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Suszyć energooszczędnie: suszarki do granulatu
Suszarki do tworzyw sztucznych coraz częściej stosowane są nie tylko do suszenia polimerów 
higroskopijnych, ale także tych mniej absorbujących wilgoć. Suszenie granulatu przed obróbką 
pozwala bowiem uniknąć wielu przykrych niespodzianek w jej trakcie. Dojrzały rynek już dawno 
przestał jednak konkurować efektywnością samego procesu. Na znaczeniu zyskuje ekologia 
poparta konkretnymi argumentami natury ekonomicznej.   21

Magazynowanie tworzyw– silosy
Urządzenia peryferyjne są bardzo istotnym i niezbędnym osprzętem w przetwórstwie two-
rzyw sztucznych. Pełnią one wiele funkcji, m.in. ułatwiają poprawną pracę urządzenia głów-
nego w warunkach produkcyjnych oraz umożliwiają optymalizację i automatyzację procesu 
produkcyjnego. Spełniają one wielorakie zadania w czasie trwania procesu przetwórczego two-
rzyw sztucznych, np. w przypadku wtryskiwania: od dostarczania wtryskarce odpowiedniej ilo-
ści tworzywa, po automatyczne odebranie gotowej wypraski. I przede wszystkim – gdzieś to 
wszystko musi być przechowywane. Jednymi z takich urządzeń są silosy służące do magazy-
nowania m.in. granulatów tworzyw sztucznych, proszków itp.   34

Aby nie przedawkować komponentów
Polimery w czystej postaci, bez żadnej modyfikacji oraz dodatków, są używane jedynie w nie-
licznych przypadkach. W celu zmiany ich właściwości przetwórczych, struktury i właściwości 
użytkowych stosuje się różnego rodzaju materiały pomocnicze, dodawane w trakcie przygo-
towania mieszanek polimerów. Dlaczego dozowanie jest tak ważne dla przedsiębiorców prze-
twarzających tworzywa sztuczne? Przede wszystkim dlatego, że umożliwia barwienie, mody-
fikowanie oraz napełnianie tworzyw bezpośrednio u przetwórcy, stosowanie centralnych ukła-
dów zasilania tworzywem oraz tworzyw, które są neutralne kolorystycznie. Dozowanie wpływa 
znacząco na tempo wzrostu wymagań rynkowych i elastyczność produkcji.   44
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 Aktualności 

Za nieprzestrzeganie nowych wymagań 

przewidziano wysokie kary. Ustawa 

miałaby wejść w życie już 1 stycznia 2021 roku.

– Popieramy ideę oznakowania środowisko-

wego produktów w opakowaniach jako dzia-

łanie zbliżające naszą gospodarkę do modelu 

obiegu zamkniętego. Oznakowanie produktów 

ułatwiające sortowanie odpadów opakowanio-

wych to jedna z najbardziej skutecznych form 

edukacji społeczeństwa w  zakresie postę-

powania z odpadami. To niezbędny element 

systemu zarządzania odpadami opakowanio-

wymi, który powinien zostać w Polsce wpro-

wadzony tak szybko, jak to możliwe. Zwra-

camy jednak uwagę, że wdrożenie tego 

obowiązku w naszym kraju jest zdecydowanie 

przedwczesne – mówi Dominik Gajewski, 

radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Aby oznakowanie środowiskowe miało sens 

musi być możliwe do zastosowania i wyeg-

zekwowania i nie może wprowadzać w błąd. 

W tym celu niezbędne jest zbudowanie efek-

tywnego systemu gospodarowania odpa-

dami opakowaniowymi. W Polsce taki system 

dopiero powstaje. W  odróżnieniu od więk-

szości krajów Unii Europejskiej u nas dopiero 

wprowadza się przepisy dotyczące zasad 

finansowania systemu gospodarki opakowa-

niami w ramach Rozszerzonej Odpowiedzial-

ności Producenta.

Nie jest wskazana regulacja elementami 

systemu gospodarki odpadami opakowa-

niowymi w  sposób cząstkowy, w  sytuacji, 

gdy jeszcze nie mamy uporządkowanego 

całego systemu i sposobu jego finansowania. 

Konieczne jest określenie elementów strate-

gicznych: sposobu finansowania systemu, 

w  szczególności dofinansowanie rozwoju 

jego kluczowych składowych, jak sortowanie 

i recykling.

Ponadto, aby wprowadzić obowiązkowe 

oznakowanie dotyczące recyklingu opakowań, 

powinniśmy znać odpowiedzi na kilka pytań: 

Jakie rodzaje opakowań i  w jaki sposób 

sortowane mogą być poddane recyklingowi 

obecnie, a jakie będą mogły być po wdrożeniu 

systemu gospodarki odpadami w  ramach 

Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. 

Obecnie takich danych w skali Polski nie ma, 

a dostępne informacje częściowe są często 

sprzeczne. Trudno jest zebrać jednoznaczne 

informacje o  sposobie sortowania odpadów 

opakowaniowych pochodzących z poszcze-

gólnych branż.

Europejski Zielony Ład przewiduje zmianę 

polityki UE dotyczącej deklaracji środowisko-

wych (environmental claims) stosowanych 

w odniesieniu do produktów i usług i adreso-

wanych do konsumentów, a konkretne dzia-

łania regulacyjne przewidziane są w  Planie 

Działań dotyczącym Gospodarki o  Obiegu 

Zamkniętym już na 2020 i  2021 rok. Regu-

lacje te zwiększą efektywność egzekwowania 

prawidłowości oznakowania środowiskowego. 

Prawdopodobnie już niebawem nieuczciwe 

deklaracje środowiskowe (jak nieprawidłowe 

oznakowanie recyklowalności) zostaną obcią-

żone wysokimi karami finansowymi.

Wprowadzanie oznakowania środowi-

skowego opakowań powinno odbywać 

się w  sposób nienaruszający zasad funk-

cjonowania wspólnego rynku UE. Opako-

wania produktów konsumenckich nie mają 

charakteru „krajowego”. Większość kategorii 

produktów wprowadza się do obrotu zgodnie 

z  prawem wspólnotowym. Prawo UE regu-

luje również oznakowanie, w  tym większość 

symboli i piktogramów.

Nie jest możliwe umieszczanie na produk-

tach 27 krajowych rodzajów oznako-

wania środowiskowego. Na razie żadne 

inne państwo nie planuje wprowadzenia 

rozwiązań krajowych w zakresie oznakowania 

środowiskowego. W  ocenie Konfederacji 

Lewiatan najbardziej skutecznym sposobem 

informowania konsumentów o postępowaniu 

z odpadami opakowaniowymi byłby system 

wspólnotowy.

– W  sytuacji, gdy zasady sortowania 

i  recyklingu w  Polsce nie są ujednolicone 

i  powszechnie znane uczestnikom łańcucha 

wartości opakowań, wprowadzanie oznako-

wania opakowań dla konsumentów wydaje 

się zdecydowanie przedwczesne – dodaje 

Dominik Gajewski. 

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Za wcześnie na obowiązkowe 
oznakowanie dotyczące  
recyklingu opakowań

W Sejmie rozpoczęły się prace nad poselskim projektem ustawy dotyczącym gospodarki opakowaniami i odpa-
dami opakowaniowymi. Przewiduje on wprowadzenie obowiązku oznakowania opakowań wzorami wskazują-
cymi do jakiej frakcji odpadów powinno trafić opakowanie po zużyciu produktu.
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 Aktualności 

Wzrost produkcji tworzyw na świecie spowolniony 

Jak branża po latach wzrostu odnajdzie się  

w nowej sytuacji gospodarczej?

Spowolnienie światowej gospodarki obserwowane w ostatnich latach 

w oczywisty sposób dotyka także przemysłu tworzyw sztucznych, co 

znalazło swoje odzwierciedlenie w liczbach – wg szacunkowych danych 

stowarzyszenia producentów tworzyw sztucznych PlasticsEurope 

w roku 2019 wyprodukowano na świecie 368 mln ton tworzyw, a tempo 

wzrostu wyniosło ok. 2,4% i jest to wartość niższa niż w latach poprzed-

nich. W Europie odnotowano niewielki spadek produkcji w porównaniu 

z rokiem 2018 - z udziałem 15,8% zajmuje ona 3 miejsce po Chinach 

(31%) i krajach NAFTA (18,5%). 

Zapotrzebowanie ze strony przetwórców na tworzywa w Europie, 

oscylujące od kilku lat pomiędzy 50 a 52 mln ton, szacuje się w roku 

2019 na 50,7 mln ton, czyli o ok. 0,8% mniej niż w roku poprzednim1. 

Na rezultat ten niewątpliwie wpływ mają gorsze wyniki branży w Niem-

czech, gdzie produkcja tworzyw w roku 2019 spadła o 3,9%2, a obroty 

producentów tworzyw zmniejszyły się o ok. 7,9%. 

W Polsce zapotrzebowanie na tworzywa do produkcji wyrobów w roku 

2019 szacowane jest przez PlasticsEurope na ok. 3,6 mln ton, co oznacza 

wzrost w porównaniu z rokiem 2018 o ok. 3%. Polska jest importerem 

netto tworzyw - największą ilość surowca importujemy z Niemiec, a spoza 

UE – z Korei Południowej. Ilości tworzyw zużywane na potrzeby przetwór-

stwa w naszym kraju stanowią ok. 7% średniego zapotrzebowania euro-

pejskiego, a Polska pozostaje na szóstym miejscu pod względem zapo-

trzebowania na tworzywa w Europie po Niemczech, Włoszech, Francji, 

Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Udział poszczególnych segmentów zasto-

sowań w ogólnym zużyciu tworzyw pozostaje niezmienny od lat - na pierw-

szym miejscu opakowania, kolejno wyroby dla budownictwa i motoryzacji3. 

Branża tworzyw sztucznych w Polsce od kilkunastu lat intensywnie 

się rozwija – z danych PlasticsEurope wynika, że od roku 2006 (kiedy 

zaczęto zbierać te dane) do roku 2019 zapotrzebowanie na tworzywa 

do produkcji wyrobów wzrosło o 60%. Z  kolei analiza danych GUS 

pokazuje, że wartość produkcji sprzedanej wyrobów z gumy i tworzyw 

sztucznych w Polsce w  latach 2010-2019 wzrastała szybciej (CAGR 

7,2%), niż całego przetwórstwa przemysłowego ogółem (CAGR 5,5%). 

– Optymizm podbudowany rozwojem branży obserwowanym w ostat-

nich latach znacznie osłabł w obliczu kryzysu gospodarczego wywoła-

nego pandemią Covid-19. Dane GUS wskazują, że produkcja sprzedana 

wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych w kwietniu i w maju br. drastycznie 

spadła: o 25,6% i o 17% w porównaniu w analogicznymi miesiącami roku 

ubiegłego. Nie ma więc mowy o powtórzeniu sytuacji sprzed lat – tu przy-

pomnę, że podczas poprzedniego kryzysu (2008-2009) byliśmy jednym 

z  nielicznych krajów europejskich, w  których praktycznie nie odnoto-

wano spadku zapotrzebowania na tworzywa. Obecny kryzys dotknął 

prawie wszystkie dziedziny życia i gospodarki i z pewnością jego nega-

tywny wpływ na naszą branżę będzie bardzo duży, znacznie dłużej potrwa 

też wychodzenie z kryzysu. Ważne jest, aby mogło się to odbyć z zacho-

waniem obranej ścieżki transformacji w  kierunku gospodarki obiegu 

zamkniętego i  w oparciu o  legislację opartą na wiedzy naukowej, co 

pozwoli w pełni docenić znaczenie tworzyw sztucznych w nowoczesnej 

i zrównoważonej gospodarce. Jestem przekonany, że w ostatnim czasie 

wielu z nas uzmysłowiło sobie jak bardzo potrzebne są wyroby wyko-

nane z tworzyw sztucznych, zwłaszcza te przyczyniające się do poprawy 

higieny i  bezpieczeństwa zdrowotnego – komentuje dane Kazimierz 

Borkowski, dyrektor zarządzający PlasticsEurope Polska. 

1. Dane ostateczne opublikowane zostaną w raporcie „Tworzywa sztuczne - Fakty 2020”, 

planowanym w październiku br.

2. Raport roczny PlasticsEurope Deutschland https://www.plasticseurope.org/de/

newsroom/press-releases/wirtschaftliche-situation-der-kunststofferzeuger

3. Szczegółowe dane opublikowane zostaną we wrześniu br. w raporcie rocznym Fundacji 
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LANXESS uruchamia inicjatywę Grupy na rzecz e-mobilności

Producent specjalistycznych środków chemicz-

nych, koncern LANXESS, dąży do dalszego 

wzmocnienia swojej pozycji rynkowej w zakresie 

technologii związanych z  nową mobilnością: 

w przyszłości wszystkie działania w tym obszarze 

będą podlegać zarządowi w  ramach inicjatywy 

Grupy na rzecz e-mobilności. Na czele nowej 

jednostki strategicznej od 1 sierpnia 2020 r. stanie 

Philipp Junge (44 l.), obecnie szef Rhein Chemie.

– Nowoczesna mobilność jest jednym 

z  najdynamiczniej rozwijających się sektorów 

na świecie. LANXESS ma tu wiele do zaofero-

wania, od naszych zaawansowanych technolo-

gicznie tworzyw sztucznych przez pojazdy elek-

tryczne po specjalistyczne środki chemiczne 

do akumulatorów. Chcemy znacznie rozsze-

rzyć tę ofertę, dokładniej ją skoordynować 

i  wzmocnić jej pozycję na rynku – wyjaśnia 

Anno Borkowsky, członek zarządu LANXESS.

Wysokowydajne tworzywa sztuczne Grupy 

są stosowane w  pojazdach elektrycznych, 

np. w lekkich karoseriach samochodowych lub 

obudowach akumulatorów. Mają również duży 

potencjał wykorzystania w  infrastrukturze na 

potrzeby e-mobilności, takiej jak stacje ładowania, 

oraz w czujnikach, wyświetlaczach i jednostkach 

sterujących do pojazdów autonomicznych.

LANXESS jest ponadto czołowym produ-

centem wielu specjalistycznych środków 

chemicznych, bez których nie mogą się obejść 

nowoczesne systemy akumulatorów, takich jak 

substancje zawierające fosfor, kwas fluorowo-

dorowy i środki zmniejszające palność. Grupa 

pracuje również nad komercyjną produkcją 

litu, kluczowego składnika baterii litowo-jono-

wych. Niedawno wspólnie z partnerem Stan-

dard Lithium koncern uruchomił zakład pilota-

żowy w El Dorado w Stanach Zjednoczonych. 

Spółki zamierzają wykorzystać go do ekstrakcji 

litu z solanki wytworzonej w procesie produkcji 

bromu w koncernie LANXESS

Rhein Chemie: koncentracja  
na dodatkach do gumy

Nowym szefem jednostki biznesowej Rhein 

Chemie i  następcą Philippa Jungego zostanie 

Jens-Hendrik Fischer (41 l.). Fischer jest obecnie 

odpowiedzialny za działalność w dziedzinie prze-

ciwutleniaczy i  akceleratorów dla przemysłu 

gumowego w  ramach jednostki biznesowej 

Advanced Industrial Intermediates koncernu 

LANXESS. Planuje się, że produkty te będą 

podlegać Rhein Chemie, który już teraz oferuje 

wiele specjalistycznych dodatków do gumy. 

– Rhein Chemie stałby się w ten sposób centralną 

jednostką biznesową w LANXESS dla produktów 

dla przemysłu gumowego – mówi Borkowsky. 

Spółka CIECH S.A. podpisała z  LERG 

S.A. wstępną umowę sprzedaży 100 proc. 

udziałów spółki CIECH Żywice, jedynego 

w  Polsce wytwórcy żywic epoksydowych 

i  ważnego dostawcy żywic poliestrowych 

stosowanych m.in. w przemyśle farbiarskim, 

a  także innych specjalistycznych produktów 

dla wielu kluczowych branż gospodarki. 

Dla CIECH transakcja jest efektem realizacji 

zapisów strategii na lata 2019-2021, której 

celem jest maksymalizacja wartości Grupy 

dla akcjonariuszy poprzez koncentrację na 

rozwoju głównych linii biznesowych o najwięk-

szej skali działania i  wiodącej pozycji na 

rynkach globalnych. Kwota transakcji wynosi 

160 mln zł, a mnożnik transakcji EV/EBITDA 

liczony dla ostatnich dwunastu miesięcy 

wynosi 7,6. Nabywca - polska firma LERG 

S.A. z Podkarpacia – to jeden z wiodących 

producentów żywic w  Europie Środkowej, 

specjalizujący się w produkcji żywic poliestro-

wych. Sprzedaż zostanie sfinalizowana po 

uzyskaniu niezbędnych zgód regulacyjnych.

CIECH rozpoczął przegląd opcji strategicz-

nych dla biznesu Żywice jesienią 2019  roku, 

ogłaszając jednocześnie wydzielenie tego 

biznesu z  CIECH Sarzyna do oddzielnej 

spółki, co zostało zrealizowane z początkiem 

2020 roku. Nowa spółka zajmuje się w całości 

produkcją i sprzedażą blisko 1000 produktów, 

wśród których znajdują się żywice epoksy-

dowe (ok. 40 proc. sprzedaży), poliestrowe 

nasycone (ok. 10 proc. sprzedaży) i nienasy-

cone (ok. 50 proc. sprzedaży). Spółka ekspor-

tuje ok.  50  proc. swoich wyrobów, głównie 

do krajów europejskich, oraz posiada własne 

centrum R&D. CIECH Żywice dostarcza 

produkty do klientów reprezentujących 

wiele segmentów gospodarki (m.in. budow-

nictwo i transport), a w ostatnich latach inten-

sywnie rozwijała portfolio wysokomarżowych 

produktów stosowanych m.in. w branży sani-

tarnej (żelkoty). Dzięki rozwiniętemu działowi 

R&D oraz wysokiej jakości obsługi posprze-

dażowej, sporym zainteresowaniem cieszą się 

unikalne żywice z linii Epidian Deco, stosowane 

w segmencie „home&garden”. Z kolei przepro-

wadzone w ostatnich latach inwestycje zwięk-

szyły ofertę posadzek epoksydowych o cenio-

nych przez branżę budowlaną właściwościach.

Spółka CIECH Żywice ma swoją siedzibę 

w Nowej Sarzynie i  zatrudnia ok. 240 osób. 

W  2019 roku biznes Żywice wypracował 

298 mln zł przychodów.

Firma LERG to jeden z  najważniejszych 

producentów żywic w  Polsce. Oprócz dzia-

łalności produkcyjnej i sprzedaży na eksport, 

LERG posiada własne zaplecze badawczo-

-rozwojowe, a także współpracuje z wieloma 

ośrodkami badawczymi. 

Grupa CIECH sprzedaje biznes Żywice  

i koncentruje się na głównych obszarach swojej działalności
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Notowania cenowe
ABS
Ceny ABS wzrosły w czerwcu, po osłabieniu 

w  ostatnich trzech miesiącach, do poziomu 

1324-1471 EUR/T (zmiana o 59 EUR/T). Ceny 

kontraktowe styrenu w  czerwcu wzrosły do 

677 EUR/T, co stanowi wzrost o  64 EUR/T 

w  porównaniu do maja. Ceny akrylonitrylu 

również wzrosły, o  103 EUR/T, w  czerwcu, 

zgodnie z trendem w surowcach. 

Powolne ożywienie gospodarcze pomogło 

rynkowi ABS, a  konsumpcja nieznacznie 

się poprawiła w czerwcu. Rynek ABS w Azji 

był aktywny, ze względu na silny popyt oraz 

zmniejszenie eksportu z  Azji do Europy. 

W rezultacie podaż krajowa oraz ceny wzrosły. 

Odbiór z sektora motoryzacyjnego jest nadal 

niski. Europejski rynek samochodów osobo-

wych odnotował kolejny spadek w maju, ale 

poprawił się w porównaniu z kwietniem. 

PA
Ogólne warunki rynkowe dla PA 6 i PA 66 

pozostały słabe w  czerwcu, a  uczestnicy 

rynku żywią niewielkie nadzieje na jakiekol-

wiek znaczące zmiany w nadchodzących tygo-

dniach. Zapotrzebowanie zarówno na PA 6, 

jak i PA 66 nie było na zbyt dobrym poziomie, 

zanim doszło do pandemii, a  wydarzenia 

wywołane powszechnymi blokadami zaostrzyły 

problemy strukturalne na obu rynkach. 

Liczba rejestracji samochodów osobowych 

spadła o 52,3% w maju 2020 roku, pomimo 

że w  ubiegłym miesiącu w  wielu krajach 

złagodzono obostrzenia. Liczba nowych 

samochodów sprzedawanych w  UE spadła 

z  1,21  mln w  maju 2019 roku, do 581.161 

w maju 2020 roku. Niektórzy uczestnicy rynku 

poliamidów stwierdzili, że spodziewają się 

spadków rejestracji samochodów osobowych 

o 25-30% w całym roku 2020.

Zapotrzebowanie na PA 6 do zastosowań 

w opakowaniach i  foliach nadal było jasnym 

punktem na rynku, ponieważ wiele innych apli-

kacji zostało poważnie dotkniętych kryzysem. 

Ogólnie popyt na poliamid 6 inżynieryjny 

w czerwcu był nadal bardzo słaby. Ceny PA6 

pozostały na tym samym poziomie w czerwcu 

(1450-1580 EUR/T DDP) po tym, jak zaobser-

wowano obniżki o około 300 EUR/T w okresie 

kwiecień/maj. Ceny benzenu wzrosły 

w czerwcu, ale nie można było przenieść tych 

wzrostów na cenę polimerów.

W związku z dalszymi możliwymi gwałtow-

nymi wzrostami benzenu w lipcu sytuacja dla 

uczestników rynku PA 6 może stać się tragiczna 

– szczególnie dla niezintegrowanych produ-

centów polimerów. Wydaje się mało prawdo-

podobne, aby ceny surowców mogły przełożyć 

się na konsumentów polimerów, więc będzie to 

trudna sytuacja równoważąca dla producentów 

kaprolaktamu i polimerów na temat tego, gdzie 

lub jak podzielić oczekiwany wzrost kosztów.

W czerwcu nie zaobserwowano większych 

zmian na rynku PA 66. Przyjęto, że główni 

producenci nadal produkują polimery i wytwa-

rzają półprodukty w zmniejszonych ilościach, 

przy szacowanym zużyciu około 60% jako 

średniej dla tego sektora. Za najbardziej repre-

zentatywny poziom cen PA66 w  czerwcu 

uznano poziom 2650-2850 EUR/T, co 

oznacza spadek o około 50 EUR/T w porów-

naniu do maja. 

Uczestnicy rynku ogólnie stwierdzili, że 

wolumeny PA spadły o 30–40% w porównaniu 

z ilościami z czerwca 2019 roku. 

PBT
Europejskie ceny PBT nadal słabną, stabili-

zując się w II kw. na poziomie niższym o około 

60-100 EUR/T od poprzedniego. W I kw. ceny 

spadły o około 100 EUR/T. W kwietniu popyt 

na PBT spowolnił z powodu zamknięcia więk-

szości zakładów motoryzacyjnych w związku 

z  zachowaniem środków bezpieczeństwa 

związanych z  koronawirusem, a  zakłady te 

zaczęły powoli wracać do normalnej dzia-

łalności w  maju. Większość zakładów ma 

wysoki poziom zapasów, a do Europy wciąż 

przybywa „tani import”, czyniąc rynek jeszcze 

bardziej konkurencyjnym. 

Popyt na PTA oraz PET może się obecnie 

zmniejszyć, ponieważ producenci niższego 

szczebla i konsumenci produktów opakowa-

niowych mają wystarczające zapasy. 

Istnieją obawy, związane z tzw. silnym sezo-

nowym zapotrzebowaniem m.in. na małe butelki 

na napoje bezalkoholowe, które w  tym roku 

może się nie pojawić z  powodu oczekiwanej 

słabości wszystkich gospodarek europejskich. 

