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COOLTHERM
Jednostrefowa chłodziarka stanowiskowa
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www.wadim.pl

•	 Moc	chłodzenia:	4.8,		14.0,	18.2	kW	dla	warunków:	nastawa	15°C	
	 przy	temperaturze	medium	chłodzącego	40°C
•	 Moc	grzania	6	kW
•	 Kompaktowa	obudowa	na	kółkach,	blacha	galwanizowana	malowana	

proszkowo,	zdejmowane	panele,	
 łatwy dostęp
•	 Jednakowe	wymiary	zewnętrzne	bez	względu	na	moc	chłodzenia:	
	 1,1	x	0,46	x	1,1	m	(LxWxH)
•	 Przyłącza	hydrauliczne	1	cal	
•	 Alarm	świetlny	i	dźwiękowy	w	standardzie	
•	 Czujniki	temperatury	i	ciśnienia	w	kontrolowanym	układzie	chłodzenia

Trzy modele

•	 Wymienniki	ze	stali	nierdzewnej	
	 (skraplacz	i	parownik)
•	 Zbiornik	ciśnieniowy	zabezpieczony	
	 przed	korozją	
•	 Pompa	główna	i	pomocnicza	w	obudo-

wie	ze	stali	nierdzewnej	
•	 Elementy	układu	hydraulicznego	
	 nie	zawierające	żelaza	(stal	nierdzew-

na,	mosiądz,	brąz,	guma	EPDM)
•	 Precyzyjny	zawór	trójdrogowy

Wysoka jakość

•	 Pompa	procesowa	o	ciśnieniu	3	bar	
	 i	dużym	przepływie	(turbulentnym)
•	 Chłodzenie	bezpośrednie	
	 (bez	pośrednich	wymienników)

Wysoka wydajność

•	 Woda	lub	glikol	etylenowy
•	 Automatyczne	napełnianie
•	 Szeroki	zakres	regulacji	
	 temperatury	5..90°C
•	 Precyzja	regulacji	+–	0,5°C	

Elastyczność i precyzja

•	 Regulacja	temperatury	form	wtryskowych	(w	tym	skracanie	czasu	cyklu)
•	 Chłodzenie	form	rozdmuchowych	
•	 Chłodzenie	precyzyjnych	procesów,	np.	w	przemyśle	farmaceutycznym	
	 czy	browarniczym

Obszary zastosowania

•	 Trzy	tryby	pracy	wybierane	automatycznie	przez	sterownik:
  - chłodzenie
	 	 -	grzanie
	 	 -	freecooling	(tanie	chłodzenie)	
•	 Chłodzenie	bezpośrednie	(bez	pośrednich	wymienników)

Energooszczędność

Układ chłodniczy

•	 Mikroprocesorowy	sterownik	z	dedykowanym	zoptymalizowanym	
	 oprogramowaniem
•	 Prosty,	czytelny	i	przyjazny	dla	użytkownika
•	 Historia	alarmów	
•	 Możliwość	komunikacji	z	urządzeniami	zewnętrznymi	czy	systemem	BMS	
	 (port	RS	485,	Modbus	RTU)

•	 Zasilanie	3	fazowe,	400	V,	50	Hz.	
•	 Medium	chłodzące	(woda	lub	glikol	

etylenowy)	o	ciśnieniu	min.	2	bar
	 	i	maksymalnej	temperaturze	40°C	

Panel sterowania

Wymagania

•	 Wydajna	hermetyczna	sprężarka	
tłokowa	lub	spiralna	

•	 Ekologiczny	gaz	chłodniczy	R	407	C
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 Aktualności 

Nowy termin targów Plastpol

Grupa Azoty przekaże 3 mln zł na walkę z koronawirusem

Nowy termin targów Packaging Innovations

W związku z  ogłoszeniem stanu epidemiologicznego w  Polsce 

i  wielu innych krajach, został ogłoszony nowy termin Targów 

PLASTPOL. Zamiast 19-22 maja odbędą się one w  dniach  

6-9 października br. 

Organizator Targi Kielce zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby 

targi PLASTPOL w nowym terminie odbyły się na najwyższym poziomie. 