Ponadto dalsze ograniczenia dotyczące prze-

mieszczania się ograniczą popyt. Perspektywy 

pozostają bardzo niepewne. Najprawdopodob-

niej europejski rynek PBT nie odbudowuje się 

tak szybko, jak oczekiwano i nadal znajduje się 

znacznie poniżej poprzednich poziomów. Zwró-

cono uwagę na poziomy popytu, które prawdo-

podobnie wzrosną od września.

PC
Odnotowano pewną aktywność na rynku 

samochodowym w Europie po tym, jak zatrzy-

mała się ona w kwietniu i maju. Jednak uczest-

nicy rynku ostrzegają, że chociaż ograniczenia 

blokady zostały złagodzone, a salony samo-

chodowe ponownie się otworzyły, popyt odno-

tował jedynie 20-30% poprawę w porównaniu 

do maja. Minie dużo czasu, zanim branża 

wróci do normy, a uczestnicy rynku twierdzą, 

że może to być dopiero w 2022 roku, kiedy 

popyt zacznie się poprawiać od poziomów 

z 2019 roku. 

Przezroczyste folie z poliwęglanu na sprzęt 

ochronny nadal cieszą się dużym popytem, 

ale jedynie nieznacznie kompensuje to spadek 

popytu na rynku motoryzacyjnym. Bez tego 

jednak wszyscy producenci poliwęglanu 

w Europie byliby w znacznie gorszym stanie. 

Producenci PC pozostają jednak niepewni, 

ponieważ bardzo trudno jest ustalić krót-

koterminowe trendy. Dostawcy bisfenolu  A 

zgłaszają, że zamówienia są odraczane na 

następny miesiąc. Oczekuje się, że ceny 

kontraktów PC w III kw. zostaną skorygowane 

w dół w oparciu o  znacznie niższe wartości 

fenolu i bisfenolu A w Europie w II kw. 

Ceny poliwęglanu w czerwcu utrzymywały się 

na stałym poziomie 2320-2460 EUR/T DDP. 
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 Nowości rynkowe 

Grupa Azoty uruchomiła sklep internetowy

Biesterfeld i SK Chemicals rozszerzają strategiczne 

partnerstwo na segment opakowań kosmetycznych

Produkowane przez Grupę Azoty filamenty do drukarek 3D można już 

kupować w jej sklepie internetowym. Pierwszym klientem sklepu został 

prezes Grupy Azoty dr Wojciech Wardacki, który zakupione filamenty 

postanowił przeznaczyć jako darowiznę na rzecz inicjatywy Zachodnia 

Grupa Medyczna.

Sklep internetowy ułatwi zapoznanie się z ofertą i zakup odpowied-

niego filamentu z  linii materiałów termoplastycznych oferowanych 

przez Grupę Azoty pod marką Tarfuse. W ofercie znajdują się filamenty 

podstawowe (masowe), techniczne i specjalne, oparte o takie mate-

riały, jak PLA, ABS i poliamid PA6, występujące w różnych gatunkach 

i charakteryzujące się różnymi właściwościami (np. z domieszką włókna 

węglowego). Materiały są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej. 

Wszystkie filamenty oferowane przez Grupę Azoty są w 100% produk-

tami polskimi.

Pierwszą, testową transakcję w  sklepie internetowym przeprowa-

dził dr Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty. – Sprzedaż w  inter-

necie w dobie rozwoju Gospodarki 4.0 to dla producentów nie wybór, 

ale konieczność. Oferta detaliczna Grupy Azoty jest wprawdzie ogra-

niczona, ale odchodząc od prostych produktów bazowych w stronę 

zaawansowanych i wysokomarżowych, rozwijamy się również w  tym 

kierunku. Migrację klientów do internetu z  pewnością przyspieszy 

obecna pandemia koronawirusa. Właśnie na rzecz walki z pandemią, 

a konkretnie dla Zachodniej Grupy Medycznej zdecydowałem się prze-

kazać zakupione filamenty. Jestem pod wrażeniem działalności tej grupy 

ludzi dobrej woli, którzy m. in. wykorzystując drukarki 3D i własne umie-

jętności – na bieżąco produkują środki ochrony osobistej dla medyków, 

m.in. przyłbice oraz maski, a nawet skonstruowali śluzę dezynfekującą 

dla ratowników medycznych – mówi prezes dr Wojciech Wardacki, 

który dla Zachodniej Grupy Medycznej zakupił 20 kilogramów fila-

mentów – ilość wystarczającą do wydrukowania około 600 adapterów 

do różnego rodzaju masek.

Oprócz materiałów do druku 3D, w ofercie sklepu są lub wkrótce 

będą dostępne inne produkty i usługi wchodzące w skład segmentu 

nowych technologii rozwijanych przez Grupę Azoty: Tohumus, czyli 

kwasy humusowe oraz próżniowe powlekanie metalami i niemetalami 

- technologia fizycznego osadzania z  fazy gazowej PVD połączona 

z  technologią plazmową oraz CVD. W sklepie można również nabyć 

nawozy specjalistyczne i hobbystyczne. Planowane jest dalsze rozsze-

rzanie asortymentu. 

Biesterfeld Plastic i SK Chemicals przedłużają długoterminowe part-

nerstwo strategiczne. Ze skutkiem od 1 sierpnia br. obowiązuje nowa 

umowa dystrybucyjna między partnerami, która obecnie obejmuje 

również dystrybucję kopoliestrów od SK Chemicals w segmencie rynku 

opakowań kosmetycznych. Oznacza ona, że Biesterfeld posiada prawa 

do dystrybucji dla wszystkich segmentów działalności kopoliestrowej 

SK Chemicals w Europie, Brazylii i Afryce Północnej.

Kopoliestry firmy SK Chemicals dystrybuowane przez Biesterfeld 

to SKYGREEN PETG / PCTG, SKYPET PET, ECOZEN biokopoliester 

i nowo opracowana linia produktów ECOTRIA, która zawiera składnik 

PCR (pochodzący z recyklingu). Produkty te charakteryzują się przej-

rzystością, wysoką odpornością chemiczną i 100-proc. możliwością 

odzysku w strumieniu recyklingu PET. Ze względu na te i inne właści-

wości są szeroko stosowane w opakowaniach kosmetycznych, artyku-

łach gospodarstwa domowego i zabawkach.

– Od 25 lat partnerstwo SK Chemicals i Biesterfeld Plastic z powo-

dzeniem rozwija europejski rynek kopoliestrów – mówi Wilhelm Postel, 

business manager, Biesterfeld Plastic. – Widzimy duży potencjał 

w Europie, zwłaszcza w przypadku nowo opracowanych produktów, 

takich jak ECOTRIA, ponieważ przezroczyste, zrównoważone materiały 

z udziałem PET pochodzącego z recyklingu są poszukiwane w prze-

myśle kosmetycznym. 
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 Temat wydania  PERYFERIA 

MAGUIRE
Firma Maguire Products przedstawiła 

niedawno nowy system kontroli podawania 

masterbaczy w procesie formowania wtrysko-

wego jako opcję dodatkową dla grawimetrycz-

nych podajników MGF. Rozwiązanie pozwala 

uzyskać jednolitość koloru oraz ogranicza 

koszty dzięki dozowaniu barwnika w  fazie 

wtrysku, w  której konwencjonalne podajniki 

są bezczynne. W  rozwiązaniu firmy Maguire 

25% materiału podaje się w  fazie wtrysku, 

co pozwala uniknąć problemów z  nieodpo-

wiednim mieszaniem (szczególnie w  przy-

padku tworzyw przezroczystych), charaktery-

stycznych dla tradycyjnych rozwiązań. Tech-

nologia wykorzystuje sterownik zamonto-

wany na podajnikach MGF, który otrzymuje 

sygnały z wtryskarki w odpowiednich fazach 

cyklu. Zastosowanie tej koncepcji pozwala 

uniknąć dwóch tradycyjnych rozwiązań 

problemu nieadekwatnego mieszania: stoso-

wania jednostki wstępnie miksującej bądź 

nadmiernej koloryzacji kompensującej niedo-

kładność procesu mieszania. Oba te konwen-

cjonalne rozwiązania podnosiły znacznie 

koszty procesu i nie zawsze dawały satysfak-

cjonujące rezultaty.

MOTAN
Jedną z nowości w ofercie firmy Motan jest 

seria Simple Solutions, która obejmuje łatwe 

do uruchomienia i efektywne kosztowo urzą-

dzenia przeznaczone zarówno dla tworzyw 

pierwotnych, jak i  recyklatów. Przykładem 

takiego urządzenia jest METRO  SG HES, 

jednofazowy podajnik granulatu dostępny 

w  czterech wersjach o  różnej wydajności 

– od 15 kg/h do 200 kg/h. Dzięki zastoso-

waniu efektywnej automatyzacji cały proces 

załadunku granulatu został zoptymalizo-

wany i  uproszczony. Wszystkie jednostki 

METRO SG HES są wyposażone w sterow-

niki, które rozpoznają kiedy materiał jest 

potrzebny, rozpoczynając wówczas trans-

port. W  ten sposób ograniczone zostaje 

ryzyko przestoju czy marnowania materiału. 

Napęd jednostek został wyposażony w ekran 

akustyczny, dzięki czemu zredukowany został 

poziom hałasu. Ciągłą pracę urządzenia 

zapewnia system automatycznego oczysz-

czania filtrów sprężonym powietrzem po 

Nowości w zakresie 
urządzeń peryferyjnych

Wśród nowości w zakresie urządzeń peryferyjnych znajdują się między innymi podajniki, blendery czy dozowniki, 
pozwalające uzyskać większą precyzję procesu produkcyjnego przy jednoczesnym zmniejszeniu jego kosztów.

 Michał Krajkowski 

Kompleksowe 
rozwiązania 
dla wtryskowni

Plastigo poleca

Cena 
840,00
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Cena 
2420,00
PLN netto
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Dowiedz się więcej: biuro@technigo.pl, 606 773 505, 533 301 476
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każdym cyklu. Sterowanie podajnika jest zinte-

growane z pracą opcjonalnego zaworu dozu-

jącego Metromix. Dzięki temu przemiał i mate-

riał pierwotny można bezpiecznie dodawać 

i mieszać. Po podłączeniu METRO SG HES 

do jednostki ssącej z  czyszczeniem linii, 

przewód podawczy może być łatwo oczysz-

czany z każdego materiału po każdym cyklu. 

Podczas transportu z  granulatora, podajnik 

nie rozpoczyna pracy natychmiast po otrzy-

maniu sygnału od czujnika, pozwalając jedno-

stce ssącej napełnić się wpierw określoną 

ilością materiału, dzięki czemu można uniknąć 

ciągłego włączania i wyłączania podajnika, co 

ogranicza koszty i pobór energii.

Innym ciekawym rozwiązaniem firmy 

Motan jest grawimetryczny podajnik Metro-

flow, który dzięki bardzo precyzyjnej tech-

nologii ważenia pozwala na monitorowanie 

poboru materiału w czasie rzeczywistym, co 

sprawia, że rozwiązanie doskonale wpisuje 

się w  ideę Przemysłu 4.0. Metroflow doko-

nuje pomiaru wagi w każdym cyklu, co jest 

szczególnie istotne w przypadku recyklatów, 

gdzie gęstość materiału jest często niejed-

norodna. Dodatkowo urządzenie umożliwia 

ustawienie pożądanej wagi docelowej, dzięki 

czemu użytkownik może zoptymalizować 

czas transportu i  utrzymywać stałą ilość 

materiału. Odchylenie dla ważenia wynosi 

poniżej 1%, a  wszelkie zakłócenia są filtro-

wane przy użyciu oprogramowania.

PLASTRAC
Firma Plastrac wprowadziła do swojej oferty 

system ColorStream do mieszania barwników 

i innych dodatków w systemie ciągłym. Istotną 

zaletą systemu jest rozdzielenie jednostki 

dozującej i podającej – ta ostatnia zlokalizo-

wana jest obecnie na poziomie ziemi, dzięki 

czemu można było wyeliminować koniecz-

ność uciążliwej wspinaczki operatorów 

maszyny w  celu konserwacji podajników 

zlokalizowanych wysoko ponad poziomem 

podłogi. W  technologii ColorStream czysz-

czenie oraz zmiany koloru przeprowadzane 

są w dolnej części linii, podczas gdy kompo-

nenty zainstalowane wyżej posiadają funkcję 

samooczyszczania. ColorStream charaktery-

zuje się kompaktową budową i może obsłu-

giwać do czterech podajników rozmieszczo-

nych promieniście wokół leja zasypowego. 

Dodatkowo instalacja wykorzystuje techno-

logię niskociśnieniową z powietrzem dostar-

czanym przez specjalną dmuchawę, która 

może pracować w  systemie ciągłym ponad 

pięć lat dostarczając czyste powietrze.

PIOVAN
Szereg nowości wprowadziła ostatnio 

do swojej oferty firma Piovan. Jedną z  nich 

jest technologia Vakupulse, przeznaczona 

zwłaszcza do transportu delikatnych mate-

riałów przy niskiej prędkości. Innym nowym 

rozwiązaniem jest wyposażony w  sterownik 

Siemens PLC grawimetryczny blender GDS 5, 

który umożliwia zamontowanie pięciu stacji 

granulatu, przy zachowaniu kompaktowych 

rozmiarów.

Firma wprowadziła również ważną inno-

wację dla sektora medycznego: nową 

jednostkę do mikrodozowania, która umoż-

liwia przekazanie do maszyny nawet jednej 

granulki w  cyklu, zachowując niezwykle 

wysoką dokładność wymaganą przez 

zaawansowane technologicznie sektory tech-

niczne, zwłaszcza branżę medyczną wyko-

rzystującą mikrowtrysk. Portfolio dla sektora 

medycznego uzupełnione jest przez urzą-

dzenia zaprojektowane do pracy w  warun-

kach clean room: bezfiltrową, bezobsługową 

jednostkę odbiorczą Pureflo oraz zeroemi-

syjną suszarkę DPA.

Wśród nowości firmy warto także wspo-

mnieć o  systemie suszenia GenesysNext, 

zoptymalizowanym dla recyklatów PET. Ta 

samoregulująca się technologia zapewnia 

pełną kontrolę procesu.

PLASTIC SYSTEMS
Firma Plastic Systems wprowadziła 

do swojej oferty m.in. grawimetryczny 

blender pozwalający na zainstalowanie do 

ośmiu komponentów oraz nowe jednostki 

odbiorcze dla centralnego systemu dystry-

bucji. Dzięki zastosowaniu sterowników PLC 

procesy mogą być monitorowane i  stero-

wane zdalnie np. za pomocą smartfona czy 

tabletu. Ponadto w  ofercie firmy znajduje 

się nowy, zautomatyzowany system dystry-

bucji z opcjonalną funkcją ważenia i kalkulacji 

zużycia tworzywa wraz z systemem nadzo-

rującym Easy Way 4.0, zbierającym dane 

operacyjne wszystkich wtryskarek i urządzeń 

peryferyjnych. 
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MINI POWER
Kompaktowa konstrukcja.
WK3 180 to prawdziwy mocarz 
energetyczny w małej formie: 
zaledwie 835 mm x 305 mm x 705 mm.

BEZ KAMIENIA 
•  Dzięki stałemu obejściu 
 wymiennika ciepła

•  Brak zwrotnego uderzenia   
 ciśnienia

•  Bez parowania

• Bez osadów zawiesin

DŁUGODYSTANSOWIEC
•  Dzięki izolacji wszystkie komponenty 
 posiadają ochronę termiczną, 
 coprzekłada się na ich długi okres   
 użytkowania

• Solidna konstrukcja

• Pompa magnetycznie sprzężona ze stali  
 nierdzewnej

• Materiały nierdzewne (metale kolorowe)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS 
PRODUKTU

IZOLACJA BY-PASS INTELIGENTNY STEROWNIK

JAKOŚĆ
Made in Germany

SZCZELNOŚĆ 
Szafka rozdzielcza 
posiada klasę 
szczelności IP54

PRECYZJA
• Dzięki zastosowaniu   
 zaworu 3-drożnego

• Regulator PID do 
 samooptymalizacji procesu

• Sterowanie ogrzewaniem  
 poprzez SSR

MODERNIZACJA
•  Możliwa późniejsza modernizacja
  w miejscu eksploatacji

•  Eco Temp

•  Opróżnianie narzędzia

• Zapobieganie wyciekowi

• ...itp.
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INTELIGENCJA 4.0
Najnowocześniejsza technologia zapewnia 
łatwą obsługę, a nowatorskie sterowniki 
spełnią wszelkie oczekiwania – również te 
wynikające z Industry 4.0

•  Inteligentny sterownik / zgodny ze   
 standardami Industry 4.0

•  Najnowszy interfejs OPC UA 
 Euromap 82.1

OSZCZĘDNOŚĆ
•  Pompa sterowana falownikiem, 
 reguluje prędkość obrotową dzięki   
 zastosowaniu inteligentnego sterownika,  
 a tym samym oszczędza nawet 
 50% energii (opcjonalnie)

•  Doskonała izolacja

•  Ecotemp do 15% redukcji czasu 
 cyklu (opcjonalnie)SPEŁNIA WSZELKIE

OCZEKIWANIA
Dostępne liczne opcje i osprzęt, 
obszerne wyposażenie dodatkowe

UŁATWIONA KONSERWACJA
•  Łatwo dostępne komponenty

•  Szybka wymiana komponentów

WSZECHSTRONNOŚĆ
Możliwość zwiększania ciśnienia 
pompy w celu łatwego napełniania 
w każdej temperaturze

DANE TECHNICZNE
Maks. zakres temperatur  °C 180

Maks. objętość zewnętrzna  l 11

Moc grzewcza  kW 4,5/9

Rodzaj chłodzenia:   kW pośrednie
bezpośrednie   (poprzez wymiennik ciepła)

Moc chłodnicza  kW 50
(°C dopływ / °C woda chłodząca)

Maks. przepływ  l/min 38/57*

Maks. ciśnienie pompy  bar 5/6*

Moc silnika pompy  kW 0,5/1*

Przyłącza medium obiegowego  AG IG1/2“

Przyłącza wody chłodzącej   IG1/2“

Wymiary L mm 780
(bez przyłączy) L** mm 835 
 B mm 305
 H mm 705

Masa ok.  kg ca. 40

         * Wzmocniona pompa
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Suszyć 
energooszczędnie: 
suszarki do granulatu

Suszarki do tworzyw sztucznych coraz częściej stosowane są nie tylko 
do suszenia polimerów higroskopijnych, ale także tych mniej absorbują-
cych wilgoć. Suszenie granulatu przed obróbką pozwala bowiem uniknąć 
wielu przykrych niespodzianek w jej trakcie. Dojrzały rynek już dawno prze-
stał jednak konkurować efektywnością samego procesu. Na znaczeniu 
zyskuje ekologia poparta konkretnymi argumentami natury ekonomicznej.

 Agata Świderska 

Mimo że w procesie produkcji granulat 

tworzyw sztucznych jest przed pako-

waniem dokładnie suszony, w trakcie składo-

wania niemal zawsze nabiera wilgoci. Sprzy-

jają temu niskie temperatury i  duża wilgot-

ność powietrza w  miejscu składowania, 

ale przede wszystkim właściwości samego 

tworzywa – jego tendencja do pochła-

niania wilgoci. Dlatego polimery higrosko-

pijne poddawane były suszeniu już w drugiej 

połowie ubiegłego stulecia. Z  czasem 

zaczęto jednak suszyć także materiały mniej 

absorbujące wilgoć. Dostrzeżono bowiem, 

że także w  ich przypadku odkłada się ona 

na powierzchni i wywiera negatywny wpływ 

na rezultaty procesu obróbki. Pół biedy, jeśli 

efektem jej oddziaływania są tylko wady 

kosmetyczne, takie jak bąble, smugi czy 

ślady wtrysku na powierzchni detali z  poli-

merów. Gorzej, jeśli pod wpływem wilgoci 

i  wysokiej temperatury dojdzie do hydro-

lizy – reakcji chemicznej prowadzącej do 

skrócenia łańcuchów polimerowych, a  tym 

samym obniżenia masy cząsteczkowej 

tworzywa. Traci ono bowiem wówczas na 

jakości, wykazując znacznie gorsze właści-

wości mechaniczne, m.in. mniejszą udar-

ność i odporność na rozciąganie.

Skutki te – stojące w  jawnej sprzeczności 

z dążeniem do poprawy jakości detali z poli-

merów – już od lat 80. XX w. napędzają popyt 

na suszarki do tworzyw sztucznych. Nie każdy 

producent czerpie jednak z  tego tytułu takie 

same profity: w  ostatnich latach najbardziej 

zyskują ci, którzy postawili na rozwiązania 

umożliwiające zmniejszenie oddziaływania na 

środowisko naturalne, głównie przez redukcję 

zużycia energii.

„Pochłaniacze” wilgoci
Najbardziej widoczne szkody wilgoć 

zostawia na tych polimerach, które mają natu-

ralną tendencję do jej absorpcji. Do grupy 

tej należą m.in. nylon, ABS, żywice poliakry-

lowe, PET, PBT, poliuretan czy poliwęglany. 

Wszystkie wykazują bardzo silną higroskopij-

ność – wchłaniają wilgoć do wewnątrz. Owa 

właściwość powoduje, że aby trwale osuszyć 

tego typu polimer, nie wystarczy oddziaływać 

na niego gorącym powietrzem. Musi być 

ono również odpowiednio suche, gdyż tylko 

wówczas ciśnienie pary nasyconej wewnątrz 

tworzywa jest wyższe niż to w jego otoczeniu, 

co doprowadza do rozluźnienia wiązań między 

cząsteczkami wody a  łańcuchami polime-

rowymi. Swobodnie przemieszczające się 

KANITECH Michał Królik, 
mob: +48 25 749 70 34

e-mail: biuro@kanitech.pl, 
www.kanitech.pl

Linie do regranulacji 
z serii Alpha

System transportu
 trymu Powerfeed

Linie do regranulacji 
z serii Omega



22  PlastNews 7-8’2020

 Temat wydania  PERYFERIA 

cząsteczki zostają uwolnione z  wnętrza 

tworzywa i migrują ku jego powierzchni, gdzie 

łączą się z przepływającym powietrzem i razem 

z nim są usuwane z granulatu. Proces ten jest 

rozłożony w czasie i może trwać nawet kilka 

godzin. A w dodatku jego efekty są krótko-

trwałe: pod wpływem kontaktu z powietrzem 

polimery higroskopijne znów bowiem nabierają 

wody. Dlatego po wysuszeniu powinny zostać 

jak najszybciej poddane dalszej obróbce.

Dużo mniej problematyczne jest usunięcie 

wilgoci z  tworzyw niehigroskopijnych, 

m.in.  PVC, polipropylenu, polistyrenu czy 

polietylenu. Kumuluje się ona bowiem 

wyłącznie na ich powierzchni, dzięki czemu, 

aby się jej pozbyć, wystarczy poddać polimer 

oddziaływaniu strumienia gorącego powie-

trza. Nie wolno jednak zaniedbać tego kroku: 

wilgoć skroplona na granulacie może bowiem 

wywołać równie duże szkody jak ta skumulo-

wana we wnętrzu tworzywa.

Temperatura, czas i przepływ
Na czym polega suszenie tworzyw? Najpro-

ściej rzecz ujmując: na podgrzaniu powietrza 

do odpowiedniej temperatury, a  następnie 

skierowaniu go na suszony materiał w  celu 

odparowania wilgoci. Jednak chociaż ciepło 

odgrywa w tym procesie kluczową rolę, samo 

w sobie nie wystarczy, aby optymalnie osuszyć 

materiał. O  rezultatach suszenia decydują 

bowiem także trzy inne zmienne: tempera-

tura punktu rosy, wartość przepływu powietrza 

oraz czas.

Punkt rosy, tj. temperatura, w  której para 

wodna zawarta w powietrzu zaczyna ulegać 

skropleniu, ma istotne znaczenie zwłaszcza 

w przypadku tworzyw higroskopijnych. Powo-

duje bowiem powstanie różnicy ciśnień między 

parą nasyconą zawartą w  granulacie a  tą 

obecną w powietrzu. A  to, jak wspomniano, 

prowadzi do oderwania się cząsteczek wody 

od łańcuchów polimerowych i  ich migracji 

z  wnętrza tworzywa na jego powierzchnię, 

gdzie ulegają skropleniu.

Proces ten jest wspomagany mechanicznie 

przez przepływ powietrza, które, wciskając 

się pomiędzy granulki, ułatwia odparowanie 

wilgoci z  powierzchni materiałów niehigro-

skopijnych, zaś w przypadku tworzyw higro-

skopijnych stymuluje uwolnienie i  migrację 

cząsteczek wody oraz umożliwia ich odpro-

wadzenie z powierzchni granulatu. To jednak 

nie wszystko: strumień powietrza powi-

nien być na tyle duży, aby umożliwiać utrzy-

manie odpowiedniej temperatury w zbiorniku 

suszącym przez cały czas suszenia. Przyj-

muje się, że jego objętość powinna wynosić 

ok.  0,06 kg/min na każdy kilogram mate-

riału przetwarzanego w ciągu godziny. Jeśli 

więc w tym czasie suszeniu poddawane jest 

np.  100  kg tworzywa, przepływ powietrza 

powinien wynosić ok. 6 kg/min. Zaś jego mini-

malna wartość dla mniejszych suszarni nie 

może być niższa niż 2,8 kg/min.

Istotne jest także, aby była ona stała w całym 

procesie suszenia. A  ten może niekiedy 

trwać nawet kilka godzin, w  zależności od 

wilgotności i właściwości granulatu. Nim się 

rozpocznie, suszarnia musi nagrzać się do 

zadanej temperatury powietrza i punktu rosy. 

Jest to o tyle ważne, że wielu początkujących 

Rys. 1   W konwencjonalnych suszarkach 
z podwójnymi wieżami stosuje się odwilżacz 
w formie granulatu na bazie gliny 
Źródło: Wikimedia CC

ZA SUCHO TEŻ 
NIEDOBRZE
Choć suszenie polimerów jest 
zabiegiem pożądanym i potrzebnym, 
także i w tym przypadku obowiązuje 
zasada: co za dużo, to niezdrowo. 
Eksperci zwracają uwagę, że 
zbytnie przesuszenie lub zbyt długie 
wystawienie na oddziaływanie 
wysokich temperatur może 
prowadzić do zmiany właściwości 
granulatu. Szczególnie niebezpieczne 
jest dla pigmentów i barwników, 
powodując ich ciemnienie.

KANITECH Michał Królik, 
mob: +48 25 749 70 34

e-mail: biuro@kanitech.pl, 
www.kanitech.pl

System do sterowania 
kompletną linią do 

 wytłaczania Syntrol Plus

Pierścienie rozdmuchowe 
z serii Flyer

Urządzenia do
 pomiaru grubości folii
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Rys. 2   Schemat procesu suszenia z wykorzystaniem odwilżaczy ze złożami molekularnymi 
Źródło: PT Online

przetwórców zaczyna liczyć czas suszenia od 

momentu umieszczenia granulatu w  zasob-

niku, całkowicie pomijając czas niezbędny do 

wytworzenia odpowiednich warunków proce-

sowych. A stąd już niedaleka droga do poważ-

nych uszczerbków jakościowych.

Trudno uchwytne optimum
Zbyt niska objętość strumienia powie-

trza może być efektem zarówno błędnej 

nastawy suszarki, jak i m.in. zatkanych filtrów. 

W każdym przypadku jej skutek będzie jednak 

podobny: granulat nie zostanie odpowiednio 

osuszony, co może spowodować obniżenie 

jakości wykonanych z  niego komponentów. 

Przyczyn owego „niedosuszenia” może być 

jednak więcej: podobne konsekwencje będzie 

miało także niedostateczne napełnienie zbior-

nika, nieszczelność kanałów powietrza czy 

mieszanie się wilgotnego i suchego powietrza 

przy załadunku zbiornika.

Jak więc upewnić się, że tworzywo ma 

optymalną wilgotność? Najlepiej do tego 

celu zastosować pomiar kombinowany 

z  użyciem termometru (pomiar tempera-

tury powietrza), wilgotnościomierza (pomiar 

suchości powietrza), anemometru (pomiar 

przepływu powietrza) oraz zegara (pomiar 

czasu suszenia). Niekiedy w procesach tych 

stosuje się wyłącznie wilgotnościomierz, 

jednak należy pamiętać, że jego wskazania 

informują jedynie o  wilgotności powietrza, 

a nie granulatu. 

Dobre wyniki daje również połączenie 

któregoś z wymienionych mierników z wilgot-

nościomierzem grawimetrycznym, który 

pozwala określić zawartość wilgoci w granu-

lacie na podstawie spadku jego masy. Przy-

rządu tego nie należy jednak stosować jako 

jedynego źródła danych, ponieważ jego 

dokładność pozostawia wiele do życzenia. 

Zwłaszcza że za optymalną uznaje się wilgot-

ność mieszczącą się w bardzo wąskim prze-

dziale 0,02 do 0,03% masy granulatu.

Stare technologie 
z problemami

Drobiazgowej kontroli parametrów wymaga 

zwłaszcza granulat suszony w suszarkach ze 

Rys. 3   Minisuszarka z obrotowym sitem 
molekularnym do suszenia niewielkiej ilości 
granulatu 
Źródło: Conair
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złożem molekularnym starego typu: z podwój-

nymi wieżami oraz karuzelowych. Obecność 

kilku złóż nie tylko zwiększa energochłonność 

urządzenia, ale także może obniżyć jakość 

suszenia na skutek zużycia złoża. W urządze-

niach dwuwieżowych sita molekularne pracują 

bowiem naprzemiennie: podczas gdy jedno 

dostarcza suche powietrze procesowe, drugie 

– nasycone – podlega regeneracji przez owie-

wanie gorącym powietrzem. Znacznie kompli-

kuje to konstrukcję suszarki. Każdy element 

występuje bowiem podwójnie: dwie są 

zarówno dmuchawy (procesowa i  regenera-

cyjna), jak i nagrzewnice. W efekcie urządzenia 

takie są duże i  wymagają sporo zabiegów 

konserwacyjnych. A  dodatkowo wykazują 

znaczne odchyłki temperatury powietrza 

w trakcie zmiany złoża. 

Mimo to suszarki z  podwójnymi wieżami 

nadal są w  użyciu, choć już nie tak 

powszechnym jak jeszcze kilka lat temu. Portal 

PT Online szacuje, że w zakładach przemysło-

wych wciąż działa ok. 10 tys. do 20 tys. urzą-

dzeń tego typu. 

Kilka tysięcy przetwórców w dalszym ciągu 

korzysta także z  suszarek karuzelowych, 

które szczyt swojej popularności przeżywały 

w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia. Podobnie 

jak ich dwuwieżowi kuzyni, także i one skła-

dają się z  sit molekularnych rozlokowanych 

w  trzech zbiornikach na stole obrotowym. 

Z  suszarkami dwuwieżowymi łączą je także 

wady: wysokie zużycie energii i spore koszty 

konserwacji spowodowane dużą liczbą rucho-

mych komponentów i uszczelnień.

Koło zamiast granulatu
Wymienione słabości spowodowały, 

że producenci suszarek zaczęli poszu-

kiwać technologii, która oferowałaby zalety 

sit molekularnych, a  jednocześnie byłaby 

pozbawiona wad swoich poprzedniczek. 

W  efekcie powstały suszarki z  rotacyjnym 

kołem suszącym, w których zamiast granu-

latu suszącego z 30-procentową domieszką 

gliny zastosowano jednorodne sito o struk-

turze nanoporów, walcowane, a  następnie 

zamknięte w obudowie ze stali nierdzewnej. 

Sito jest napędzane silnikiem elektrycznym 

i  przemieszcza się ruchem obrotowym 

wokół własnej osi między trzema stacjami 

–  suszenia, regeneracji i  chłodzenia. 

W pierwszej wilgotne powietrze jest podgrze-

wanie i osuszane, a uwolniona wilgoć zatrzy-

muje się na sicie. Następnie koło się obraca, 

a zawilgocona część sita zostaje ogrzana do 

temperatury ok. 200ºC, co umożliwia odpa-

rowanie wody. Na koniec trafia do sekcji 

chłodzenia, gdzie jej temperatura zostaje 

obniżona do ok. 65ºC, tj.  wartości opty-

malnej do suszenia granulatu. Każda sekcja 

oddzielona jest od pozostałych nieruchomym 

uszczelnieniem, dzięki czemu nie dochodzi 

do wymieszania się wilgoci z  poszczegól-

nych części sita. 

Urządzenia tego typu są nie tylko dużo 

bardziej kompaktowe (nawet o  75% 

mniejsza powierzchnia użytkowa) niż modele 

dwuwieżowe i  karuzelowe, ale także zuży-

wają znacznie mniej energii, a  ich prosta 

konstrukcja sprawia, że są niemal bezob-

WARIACJE NA TEMAT
W międzyczasie na rynku pojawiły się również modele suszarek, w których 
strumień powietrza generowany jest nie przez zasilane elektrycznie 
dmuchawy, lecz sprężarki. Poza tym urządzenia te zasadniczo nie różnią się 
jednak od konwencjonalnych osuszaczy z podwójnymi wieżami: także i one 
wyposażone są w dwa zasobniki ze złożem w formie granulatu, przez co 
wykazują dokładnie te same wady co ich kuzyni.

Części z nich pozbawione są natomiast suszarki membranowe, które co 
prawda również działają na zasadzie sprężonego powietrza, podgrzewanego 
i osuszanego przez nagrzewnicę, ale miejsce złoża molekularnego zajmuje 
w nich specjalna membrana. Wychwytuje ona kropelki wody z powietrza, 
ułatwiając jego osuszenie. Dzięki temu urządzenie utrzymuje stałą 
temperaturę punktu rosy na poziomie -40ºC, a do tego zużywa znacznie mniej 
energii niż konkurencyjne rozwiązania (zwłaszcza w przypadku zintegrowanej 
membrany).

KANITECH Michał Królik, 
mob: +48 25 749 70 34

e-mail: biuro@kanitech.pl, 
www.kanitech.pl
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sługowe. Co więcej, zapewniają utrzy-

manie stałej temperatury w zasobniku – bez 

nagłych skoków czy odchyłek spowodowa-

nych zmianą złoża. W  nowszych wersjach 

suszarki tego typu wyposażone są w stero-

wanie mikroprocesorowe zintegrowane 

z  kolorowym, dotykowym ekranem umoż-

liwiającym łatwą obsługę i  identyfikację 

błędów. 

Na rynku dostępne są zarówno mobilne 

(wyposażone w  rolki jezdne), jak i  stacjo-

narne warianty tych urządzeń. Pierwsze są 

zdecydowanie mniej wydajne (10-200 kg 

powietrza na godzinę), ale za to mogą być 

łatwo przenoszone z  miejsca na miejsce 

i obsługiwać kilka stanowisk produkcyjnych. 

Suszarki stacjonarne są na stałe zintegro-

wane z  danym stanowiskiem, a  ich prze-

pustowość sięga 225 do nawet 2250 kg/h. 

Podobną wydajność wykazują suszarnie 

centralne, które charakteryzują się tym, że 

mogą współpracować z  kilkoma zasobni-

kami, dzięki czemu są w stanie suszyć różne 

tworzywa jednocześnie. Każdy zasobnik jest 

przy tym wyposażony we własną nagrzew-

nicę i dmuchawę.

Próżniowy sprinter
Właściwie jedynym poważnym konkurentem 

dla suszarek z sitem obrotowym są dziś urzą-

dzenia próżniowe. Nie mogą się z  nimi co 

prawda mierzyć pod względem wydajności 

(średnio pięć razy niższej), ale za to zdecy-

dowanie górują nad nimi tempem suszenia. 

Wytwarzają bowiem atmosferę próżniową, 

w  której woda wrze w  niższej temperaturze 

(56°C), co znacznie usprawnia proces odpro-

wadzania wilgoci z materiału.

Suszarki próżniowe dostępne są najczę-

ściej w dwóch wariantach: mniejszym obro-

towym oraz większym pionowym. W  pierw-

szym tworzywo w  formie granulatu wsypy-

wane jest do zasobnika ze stali nierdzewnej, 

który przemieszcza się ruchem obrotowym 

między trzema stacjami, pozostając w każdym 

położeniu przez ok. 20 minut. Pierwsza stacja 

służy do załadunku i  podgrzania materiału. 

W  efekcie wilgoć z  wnętrza granulatu prze-

mieszcza się ku jego powierzchni, identycznie 

jak w  przypadku urządzeń z  sitem moleku-

larnym. Dalej już proces suszenia przebiega 

jednak zupełnie inaczej: materiał wędruje do 

drugiej stacji, gdzie jest poddawany działaniu 

próżni, która przyspiesza odparowywanie 

wilgoci. Na koniec wysuszony granulat trafia 

do stacji wyładunku, a zasobnik uzupełniany 

jest nową partią materiału.

Tego typu rozwiązanie ma dwie zasad-

nicze słabości: ma charakter wsadowy, co 

oznacza, że nie może być zintegrowane z linią 

Rys. 4   Suszarki próżniowe generują próżnię, 
która obniża temperaturę wrzenia wody, 
przyspieszając jej odparowywanie. Dzięki 
temu proces suszenia trwa średnio 
zaledwie godzinę 
Źródło: Maguire

Rys. 5   Do suszenia tworzyw niehigroskopijnych 
można wykorzystać suszarkę na gorące 
powietrze 
Żródło: Labotek

KANITECH Michał Królik, 
mob: +48 25 749 70 34

e-mail: biuro@kanitech.pl, 
www.kanitech.pl

Maszyny z serii E-MOVE
elektryczne maszyny

do rozdmuchu 3D

Maszyny z serii ASPI
do rozdmuchu 3D

Maszyny z serii ISIT i TA
do rozdmuchu 2D



26  PlastNews 7-8’2020

 Temat wydania  PERYFERIA 

produkcyjną ani realizowane w sposób ciągły, 

a także wykazuje się relatywnie niską wydaj-

nością na poziomie ok. 50 kg granulatu na 

godzinę. Istnieją co prawda systemy umożli-

wiające suszenie nawet do 1000 kg tworzyw 

na godzinę, ale są one raczej wyjątkiem niż 

regułą. Są także inaczej skonstruowane: 

zamiast obrotowego zasobnika stosuje się tu 

zbiornik podzielony w  pionie na trzy części 

–  wsadową, gdzie tworzywo jest ogrze-

wane, próżniową, do której zostaje zrzucone 

po podgrzaniu, oraz magazynową, skąd jest 

rozładowywane. W  praktyce budowę taką 

wykazuje niemal każda suszarka próżniowa 

o wydajności powyżej 100 kg/h.

Relatywnie niską wydajność kompen-

sują jednak konkretne oszczędności czasu 

i kosztów: proces suszenia próżniowego trwa 

zaledwie 1/6 czasu potrzebnego na osuszenie 

granulatu przy wykorzystaniu suszarki 

z sitem molekularnym, pochłaniając przy tym 

1/6 wykorzystywanej w tym procesie energii. 

Suszarki próżniowe są też znacznie mniej 

awaryjne, wymagają mniejszych nakładów 

na konserwację, a  także zmniejszają ryzyko 

degradacji tworzywa na skutek wystawienia na 

długotrwałe oddziaływanie gorącego, suchego 

powietrza.

Ekoszuszenie
To jednak nie bezawaryjność, a  niskie 

zużycie energii decyduje o  tym, że suszarki 

próżniowe w ostatnich latach mocno zyskują 

na popularności. Idealnie wpisują się bowiem 

w  trend energooszczędności obserwowany 

w całej branży. A  ta sprowadza się w prak-

tyce do jak najefektywniejszego wykorzystania 

dostarczanego ciepła, tak aby już minimalna 

jego ilość pozwalała wygenerować i utrzymać 

odpowiednią temperaturę suszenia i  granu-

latu na wejściu wtryskarki lub wytłaczarki. 

Redukcja ta w  przypadku suszarek z  sitem 

obrotowym dotyczy także układu regene-

racji: powinien on być tak zaprojektowany, aby 

wykorzystywał jak najmniej ciepła do podgrze-

wania granulatu, a jak najwięcej – do usuwania 

wilgoci. Jak osiągnąć ten cel?

Wszystko sprowadza się do ograniczenia 

strat ciepła, a te można zminimalizować przez 

zastosowanie napędów o  zmiennej często-

tliwości do sterowania pracą dmuchawy 

procesowej i  regeneracyjnej oraz ruchem 

obrotowym koła. W  pierwszym przypadku 

konieczne jest sprzężenie pomiaru tempe-

PODCZERWIEŃ NA PET
Do suszenia PET zamiast tradycyjnej 
suszarki można wykorzystać 
urządzenia wyposażone w lampy 
podczerwieni. Ich zaletą jest fakt, 
że nagrzewaniu ulega wyłącznie 
materiał, nie zaś otaczające go 
powietrze, co gwarantuje bardzo 
niskie zużycie energii. Przykładowo, 
suszarki bębnowe firmy Novatec 
oferują możliwość równoczesnego 
suszenia i krystalizacji PET 
z prędkością od 80 do 1800 kg/h, 
zużywając nawet o 45% mniej 
energii niż konwencjonalne 
suszarki z podwójnymi wieżami. 
A jednocześnie dzięki wyposażeniu 
w bęben ze spiralą obracającą 
materiał zapewniają równomierne 
nagrzanie i odprowadzenie wilgoci 
z surowca.

www.novatec.com

Tabela 1. Porównanie poszczególnych typów suszarek
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Sprężone powietrze do 25 niski nie
bardzo 
duże

małe małe nie

Sprężone powietrze 
z membraną

do 25 średni tak
bardzo 
duże

małe małe nie

Próżnia 15-500 średni nie dotyczy małe małe małe nie
Podwójne wieże 8-2250 duży tak duże duże duże tak
Sito obrotowe 10-2250 średni tak małe małe małe nie
Podczerwień 250-2250 średni tak bardzo małe małe małe nie
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ratury suszonego granulatu oraz powietrza 

wypływającego z  zasobnika z  pracą stero-

wanego elektronicznie falownika, który regu-

luje prędkość obrotową dmuchawy, tak by 

zatrzymać większość ciepła w  zbiorniku. 

Dzięki ograniczeniu nadmuchu do minimum 

niezbędnego do nagrzania i  osuszenia 

tworzywa temperatura w  zbiorniku stabilnie 

wzrasta do zadanej wielkości, a  jednocze-

śnie energia cieplna nie jest wyprowadzana 

na zewnątrz wraz ze strumieniem powie-

trza. Podobnie proces ten przebiega w fazie 

regeneracji, w  której granulat poddawany 

jest oddziaływaniu wysokiej temperatury 

w  celu odparowania wody. Tutaj falownik 

steruje pracą napędu dmuchawy regene-

racyjnej, umożliwiając maksymalne ograni-

czenie nadmuchu do poziomu umożliwia-

jącego rozproszenie wilgoci. Przemiennik 

częstotliwości można wykorzystać także 

do regulacji prędkości obrotowej koła, tak 

aby zredukować ją do poziomu umożliwiają-

cego maksymalne wykorzystanie właściwości 

absorpcyjnych środka suszącego przy zacho-

waniu stałej temperatury punktu rosy.

Redukcji strat ciepła nie należy mylić z obni-

żeniem temperatury suszenia, które tylko 

na krótką metę ogranicza zużycie energii, 

a jednocześnie może negatywnie wpływać na 

jakość finalnych wyrobów. Suszenie w niższej 

temperaturze umożliwia bowiem usunięcie 

tylko części zawartej w  granulacie wilgoci, 

a samo tworzywo na wyjściu z suszarki wyka-

zuje temperaturę zbyt niską do dalszej obróbki. 

Zadanie jego ogrzania przejmuje więc obra-

biarka, a  intensywnie pracujące nagrzewnice 

szybko zużywają zaoszczędzoną podczas 

suszenia energię. 

CO NOWEGO NA RYNKU SUSZAREK

ATON H1000: NASZPIKOWANY TECHNOLOGIĄ

Suszarka Aton H1000 ze stajni Wittmann Battenfeld wyposażona jest w dwa 
sita molekularne oraz wymiennik ciepła o obiegu zamkniętym zapewniający 
przepływ powietrza do 1000 m³/h przy znacznej oszczędności energii. 
Zastosowanie nowoczesnych technologii zasilania umożliwiło uzyskanie 
najniższej na rynku temperatury punktu rosy na poziomie -65ºC. Pracą 
suszarki steruje platforma Wittmann 4.0, a jej obsługę ułatwia duży ekran 
dotykowy o przekątnej 5,7 cala. Urządzenie można dodatkowo wyposażyć 
w opcję suszenia sterowanego temperaturą punktu rosy z wizualną 
komunikacją statusu suszenia za pomocą diod LED.

www.wittmann-group.com/pl

GENESYSNEXT: PEŁNA AUTOMATYZACJA SUSZENIA

Samoadaptacyjna technologia suszenia? Firma Piovan – producent suszarki 
GenesysNext – udowadnia, że to możliwe. Urządzenie automatycznie 
dostosowuje wszystkie parametry procesowe – natężenie przepływu 
powietrza, temperaturę punktu rosy oraz czas i temperaturę suszenia – do 
bieżącego cyklu produkcji oraz aktualnej temperatury i wilgotności suszonego 
granulatu. GenesysNext jest następcą systemu Genesys zaprezentowanego 
po raz pierwszy w 2010 r.

www.piovan.com

SOMOS RDF: MODUŁ DO MODUŁU

Firma ProTec postawiła na modułowość: na targach K 2019 zaprezentowała 
system suszenia składający się z wielu niezależnych jednostek, z których 
każda wyposażona została we własną dmuchawę i sterownik. Dzięki temu 
poszczególne urządzenia mogą zarówno pracować niezależnie, jak i zostać 
połączone w jeden modułowy system suszarek z możliwością sterowania 
i wizualizacji z poziomu centralnej platformy sterowania. Seria obejmuje 
urządzenia o wydajności od 50 do 400 l/h i temperaturze pracy od 60 do 
140ºC.

www.sp-protec.com
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Proces technologiczny przetwórstwa 

tworzyw zaczyna się w  zasadzie od 

momentu dowozu tworzywa do zakładu i jego 

prawidłowego składowania. Tworzywo dostar-

czane jest do zakładu w  oktabinach, big 

bagach, workach 1- lub wielowarstwowych.

W zależności od wielkości produkcji 

tworzywo powinno być przekazywane do:

– silosów zewnętrznych lub na halę magazy-

nową 

– w hali do dyspozycji powinny być silosy 

wewnętrzne, palety na worki, możliwość 

układania wielowarstwowego, zbiorniki 

materiałowe.

Ponadto składowanie na hali obliguje do 

znajomości warunków panujących na hali: 

wilgotności powietrza, temperatury; koniecz-

ności sprawdzania wilgotności tworzyw higro-

skopijnych przy dostawie lub bezpośrednio 

przed zasypem do urządzeń itd.

Z tych też powodów przy zakupie należy 

wiedzieć jakiego typu silos jest niezbędny 

w  zakładzie. Silosy dzieli się na pionowe 

i poziome, czyli takie, które posiadają różnego 

rodzaju wyposażenie oraz sposób załadunku 

oraz na silosy, które dzielone są w zależności 

od rodzaju materiału, do przechowywania, 

którego są produkowane.