Zapewni nie tylko możliwość spotkania klientów i partnerów bizneso-

wych, okazję do wymiany doświadczeń i pomysłów na prowadzenie 

biznesu w  nowej sytuacji gospodarczej, ale również kompleksowe 

wsparcie promocyjne wystawców: relacje w polskich i w zagranicznych 

mediach, udział w programach radiowych i  telewizyjnych, kampanie 

reklamowe w sieci i na terenie obiektów targowych.  

Każda z  kluczowych spółek Grupy Azoty 

przeznaczy po 750  tys.  zł darowizny na 

rzecz instytucji i  jednostek działających 

w zakresie zwalczania rozprzestrzeniania się 

choroby zakaźnej – COVID-19. Zarządy i rady 

nadzorcze spółek: Grupa Azoty S.A., Grupa 

Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. 

i  Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” 

S.A .podjęły już stosowne uchwały.

Każda ze spółek przekaże po 750 tys. zł 

szpitalom, zakładom opieki zdrowotnej 

i  służbom sanitarnym zlokalizowanym 

przede wszystkim w regionach swojej dzia-

łalności. Darowizny mogą mieć charakter 

pieniężny i  rzeczowy. Te ostatnie obejmą 

m.in. specjalistyczny sprzęt medyczny, 

lekarstwa i  środki higieniczne. Są już 

prowadzone rozmowy z pierwszymi bene-

ficjentami.

– Bardzo poważnie podchodzimy do 

zagrożenia związanego z  koronawirusem. 

W Grupie Azoty działają procedury gwaran-

tujące natychmiastową reakcję właściwych 

służb, ale wydaliśmy dodatkowe zalecenia 

dotyczące ograniczenia ryzyka dla naszych 

pracowników. Rozumiemy powagę sytu-

acji i  wspieramy wysiłki rządu, władz lokal-

nych, i  wszystkich służb zaangażowanych 

w walkę o powstrzymanie epidemii. To wielki 

wysiłek całego państwa i wszystkich obywa-

teli, i każdy musi pomagać na miarę swoich 

możliwości. Dlatego w  zupełnie nadzwy-

czajnym trybie uzyskaliśmy wszystkie zgody 

korporacyjne, aby darowizny mogły trafić 

jak najszybciej do potrzebujących. Mini-

sterstwo Zdrowia podjęło decyzję o  utwo-

rzeniu centralnych szpitali zakaźnych w Puła-

wach, Kędzierzynie, Dąbrowie Tarnowskiej 

oraz Szczecinie, czyli praktycznie w  miej-

scowościach, które są siedzibami lub znaj-

dują się w pobliżu naszych głównych spółek. 

Jesteśmy w bezpośrednim kontakcie z tymi 

szpitalami, z  którymi określamy dodatkowe 

ich potrzeby, które w  miarę możliwości 

zostaną również sfinansowane przez Grupę 

Azoty – powiedział dr Wojciech Wardacki, 

prezes Grupy Azoty.

Głosowanie zarządów i  rad nadzorczych 

spółek Grupy Azoty w sprawie uchwał związa-

nych z darowiznami zostało przeprowadzone 

w dniach 14 i 15 marca w trybie obiegowym, 

z  wykorzystaniem środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. 

Mając na uwadze duże ryzyko rozprze-

strzeniania się koronawirusa (COVID-19), 

w  związku z  aktualnymi zaleceniami Głów-

nego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 marca 

br. oraz po zapoznaniu się z  decyzją Woje-

wody Mazowieckiego została podjęta decyzję 

o  przeniesieniu terminu 12. Międzynarodo-

wych Targów Opakowań Packaging Innova-

tions w Warszawie. Nowa data wydarzenia to 

24-25 czerwca br. 

Targi Packaging Innovations są jedną 

z największych imprez branży opakowaniowej 

w Polsce i gromadzą gości z całego świata, 

w tym m.in. wystawców z Włoch i Niemiec. 

W obliczu obostrzeń Głównego Inspektora 

Sanitarnego, które w dniu 8 marca rekomen-

dował „odwołanie wszystkich imprez maso-

wych powyżej 1000 osób, organizowanych 

w  pomieszczeniach zamkniętych”, podjęta 

została decyzja o przeniesieniu targów. 