Silosy połączone są najczęściej z  innymi 

elementami dodatkowymi, za pośrednic-

twem których możliwe jest ich swobodne 

napełnianie i oczyszczanie, dlatego też zała-

dunek takiego zbiornika ma miejsce zwykle za 

pomocą pojedynczego zsypowego otworu, 

umieszczanego w pokryciu górnym, natomiast 

usuwanie materiału sypkiego, czyli opróżnianie 

silosu zamknięte jest urządzeniem odbior-

czym, umieszczonym w dnie i wyposażonym 

w  otwory wysypowe. Silosy zewnętrzne 

powinny być częścią integralną tzw. central-

nego systemu podawania – suszenia – dozo-

wania”; którego zadaniem jest wyeliminowanie 

z zakładu „otwartego transportu materiałów”, 

magazynu materiałów czy pomieszczeń przy-

gotowalni mieszanek.

I dochodzimy do sedna artykułu – rozła-

dunku. Współcześnie służą do tego stacje 

rozładunkowe. Czy jest to zakup na miarę 

super mercedesa? Na szczęście – nie. 

Każdy przetwórca może w  tego typu stacje 

się zaopatrzyć. Oferentów na rynku jest 

wielu. Oczywiście, jeżeli zakład jest niewielki 

wystarczą wózki widłowe, które będą skła-

dować tworzywo na hali magazynowej.  

Przykładowe  
stacje rozładunkowe

Stacja rozładunkowa SES-800N 
Służy do automatycznego rozładunku 

tworzyw w  postaci granulatu z  worków 

typu big bag. Urządzenie ma zastosowanie 

w centralnych systemach podawania i dystry-

bucji surowca. Zwarta i prosta budowa stacji 

sprawia, że jest ona łatwa w obsłudze.

Jak działa tego typu stacja? Zacznijmy od 

urządzenia zasysającego. Przed rozpoczę-

ciem podawania należy dokonać regulacji 

dolotu powietrza, aby przepływ tworzywa był 

Stacje rozładunkowe 
– dla kogo i czy warto?

Jakie urządzenia kryją się pod terminem stacje rozładunkowe? Dla kogo są 
one przeznaczone, na jakiej zasadzie działają, jakie rozwiązania są dostępne 
na rynku? Na te i inne pytanie postara się odpowiedzieć niniejszy artykuł.

 Joanna Troska-Grudzień 

KANITECH Michał Królik, 
mob: +48 25 749 70 34

e-mail: biuro@kanitech.pl, 
www.kanitech.pl

Centralne systemy  
chłodzenia ECODRY

Centralne chillery 
Heavygel

Mikro chillery 
stanowiskowe Microgel
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ciągły i efektywny. Szybkość opadania zbior-

nika ssawnego, uzależniona jest od użytych 

odważników przeciwwagowych. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu proces można lepiej 

kontrolować tak, aby urządzenie nie zagłębiło 

się zbyt mocno w materiał.

Schemat działania:
Podstawienie big baga – włączenie 

–  opuszczenie kołnierza podnoszącego 

–  przymocowanie zawiesi do kołnierza 

–  opuszczenie urządzenia ssącego – regu-

lacja dolotu – regulacja przeciwwagi – auto-

matyczne podawanie tworzywa – osią-

gnięcie max. zakresu przez siłownik pneuma-

tyczny – zgłoszenie alarmu przez urządzenie 

– wyciągnięcie zbiornika ssawnego – opusz-

czenie i odpięcie pustego worka.

Flexicon – stacje rozładunku big 
bagów BFC

Pierścień zaciskowy Spout-Lock tworzy 

bardzo szczelne połączenie między stroną 

czystą rękawa ujściowego worka a  stroną 

czystą rury teleskopowej. Zapobiega to zanie-

czyszczeniu produktu i  instalacji w  sytuacji, 

gdy wysypujący się z worka materiał wzbija 

pył w leju wyładowczym. Pierścień zaciskowy 

jest łatwo dostępny. Obsługuje się go ręcznie 

wykorzystując szybko rozłączalne zatrzaski 

umożliwiające bezpieczne i  pewne przyłą-

czenie rękawa worka.

Za pomocą zespołu rury teleskopowej Tele-

-Tube podnosi się pierścień zaciskowy Spout-

-Lock do góry, a po założeniu worka na rurę 

opuszcza się pierścień, zaciskając worek 

na rurze. Rura teleskopowa utrzymuje stały 

naciąg. W  rezultacie worek jest naprężony 

przez cały czas, dzięki czemu nie wybrzusza 

się na zewnątrz (tworząc martwe kieszenie) 

i nie zapada do środka (ograniczając przepływ 

materiału). Rura teleskopowa współpracuje 

z pierścieniem zaciskowym Spout-Lock i urzą-

dzeniem ułatwiającym rozładunek worków 

Flow-Flexer (wspomagającymi przepływ mate-

riału i całkowite opróżnienie worka).

Bardzo szczelne połączenie między 

workiem a urządzeniem wyładunkowym jest 

jedną z zalet uszczelnionego systemu trans-

portującego. System ten może posiadać 

odpowietrzenie do centralnego układu odpy-

lającego przez filtr lub do urządzenia odpy-

lającego Bag-Vac. Uruchomione urządzenie 

odpylające Bag-Vac wytwarza w  systemie 

podciśnienie, które powoduje złożenie się 

pustego worka przed jego zawiązaniem, 

eliminując pylenie pojawiające się podczas 

ręcznego składania worków.

W przeciwieństwie do rozwiązań wykorzy-

stujących wałki ściskające wylot opróżnia-

nego worka z  dwóch stron, pneumatyczny 

zawór regulacyjny Power-Cincher posiada 

kilka zakrzywionych, połączonych przegu-

bowo prętów ze stali nierdzewnej, które 

ściskają worek koncentrycznie w płaszczyźnie 

poziomej, ułatwiając rozwiązywanie worka, 

oraz w pionie, w ciasny wzór zygzaka, zapo-

biegając przeciekom nawet najdrobniejszych 

proszków. Zawór jest odporny na zaklesz-

czenie, przypadkowe otwarcie i  przecieki. 

Pozwala na pełne otwarcie ujścia worka dla 

większości stosowanych średnic.

Dodatkowo urządzenie Bag-Vac zasysa 

podczas odłączania worka wszystkie resztki 

Tabela 1. Dane techniczne stacji rozładunkowych SES 
Model SES- 800 N SES – 1000 N SES – 1200 N

Skok siłownika pneumatycznego [mm] 800 1000 1200
Średnica rury transportowej [cal] 2 2 2
Max. wysokość big baga [mm] 1500 1700 1900
Zasilanie 1φ 230 VAC, 50 Hz
Waga [kg] 120 125 130

Tabela 2. Parametry urządzenia Sweeper

Wydajność ograniczona przez wydajność systemu podciśnieniowego
Średnica orurowania 40, 50 lub 60 mm
Wysokość ramy 120 lub 210 cm
Całkowite wymiary dla ramy 120 cm dł. 1405 mm x sz. 1448 mm x wys. 2970 mm
Całkowite wymiary dla ramy 210 cm dł. 1456 mm x sz. 1448 mm x wys. 4805 mm

KANITECH Michał Królik, 
mob: +48 25 749 70 34

e-mail: biuro@kanitech.pl, 
www.kanitech.pl

Maszyny do zgrzewania
wibracyjnego

Maszyny do zgrzewania 
laserowego

Maszyny do zgrzewania 
metodą InfraStake

Maszyny do zgrzewania
hotplate/infrared
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materiału uwięzione w fałdach worka. W przy-

padku, gdy wymagana jest całkowita elimi-

nacja możliwości rozsypania się materiału, 

można wykorzystać opcjonalną, dwuścienną 

wersję rury teleskopowej Tele-Tube. 

Cząsteczki, które wydostały się z rury są kiero-

wane do odpylacza przez pierścieniowy otwór 

otaczający uszczelnienie wylotu worka.

Stacje rozładunkowe BFF nie posiadają 

własnej wciągarki, a  są w  pełni operowane 

wózkiem widłowym.

Stacje rozładunkowe mogą mieć otwierany 

od przodu wlot rewizyjny umożliwiający dosy-

pywanie produktu sypkiego z małego worka 

papierowego.

Takie rozwiązanie stosuje się najczęściej, 

gdy jedna rama ma być używana do zarówno 

big bagów, jak i małych worków. 

Rozładunek oktabin Sweeper
Innowacyjne urządzenie Sweeper pozwala 

w  prosty i  szybki sposób opróżniać okta-

biny z materiałem. Urządzenie jest kompaty-

bilne z dowolnym systemem transportu mate-

riału o średnicy orurowania 40, 50 lub 60 mm 

przeznaczony do stosowania zarówno do 

swobodnie obsypujących się granulatów, jak 

i  trudnych zbrylających się materiałów, prze-

miałów i  płatków. Jest dostępny w  dwóch 

wersjach do oktabin 500 kg i 1000 kg, możli-

wość konfiguracji w układzie podwójnym dla 

wydłużenia czasu między wymianą pojem-

ników z materiałem.

Stacje rozładowcze Oktomat
Stacje rozładowcze oktabin i worków big 

bag z serii Oktomat niemieckiej firmy Helios 

charakteryzują się prostą budową oraz 

łatwością obsługi. Ich stosowanie eliminuje 

się konieczność używania wózka widło-

wego, nie trzeba podwieszać worka big 

bag, wystarczy go przywieźć za pomocą 

wózka paletowego i  zaczepić „uszy” do 

pierścienia unoszącego. Oktomat automa-

tycznie opróżni worek, w  miarę jak będzie 

ubywało materiału automatycznie będzie 

unosił big bag tak, by materiał zsypywał się 

w  centralne miejsce. Specjalnie zaprojek-

towana głowica ssąca z systemem wibracji 

pozwala na pobierania niemal każdego 

materiału, takiego jak granulaty, przemiały 

oraz proszki. Po opróżnieniu worka big bag 

urządzenie zasygnalizuje to za pomocą 

lampy alarmowej. Różne rozmiary przyłączy 

pozwalają na współpracę zarówno z  poje-

dynczymi podajnikami, jak i  z systemami 

centralnymi.

Stacja Oktobag
Opróżnia oktabiny o  maksymalnej wyso-

kości 200 cm. Worek jest mocowane za 

pomocą 4 zacisków grawitacyjnych i  zacią-

gany przesuwając tym samym granulat do 

środka skąd sonda pobiera go przez ssanie.

Całkowite opróżnianie jest proste i automa-

tyczne dzięki ruchowi ramion Wave. 

 

Stacje rozładunku i załadunku 
worków typu big bag – EMES

Worek wypełniony produktem ładowany jest 

do stacji przy pomocy wciągarki elektrycznej 

łańcuchowej, zamontowanej na suwnicy lub 

do wózka widłowego.

Zaletą urządzenia jest proste otwieranie 

worków big bag. Wciągarka posiada napęd 

elektryczny przód-tył oraz elektryczny góra-

dół. Urządzenie posiada regulację szybkości 

opróżniania. A  ponadto wyposażone jest 

w dno wibracyjne oraz strzepywacze pneuma-

tyczne. Opróżnianie worka wykonywane jest 

bezpyłowo.

Stacje TBMA
Uwalnianie się pyłów, straty i  zanieczysz-

czenie produktu to główne zagrożenia wystę-

pujące przy wyładunku produktów z różnego 

rodzaju worków big bag. Rozładunek worków 

jednokrotnego i  wielokrotnego użytku przy 

użyciu tej stacji dokonywane jest w bezpieczny 

i czysty sposób.

Gama produktów TBMA opiera się 

o  prostą, a  jednocześnie wszechstronną 

modułową budowę, zgodnie z którą w celu 

uzyskania kompletnego rozwiązania modele 

w  konfiguracji podstawowej można rozsze-

rzyć o  opcje dodatkowe, pozwalające na 

przykład na rozładunek worków big bag 

posiadających lub nieposiadających worek 

wewnętrzny z  tworzywa. Dostępne wersje 

dobrze radzą sobie zarówno ze swobodnie, 

jak i  trudno płynącymi produktami, 

a specjalnie zaprojektowany mechanizm zaci-

skający worek wewnętrzny pozwala uzyskać 

szczelne zamknięcie przed zezwoleniem 

na przepływ produktu do systemu odbiera-

jącego. Każda stacja wyładunkowa może 

być dostarczona z  szeroką gamą urządzeń 

pomocniczych w celu dozowania i transportu 

wyładowanego produktu.

Stacje Tomar
Wersja standardowa:
Konstrukcja wsporcza wykonana ze stali 

węglowej TYP: St3, zabezpieczona farbą 

alkidową. Stożek rozładunku, wyposażony 

w  klapę rewizyjną oraz króciec do odpy-

lania. Rama podwieszająca big bag, służąca 

do podnoszenia worków za pomocą wózka 

widłowego.

Wersja opcjonalna:
Konstrukcja wsporcza z  regulowaną 

wysokością zawieszania worka, ręczna lub 

pneumatyczna, wykonana ze stali kwaso-

odpornej lub zabezpieczona farbą chemo-

utwardzalną.

System wspomagający rozładunek, stoso-

wany przy materiałach o  trudnej charaktery-

styce przesypowej. Stożek rozładunku wypo-

sażony w uszczelkę membranową stosowany 

przy materiałach pylistych. Załadunek worka 

odbywa się za pomocą wciągnika, elektrycz-

nego lub pneumatycznego. Podesty obsłu-

gowe ze schodami.

Rozworkowywacze przeznaczone do 

opróżniania worków big bag o różnych pojem-

nościach. W skład rozworkowywacza wchodzi 

m.in.: konstrukcja do zawieszenia worka, 

z  możliwością pneumatycznego podno-

szenia i opuszczania worka, talerz, na którym 

spoczywa worek, wziernik do rozwiązywania 

i  zawiązywania wysypu z  worka. Rozwor-

kowywacze mogą być z  pneumatycznym 

układem zamykania wysypu z worka w przy-

padku dozowania różnych materiałów z kilku 

worków big bag. Opróżnienie rozworkowy-

wacza odbywa się grawitacynie, przenośni-

kiem ślimakowym, taśmowym lub podawa-

czem pneumatycznym.

Stacja Mechatrox
Stanowisko załadunku worków big bag 

składa się regulowanej stalowej ramy wypo-

sażonej w  platformę z  włazem umożliwia-

jącym otwarcie worka, trawersę umożliwia-

jącą posadowienie worka na ramie za pośred-
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nictwem wózka widłowego, dodatkowo układ 

może być doposażony w  system wibracji 

ułatwiający wysyp z worka oraz wciągnik elek-

tryczny z  szyną jezdną, który pozwala zała-

dować worek bez pomocy wózka widło-

wego. Układ wysypu jest dostosowywany 

do potrzeb, opróżnianie może odbywać się 

grawitacyjnie lub za pośrednictwem trans-

portu pneumatycznego nadciśnieniowego lub 

podciśnieniowego. Możliwe jest wykonanie 

stacji w ATEX 22. Układ może być wyposa-

żony w wagę tensometryczną. 

TMS ECO
Stacje rozładunku big bagów
Służą do płynnego i równomiernego napeł-

niania worków big bag materiałami sypkimi lub 

kawałkowymi.

Wyposażone są w  zbiornik zasobowy 

o zróżnicowanej pojemności oraz uchwyt do 

mocowania big baga. Pod zbiornikiem zaso-

bowym zamontowana jest zasuwa płytowa 

z  napędem elektrycznym. Cała stacja zała-

dunku posadowiona jest na stalowej 

konstrukcji wsporczej na płozach lub na 

kółkach umożliwiających swobodne jej prze-

mieszczanie. Stacje załadunku można wypo-

sażyć w  pomost wagowy, umożliwiający 

dokładne napełnianie big bagów, a  także 

w szafką sterowniczą ze sterownikiem, który 

umożliwia automatyczne zamknięcie zasuwy 

po osiągnięciu żądanej wagi.

Stacje rozładunku big bagów
Służą do rozładowywania materiałów 

sypkich lub kawałkowych z  worków big 

bag. Wyposażone są w  uchwyt do moco-

wania biga baga, zbiornik zasobowy oraz 

dozownik, którym może być krótki przeno-

śnik taśmowy, podajnik wibracyjny lub prze-

nośnik ślimakowy.

Cała stacja rozładunku posadowiona jest 

na stalowej konstrukcji wsporczej na płozach 

lub na kółkach umożliwiających swobodne jej 

przemieszczanie. Stacje rozładunku można 

wyposażyć w  przemiennik prądowy lub 

sterownik tyrystorowy, umożliwiający płynną 

regulację wydajności w zakresie od 25÷100% 

(zakres regulacji uzależniony jest od rodzaju 

dozownika i rodzaju zastosowanego napędu).

Zarówno stacja załadunku, jak i stacja rozła-

dunku big bag ułatwia korzystanie z worków 

typu big bag. Dzięki tym urządzeniom można 

znacznie przyspieszyć proces napełniania 

i  opróżniania worków typu big bag, a  tym 

samym usprawnić procesy produkcyjne.

Z tych krótkich opisów widać, że każdy 

zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych 

może dopasować sobie stację rozładunkową 

do własnych potrzeb. 
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Warto zauważyć, że rozwiązanie SACMI wymaga niewielkiego nakładu fi nansowego 
- zwykle wymagana jest tylko modyfi kacja maszyny do nacinania. Dodatkowo, 
zakrętka zachowuje ten sam kształt i właściwości, więc nie są wymagane żadne 
modyfi kacje na linii rozlewniczej.

SACMI wprowadza również nowe urządzenie do badań siły zerwania (ang. 
Pull Force Machine, PFMC), które mierzy siłę potrzebną do zerwania TEB                                      
na wybranych nakrętkach. Analizując dane, maszyna może ustawić parametry 
maszyny nacinającej tak, aby uzyskać jak najdłuższy czas pracy noża i najlepszą 
jakość nacinania. Ta maszyna jest również wyposażona w system kontroli CVS 
CUT, który sprawdza jakość nacięcia na nakrętce.

Przymocowanie nakrętki do butelki nie utrudnia recyklingu obydwu elementów, 
gdyż oba najbardziej powszechne materiały do produkcji butelek (PET) i nakrętek 
(HDPE) charakteryzują się innymi ciężarami właściwymi, co umożliwia ich łatwe 
oddzielenie w zakładzie utylizacyjnym. 

www.ntqsc.plwww.ntqsc.pl
Znajdź ntqsc w social media

Nakrętka przymocowana do butelki
– nowy standard zamykania.

Na tę chwilę SACMI proponuje 8 rozwiązań pozwalających na przymocowanie nakrętki do butelki:

DELTA DELTA UPSIDE DOWN DELTA HINGED
Możliwość kilkunastokrotnego otwarcia i zamknięcia;                                                                                                 
Zablokowana pozycja otwarta;                                                      
Kąt otwarcia: >140°                                                                                             
Siła zerwania: > 25N

DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ:
Patrycja Podsiadła - Olejarczyk

        +48 735 989 421            ppodsiadla@ntqsc.pl              

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 koncentrująca                         
się na tworzywach jednorazowego użytku, nakłada na producentów wyrobów 
z tworzyw sztucznych dodatkowe wymogi. Jednym z nich jest obowiązek 
przymocowywania nakrętek do butelek na napoje, który wejdzie w życie w 2024 
roku. Zapis ten ma na celu ograniczenie obciążenia środowiska tymi produktami, 
które z racji swoich małych rozmiarów są do niego niekontrolowanie uwalniane. 
Niedługo więc takie rozwiązanie stanie się obowiązkiem i standardem. 

Już teraz, 4 lata przed wejściem przepisów, SACMI ma rozwiązania gotowe                       
na tę okoliczność. Technologia przymocowania nakrętki do butelki (ang. Tethered 
Cap Solution) jest niezwykle elastyczna, gdyż może być stosowana z każdą 
technologią produkującą nakrętki z nacinaniem plomby zabezpieczającej (ang. 
tamper evidence band, TEB).

Podstawowym elementem linii do produkcji nakrętek dostarczanej przez 
SACMI jest urządzenie CCM (ang. Continuous Compression Moulding), które                                             
w dosłownym tłumaczeniu oznacza proces ciągłego formowania kompresyjnego.  
Pozwala ono na wysokowydajną produkcję nakrętek nawet do 2000 sztuk/min. 
System zaopatrzony jest w układ wizyjny, co pozwala na kontrolę każdej nakrętki 
w czasie rzeczywistym, odrzucając wadliwe sztuki. 

Elementami wyposażenia, tworzącymi system do produkcji nakrętek                                      
o konstrukcji spełniającej wymogi wcześniej wspomnianej dyrektywy                         
(ang. tethered cap) są:

System ORGRS, czyli nowoczesny podajnik sortujący nakrętki. Zaletami                        
tej maszyny są:

Krótsze czyszczenie i czas konserwacji dzięki łatwemu dostępowi do punktów 
kontrolnych urządzenia; 

Wyjątkowo kompaktowe wymiary;

Wytrzymałe, solidne części;

Cicha  praca  dzięki  dźwiękoszczelnym  rurom  i  cichym  dmuchawom  powietrza.     

Kolejnym etapem jest nacinanie i zaginanie plomby nakrętki, możliwe dzięki 
maszynie nacinająco-składającej SFM08L (ang. Scroring and Folding Machine, 
SFM). Maszyna ta charakteryzuje się: 

Elastycznością w produkcji nakrętek o różnych wymiarach: od 18 do 55 mm 
średnicy i od 10 do 23 mm wysokości;

Szybkie i trwałe narzędzie tnące;

Ergonomiczną konstrukcją o ułatwionym dostępie do jej elementów.

Możliwość kilkunastokrotnego otwarcia i zamknięcia;     
Dowolny kąt otwarcia zależny od użytkownika;                        
Siła zerwania: > 25N

Możliwość kilkunastokrotnego otwarcia i zamknięcia;                                                                   
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Kąt otwarcia: >140°                                                                          
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DELTA HINGED GME 30.37 SINGLE THIS CAP® HOLD OPEN
Możliwość kilkunastokrotnego otwarcia i zamknięcia;                                                                   
Zablokowana pozycja otwarta;                                                   
Kąt otwarcia: >140°                                                                                                  
Siła zerwania: > 25N

Możliwość kilkunastokrotnego otwarcia i zamknięcia;        
Otwarcie poprzez skręcenie i zablokowanie;                                                             
Kąt otwarcia: >180°                                                                            
Siła zerwania: > 25N
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THIS CAP® LOCK BACK SNAP ON SC26W
Możliwość kilkunastokrotnego otwarcia i zamknięcia;          
Otwarcie poprzez skręcenie i zablokowanie;                                                             
Kąt otwarcia: >140°                                                                   
Siła zerwania: > 25N

Możliwość kilkunastokrotnego otwarcia i zamknięcia;         
Otwarcie poprzez kliknięcie i zablokowanie;                                                                 
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Siła zerwania: > 25N

Skontaktuj się z naszym specjalistą i dowiedź się więcej na temat tej technologii. 

Nacięta nakrętka poddawana jest następnie kontroli wizyjnej na urządzeniu 
CVS154, montowanym bezpośrednio za SFM. Urządzenie to pozwala                                    
na kontrole jakości wszystkich wyprodukowanych detali, w szczególności:

Korpusu nakrętki;

Zewnętrznej ściany nakrętki;

Wewnętrznej strony nakrętki. 

Istotną zaletą rozwiązania od SACMI jest dopasowanie do technologii klienta. 
Możliwe jest również zastosowanie technologii przymocowania nakrętki                       
od SACMI na nakrętkach wyprodukowanych na maszynie wtryskowej. W tym 
przypadku istnieją dwie możliwe konfi guracje:

1. Produkcja nakrętek na wtryskarce, a następne nacinanie plomby 
zabezpieczającej na maszynie nacinającej; w tym przypadku niezbędna jest 
jedynie modyfi kacja maszyny do nacinania (i niekiedy formy);

2. Produkcja nakrętek na wtryskarce z gotową plombą; w tym przypadku 
potrzebna jest modyfi kacja formy (usunięcie suwaków) i dołączenie maszyny 
nacinającej od SACMI. 

Rozwiązanie do produkcji nakrętek od SACMI zgodne z nową dyrektywą



Warto zauważyć, że rozwiązanie SACMI wymaga niewielkiego nakładu fi nansowego 
- zwykle wymagana jest tylko modyfi kacja maszyny do nacinania. Dodatkowo, 
zakrętka zachowuje ten sam kształt i właściwości, więc nie są wymagane żadne 
modyfi kacje na linii rozlewniczej.

SACMI wprowadza również nowe urządzenie do badań siły zerwania (ang. 
Pull Force Machine, PFMC), które mierzy siłę potrzebną do zerwania TEB                                      
na wybranych nakrętkach. Analizując dane, maszyna może ustawić parametry 
maszyny nacinającej tak, aby uzyskać jak najdłuższy czas pracy noża i najlepszą 
jakość nacinania. Ta maszyna jest również wyposażona w system kontroli CVS 
CUT, który sprawdza jakość nacięcia na nakrętce.

Przymocowanie nakrętki do butelki nie utrudnia recyklingu obydwu elementów, 
gdyż oba najbardziej powszechne materiały do produkcji butelek (PET) i nakrętek 
(HDPE) charakteryzują się innymi ciężarami właściwymi, co umożliwia ich łatwe 
oddzielenie w zakładzie utylizacyjnym. 

www.ntqsc.plwww.ntqsc.pl
Znajdź ntqsc w social media

Nakrętka przymocowana do butelki
– nowy standard zamykania.

Na tę chwilę SACMI proponuje 8 rozwiązań pozwalających na przymocowanie nakrętki do butelki:
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Magazynowanie tworzyw sztucznych 

wymaga odpowiednich warunków, 

które zabezpieczą towar przed szkodliwym 

działaniem czynników zewnętrznych. Zespoły 

silosów wraz z dodatkowym osprzętem tworzą 

kompleksowe bazy magazynowe. W  prze-

myśle używane do składowania granulatów 

tworzyw sztucznych jako zbiorniki buforowe 

przy liniach produkcyjnych. Szeroki zakres 

oferowanych pojemności pozwala optymalnie 

dopasować strukturę magazynową do istnie-

jących potrzeb.

Co na rynku?
ELBI-Wrocław 
Spółka ELBI-Wrocław jest wyłącznym przed-

stawicielem na Polskę niemieckiego wytwórcy 

urządzeń peryferyjnych do maszyn przetwa-

rzających tworzywa sztuczne, m.in. ZEPPELIN 

– producenta silosów. Oferuje m.in.:

– silosy elastyczne, na stalowej konstrukcji, 

pokryte oddychająca i odporną na rozdarcia 

tkaniną poliestrową, które dostarczane są 

jako zestaw z rozporowymi kółkami mocują-

cymi. Służą do przechowywania materiałów 

z tworzyw sztucznych (granulat, regranulat, 

przemiał, płatki PET, proszki);

– silosy mieszające zapewniają wysoką jakość 

produktu podczas procesu produkcji two-

rzyw lub ich recyklingu. Nie ma tu wahań 

procesowych, przez co dają możliwość 

łatwego uzyskania stałej i wysokiej jakości 

produktu.

Agremo
Agremo, to dostawca technologii w zakresie 

urządzeń do magazynowania i  transportu 

granulatów tworzyw sztucznych. 

Firma oferuje wiele rodzajów silosów, 

w  tym z  lejem zsypowym typu ZT. Prze-

znaczone są do magazynowania tworzyw 

sztucznych, peletów itp. Szeroki zakres 

oferowanych pojemności pozwala dopa-

sować strukturę magazynową do istnieją-

cych potrzeb. Produkowane są z wysokoja-

kościowych blach ocynkowanych, lub opcjo-

nalnie kwasoodpornych. Umożliwiają pełną 

automatyzację procesów technologicznych. 

Dostępne z  lejem o  różnych kątach pochy-

lenia – od 40° do 60°. Opcjonalnie mogą 

zostać wyposażone w  filtry, obudowę leja 

wysypowego i  system załadunku pneu-

matycznego pozwalający załadować silos 

bezpośrednio z autocysterny.  

Agremo oferuje także rozwiązania doty-

czące transportu granulatu. Tradycyjnie mogą 

być one złożone z  urządzeń mechanicz-

nych –  jak podnośniki kubełkowe, przeno-

śniki łańcuchowe, taśmowe czy ślimakowe. 

Inną opcją jest technologia transportu pneu-

matycznego realizowana w oparciu o agregaty 

dmuchawowe Roots'a i odpowiednio dobrane 

zasuwy, przepustnice, zasilacze celkowe, filtry 

i inne niezbędne elementy.

W ofercie Agremo można znaleźć również 

również różnego rodzaju systemy kontrolno 

– pomiarowe, związane z  magazynowa-

niem i  transportem surowców. W zależności 

od potrzeb firma może wyposażyć silosy 

w  pomiar temperatury, systemy ważenia, 

czy sygnalizatory poziomu. Agremo realizuje 

zarówno proste układy sterowania pracu-

jące w  trybie włącz/wyłącz, jak i  zaawanso-

wane systemy oparte o sterowniki PLC oraz 

komputery PC.

EICHHOLZ
Firma EICHHOLZ oferuje silosy przezna-

czone do magazynowania tworzyw sztucz-

nych w postaci granulatów lub proszków oraz 

innych materiałów sypkich. Do przechowy-

Magazynowanie tworzyw
– silosy

Urządzenia peryferyjne są bardzo istotnym i niezbędnym osprzętem w przetwórstwie tworzyw sztucznych. 
Pełnią one wiele funkcji, m.in. ułatwiają poprawną pracę urządzenia głównego w warunkach produkcyjnych 
oraz umożliwiają optymalizację i automatyzację procesu produkcyjnego. Spełniają one wielorakie zadania 
w czasie trwania procesu przetwórczego tworzyw sztucznych, np. w przypadku wtryskiwania: od dostarcza-
nia wtryskarce odpowiedniej ilości tworzywa, po automatyczne odebranie gotowej wypraski. I przede wszyst-
kim - gdzieś to wszystko musi być przechowywane. Jednymi z takich urządzeń są silosy służące do magazy-
nowania m.in. granulatów tworzyw sztucznych, proszków itp. 

 Marta Lenartowicz-Klik 
 Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMPIB Toruń
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wania materiałów standardowych oferowane 

są silosy aluminiowe, natomiast do tworzyw 

wymagających dużej czystości (np. do zasto-

sowań optycznych lub medycznych) służą 

silosy ze stali nierdzewnej. Ponadto oferuje 

różnego typu silosy specjalne np. przezna-

czone do materiałów o wysokiej ścieralności, 

agresywnych mechanicznie. Każdy typ silosa 

może występować w  wykonaniu jedno- lub 

wielokomorowym. W  ofercie znajduje się 

kilka typów systemów pomiarowych poziomu 

materiału w silosie:

– bardzo dokładny system wagowy oparty 

na wagach tensometrycznych z  kompen-

sacją zakłóceń pomiaru spowodowanych 

np. działaniem wiatru;

– system mechaniczny z  sondą pomiarową 

stosowany do materiałów pylistych;

– system ultradźwiękowy.

Ponadto producent oferuje szeroką gamę 

wyposażenia dodatkowego, np. nadciśnie-

niowe systemy utrzymania suchej atmosfery 

w silosie, mieszalniki instalowane w silosach, 

podstawy wibracyjne do materiałów trudno 

płynących lub też płyty fundamentowe umoż-

liwiające stawianie silosów bezpośrednio na 

podłożu bez zezwoleń budowlanych. Silosy są 

wykonywane na zamówienie, indywidualnie do 

potrzeb użytkownika.

M-ROL
Firma oferuje składane silosy do tworzyw 

sztucznych są przeznaczone do przecho-

wywania mieszanek plastiku lub granu-

latów. Oferuje zbiorniki o  różnej pojem-

ności.. Całość jest pokryta powłoką lakier-

niczą, która skutecznie chroni przed korozją. 

Silosy do granulatu charakteryzują się stabilną 

konstrukcją, do ich wykonania wykorzysty-

wane są tylko materiały wysokiej jakości. 

Rolbatch
Firma Rolbatch oferuje silosy przeznaczone 

do przechowywania tworzyw sztucznych, 

w postaci granulatów lub proszków tworzyw 

w postaci sypkiej – silosy z  lejem zsypowym 

lub płaskodenne. Silosy wyposażone są 

w  grawitacyjny system opróżniania, a  rozła-

dunek i załadunek silosów odbywa się auto-

matycznie. Wielkość silosu, wysokość i szero-

kość dostosowywana jest do indywidualnych 

wymagań klienta. Istnieje możliwość monito-

rowania temperatur wewnątrz silosu, co daje 

gwarancję utrzymania optymalnych parame-

trów tworzyw sztucznych np. w okresie letnim 

lub zimowym.

Agropart
Firma Agropart jest producentem maszyn 

i urządzeń służących do transportu, przecho-

wywania oraz przetwórstwa tworzyw sztucz-

nych. Takimi urządzeniami są modułowe silosy 

na tworzywo, które dzięki swojej budowie 

mogą być dowolnie konfigurowane, stanowiąc 

doskonałe urządzenie służące do przechowy-

wania granulatu tworzyw sztucznych. Tego 

typu zbiornik ma kształt pozwalający na odpo-

wiednie wykorzystanie przestrzeni magazyno-

wych. Silosy występują w  dwóch wersjach: 

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

Agremo Sp. z o.o.
ul. Parkowa 7, 49-318 Skarbimierz Osiedle
tel. 77 40-29-460; 77 41-62-683
email: agremo@agremo.pl
www.agremo.pl
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kącie zsypu 45° i  o kącie zsypu 60°. Zsyp 

może być  wyposażony w  zasuwę ręczną, 

złącza ssawne Φ 60 mm, a także zsyp może 

być zakończony kryzą przyłączeniową o śred-

nicy 440 mm. 

Silosy wewnętrzne, dzięki swojemu kształ-

towi, umożliwiają pełne wykorzystanie 

dostępnej przestrzeni magazynowej. W ofercie 

firmy Agropart dostępne są różne warianty — 

pozwala to na dobranie rozwiązania dopaso-

wanego do indywidualnych potrzeb.

Soplast
Firma Soplast specjalizuje się m.in. w projek-

towaniu i  wykonaniu instalacji trans-

portu tworzyw sztucznych (granulat, PVC), 

począwszy od silosów do maszyn wyko-

nujących, np. rury, kształtki itp. Silosy mają 

szerokie zastosowanie w składowaniu i trans-

porcie wszelkich materiałów sypkich. Soplast 

oferuje silosy nowe bądź używane, po demon-

tażu z Niemiec.

Moretto
Moretto S.p.A. oferuje zautomatyzowane 

systemy dla przetwórstwa tworzyw. W swojej 

ofercie przedstawia m.in. 

– CS – CSP Series – zbiorniki magazynujące 

Daily są przeznaczone do przechowywania 

i  transportu tworzyw. Wykonane w całości 

ze stali nierdzewnej, mogą być wyposażone 

w  szczelną hermetyczną pokrywę, sepa-

rator magnetyczny i czujniki poziomu. Seria 

ta ułatwia przepływ materiału i  zapobiega 

blokowaniu się go dzięki swej specyficznej 

strukturze. Przeznaczone do magazyno-

wania materiałów krytycznych, jak przemiał, 

płatki, proszek i talk;

– CS trolley series – wózek master: to rama 

nośna z lejem ze stali nierdzewnej do prze-

chowywania koncentratów granulowa-

nych. System modułowy składa się z lejów 

o pojemności 50 dm3 każdy. Leje są wyjmo-

wane aby umożliwić czyszczenie. Są wypo-

sażone w zasuwę gilotynowa anti-block do 

rozładunku ręcznego;

– Silosy modułowe Silbox odpowiednie 

do magazynowania granulatów. Różne 

modele, pojedyncze lub podwójne 

o  pojemności 480-7200 dm3 mogą być 

ładowane za pomocą systemów ssących 

Moretto. Silosy Silbox są w całości mon-

towane ze stali nierdzewnej antykorozyjnej. 

Są one w całości montowane z elementów 

skręcanych mogą być rozbudowane, prze-

noszone czy tez konfigurowane w różnych 

rozwiązaniach. 

A.B.S.
Magazynowanie tworzyw sztucznych 

do 50 ton może zapewnić firma A.B.S. Ich 

silosy elastyczne są wykonane z  wysoko 

wytrzymałej, przepuszczającej powie-

trze i  ekskluzywnej tkaniny – jej dobór jest 

przystosowany do wymogów magazy-

nowanego tworzywa sztucznego. Silosy 

elastyczne pozwalają optymalnie wykorzy-

stać będące do dyspozycji pomieszczenie, 

mają bardzo długi okres użytkowania i  są 
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przede wszystkim rzeczywiście elastyczne 

i  uniwersalne. Elastyczne silosy A.B.S. są 

dzisiaj poszukiwane wszędzie tam, gdzie 

trzeba szybko, skutecznie i  tanio stworzyć 

magazyn tworzyw sztucznych. Konstrukcja 

i konfiguracja w zakresie średnicy wylotowej, 

pochylenia stożka i  geometrii są dostoso-

wane do danego rodzaju tworzywa sztucz-

nego. Dzięki magazynowaniu wewnątrz 

pomieszczeń proces produkcyjny może 

być w znacznym stopniu zoptymalizowany. 

Ponieważ silosy elastyczne stoją w stałych 

warunkach klimatycznych na hali, zredu-

kowany jest nakład energii przeznaczonej 

na suszenie i  podgrzewanie, jak również 

zapewniona jest stała jakość magazynowa-

nego surowca. Nie jest wymagane pozwo-

lenie budowlane jak to ma miejsce przy silo-

sach zewnętrznych, nie są wymagane drogie 

fundamenty, poza tym nie ulega pogorszeniu 

zewnętrzny widok budynku. Przy silosach 

zewnętrznych dochodzi często z  powodu 

uwarunkowanych kl imatycznie różnic 

temperatury do tworzenia się wody konden-

sacyjnej, jak również do dużych wahań 

temperatury surowca.

PACOVSKÉ STROJÍRNY
Firma PACOVSKÉ STROJÍRNY produ-

kuje silosy magazynowe o  dużej pojem-

ności i  zbiorniki ze stali nierdzewnej na 

substancje sypkie i  ciekłe. Są przezna-

czone do m.in.  magazynowania granu-

latów z  tworzyw sztucznych, ew. mate-

riałów budowlanych oraz mediów ciekłych. 

Pojemność silosu wynosi standardowo od 

10 m3 do 120 m3, a  w przypadku zbior-

ników o dużej pojemności nawet 4 000 m3. 

Firma oferuje silosy w wersji dostosowanej 

do środowiska chronionego i  niechronio-

nego przed czynnikami klimatycznymi, 

można je wyposażyć w izolację lub w razie 

potrzeby w przypadku substancji z niebez-

pieczeństwem wybuchu również w dodat-

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

Dozowniki oraz zbiorniki mieszające
Labotek może zaoferować jednokomponentowe dozowniki do barw-

nika w wersji wolumetrycznej lub grawimetrycznej serii MC-Balance. 

W  przypadku konieczności dozowania kilku komponentów odpo-

wiednie będą dozowniki grawimetryczne firmy TSM, które mogą osią-

gnąć wydajność od kilku kilogramów do 3000 kg/h, umożliwiając dozo-

wanie i  mieszanie do 12 komponentów. Cechą charakterystyczną 

tych urządzeń jest opatentowany system mieszający w postaci śruby 

o  dwóch przeciwbieżnych, którego główną zaletą jest wywieranie 

nacisku na wymieszane tworzywo, co przeciwdziała tworzeniu się 

tzw. mostków szczególnie często występujących w przypadku dozo-

wania przemiału, dzięki czemu można dozować większe ilości prze-

miału w porównaniu z konkurencyjnymi urządzeniami. Firma TSM może 

zaoferować kompletne systemy kontroli wytłaczania pozwalające na 

kontrolę gramy/metr w przypadku produkcji folii. 

Labotek posiada w  swojej ofercie również mobilne zbiorniki 

mieszające firmy Fratelli Virginio o pojemnościach do 230 kg oraz 

silosy mieszające o pojemnościach do 10000l. Dodatkowo dostępne 

są specjalne wersje zbiorników mieszających, które są zintegro-

wane z suszarką na gorące powietrze (zbiorniki mieszają-

co-suszące).

Suszarki do tworzyw 
sztucznych

Oferta składa się z  szerokiej gamy urzą-

dzeń cenionej za wysoką jakość oraz nieza-

wodność duńskiej firmy Labotek A/S mogą-

cych być montowanych bezpośrednio 

na leju maszyny przetwórczej, urządzeń 

mobilnych stojących obok maszyny oraz 

z  centralnych systemów suszenia skła-

dających się z  centralnej suszarki i  zbiorników suszących. W zależ-

ności od aplikacji firma może zaoferować zarówno suszarki z sitami 

molekularnymi, suszarki na gorące powietrze, jak i  na sprężone 

powietrze. Suszarki z  sitami molekularnymi mogą być wyposażone 

m.in. we wbudowany pomiar punktu rosy, automatyczny system trans-

portu do maszyny przetwórczej za pomocą osuszonego powietrza 

zapobiegający ponownemu zawilgoceniu tworzywa we wężach trans-

portowych. 

Stacja rozładowcza big bag/oktabin,  
stacje rozworkowywania worków 25 kg

Automatyczne stacje rozładowcze serii Oktomat, służą do rozładunku 

big bagów i oktabin. Podstawowa funkcja takiej maszyny to rozładunek 

materiału przy minimalnym udziale człowieka. Stacja do rozładunku big 

bag została wyposażona m.in. w głowicę ssącą z systemem 

wibracji, która ma umożliwiać pobieranie np. granu-

latu, przemiałów lub proszków. Urządzenie 

posiada funkcję sygnalizacyjną, po opróżnieniem 

worka pojawia się sygnalizacja lampy alarmowej.

Konstrukcja wykorzystuje pierścień unoszący, 

który pozwala napinać i podnosić worki. Wraz 

z tym, jak ubywa materiału, pierścień podnosi 

się coraz wyżej. Konstrukcja maszyny umoż-

liwia współpracę z innymi urządzeniami. Mogą 

być to np. indywidualne podajniki lub systemy 

centralnego podawania.

Labotek w ofercie posiada również stacje 

do automatycznego otwierania worków 

25 kg serii Lab-Kab pozwalające na opróż-

nianie worków z wydajnością do 12 ton na 

godzinę. 

Labotek – dostawca szerokiej gamy 
urządzeń peryferyjnych

Firma Labotek Polska jest dostawcą szerokiej gamy urządzeń peryferyjnych potrzebnych do przetwórstwa two-
rzyw sztucznych. W swojej ofercie posiada m.in. centralne systemy podawania i suszenia, mobilne suszarki do 
tworzyw sztucznych, podajniki, termostaty, dozowniki barwnika, dozowniki grawimetryczne z mieszaniem, kon-
trolery systemów GK, systemy sterowania wtryskiem sekwencyjnym, młyny, separatory i detektory metali, silosy 
i zbiorniki magazynowe do przechowywania tworzyw sztucznych, stacje rozładowcze do big bag i oktabin oraz 
stacji rozworkowywania worków 25 kg, systemy do pomiaru średnicy rur/kabli oraz laserowe urządzenia do 
pomiaru prędkości linii. Oferuje zarówno pojedyncze urządzenia, jak i kompletne rozwiązania pod klucz. 



URZĄDZENIA PERYFERYJNE DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

Labotek Polska • ul. Poznańska 1 • 63-005 Kleszczewo • tel. +48 61 67 08 867 • biuro@labotek.pl

www.labotek.pl

Suszarki do tworzyw

Podajniki do granulatu i proszków

Sterowniki sekwencją wtrysku

Sterowniki grzanych kanałów

Pomiar średnicy i owalności

Dozowniki grawimetryczne
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Chempol
ul. Czarnoleska 8/1, 51-621 Wrocław
tel.: (71) 346 30 30, chempol@chempol.com.pl
www.chempol.com.pl

Chempol 
– wszystkie niezbędne maszyny od jednego dystrybutora

Firma Chempol jest autoryzowanym przedstawicielem europejskich 

producentów maszyn i urządzeń niezbędnych w przetwórstwie tworzyw 

sztucznych, szczególnie przy produkcji rur, profili oraz wtrysku i kabli. Oferta 

firmy obejmuje zarówno maszyny do przygotowania mieszanek, takie jak 

mieszalniki i compoundery, jak i granulatory, dozowniki, wytłaczarki, narzę-

dzia wytłaczarskie do profili i uszczelek, kielicharki, piły, odciągi, nacinarki, 

gwintownice do rur studziennych, korugatory, młyny, urządzenia laborato-

ryjne, formy wtryskowe oraz rozwiązania specjalistyczne.

DOZOWNIKI
Firma WOYWOD jest niemieckim dostawcą szeroko znanych i cenio-

nych dozowników PLASTICOLOR charakteryzujących się precyzją, jakością 

i trwałością. Cechą szczególną oferowanych rozwiązań jest ich całkowicie 

modułowa budowa. Podstawą wszystkich rozwiązań są 4 typy dozow-

ników, które, dzięki zastosowaniu różnych cylindrów i ślimaków transportu-

jących, mogą osiągać wydajności od 70 g/h do 3500 kg/h. Dozowniki mogą 

pracować jako samodzielne jednostki do dozowania jednego tylko dodatku 

lub mogą być sprzęgnięte w układy dozujące (lub mieszająco-dozujące) 

wielu komponentów, również materiału głównego, co oznacza możliwość 

osiągnięcia niezwykłej wręcz precyzji. Układy te mogą być zarówno wolu-

metryczne jak i grawimetryczne, szczególnie cenione wszędzie tam, gdzie 

istotna jest najwyższa precyzja. Firma ma w ofercie różne typy sterowania, 

od najprostszego po systemy w pełni zintegrowane z maszyną przetwórczą 

i systemem zarządzania produkcją/ zużycia materiałów zakładu.

GRANULATORY
Firma ECON dostarcza innowacyjne rozwiązania do granulacji- 

podwodne, powietrzne i mieszane oraz systemy suszenia granulatu, zmie-

niacze sit i piece do pyrolizy. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie pozwala 

na przygotowanie rozwiązań pod sprecyzowane potrzeby klientów, gwaran-

tujące ekonomikę przetwarzania i długą żywotność maszyn. Flagowym 

produktem firmy są granulatory podwodne, wyposażone w  opatento-

waną technologię „separacji termicznej”, która ułatwia proces granulowania 

nawet trudno przetwarzalnych i wysoko wypełnionych materiałów. Ponadto 

nieskomplikowana obsługa pozwala użytkownikom na osiągnięcie wyso-

kiego stopnia niezawodności i wydajności produkcji. 