Wprawdzie imprezy targowe są wyłą-

czone spod Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. 

o  bezpieczeństwie imprez masowych, są 

jednak wydarzeniem na tyle dużym, że woje-

wódzkie sztaby kryzysowe również przepro-

wadzają analizę pod kątem oceny ryzyka 

celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowot-

nego uczestnikom. Nie bez znaczenia pozo-

staje też fakt, że o przeniesienie wydarzenia 

apelowała znaczna część wystawców.  
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 Aktualności Artykuł sponsorowany

Branżowi goście na Targach 
INNOFORM®

W tym roku w  wydarzeniu wzięło udział 

2627 gości, a ofertę zaprezentowało 285 firm. 

Pomimo mniejszej frekwencji spowodowanej 

koronawirusem SARS-Cov-2, targi zostały 

uznane za udane. W  przypadku niektórych 

firm, można mówić o  rekordach w  zdoby-

tych kontaktach. – Na Targach INNOFORM® 

wystawiamy się po raz drugi. W  tym roku, 

mimo sytuacji spowodowanej koronawirusem, 

pobiliśmy rekord pozyskanych kontaktów. 

Z  niektórymi wystawcami znamy się dosko-

nale, ale są też firmy, o których wcześniej nie 

słyszeliśmy, mimo że są z naszego powiatu. 

Uważam, że warto bywać na targach, 

spotykać się, rozmawiać. Wówczas możemy 

dopytać o  wiele cennych szczegółów, które 

później wpływają na dalszą współpracę. To 

również moment, aby pogłębić dotychcza-

sowe relacje z klientami. Nic nie zastąpi bezpo-

średniego kontaktu – podsumował Bartłomiej 

Metler z firmy LENSO Sp. z o.o.

Bezpośrednie relacje  
na wagę złota

Na targach INNOFORM® nie zabrakło 

stałych wystawców, jak i tych, którzy prezen-

towali się po raz pierwszy. Jedni i drudzy nie 

kryli zadowolenia z odbytych rozmów. – Targi 

INNOFORM® są pierwszymi targami w Polsce, 

na których się wystawiamy. O naszym udziale 

zdecydowało to, że w  Bydgoszczy i  okolicy 

jest wiele firm, które są dla nas potencjalnymi 

klientami. Uważam, że decyzja o  uczestnic-

twie była słuszna. Przeprowadziliśmy konkretne 

rozmowy i wierzę, że część z nich przerodzi się 

we  współpracę – powiedział Marcin Drozd, 

regionalny kierownik sprzedaży, XYZ MACHINE 

TOOLS. Podobnego zdania jest Sebastian 

Raczkowski, kierownik salonu technicznego, 

CBT Polska Sp. z  o.o, który uważa –  Na 

Targach INNOFORM® wystawiamy się już 

po raz trzeci. Zeszłoroczne targi były dla nas 

bardzo owocne. Pozyskaliśmy nowe kontakty 

i  z wieloma klientami współpracujemy do tej 

pory. Również w tym roku nasze stoisko odwie-

dziły osoby z konkretnymi pytaniami. 

Ciekawy program 
Targom towarzyszyły dwie konferencje: 

„EKO-POLIMERY Gospodarka Obiegu 

Zamkniętego w przetwórstwie tworzyw poli-

merowych” (organizator: Bydgoski Klaster 

Przemysłowy) oraz „Druk 3D w  branży 

Narzędziowo-Przetwórczej” (organizator: 

CADXPERT). Przez trzy dni uczestnicy mogli 

oglądać wystawę „EKO-POLIMERY – Drugie 

życie tworzyw”, na której zaprezentowane 

zostały produkty pochodzące z  recyklingu 

i  na nowo wprowadzone do użycia, a  także 

z  tworzyw biodegradowalnych. W  czasie 

targów miała również miejsce kolejna edycja 

Giełdy Kooperacyjnej. Odbyło się ponad 

80 spotkań bilateralnych z  udziałem ponad 

50 uczestników, którzy oferowali i  poszu-

kiwali narzędzi i  usług produkcyjnych. Nie 

zabrakło firm i przedstawicieli sektora nauko-

wego, przedstawiających nowe rozwiązania 

techniczne, oprogramowanie dla przemysłu, 

usługi wsparcia i doradztwa. Wiele porusza-

nych tematów dotyczyło bardzo aktualnego 

problemu ochrony środowiska i  recyklingu 

w przemyśle przetwórczym.