MIESZALNIKI
Włoska firma PLAS MEC produkuje urządzenia i akcesoria do mieszania 

tworzyw sztucznych (PCW, PE, PP, ABS), polimerów technicznych 

i specjalnych (PA, PC, PU, PET, PTFE i innych), żywic do farb proszko-

wych, kompozytów WPC, dodatków, pigmentów, gumy termoplastycznej 

itp. Oferta PLAS MEC obejmuje m.in. maszyny typu COMBIMIX-HC, 

które są idealnym rozwiązaniem dla wszelkich wymagań technicz-

nych w zakresie mieszania w produkcji dry blendów PCW lub WPC. Te 

układy mieszalników mają pojemność od 200/800 do 2500/8500 litrów, 

dzięki czemu firma jest w stanie dostarczyć wysokowydajne, zaawanso-

wane technologicznie rozwiązania dopasowane do konkretnych potrzeb 

klientów. Drugim flagowym produktem firmy PLAS MEC jest mieszalnik 

kontenerowy typu TRR, który jest idealną alternatywą dla konwencjo-

nalnych mieszalników do przygotowania partii wzorcowych, pigmentów 

i  polimerów technicznych, gdy warunki produkcyjne wymagają dużej 

wszechstronności i szerokiej gamy różnych receptur do mieszania na tej 

samej maszynie. 
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Istotne w kontekście dozowanie w przetwór-

stwie tworzyw jest skrupulatne uzupełnianie 

lub zastępowanie mieszania, dlatego do głów-

nych obowiązków przedsiębiorców należy 

selekcja właściwego sposobu dozowania, 

przede wszystkim dlatego, że każde tworzywo 

sztuczne jest inne i  każde wymaga uwzględ-

nienia wielu czynników materiałowych i proce-

sowych. Ze względu na to, że bardzo często 

tworzywa sztuczne muszą być odpowiednio 

barwione i  zagęszczane, może się okazać 

konieczne wykorzystanie potencjału najnow-

szych technologii gwarantujących dużą precyzję 

dozowania. Należy także pamiętać, że przedaw-

kowanie tych środków oznacza znaczne zwięk-

szenie kosztów surowcowych bez potrzeby 

oraz otrzymanie materiału, wyrobu o  właści-

wości niezgodnych z oczekiwanymi. Urządze-

niami, które pomagają w podawaniu wymaga-

nych ilości surowców są dozowniki.

Podział
Dozowniki można podzielić na dwie podsta-

wowe grupy:

– dozowniki wolumetryczne, w których ilość 

zadanego materiału określa się poprzez 

kalibrację oraz przeliczenie, przy jakich 

nastawach dozownik poda właściwą ilość 

materiału (pamiętać należy, że dla każdego 

rodzaju materiału powinna być nowa kali-

bracja). Do podstawowych parametrów, 

które należy wprowadzać w  przebiegu 

procesu na wtryskarkach to wymagana 

zawartość procentowa dodatku oraz masa 

wtrysku. Wytłaczarki wymagają zaprogra-

mowania m.in. wydatku godzinowego; 

– dozowniki grawimetryczne, które znane 

są z wyjątkowej dokładności w dozowaniu 

rzędu 99,995%, co dla bardzo skoncentro-

wanych dodatków (z reguły również bardzo 

drogich) jest istotnym czynnikiem wpływa-

jącym na oszczędności w trakcie produkcji. 

Dokładność mieszanki wymagana jest rów-

nież ze względu na fakt, że przedawkowanie 

dodatku np. poroforu może doprowadzić do 

zaburzenia procesu produkcyjnego. Urzą-

dzenia w tej grupie mogą dozować od 1 do 

6 dodatków. Wydajności są również zróż-

nicowane, gdyż można dozować od 5 g/h 

do 1500 kg/h. Niezbędne dane podczas 

dozowania pojawiają się na elektronicznym 

wyświetlaczu, przez co waga skład-

ników podawanych jest idealnie dobrana, 

podobnie zresztą jak ich proporcje. Ponadto 

ww. dozowniki dzielą się na urządzenia do 

dozowania dodatków w ilości do 2% i > 2%. 

Wśród tych urządzeń występuje dodatkowy 

podział na urządzenia o  pracy ciągłej lub 

„szarżowej” (porcjowej). Proces porcjowy 

polega na tym, że najpierw odważana jest 

odpowiednia ilość składników, a następnie 

mieszana ze sobą (odważanie i  zasypy-

wanie składników można wykonać ręcznie). 

W procesie ciągłym dozowanie i mieszanie 

odbywa się w tym samym czasie i wszystkie 

czynności wykonywane są automatycznie. 

Dozowanie ciągłe stosuje się najczęściej 

wówczas, gdy chce się wymieszać wiele 

składników lub dodać nowy składnik do 

procesu ciągłego. Typowy układ dozowania 

ciągłego: surowce podawane są ze zbior-

ników do wag dozujących, a następnie mie-

szane w mieszarce ciągłej i podawane do 

zbiornika końcowego. W każdej z tych grup 

można wydzielić urządzenia, o małej wydaj-

ności (do dozowania dodatków w ilości do 

2%) oraz dużej wydajności do dozowania 

składników głównych. 

DOZOWNIKI W PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH 

Aby nie przedawkować 
komponentów

Polimery w czystej postaci, bez żadnej modyfikacji oraz dodatków, są używane jedynie w nielicznych przypadkach. 
W celu zmiany ich właściwości przetwórczych, struktury i właściwości użytkowych stosuje się różnego rodzaju 
materiały pomocnicze, dodawane w trakcie przygotowania mieszanek polimerów. Dlaczego dozowanie jest tak 
ważne dla przedsiębiorców przetwarzających tworzywa sztuczne? Przede wszystkim dlatego, że umożliwia bar-
wienie, modyfikowanie oraz napełnianie tworzyw bezpośrednio u przetwórcy, stosowanie centralnych układów zasi-
lania tworzywem oraz tworzyw, które są neutralne kolorystycznie. Dozowanie wpływa znacząco na tempo wzrostu 
wymagań rynkowych i elastyczność produkcji, głównie za sprawą nowoczesnych układów dozujących. 

 Izabela Gajlewicz 
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Przykłady dozowników 
dostępnych na rynku

Holenderska firma Movacolor oferuje dozow-

niki wolumetrycznych, takie jak: MC-12 i MC-18 

zaprojektowane do dozowania barwników 

lub innych składników w  postaci granulatu, 

mikrogranulek lub proszków wolno płynących. 

Całkowita wydajność obu urządzeń może być 

nastawiana cyfrowo w 245 krokach, a dokład-

ność regulacji jest największa tam, gdzie jest 

najpotrzebniejsza, czyli przy bardzo małych 

dawkach. Urządzenie dozujące może być 

zdjęte z maszyny bez uprzedniego opróżniania 

zbiornika. Firma oferuje także w pełni automa-

tyczny dozownik wolumetryczny MC-30 Auto-

Calibrate. Grawimetryczna metoda kalibracji, 

która została opatentowana przez Movacolor, 

jest bardzo prosta i skuteczna. Wśród dozow-

ników grawimetrycznych oferowanych przez 

firmę znajduje się system MC Hybrid charak-

teryzujący się unikalną koncepcją dozowania 

pozwalającą na połączenie dwóch technologii: 

mieszania wstępnego materiału głównego oraz 

dozowania dodatków in-line. Materiał główny 

lub przemiał jest dozowany na podstawie ich 

wagi w  odpowiednim stosunku ustawionym 

przez użytkownika na panelu sterownika. 

Komponenty są dozowane jeden po drugim 

na szaklę ważącą, a następnie przesypywane 

do miksera, gdzie przygotowywana jest jedno-

lita mieszanka. Dokładność dozowania podlega 

ciągłej kontroli. Urządzenie przeznaczone jest 

do montażu bezpośrednio na wtryskarce bądź 

wytłaczarce. Unikalna metoda pomiaru umoż-

liwia poprawną pracę dozownika nawet przy 

dużych wibracjach maszyny. Dozownik grawi-

metryczny MC-Balance firmy Movacolor pracuje 

w oparciu o zasadę „Loss-in-weight”, tj. zasadę 

odmierzania ubytkowego, ze sprzężeniem 

zwrotnym korygującym prędkość dozowania. 

Dozownik kalibruje się automatycznie. Proces 

dozowania jest stale monitorowany, a  gdy 

zachodzi taka potrzeba, prędkość dozowania 

jest automatycznie regulowana. Ma to na celu 

zapewnienie procesu równomiernego, powta-

rzalnego i  na stałym poziomie. Dozownik nie 

wymaga czasochłonnej kalibracji przy zmianie 

dozowanego materiału. Zmiana kolorów jest 

bardzo prosta i szybka. Wszystkie oferowane 

urządzenia cechuje wysoka niezawodność oraz 

dokładność w dozowaniu. Movacolor wyróż-

niają się dokładnością nawet podczas pracy 

w  trudnych warunkach (wibracje). Zastoso-

wanie w dozownikach grawimetrycznych, jak 

i wolumetrycznych opatentowanych cylindrycz-

nych systemów dozowania o bardzo szerokim 

zakresie wydajności w połączeniu z  silnikiem 

krokowym pozwala na osiągnięcie powtarzal-

ności procesu. Wszystkie systemy są oparte 

na koncepcji modułowej, dzięki czemu można 

przebudowywać standardowy dozator, zmie-

niając tym samym jego parametry. Firma 

niedawno wprowadziła do swej oferty nowy 

produkt MCHybrid 30R. Jest to nowy wariant 

obecnego już na rynku rozwiązania MCHy-

brid 30 przeznaczony przede wszystkim do 

przemiałów o  niższej gęstości (R – regrind). 

Podobnie jak w  przypadku standardowych 

urządzeń hybrydowych, także MCHybrid 

30R może być personalizowany przy użyciu 

bogatej oferty zasobników oraz akcesoriów 

potrzebnych do ładowania. Wśród głównych 

zalet urządzenia wymienić można dużą obję-

tość zasobników o  ostrzejszym kącie, dzięki 

czemu nadają się one do materiałów o mniej-

szej gęstości i mniejszej zdolności do swobod-

nego przepływu. Z uwagi na wagę, zasobniki 

nie mogą być demontowane, wyposażone są 

jednak w specjalny system osuszania. Maksy-

malna wydajność urządzenia MCHybrid 34R 

wynosi do 250 kg/h.

Wśród oferowanych przez firmę KMP 

Plastics urządzeń peryferyjnych znajdują się 

dozowniki grawimetryczne wielokomponen-

towe i centralne systemy podawania holender-

skiej firmy FERLIN. Jest to pierwszy europejski 

producent dozowników wielokomponento-

wych o ponad 30-letniem doświadczeniu, co 

pozwoliło na stworzenie dozowników prostych 

w  obsłudze, przyjaznych w  użytkowaniu, 

łatwych w czyszczeniu, bardzo precyzyjnych 

i powtarzalnych. Dozowniki GRAVIMIX charak-

teryzują się odpornością na wibracje. Ferlin 

oferuje dozowniki od 2-10 komponentów 

o wydajności do 3000 kg/h. Dozowniki radzą 

sobie z przemiałami i umożliwiają precyzyjne 

dozowanie dodatku nawet w  ilości 0,1% na 

dawkę. Ferlin oferuje również systemy poda-

wania dostosowane do potrzeb klienta. 

Możliwa jest integracja dozowników poprzez 

aplikację FerlinBridge. Niewątpliwą zaletą 

systemów podawania są duże filtry działa-

jące na zasadzie implozji. Jest to rozwiązanie 

znacznie bardziej efektywne podczas czysz-

czenia niż przedmuch sprężonym powietrzem. 

KM Plastics oferuje także jednokomponen-

towe dozowniki grawimetryczne LIAD Color-

Save 1000V / ColorSave 1000VB ColorSave 

1000V / ColorSave 1000VB. Jest to pierwszy 

na świecie producent dozowników grawime-

trycznych jednokomponentowych dla dodatku 

lub barwnika. Dozowniki mogą pracować 

z  wydajnością od kilku granulek na cykl do 

80 kg/h. Nie wymagają kalibracji dla nowego 

materiału. Po wprowadzeniu do sterownika 

wagi wtrysku i udziału procentowego system 

wagowy sam dostosowuje parametry dozo-

wania, a  w razie potrzeby koryguje je na 

bieżąco. Niewątpliwą zaletą dozowników LIAD 

jest zabudowanie całego układu ważącego 

wraz ze zbiornikiem w specjalnej obudowie. 

Zapobiega to przypadkowemu uszkodzeniu 

tensometru. 

Labotek Polska oferuje jednokomponen-

towe dozowniki do barwnika w  wersji wolu-

metrycznej lub grawimetrycznej. W przypadku 

konieczności dozowania kilku komponentów 

może zaproponować dozowniki grawime-

tryczne firmy TSM, które mogą osiągnąć wydaj-

ność od kilku kilogramów do 3000 kg/h, umoż-

liwiają dozowanie i mieszanie do 12 kompo-

nentów. Cechą charakterystyczną dozowników 

firm TSM jest opatentowany system miesza-

jący w postaci śruby o dwóch przeciwbieżnych 

zwojach, którego główną zaletą jest wywieranie 

nacisku na wymieszane tworzywo, co prze-

ciwdziała tworzeniu się tzw. mostków szcze-

gólnie często występujących w  przypadku 

dozowania przemiału, dzięki czemu można 

dozować większe ilości przemiału w  porów-

naniu z konkurencyjnymi urządzeniami. Firma 

TSM może zaoferować kompletne systemy 

kontroli wytłaczania pozwalające na kontrolę 

gramy/metr w przypadku produkcji folii. 

W ofercie firmy Hydrapress znajdują się 

dozowniki ślimakowe wolumetryczne i grawi-

metryczne, które mogą być zestawiane 

w stacje dozujące montowane bezpośrednio 

na maszynach przetwórczych, ale również jako 

samodzielne zespoły przygotowujące precy-

zyjne mieszaniny wielu składników do dalszego 

wykorzystania w  procesach produkcyjnych. 

W  swoim portfolio firma posiada dozowniki 

z serii DSH i DSHp 04, 07 i 10, które pozwalają 

na precyzyjne dozowanie materiałów sypkich, 

szczególnie w postaci proszku (np. koncentraty 
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barwiące, dryblendy, kredę i inne) w procesach 

przetwórstwa tworzyw sztucznych. 

W ofercie firmy Dopak znajdują się rozwiązania 

od Digicolor dedykowane również do automa-

tyzacji procesów związanych z  technologią 

formowania metodą rozdmuchu i wytłaczania. 

Takimi urządzeniami są na przykład dozow-

niki wolumetryczne i  grawimetryczne pracu-

jące w ciasnych zakresach tolerancji dozowania 

barwników z opcją zintegrowanego zarządzania 

recepturami. Prosta obsługa, uniwersalne 

zastosowanie i duża dokładność dozowania to 

cechy, które charakteryzują dozowniki grawime-

tryczne typu DCG-18 i DCG-38, umożliwiające 

oszczędności kosztów dodatków do  tworzywa 

sztucznego nawet do 50%. 

Dozowniki wolumetryczne serii SCM firmy 

Ningbo Smanl Electric Co., Ltd. oferowane 

przez Stexor Polska zapewniają proporcjo-

nalne dozowanie i  mieszanie komponentów 

i tworzywa bazowego. Posiadają funkcję zapa-

miętywania receptur. Chromowany ślimak 

zapewnia trwałość i bezawaryjną pracę. Modu-

łowa budowa sprawia, że urządzenie jest łatwe 

w montażu i demontażu oraz w czyszczeniu. 

W standardzie jest zamontowany magnes chro-

niący ślimak przed drobinami metalu. Zbiornik 

na tworzywo bazowe jest opcjonalny dla 

dozowników jednokomponentowych i w stan-

dardzie dla dozowników dwukomponentowych. 

Natomiast dozowniki wolumetryczne serii SML 

stanowią wyposażenie dodatkowe dedykowane 

do współpracy z maszynami Vision serii Eco/

SuperEco i serii specjalistycznych.

Jednym z  rozwiązań firmy Koch Technik, 

wprowadzonym właśnie przez Elbi Wrocław na 

polski rynek, jest dozownik KEM Touch. Stacje 

barwienia bezpośredniego typu KEM są ekono-

micznym rozwiązaniem dozowania wolume-

trycznego. Dozowane ilości można ustawiać 

w sposób płynny, uzyskując zawsze jednakowy 

odcień zabarwienia. Zastosowany w  dozow-

niku KEM Touch silnik krokowy zapewnia niższy 

o 30% pobór energii oraz wyższą dokładność 

realizowanych interwałów czasowych. Urzą-

dzenie oferuje kilka programów bezpośred-

niego dozowania barwnika: m.in. do ekstrudera 

o stałej prędkości obrotowej, do wtryskarek i do 

ekstrudera i rozdmuchiwarek o zmiennej pręd-

kości obrotowej. KEM-Touch oferuje też szereg 

dodatkowych funkcjonalności, jak np. płynna 

regulacja zadanej dozowanej ilości w procen-

tach, 100 dowolnie konfigurowanych receptur, 

wybór języka i  ochrona hasłem dla różnych 

użytkowników, aktualizacja oprogramowania 

poprzez kartę mikro-SD czy też wsteczna 

kompatybilność ze starszymi urządzeniami 

KEM. Opcjonalnie dozownik może zostać 

wyposażony w funkcję monitorowania poziomu 

napełnienia i  rotacji, złącze Ethernet do zdal-

nego serwisu, Modbus TCP i sterowanie App. 

Dozowników KEM z  powodzeniem można 

używać też w przypadku, gdy oprócz barwnika 

należy dodać jeszcze np. środek antystatyczny 

lub uniepalniacz.

Producent wieloskładnikowych dozowników 

grawimetrycznych, firma Maguire, zaprezento-

wała nowy system do ładowania, dozowania 

i  mieszania przeznaczony dla przetwórstwa 

niewielkich ilości tworzywa. Maguire MMT 

Micro Tower umożliwia mieszanie do trzech 

materiałów – tworzywa pierwotnego, prze-

miału i  masterbaczy dla procesów formo-

wania wtryskowego i  ekstruzji przy wydaj-

ności do 45 kg/h. Kompaktowe urządzenie 

montowane jest na specjalnym wysięgniku na 

maszynie, dzięki czemu zaoszczędzić można 

miejsce w hali produkcyjnej. Jednostka poda-

jąca oraz trzy zasobniki zarządzane są jedno-

cześnie przez panel sterujący, dzięki czemu 

uniknąć można niepotrzebnych strat mate-

riału. Zdaniem przedstawicieli firmy, dzięki 

kompaktowości i niewielkim rozmiarom nowe 

rozwiązanie może z  powodzeniem zastąpić 

stosowane dotąd wielkogabarytowe zestawy. 

iNOEX, oferujący rozwiązania w  zakresie 

wielokomponentowego dozowania grawime-

trycznego reprezentowany na polskim rynku 

przez firmę JARMEX, znany jest ciągłego 

rozwoju i  wdrażania nowych rozwiązań dla 

procesu wytłaczania. Jednym z nich jest waga 

SAVEOMAT HF – nowy system dozowania 

materiałów trudnosypliwych w postaci proszku 

dedykowany przede wszystkim dozowaniu 

dryblendów PVC o  dużym stopniu wypeł-

nienia, lub też samych wypełniaczy (np. kredy).

Wcześniej standardowe systemy grawi-

metryczne do dryblendu pracujące w  trybie 

ciągłym, radziły sobie z maksymalną zawarto-

ścią kredy wynoszącą ok. 20%. Ponadto nie 

można było zagwarantować równomiernego 

przepływu materiału. Inaczej jest z  nowymi 

wagami SAVEOMAT HF, które są wyposażone 

w  dwuślimakowy, lub alternatywnie spiralny 

zespół dozujący. W  zależności od materiału 

i wymagań, waga zapewnia równomierną ilość 

podawanego materiału. Nie ma znaczenia, 

czy jest to proszek, granulat czy pellet. Ze 

względu na charakterystyczne dla materiałów 

trudnosypliwych duże wahania przepusto-

wości materiałów proszkowych, częstotliwość 

pomiaru i regulacji dla wag SAVEOMAT HF jest 

znacznie wyższa w porównaniu z konwencjo-

nalnymi wagami. Dzięki temu różnego typu 

mieszanki PVC o zawartości kredy do 100% 

są precyzyjnie dozowane. Innowacja ta jest 

wyznacznikiem trendów dla wymagań nowo-

czesnego wytłaczania tworzyw sztucznych. 

Systemy grawimetryczne SAVEOMAT  HF 

występują w dwóch wielkościach – o pojem-

ności 10l i  przepustowości 6-300 kg/h oraz 

pojemności 22l i przepustowości 12-700 kg/h.

Powyżej w  dużym skrócie przedstawiono 

dozowniki znanych firm – czy to koniec możli-

wości zakupu? Ależ nie – na rynku można 

znaleźć peryferia firmy Wittmann-Batten-

feld, MORETTO i  wiele innych. To od nas 

zależy, które z  nich znajdą się w  „naszym” 

posiadaniu – nie należy zapominać o spraw-

dzeniu opłacalności zakupu i serwisie. Nowe 

linie dozowników najczęściej wyposażona są 

we wszystkie najważniejsze rozwiązania, które 

nie ingerują jednak w niezbędny poziom funk-

cjonalności, chyba najważniejszej w  całym 

procesie przetwarzania tworzyw sztucznych. 

Należy pamiętać, że nawet najlepszy sprzęt 

nie spełni bowiem należycie swojej roli, kiedy 

nie będzie dostosowany do wykonywania 

czynności, do których został przygotowany. 
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Ponadto, aby zapewnić identyfikowalność produktu, etykieta identyfi-

kacyjna jest drukowana i umieszczana automatycznie na workach. Jest 

to podstawowy element, który pozwala prześledzić każdą recepturę.

System dozowania może być wspomagany automatycznym system 

magazynowania, który automatyzuje zbieranie pudełek zawierających 

proszki, zgodnie z  recepturą. Następnie transportuje każde pudełko 

do stanowiska ręcznego ważenia, na którym operator odbiera pudełka 

z magazynu pojedynczo i zgodnie z ustaloną kolejnością, w oparciu 

o recepturę produkcji.

Następnie, za pomocą ręcznego systemu ważenia, operator jest 

prowadzony przez zintegrowany komputer PC, który dostarcza wszyst-

kich niezbędnych informacji do ważenia wymaganej receptury i ręcznie 

dozuje produkt.

Systemy Color Service są w całości produkowane we Włoszech. Jest 

to unikalna cecha, która jest synonimem najnowocześniejszej i najbar-

dziej zaawansowanej technologii.

Color Service projektuje swoje systemy ze szczególnym naciskiem 

na precyzję i niezawodności, robotyzację ruchów, komputerowe stero-

wanie procesami oraz pełną modułowości poszczególnych stanowisk.

Wszystkie te koncepcje byłyby nieosiągalne bez innowacyjnej automa-

tyzacji, a Color Service od ponad 33 lat jest pionierem w tej dziedzinie, 

konsekwentnie umacniając swoją obecność na rynkach światowych. 

tel. kom.: 607 910 556

www.Logo Color Service.euby GISKA GROUP

Color Serwice SRL to światowy lider w projektowaniu i produkcji 

automatycznych systemów dozujących przeznaczonych dla 

branży tworzywowej, gumowej i  włókienniczej. Firma, założona 

w  1987  roku, dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu, wprowa-

dziła w 2009 roku pierwszy, w pełni automatyczny system dozowania 

dla przemysłu gumowego i  oponiarskiego, tym samym rozwiązując 

wiele problemów występujących przy ręcznym ważeniu produktów 

w proszku.

Do ich klientów należą najwięksi światowi producenci gumy i opon, 

co umacnia ich pozycję w wielu krajach Ameryki, Azji, Europy i Afryki.

Mając na względzie cechy jakościowe, takie jak identyfikowalność 

partii, powtarzalność, dokładność dozowania i  poszanowanie 

środowiska, Color Service zastosowała swoją unikalną techno-

logię w przemyśle tworzyw sztucznych. Pod koniec 2020 roku, firma 

dostarczy w pełni automatyczny system dozowania i przechowy-

wania dla włoskiego globalnego dostawcy wyrobów termoplastycz-

nych z wieloletnim i ugruntowanym doświadczeniem w tej branży.

Współpraca ta wynika z potrzeby klienta w zakresie automatyzacji 

dozowania pigmentów i  środków pomocniczych, którą firma Color 

Service, po dokładnym przestudiowaniu projektu, była w stanie zaspo-

koić, proponując system ważenia dostosowany do indywidualnych 

potrzeb klienta.

W ten sposób, firma Color Service wprowadziła nowy automatyczny 

system dozowania do produkcji masterbaczy: receptury są jednocze-

śnie dozowane i ważone z najwyższą dokładnością, tym samym mini-

malizując interwencję człowieka i zwiększając produktywność.