Wykwalifikowani pracownicy 
siłą branży

Z myślą o  Wystawcach poszukujących 

pracowników, przygotowana został Strefa 

Kariery – miejsce, w  którym przedsiębiorcy 

otrzymali możliwość zamieszczenia ogło-

szeń o pracę i dotarcia do wysoko wykwalifi-

kowanych kandydatów. Tradycyjnie już trze-

ciego dnia targów odbył się Dzień Eduka-

cyjny – młodzież ze szkół technicznych całego 

regionu, podczas zorganizowanego zwie-

dzania zapoznała się z najnowszymi rozwiąza-

niami w branży narzędziowej, a także rozma-

wiała ze swoimi potencjalnymi pracodawcami 

i poznawała ich oczekiwania oraz możliwości 

zatrudnienia. 

Konkurs targowy
Na Targach INNOFORM® po raz trzeci 

wyłoniono laureatów konkursu na najlepsze 

produkty, tj. maszyny, narzędzia, urządzenia 

obróbcze oraz najnowsze technologie i  inno-

wacje targowe. Eksperci oceniali nowocze-

sność rozwiązań konstrukcyjnych i  technolo-

gicznych, wysoki poziom parametrów eksplo-

atacyjnych, estetykę wykonania, funkcjonal-

ność i  korzystne cechy ergonomiczne oraz 

brak zagrożeń dla środowiska pracy i środo-

wiska naturalnego. Nagrodę główną otrzymała 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Zaawan-

sowanych Technologii Wytwarzania. Ponadto 

jury wyróżniło trzy firmy: CNC Art Marek Fiołka 

za frez KOR 5 produkcji Kennametal Europe 

GmbH, SUMARIS Sp. z o.o. Sp. K. za Open-

Grain – chemiczne fakturowanie form oraz 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- 

i  Radiotechniczny za innowacyjną generację 

systemów ultradźwiękowych w  systemie 

e-diagnostyki układu drgającego.

Jedno jest pewne, pandemia kiedyś minie. 

Rodzi się jednak pytanie, w  jakiej kondycji 

znajdzie się branża narzędziowo-prze-

twórcza. W tych niespokojnych czasach warto 

pamiętać, że targi zawsze będą miejscem, 

które nie tylko zintegruje przedsiębiorców, 

ale również pomoże w zdobyciu kontaktów. 

Kolejna edycja odbędzie się w  dniach 

9-11 marca 2021. 

Podsumowanie 4. Targów

W dniach 3-5 marca w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym już po raz czwarty odbyły się Targi  
INNOFORM® – jedyne wydarzenie w kraju, tworzone dla przedstawicieli branży narzędziowo-przetwórczej. Tego-
roczna edycja z pewnością przejdzie do historii, bowiem były to pierwsze i ostatnie targi przemysłowe, które odbyły 
się w Polsce przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego. 
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 Aktualności 

Grupa Azoty wchodzi na rynek materiałów do druku 3D

W dniu 5 marca br. Grupa Azoty zorganizo-

wała konferencję poświęconą wejściu na rynek 

materiałów do druku 3D.

W spotkaniu udział wzięli: dr Wojciech 

Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty 

S.A., dr Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes 

zarządu Grupy Azoty S.A., Dorota Kawa, 

dyrektor Centrum Materiałów do Druku 3D, 

Grupa Azoty S.A., Artur Włudarczyk, manager 

produktu FDM, Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty rozpoczęła komer-

cyjną sprzedaż produktów do techno-

logii FDM wytwarzanych w  Centrum Mate-

riałów do Druku 3D, które są oferowane pod 

marką Tarfuse. Podstawowym surowcem 

do produkcji filamentów jest produko-

wany w  Grupie Azoty S.A. wysokiej jakości 

poliamid  6 i  jego modyfikowane odmiany. 

Tarnowskie Centrum uruchamia też akcję 

popularyzującą druk 3D skierowaną do przed-

siębiorców, naukowców czy entuzjastów tech-

nologii przyrostowych.