Rewolucyjny system umożliwia transfer pigmentów, przechowywa-

nych w dedykowanych silosach, poprzez wysokowydajną jednostkę 

zasysającą z powierzchnią filtrującą, która gwarantuje szybki załadunek 

przy niskim zużyciu powietrza.

Podczas dozowania waga na wózku jest szczelnie zamknięta poprzez 

dedykowany system ekstrakcji. To pozwala uniknąć zanieczyszczeń 

atmosferycznych i chroni wagę przed ruchami powietrza, umożliwiając 

precyzyjne ważenie.

Receptury można dozować bezpośrednio do pojemnika lub w sposób 

całkowicie automatyczny, do specjalnie oznaczonych worków stworzo-

nych przez system Color Service.

Automatyczne systemy dozujące  
dla przemysłu tworzyw sztucznych
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Systemy centralnego 
podawania KOCH TECHNIK 

działają automatycznie, tym samym 

znacząco usprawniają dystrybucję tworzyw 

wewnątrz zakładu. Bezpośrednie otoczenie 

maszyn przetwórczych pozostaje wolne od 

zapasów surowca, co ułatwia utrzymanie 

czystości oraz pozwala na lepsze wykorzy-

stanie przestrzeni, którą można przezna-

czyć na dodatkowe urządzenia. Zgrupowanie 

tworzywa w  silosach lub zbiornikach redu-

kuje do minimum ilość rozsypanego tworzywa. 

Automatyczna kontrola poziomu napełnienia 

silosów i  zbiorników wraz z  funkcją alarmu 

minimalizuje liczbę zatrzymań maszyn spowo-

dowanych brakiem tworzywa.

Systemy centralne mogą być wyposażone 

w funkcję przypisywania tworzyw do poszcze-

gólnych podajników wraz z blokadą załadunku 

i przesyłania na wypadek błędu. Dodatkowo 

sterownik dokonuje archiwizacji wszystkich 

zdarzeń oraz wprowadzanych zmian z przypi-

saniem zalogowanych wówczas pracowników. 

Zależnie od planowanej wydajności układu, 

rurociągi muszą mieć właściwą średnicę 

(najczęściej w zakresie 40-60 mm) a pompy 

zapewniać odpowiedni przepływ powie-

trza przy zakładanym podciśnieniu roboczym 

(przeważnie w zakresie 150-400 m3/h). Praca 

pomp może być sterowana falownikami. 

Płynna regulacja obrotów zmniejsza obcią-

żenie pompy dzięki łagodnemu rozruchowi, 

ogranicza zużycie energii dzięki redukcji 

obrotów podczas nadbiegów a także pozwala 

na dopasowanie prędkości przesyłowej 

zależnie od odległości i rodzaju granulatu. 

Stacjonarne oraz centralne 
suszarki KOCH TECHNIK 
z najnowszej serii EKON 

gwarantują najwyższą jakość procesu suszenia 

tworzyw higroskopijnych przy zachowaniu mini-

malnych kosztów eksploatacji. Najwyższe para-

metry suszenia osiagają dzięki czujnikom zawil-

gocenia powietrza procesowego oraz dodat-

kowym czujnikom temperatury i wymiennikom 

ciepła pozwalającym odzyskiwać energię. Punkt 

rosy powietrza procesowego jest rejestrowany 

i archiwizowany przez okres 500 dni. Wydatek 

powietrza jest płynnie regulowany wg chwilo-

wego zapotrzebowania dzięki technice inwer-

terowej. Tworzywa są zabezpieczone przed 

degradacją termiczną, na skutek zbyt długiego 

suszenia, dzięki kontroli temperatury oraz czasu. 

Suszarka obsługuje komunikację sieciową 

pozwalającą na zdalną kontrolę oraz wymianę 

danych, takich jak bazy suszonych tworzyw.

Dozowniki grawimetryczne 
ELBi Wrocław 

innowacyjny projekt z  opatentowanym 

systemem redukcji drgań, zapewniający 

najwyższą jakość dozowania granulatów 

tworzyw sztucznych, niezależnie od dynamicz-

nych zakłóceń mechanicznych przenoszonych 

z maszyn produkcyjnych. Program produkcyjny 

obejmuje kilka wielkości urządzeń o wydajności 

od 50 do 2000 kg/h. Urządzenia gwarantują 

stabilną pracę, łatwe czyszczenie i bezproble-

mową wymianę dozowanych materiałów dzięki 

wymiennym lejom, mocowanym w  systemie 

prowadnic. Urządzenia z serii GRAW wyposa-

żone są w panele sterujące, w pełni zaprojekto-

wane oraz wykonane przez firmę ELBI. Stero-

wanie odbywa się poprzez intuicyjny graficzny 

interfejs. Możliwe jest także zdalne stero-

wanie urządzeniem, dzięki czemu otrzymuje 

się pełną kontrolę na procesem produkcyjnym 

z każdego miejsca w fabryce. Panele sterujące 

GCU udostępnią obsłudze dane produkcyjne na 

temat jakości przygotowywanych mieszanek. 

Historia produkcji zapisywana jest w  pamięci 

nieulotnej, dzięki czemu można w  dowolnym 

momencie wykonać analizę jakości dla detali 

produkowanych nawet dwa lata wstecz. Panel 

sterujący wyposażony jest w  nowoczesny 

wyświetlacz dotykowy, niezawodny w trudnych 

warunkach pracy. Oprogramowanie zainstalo-

wane w panelu GCU zapewnia w pełni zauto-

matyzowaną pracę urządzenia oraz kontrolę 

produkcji na najwyższym poziomie. 

Kompleksowe rozwiązanie w zakresie 
peryferiów od ELBi Wrocław

ELBi Wrocław projektuje i  buduje 
instalacje do magazynowania 
i  transportu tworzyw sztucznych 
z wykorzystaniem najwyższej jako-
ści komponentów oraz innowacyj-
nych autorskich rozwiązań. 
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Mieszanie to podstawowa czynność wszelkich procesów technolo-

gicznych zarówno w przemyśle tworzyw sztucznych, jak i spożyw-

czym, chemicznym, kosmetycznym i innym. Najbardziej rozpowszech-

nione jest mieszanie mechaniczne, czyli prowadzone przy użyciu różno-

rodnych mieszadeł. Proces mieszania prowadzi się w celu: wytworzenia 

jednolitego wyrobu, intensyfikacji procesów wymiany ciepła i wymiany 

masy (często połączonej z  reakcją chemiczną) oraz podtrzymywania 

ruchu układu (np. w celu zapobieżenia przypaleniu ogrzewanej substancji 

przy ściankach aparatu). W mieszalnikach najczęściej przechowywany 

jest materiał sypki, który ulega w nich procesowi homogenizacji. Urzą-

dzenia te posiadają indywidualny system załadunku, rozładunku oraz 

napędu. Pojemność przemysłowych mieszalników wynosi zazwyczaj 

od 4 do 30 m3. Mieszadła pracują z różnymi prędkościami obrotowymi 

od 2-50 m/s. Wraz ze wzrostem prędkości cały proces przebiega coraz 

energiczniej, czasy mieszania są coraz krótsze, wzrasta natomiast efekt 

rozdrobnienia materiału i pobór energii. 

Budowa mieszalnika
Mieszalniki różnią się między sobą budową zbiornika do mieszania. 

Mogą przybierać kształt okrągłej beczki, beczki wykonującej ruchy 

toczne, mieszarki o konstrukcjach podwójnego stożka, w kształcie litery 

V lub X. Mieszalniki używane są do wstępnego mieszania produktów 

sypkich i dodatków przed zasadniczym procesem przetwórstwa (np. na 

gniotownikach ślimakowych, wytłaczarkach, wtryskarkach) lub do wtór-

nego mieszania (compoundingu) w  celu ujednolicenia szarż oraz do 

suszenia. Do mieszania ciał stałych, a takimi są przeważnie wszelkiego 

rodzaju polimery, przeznaczone są głównie maszyny bębnowe.

Mieszalniki do tworzyw dostępne na naszym rynku działają na podob-

nych zasadach. Wyposażone są zazwyczaj w  podajnik ślimakowy, 

inaczej zwany śrubowym. Przetworzony w  rozdrabniaczu materiał 

podawany jest przenośnikiem do mieszalnika bezpośrednio na ślimak 

mieszający. Przy zakupie mieszalnika z takim podajnikiem warto zwrócić 

uwagę na jego wydajność, mianowicie czy będzie dostosowana do 

pojemności samego mieszalnika, a  także do potrzeb kupującego. 

Mieszalniki mogą być wyposażone w dwa rodzaje komór mieszania: 

obrotową i stałą. Komory obrotowe stosuje się najczęściej do mate-

riałów bardziej sypkich. Komory stałe mają wbudowane urządzenie 

mieszające, czyli mieszadło. Najczęściej stosuje się mieszadła promie-

niowe i osiowe. Zależnie od tworzywa sztucznego, wybierając mieszal-

niki do jego przemiału, należy również zdecydować się na odpowiedni 

rodzaj komory oraz mieszadła. Mieszadła z  napędem górnym znaj-

dują najszersze zastosowanie w branży przetwórstwa tworzyw sztucz-

nych. Niektóre modele wykonane są ze stali nierdzewnej, co pozwala na 

zwiększenie odporności takiego urządzenia i wydłuża jego żywotność. 

Mieszalniki mogą być zaprojektowane do pracy ciągłej i okresowej. 

Urządzenia przeznaczone do pracy ciągłej pełnią dodatkowo funkcję 

transportową. Mieszalniki okresowe można podzielić na wolno-

bieżne (prędkością do 12 m/s) i szybkobieżne (prędkość 12-50 m/s). 

Elementem mieszającym w mieszalnikach mogą być: taśmy ślimakowe, 

łopaty, spirale lub wiosełka. Przy mieszalnikach ślimakowych stożko-

wych ślimak jest tak napędzany, że jego oś wzdłużna porusza się plane-

tarnie po okręgu po wewnętrznej ścianie stożkowatego zbiornika. Takie 

zbiorniki mogą mieć pojemność użytkową do 30 000 l, a mieszalniki 

pionowe o kształcie silosa aż do 100 000 l. Objętość użytkowa mieszal-

ników do pracy nieciągłej z wałem napędowym poziomym osiąga wiel-

kość do 30 000 l, a wydajność mieszalników ciągłych do 450 000 l/h. 

Mieszalniki z wirującymi narzędziami stosuje się do wszystkich procesów 

mieszania. Do mieszania gorącego lub plastyfikacji PVC stosuje się kombi-

nacje mieszalników gorąco-zimnego z mieszadłami korytowymi lub łopat-

kowymi. Mieszalniki silosowe pionowe lub stożkowe służą do ujednorod-

nienia większych ilości granulatów. 

Mieszalniki pionowe są jednym z najprostszych typów dostępnych 

na rynku mieszalników do tworzyw sztucznych. Tego typu urządzenia 

doskonale nadają się do ekonomicznego mieszanie dużych ilości mate-

riałów. Mieszalnik charakteryzuje się solidną konstrukcją z centralnym 

pionowym ślimakiem mieszającym, dużą pojemnością, a  zarazem 

zajmuje mało miejsca. Urządzenie może być wykonane z grubej blachy 

konstrukcyjnej bądź blachy kwasoodpornej, co eliminuje korozję 

i ułatwia mycie. Dodatkowo można je wyposażyć w specjalne włazy 

ułatwiające czyszczenie i konserwację. Załadunek mieszalnika może się 

odbywać prosto z big baga bądź ze zbiornika buforowego przy wyko-

rzystaniu transportu pneumatycznego.

Mieszalniki do tworzyw sztucznych

Polimery wykorzystywane są w wielu dziedzinach przemysłu oraz zajmują ważne miejsce w naszym życiu. Każdy 
produkt tworzywowy jest mieszaniną kilku składników, które muszą być ze sobą dobrze wymieszane. Do wykona-
nia dobrej jakości wyrobu niezbędne są odpowiednio dobrane tworzywa, użyte w idealnych proporcjach. W proce-
sie homogenizacji doskonale sprawdzają się mieszalniki, czyli grupa urządzeń peryferyjnych niezbędnych zwłasz-
cza podczas granulacji i regranulacji tworzyw polimerowych używanych w dalszym etapie przetwórstwa. Mieszal-
niki przemysłowe służą również do homogenizacji regranulatów oraz innych komponentów z tworzyw sztucznych. 

 Edyta Gibas 
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Przemysłowy mieszalnik do tworzyw sztucznych składa się z nastę-

pujących elementów: kosz (lej) załadunkowy z siatką ochronną, przewód 

sypowy wyposażony w zawór odcinający, dolny otwór wylotowy dla 

łatwego czyszczenia i inspekcji, duży górny właz, drzwiczki rewizyjne na 

cylindrze, waga, szafa sterownicza z wyłącznikiem czasowym, system 

naważania i dozowania składników.

 

Odpowiednie gabaryty
Mieszalnik tworzyw sztucznych powinien być odpowiednio dopaso-

wany do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Wielkogabarytowe mieszalniki 

są zazwyczaj nieruchome i instalowane przez wyspecjalizowanych pracow-

ników. Mniejsze mieszalniki często mają wmontowane kółka. Pozwala to 

na ich swobodne przenoszenie i mogą być wykorzystywane do pracy przy 

wielu liniach. Jeśli chodzi o mieszalniki, których rolą jest mieszanie większej 

ilości materiałów, wykorzystuje się mechanizm składający się z silnika elek-

trycznego, który połączony jest ze ślimakiem mieszającym za pomocą prze-

kładni z pasem klinowym trapezowym. W razie potrzeby mieszalniki można 

połączyć również ze specjalnym przenośnikiem ślimakowym. Mieszalniki 

do przemiału tworzyw sztucznych zazwyczaj mają pojemność od 200 kg 

nawet do 20 ton. Tego typu maszyny są obecnie w pełni zautomatyzowane, 

co umożliwia nie tylko kontrolowanie procedur, ale również dokładne wymie-

szanie tworzyw sztucznych zgodnie z recepturami.

Oferta rynkowa
PLAS MEC SRL to producent instalacji do mieszania i  granulacji 

tworzyw. Głównymi korzyściami z używania urządzeń miksujących firmy 

są: lepsza jakość tworzyw i wykorzystanie materiałów, szybsze cykle 

miksowania oraz szybkie i łatwe czyszczenie. Dostępne są kompletne 

instalacje mieszalnikowe do tworzyw sztucznych: mieszalniki gorą-

co-zimne do suchych mieszanek (dry-blend), mieszalniki do produkcji 

dry-blendu WPC, mieszalniki do elastomerów termoplastycznych, 

mieszalniki uchylne TRR, mieszalniki do powłok proszkowych i powłok 

metalizowanych, turbomiksery gorące TRM, mieszalniki laboratoryjne.

Amerykańska firma Munson Machinery produkuje mieszalniki poda-

wania ciągłego i  szarżowego. Jednymi z oferowanych urządzeń są blen-

dery Vee-Cone, które mieszają suche i granulowane materiały sypkie, 

w tym płynne, w ciągu 5 do 15 minut. Urządzenie składa się z dwóch 

nachylonych cylindrów, które obracają się, powodując opadanie mate-

riału sypkiego i zbiegają się podczas połowy obrotu, i dzielą się podczas 

drugiej połowy. To działanie mieszające wymaga znacznie mniejszej 

mocy niż mieszalniki taśmowe i  inne poruszone maszyny. Ponieważ 

delikatne działanie blendera MUNSON Vee-Cone może być niewystar-

czające do rozbicia miękkich aglomeratów, pręt wzmacniający może 

być wykorzystany do nadania ścinania potrzebnego do zmniejszenia 

tych materiałów. Te miksery są niezwykle proste w użyciu i można je 

łatwo stosować w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, tworzyw 

sztucznych, ceramicznym i proszkowym. Dostępne są modele o pojem-

nościach użytkowych od 0,24 litra do ponad 5600 litrów, do zastosowań 

farmaceutycznych lub przemysłowych.

Mieszalniki przemysłowe oferowane przez włoską firmę Lorandi Silos 

służą przede wszystkim ujednolicaniu partii aglomeratu, regranulatu czy 

też przemiału. Dzięki zróżnicowanym parametrom technicznym i  funk-

cjom mieszalniki przemysłowe sprawdzają się w różnych gałęziach prze-

mysłu. Lorandi Silos dostarcza mieszalniki przemysłowe o pojemnościach 

od 350 do 28 000 litrów. Mogą być one wyposażone w wagę pod nogami 

mieszalnika, załadunek lub/i rozładunek boczny, specjalny lej ze ślimakiem 

do załadunku mieszalnika przemysłowego. 

Firma Pol-Service Majcher Jacek oferuje urządzenia do przetwórstwa 

tworzyw sztucznych, w tym mieszalniki gorąco-zimne o różnych pojem-

nościach komór.

Spółdzielczy Zakład Mechaniczny w Koźminie Wlkp. jest producentem 

przemysłowych mieszalników. Mieszalnik MR05 z  napędem górnym 

o pojemności zbiornika 7000 dm3 znajduje zastosowanie głównie w prze-

twórstwie tworzyw sztucznych do homogenizacji granulatów. Mieszalnik 

do materiałów sypkich napełniany za pomocą podajnika ślimakowego. 

Składniki mieszanki mogą być dodawane również przez kosz zasypowy 

mieszalnika. Rozładunek następuje grawitacyjnie poprzez rynnę wysy-

pową z dźwigniowym mechanizmem otwierania i zamykania. Natomiast 

mieszalnik pionowy ślimakowy (silos mieszający) przeznaczony do homo-

genizacji materiałów sypkich, głównie tworzyw sztucznych. Pojemność 

całkowita zbiornika wynosi 60 m3. Załadunek i rozładunek mieszalnika 

odbywa się systemem pneumatycznym. 

Wytwórnia Urządzeń Mechanicznych AGROPROJEKT (WUMA) oferuje 

mieszalniki przemysłowe do proszków i  produktów sypkich, granulatów, 

tworzyw sztucznych oraz cieczy, o małych i dużych pojemnościach. W jej 

ofercie znajdują się m.in. mieszalniki intensywne serii RUT charakteryzu-

jące się bardzo dużą wydajnością, krótkim czasem mieszania, po którym 

uzyskuje się jednorodną mieszankę. Mieszalniki tego typu stosuje się do 

mieszania proszków, produktów sypkich, poprzez dodanie łącznika cieczo-

wego można uzyskać granulat. Stosuje się je jako mieszalniki spożywcze, 

w  przemyśle chemicznym (do mieszania barwników przemysłowych, 

pigmentów, kolorantów do tworzyw sztucznych) oraz innych. Mieszalniki 

bębnowe dwustożkowe to wydajne i wszechstronne stosowane urzą-

dzenia do mieszania produktów sypkich, proszku i granulatu. Wszystkie 

części stykowe z mieszanym produktem wykonane z nierdzewnej stali. 

Mieszalnik ślimakowy – pionowy VMIX to typowy mieszalnik przemy-

słowy często używany w przetwórstwie tworzyw sztucznych jest głównie 

wykorzystywany do mieszania dużych ilości produktu, takich jak surowce, 

przedmieszki i materiały pochodzące z recyklingu, ciężkie proszki. Urzą-

dzenie cechuje się niskim zużyciem energii przy zachowaniu bardzo dużej 

wydajności mieszania. 
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2. https://www.mojetworzywa.com/

3. http://www.prodoreko.pl/oferta/mieszalniki/

4. http://www.ipmtc.com.pl/PLASMEC_mieszalniki_turbo_TRM.html

5. https://www.szary-beton.pl/przemysl/mieszalniki-do-przemialu-tworzyw-sztucznych

6. http://www.pol-service.pl/maszyny-nowe/mieszalniki-miksery/

7. https://vi-agro.pl/mieszalniki-do-tworzyw-sztucznych.html

8. https://www.szm.com.pl/mieszalniki-do-granulatow-i-przemialow-tworzyw-sztucznych

9. http://www.wuma-projekt.pl/html/mieszalnik_do_tworzyw_sztucznych.html

10. http://www.aluhaus.pl/mieszalniki-do-tworzyw

11. https://www.swiat-uslug.pl/technologie/mieszalniki-do-przemialu-tworzyw-sztucznych/

12. http://www.lorandisilos.pl/produkty/mieszalniki/
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Innowacyjne urządzenia peryferyjne 
do przetwórstwa tworzyw

VGT Polska jest kompleksowym dostawcą urządzeń peryferyjnych, dodatków procesowych do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych. Oferowane produkty wyróżniają się wysoką innowacyjnością oraz najnowszymi rozwiąza-
niami technicznymi gwarantującymi redukcję kosztów produkcji.

Suszarki na podczerwień  
IRD Kreyenborg 

Nowa generacja suszarek wykorzystująca promieniowanie IR. Umożliwiają znaczne skrócenie 

czasu suszenia tworzyw higroskopijnych (np. przy PET z 5 godzin do 1 godziny). Dzięki czemu 

oszczędzana jest również znaczna ilość energii elektrycznej.

Suszarki molekularne SOMOS:
– Somos® RDM suszarki mobilne o pojemności zbiorników suszących 30 l, 50 l, 100 l, 200 l, 300 l, 

400 l, temperatury suszenia 40-200°C, 

– Somos® RDC – osuszacze z karuzelowym sitem molekularnym i ilością powietrza (od 200 m3/h 

do 4,200 m3/h) do instalacji z wieloma zbiornikami. 

Podajniki pneumatyczne SOMOS 
– pojedyncze urządzenia podające do granulatów, przemiałów tworzyw i materiałów w postaci 

proszku, do załadunku zasobników wag, mieszalników, suszarek, dozowników oraz bezpo-

średnio do maszyn,

– systemy centralnego podawania surowca.

Dozowniki wolumetryczne i grawimetryczne SOMOS
SOMOS Batchmix – dozowniki grawimetryczne dozujące porcjami

– grawimetryczne dozowanie porcjami, do 12 składników,

– automatyczne mieszanie komponentów.

SOMOS Gramix – grawimetryczne ciągłe dozowanie do 9 składników

SOMOS MiniMix – grawimetryczne lub wolumetryczne dozowanie do 3 składników

SOMOS Volmix – wolumetryczne dozowanie ciągłe.
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Regulatory gorących kanałów GAMMAFLUX®

Gammaflux LEC - regulacja 2-48 stref, z funkcją Mold Doctor®

Gammaflux G24 – regulacja do 480 stref, z funkcją Mold Doctor®

Funkcja Mold Doctor® diagnostyka termodynamiczna form.

VGT Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków
tel.: (12) 281 34 87 (88)
info@vgt.com.pl, www.vgt.com.pl

Suszarki na sprężone powietrze RDX austriackiego producenta 
Blue Air Systems

Dla niewielkich wydajności (do 60 kg/h) można stosować bezpośrednio na zasypie urządzenia 

przetwórczego. Energooszczędne urządzenia do suszenia nawet najbardziej wymagających 

tworzyw.

Osuszacze strefy wtrysku i rozdmuchu MSP Blue Air Systems
Pozwalają na maksymalną wydajność urządzenia przetwórczego bez efektu roszenia formy. 

Generują powietrze z obniżonym punktem rosy (poniżej 10°C) zabezpieczając formy wtryskowe 

i rozdmuchowe przed efektem roszenia.

Chillery do rozdmuchu opakowań CAC Blue Air Systems
Przyspieszają proces produkcyjny opakowań metodą rozdmuchu nawet do 50% wykorzy-

stując sprężone, suche powietrze o bardzo niskiej temperaturze (do -35°C). 

Termostaty / termoregulatory E.BRAUN do form
Regulatory temperatury form:

– wodne dla temperatur do 160°C,

– olejowe dla temperatur do 300°C,

– dynamiczne Variotherm do szybkiej zmiany temperatur w znacznym zakresie. Do zastosowania 

przy spienianiu fizycznym, wysokim połysku powierzchni, skracaniu czasu cyklu.

Urządzenia BAUER Watertechnology do bezchemicznego 
uzdatniania wody chłodzącej i grzewczej 

Systemy Bauer zapewniają uzdatnianie fizyczne wody w układach chłodzenia i ogrzewania, 

dzięki czemu eliminowane są wszystkie problemy typu kamień kotłowy, korozja, biofilm i szlam 

i nie jest konieczne stosowanie środków chemicznych. Problemy, które już się pojawiły zostają 

również usuwane i wypłukiwane z rurociągów. 

Zabezpieczenie form gorącokanałowych przed zalaniem – AIRTECT
Urządzenia zabezpieczające formy gorącokanałowe oraz dysze wtryskarek przed zalaniem 

roztopionym tworzywem. Dzięki Airtect można uniknąć często bardzo drogich napraw systemów 

gorących kanałów i systemów grzewczych wtryskarek. 

VGT zaprasza klientów do współpracy. Zapewnia indywidualne podejście do każdego tematu. 

Klient i jego zadowolenie ze współpracy z firmą jest dla niej najważniejsze.

Artykuł sponsorowany
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Podstawowym zadaniem transpor-

terów jest przenoszenie materiału 

między kolejnymi stacjami linii produkcyjnej. 

I w  takiej funkcji stosowane są dziś prak-

tycznie w  każdym sektorze przemysłu – od 

górnictwa po produkcję elektroniki i  branżę 

spożywczą. Do tego zresztą zostały stwo-

rzone: pierwsze przenośniki taśmowe dato-

wane na XVIII wiek zrewolucjonizowały trans-

port surowców sypkich, m.in. piasku i żwiru. 

Zasilane siłą mięśni (korbą), składały się 

z  zestawu kół pasowych, pomiędzy którymi 

ruchem okrężnym poruszał się skórzany pas. 

Dopiero na początku XX w. skórę zastąpiono 

stalą, a  nowe, mocniejsze i  bardziej wytrzy-

małe przenośniki znalazły zastosowanie także 

w przemyśle ciężkim (górnictwie), spożywczym 

(rzeźniach) i motoryzacji (fabrykach Forda).

Owa materiałowa rewolucja ominęła jednak 

same taśmy, które aż do zakończenia drugiej 

wojny światowej wykonane były z naturalnych 

włókien. Powojenne niedobory surowców 

spowodowały jednak, że bawełnę zaczęto 

stopniowo zastępować włóknami syntetycz-

nymi. Tak powstały dzisiejsze transportery 

taśmowe składające się z połączenia stali lub 

aluminium z taśmą z tworzywa sztucznego. 

Równolegle jednak w rolnictwie już konstru-

owano inny typ przenośników: transportery 

ślimakowe do napełniania silosów. Przysto-

sowane do podnoszenia materiałów sypkich, 

szybko zaskarbiły sobie sympatię także prze-

twórców tworzyw i dziś są stosowane przez 

nich równie chętnie jak ich konkurenci – prze-

nośniki pneumatyczne. Przemysł tworzyw 

sztucznych korzysta więc z  różnorodnych 

rozwiązań zapożyczonych z innych branż. Ale 

nie tylko: w ostatnich latach powstały także 

specjalne przenośniki do wyprasek, które nie 

tylko transportują, ale i przygotowują materiał 

do dalszej obróbki.

Ślimak, powietrze i próżnia
Przenośniki dzielone są zwykle ze względu 

na rodzaj materiału wykonania powierzchni 

nośnej. Na potrzeby niniejszego artykułu warto 

jednak zastosować klasyfikację funkcjonalną 

z podziałem na poszczególne etapy obróbki. 

Pierwszą grupę stanowić w  niej będą urzą-

dzenia stosowane do transportu surowca 

(granulatu, uszlachetnionego lub barwionego 

polimeru) do kosza zasypowego lub dozow-

nika maszyny obróbczej. Umiejscowione na 

początku linii, przenoszą głównie materiał 

sypki i nierzadko muszą radzić sobie z dużymi 

różnicami poziomów. Dlatego w  funkcji tej 

często wykorzystuje się przenośniki ślimakowe 

(tzw. żmijki), powszechnie stosowane także 

m.in. w  rolnictwie. Najczęściej są to urzą-

dzenia o napędzie elektrycznym z zamkniętą 

konstrukcją umożliwiającą transport mate-

riałów pod kątem do 45º. Ich nazwa nawią-

zuje do głównego elementu ich konstrukcji – 

ślimaka, który, obracając się wewnątrz rury, 

podnosi surowiec na zadaną wysokość. 

Rozwiązanie to ma tę zaletę, że prędkość 

obrotowa wprawia materiał w ruch, gwaran-

tując jego właściwe wymieszanie przed poda-

niem do kosza zasypowego maszyny. Zasięg 

tego typu transporterów jest jednak ograni-

czony – przynajmniej w porównaniu z przeno-

śnikami pneumatycznymi wykorzystującymi 

sprężone powietrze lub próżnię.

Te ostatnie, stworzone specjalnie z  myślą 

o  przenoszeniu dużych ilości surowca na 

znaczne odległości, działają zwykle w pionie 

lub poziomie. Ich konstrukcja jest relatywnie 

prosta i np. w przypadku przenośników Line 

Vac produkcji Exair dystrybuowanych przez 

legnicką firmę Pneuma składa się z czterech 

komponentów: wlotu sprężonego powietrza, 

komory pierścieniowej, dyszy kierunkowych, 

które wprowadzają powietrze do gardzieli, 

a  także wlotu materiału. Sprężone powietrze 

wytwarza podciśnienie na wlocie, które zasysa 

materiał i  rozpędza go, umożliwiając trans-

port na duże odległości. Istotną zaletą takiego 

rozwiązania jest fakt, że można je zintegrować 

z  dowolną instalacją sprężonego powietrza 

i przewodem rurowym lub wężem do przeno-

szenia surowca. Zaś szeroka gardziel zapewnia 

sporą przepustowość dochodzącą w  przy-

padku soli kamiennej do 240 kg/h – w zależ-

ności od modelu i odległości przenoszenia. 

Na ogół przenośniki pneumatyczne wyko-

nane są z  aluminium, jednak w  przypadku 

środowisk korozyjnych i  wysokich tempe-

ratur można zastosować modele ze stali 

nierdzewnej o  zwiększonej odporności 

termicznej (do  482ºC). Jak podaje firma 

Pneuma, bardzo dobrze sprawdzają się 

one m.in. w  transporcie granulatu z  zasob-

Przenośniki: 
więcej niż transport materiału

W przetwórstwie tworzyw sztucznych przenośniki mają do spełnienia znacznie więcej funkcji niż tylko transport 
materiału z punktu A do B. Umożliwiają zliczanie detali oraz chłodzenie i suszenie wyprasek bezpośrednio po wyję-
ciu z formy wtryskowej. A zasilane magnetycznie, zapewniają bezdotykowy transport na lewitujących karetkach.

 Agata Świderska 
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nika umieszczonego na wysokości posadzki 

do kosza zasypowego zamontowanego nad 

wtryskarką. Zamocowany powyżej zasobnika 

przenośnik pobiera granulat i wstępnie filtruje 

go z wykorzystaniem zintegrowanego układu 

filtracji. Jako że urządzenie nie zawiera części 

ruchomych, niemal nie podlega zużyciu, zaś 

regulator ciśnienia umożliwia precyzyjne stero-

wanie prędkością przenoszenia granulatu.

Przy odpowiedniej mocy sprężarki w syste-

mach tego typu można także wytworzyć 

próżnię, dzięki czemu znacznie zyskują 

one na wydajności. Przykładowo przeno-

śniki próżniowe z serii PLASTICOLOR ofero-

wane przez firmę WOYWOD mogą efektywnie 

zasysać granulat i materiał mielony z prędko-

ścią do 120 kg/h w wersji jednofazowej oraz 

do 3000 kg/h w wersji trójfazowej. Co więcej, 

dzięki sterowaniu mikroprocesorowemu nie 

tylko umożliwiają zaprogramowanie czasu 

odsysania, ale także automatycznie przery-

wają pracę, jeśli w zasobniku zabraknie mate-

riału. Wysoką czystość tworzywa zapewnia 

zaś zintegrowany filtr z  funkcją automatycz-

nego czyszczenia. Tego typu rozwiązania 

generują ciśnienie od -0,4 do -0,5 bara i  są 

wykorzystywane głównie do transportu lekkich 

materiałów sypkich.

Nie zawsze jednak przenośnik musi zasysać 

materiał: na rynku dostępne są także rozwią-

zania pracujące pod wysokim ciśnieniem 

(co najmniej 6 barów), które wypychają suro-

wiec z punktu załadunku do punktu rozładunku. 

Systemy takie stosuje się zwłaszcza wówczas, 

gdy istnieje potrzeba transportu tworzywa do 

kilku stacji jednocześnie. Z kolei w przypadku, 

gdy zarówno pobór, jak i rozładunek materiału 

realizowany jest na kilku stacjach, warto zasto-

sować urządzenia kombinowane, w  których 

układ ssący pobiera surowiec z kilku punktów, 

a układ wysokiego ciśnienia dostarcza go do 

kilku miejsc rozładunku.

Taśma i płytki
Kolejną grupę funkcyjną stanowią przeno-

śniki stosowane do transportu detali pomiędzy 

poszczególnymi stacjami obróbczymi, np. 

montażu i pakowania. Typ ten – wykorzysty-

wany uniwersalnie w  wielu sektorach prze-

mysłu – stanowi najpowszechniejszy i najbar-

dziej rozpoznawalny rodzaj transportera. 

Z zasady składa się z taśmy z tworzywa sztucz-

nego (najczęściej PVC lub PU) rozciągniętej 

między dwoma rolkami: napędową i  bierną 

(zwrotną). Taśma prowadzona jest po blacie 

wykonanym ze stali lub polietylenu, a całość 

zamocowana jest na aluminiowej lub stalowej 

konstrukcji. Także i tutaj obowiązuje zasada, że 

stal zarezerwowana jest dla trudnych środo-

wisk pracy, zaś aluminium jako materiał lekki 

i stabilny stanowi standard rynkowy.

W przypadku przenośników taśmowych 

diabeł tkwi jednak w  szczegółach: mogą 

być one bowiem doposażone w wiele akce-

soriów, których dobór zależy od wielkości, 

wagi i geometrii transportowanego surowca. 

Wybrać można nie tylko materiał taśmy (PVC, 

PU, guma, silikon, kauczuk, filc itd.), ale także 

rodzaj kurtyn bocznych zapobiegających ześli-

zgnięciu się detali. Na przykład firma Plastem 

ma w swojej ofercie pojedyncze lub podwójne 

kurtyny w formie prętów stalowych, prowadnic 

i  listew ślizgowych z  tworzywa sztucznego. 

Zaś w przypadku przenośników zorientowa-

nych pod kątem oferuje klientom możliwość 

instalacji specjalnych zbieraków zapobiegają-

cych zsuwaniu się produktów.

Zresztą także i  konstrukcja przenośników 

skośnych może być rozmaita – w zależności 

od tego, pod jakim kątem i  na jaką wyso-

kość ma być przenoszony materiał. Np. firma 

QC  Conveyors oferuje trzy standardowe 

typy przenośników skośnych: L (wygięte do 

wewnątrz), R (wygięte na zewnątrz) i Z (kombi-

nowane) z  trzema standardowymi skosami: 

30º, 45º i 60º.

Specyficzną odmianą przenośnika taśmo-

wego są systemy płytkowe, w których taśma 

zastąpiona została łańcuchem płytkowym 

wykonanym z  tworzywa lub stali. W  prze-

twórstwie tworzyw sztucznych są one stoso-

wane relatywnie rzadko, głównie w  aplika-

cjach, w których wymagana jest odporność 

na wysokie temperatury oraz chemikalia. Inte-

gralnym elementem tego typu transporterów 

są bandy w formie stalowych prętów.

Rolki, paski i łańcuchy
Drogę do stacji pakowania i  paletyzo-

wania detale z tworzyw sztucznych pokonują 

z kolei często na rolkach. Przenośniki rolkowe 

– stosowane głównie do transportu produktów 

o  regularnym kształcie podstawy (kartonów, 

skrzynek, pojemników) – w  sektorze prze-

twórstwa polimerów spotykane są głównie na 

końcu linii produkcyjnych, a  także w proce-

sach transportu dużych detali. Ich zaletą 

jest uniwersalność i  prosta, wytrzymała 

konstrukcja, która sprawia, że systemy tego 

typu są niemal bezobsługowe. Podstawowym 

elementem każdego przenośnika rolkowego 

jest stalowa rolka z osią i łożyskiem z gwintem 

zewnętrznym. Jej kształt i sposób połączenia 

z pozostałymi komponentami zależy od typu 

systemu (grawitacyjny lub napędzany) oraz 

rodzaju napędu (pasowy lub łańcuchowy).

Przenośniki grawitacyjne przenoszą mate-

riał wyłącznie z  wykorzystaniem sił grawi-

tacji powstających dzięki współdziałaniu wagi 

detalu i kąta nachylenia powierzchni transpor-

tera. Można je stosować zarówno do prze-

noszenia materiałów lekkich, jak i  bardzo 

ciężkich. W  drugim przypadku rolki najczę-

ściej spawane są z  łożyskiem, co zwiększa 

ich wytrzymałość i  odporność na uszko-

dzenia mechaniczne. Dużo bardziej złożoną 

konstrukcją cechują się systemy napędzane: 

za ruch rolek odpowiada tu motoreduktor, 

który wprawia w ruch pasek polikordowy lub 

łańcuch rolkowy. Napędy pasowe, oferowane 

np. przez firmę Plastem, są rzadziej spoty-

kane, gdyż wymagają specjalnej budowy 

rolek – z pojedynczym lub podwójnym rowko-

waniem pod pasek polikrodowy. W  syste-

mach z  dwoma rowkami pasek połączony 

jest bezpośrednio z  każdą rolką, a  napęd 

100% RECYKLINGOWALNE
Przenośniki Fratelli Virginio dystrybuowane w Polsce przez firmę Labotek 
Polska stanowią ukłon w stronę ekologii: wykonane z mieszanki tworzyw 
sztucznych, mogą być w całości poddane recyklingowi. Co więcej, wyróżniają 
się modułową budową, dzięki czemu mogą być dowolnie zestawiane 
w dłuższe i krótsze ciągi.

www.labotek.pl
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przenoszony jest z  rolki na rolkę. W  drugim 

wariancie występuje dodatkowo główny wałek 

napędowy umieszczony pod transporterem 

i połączony z motoreduktorem, co zapewnia 

większą swobodę konfiguracji ruchu: napę-

dzane mogą być tu zarówno wszystkie, jak 

i tylko wybrane rolki.

Także w  przenośnikach wyposażonych 

w  łańcuch konstrukcja napędu determi-

nuje sposób pracy poszczególnych rolek: 

w  wariantach z  pojedynczym kołem łańcu-

chowym napęd przenoszony jest z  motore-

duktora na łańcuch, który napędza jedno-

cześnie wszystkie rolki, zaś w  wariantach 

z  podwójnym kołem poszczególne rolki są 

wprawiane w ruch jedna za drugą.

Ale to nie wszystko: na rynku dostępne są 

także systemy z elektrorolkami, np. firmy Ware-

house Develompent eXperts, z których każda 

ma własny napęd, dzięki czemu może działać 

niezależnie bez konieczności instalacji dodat-

kowych łańcuchów, silników czy przekładni.

Zamiast przenośników rolkowych można 

także zastosować przenośniki łańcuchowe 

lub paskowe z  kilkoma pasami zębatymi. 

Oba typy łączy to, że składają się z  dwóch 

lub więcej linii z pustą przestrzenią pomiędzy 

nimi. Przykładowo transportery łańcuchowe 

dostępne w ofercie firmy Archimedes wystę-

pują w wersjach z  łańcuchem pojedynczym, 

podwójnym i 1/2 i umożliwiają przenoszenie 

detali o wadze do 1000 kg na odległość do 

10 m z prędkością do 30 m/min. Z kolei prze-

nośniki paskowe stosowane są wszędzie 

tam, gdzie liczy się duża pojemność i możli-

wość transportu szerokich lub długich kompo-

nentów. W  ofercie firmy Haberkorn można 

np. znaleźć przenośniki w całości wykonane 

z aluminium: aluminiowa jest tu zarówno rama, 

jak i koło napędowe i napędzane oraz uchwyty 

krążkowe z wychylnymi, dwurzędowymi łoży-

skami kulkowymi.

Modułowość do kwadratu
Jeśliby poszukiwać wspólnych cech wszyst-

kich wymienionych typów przenośników, 

byłaby to zapewne modułowa konstrukcja 

umożliwiająca prostą wymianę i serwisowanie 

poszczególnych elementów układu. Modułowe 

z natury rzeczy są systemy rolkowe, w których 

bez większych problemów wymieniać można 

poszczególne rolki. Coraz częściej jednak 

w wariancie tym wykonuje się także przeno-

śniki taśmowe: poszczególne moduły można 

wówczas łączyć ze sobą, tworząc złożone, 

JEDEN, DWA, TRZY
Przenośniki na pasach zębatych można z powodzeniem wykorzystać do 
katalogowania i segregowania produktów. Funkcję taką może pełnić np. 
dostępny w ofercie firmy Archimedes przenośnik ZRF-P 2040 produkcji  
MK Group, wyposażony w dodatkowe zabieraki i separatory pełniące funkcję 
przegródek na detale.

www.archimedes.pl
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a przede wszystkim – wymienne konstrukcje. 

W razie uszkodzenia taśmy wystarczy jedynie 

wymienić fragment tworzący dany moduł. 

Zaś w  przypadku zmiany charakteru pracy 

systemu lub modernizacji parku maszyno-

wego przenośnik można wydłużyć lub skrócić 

– w zależności od potrzeb zakładu. To jednak 

nie wszystko: modułową budową cechują się 

już także tzw. żmijki: dzięki standardowym 

wymiarom i budowie można je dziś zestawiać 

w  dowolne konfiguracje i  swobodnie łączyć 

z innymi komponentami linii produkcyjnych.

Ów trend na rynku przenośników ma zresztą 

wymiar podwójny: modułowa może być bowiem 

nie tylko budowa całego systemu, ale także… 

taśma. Wymyślona w 1970 r. przez J.M. Lapey-

ere’a, stale zyskuje na popularności, doce-

niana przede wszystkim za możliwość swobod-

nego dodawania i  odejmowania poszczegól-

nych ogniw. Podobnie jak w napędach z pasami 

zębatymi, także i  tutaj stosuje się koła zębate, 

tyle że wykonane najczęściej z tworzywa sztucz-

nego. Dzięki temu taśma nie ślizga się, co umoż-

liwia przenoszenie dużych obciążeń przy rela-

tywnie małej szerokości transportera. Minusem 

takiego rozwiązania jest ograniczona prędkość, 

która powoduje, że w  aplikacjach wymagają-

cych szybkiego transportowania detali prefe-

rowane są tradycyjne przenośniki wyposażone 

w taśmę z włókien syntetycznych.

Ponieważ przy braku tarcia nie występuje 

konieczność odpowiedniego napięcia taśmy, 

w wariantach z taśmą modułową można ogra-

niczyć liczbę kół pasowych przy zachowaniu 

znacznej swobody projektowania przenośnika. 

Nie trzeba tu (jak w  tradycyjnych transporte-

rach taśmowych) zachowywać odpowied-

nich proporcji między długością a szerokością 

systemu – równie dobrze szerokość taśmy 

może być większa niż jej długość bez szkody 

dla stabilności całego układu. Co więcej, te 

same ogniwa modułowe można zastosować 

do budowy systemów o  konstrukcji prostej, 

łukowej i  skośnej, a  także swobodnie rozbu-

dowywać o kolejne elementy – wszystko za tę 

samą cenę. Pod tym względem taśmy modu-

łowe mają istotną przewagę nad swoimi tekstyl-

nymi odpowiednikami, które co prawda można 

dostosować do pracy na łuku, ale wymaga to 

dodatkowej pracy, a praca kosztuje. 

Nie jest to zresztą przewaga jedyna: 

można je także łatwiej wyposażyć w  zbie-

raki, które, zintegrowane z  danym odcin-

kiem taśmy, są wymieniane w  całości wraz 

z nim – inaczej niż w przypadku taśm trady-

cyjnych, gdzie wymianie podlega cała taśma. 

Znacznie zwiększa to elastyczność systemu, 

a  jednocześnie redukuje koszty jego modyfi-

kacji. Istotne oszczędności można wygene-

rować także w procesie czyszczenia: podczas 

gdy konwencjonalne taśmy wyposażone 

są w  podnośniki, które unoszą je, umożli-

wiając oczyszczenie spodniej strony i  ramy, 

taśmy modułowe dzięki prostszej konstrukcji 

i otworom mogą być czyszczone bez koniecz-

ności zmiany ich położenia. Ma to szczególne 

znaczenie w przypadku długich transporterów, 

gdzie podnoszenie często nie zdaje egzaminu.

Chłodzone, suszone, 
podświetlane

Równolegle z  popularyzacją rozwiązań 

modułowych do głosu dochodzi także 

inny trend: tworzenia wyspecjalizowanych 

systemów dedykowanych branży przetwór-

stwa polimerów, które nie tylko transportują 

detale z punktu do punktu, ale także pełnią 

istotne funkcje procesowe, stanowiąc inte-

gralny element cyklu produkcji. Przykład? 

Przenośniki do schładzania i  suszenia detali 

wyciągniętych z  formy opracowane przez 

MK Group. Producent oferuje różne warianty 

konstrukcji takiego systemu, np. linie wypo-

sażone w dodatkowe wentylatory lub przeno-

śniki zintegrowane z suszarką. Wszystkie mają 

jedną kluczową zaletę: skracają czas przygo-

towania detalu do dalszej obróbki.

Innym specyficznym rozwiązaniem jest 

zwężona rolka napinająca umożliwiająca prze-

noszenie małych części między dwoma sąsia-

dującymi przenośnikami taśmowymi. Ofero-

wana m.in. przez firmę QC Conveyors opcja 

może być stosowana także w  istniejących 

przenośnikach: wystarczy zamienić standar-

dową rolkę na wariant o  mniejszej średnicy 

(11 mm). Zmiana ta nie wymaga wymiany ani 

regulacji napięcia taśmy.

To jednak nie jedyny przydatny wynalazek 

oferowany przez QC Conveyors: w  asorty-

mencie firmy znaleźć można także przeno-

śniki z podświetlaną od spodu taśmą, które 

ułatwiają identyfikację detali przez systemy 

wizyjne, eliminując konieczność stosowania 

zewnętrznego oświetlenia. 

WOKÓŁ WŁASNEJ OSI
W aplikacjach, w których istnieje konieczność transportu detali na różne 
poziomy, a dostępna przestrzeń nie pozwala na wykorzystanie standardowych 
konstrukcji, stosuje się przenośniki spiralne. Urządzenia tego typu składają 
się z centralnie rozlokowanego bębna, motoreduktora z falownikiem 
umożliwiającym sterowanie prędkością obrotową, a także konstrukcji nośnych 
z ramami. Także i tutaj ramy są często wykonywane z taśmy modułowej 
o układzie łukowym. Konstrukcja modułowa umożliwia przeprowadzenie 
dodatkowych procesów produkcyjnych, takich jak schładzanie, zamrażanie, 
podgrzewanie czy odparowywanie materiału, bez strat na prędkości, która 
w przenośnikach spiralnych i tak jest niewielka.

www.plastem.pl

LEWITUJĄCE KARETKI
A gdyby tak zamiast konwencjonalnych napędów zastosować szyny 
magnetyczne? Na pomysł taki wpadła firma Beckhoff – twórca systemu 
transportowego XPlanar. System zbudowany jest z modułowych płyt 
magnetycznych – każda z własnym napędem, nad którymi w pewnej 
odległości poruszają się karetki. Dzięki bezdotykowemu charakterowi ruchu 
poszczególne komponenty nie ulegają zużyciu, a modułowa konstrukcja 
umożliwia ich niemal dowolną konfigurację.

www.beckhoff.pl