Rozpoczęcie sprzedaży filamentów do 

druku 3D w  technologii FDM (wytłaczanie 

warstwowe) oznacza wejście programu 

badawczo-rozwojowego prowadzonego przez 

Grupę Azoty od 2017  r. w  fazę komercjali-

zacji. Pod marką Tarfuse Grupa Azoty oferuje 

filamenty podstawowe (masowe), techniczne 

i  specjalne. Trwają także badania związane 

z opracowaniem specjalistycznych proszków 

polimerowych do druku w  technologii SLS 

i  polimerów świtłoutwardzalnych do techno-

logii SLA i DLP. Centrum Materiałów do Druku 

3D, które prowadzi badania i produkuje fila-

menty, jest zlokalizowane w Centrum Badaw-

czo-Rozwojowym w Tarnowe.

– Stawiamy na rozwój materiałów do druku 

3D wytwarzanych z  tworzyw termoplastycz-

nych, które produkujemy w  Grupie Azoty. 

Jesteśmy liczącą się w Europie firmą chemiczną 

i nie zamierzamy się biernie przyglądać, jak ten 

wysokomarżowy rynek dzielą między siebie nasi 

konkurenci – powiedział dr Wojciech Wardacki, 

prezes zarządu Grupy Azoty.

Wielkość europejskiego rynku filamentów 

do druku w technologii FDM można szacować 

obecnie na ok. 5  tys. ton. Według dostęp-

nych prognoz rynek ten będzie się dynamicznie 

rozwijał, w  tempie przekraczającym 20 proc. 

rocznie do 2023  r. Z  kolei rynek proszków 

do druku w  technologii SLS to ok. 750 ton, 

a  prognozowana dynamika jego wzrostu ma 

wynieść 23 proc. rocznie. Do największych 

globalnych producentów mających w  swojej 

ofercie materiały do druku 3D należą m.in. BASF, 

Evonik czy DuPont. Druk 3D to jedna z najszyb-

ciej rozwijających się nowych technologii, druk 

przyrostowy staje się coraz popularniejszy 

przede wszystkim w prototypowaniu, produkcji 

małoseryjnej (i specjalnej), w  tym produkcji 

pomostowej oraz utrzymania ruchu.

– Coraz niższy koszt jednostkowy produkcji 

i  łatwe połączenie procesu projektowania 

z  produkcją powodują, że technologia ta 

będzie rozwijać się w wysokim tempie, czemu 

sprzyjać będzie również rozwój i dostępność 

coraz trwalszych i coraz tańszych materiałów 

– mówi dr Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes 

zarządu Grupy Azoty.

Obecna zdolność produkcyjna filamentów 

do druku 3D to około 50 ton rocznie, ale może 

zostać ona szybko zwiększona. W Centrum 

Materiałów do Druku 3D trwają pracę nad 

kolejnymi materiałami do druku 3D, w  tym 

również do sektora medycznego czy filamen-

tami biodegradowalnymi. 

Grupa Azoty w  celu popularyzacji tech-

nologii FDM uruchamia Akademię Druku 

3D, w  ramach której pracownicy Centrum 

Materiałów do Druku 3D, wraz z  partne-

rami technologicznymi, przeprowadzą szko-

lenia w kilku miastach w Polsce, skierowane 

do naukowców, przedsiębiorców i  entuzja-

stów druku 3D. Będą one poświęcone projek-

towaniu 3D dla technologii przyrostowych, 

właściwościom polimerów konstrukcyjnych 

dedykowanych do druku przestrzennego, 

obejmą też pokaz wydruku: od pomysłu do 

detalu funkcjonalnego. 
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 Aktualności 

Nowy plan działania obejmujący środki 

dotyczące całego cyklu życia produktów 

ma na celu dostosowanie gospodarki do 

zielonej przyszłości, wzmocnienie konkuren-

cyjności przy jednoczesnej ochronie środo-

wiska i  zapewnieniu konsumentom nowych 

praw. Opierając się na pracach trwających 

od 2015  r., w  nowym planie skoncentro-

wano się na projektowaniu i  produkcji pod 

kątem gospodarki o obiegu zamkniętym, aby 

zapewnić jak najdłuższe wykorzystywanie raz 

użytych zasobów w unijnej gospodarce.

– Aby osiągnąć neutralność klimatyczną 

do 2050  r., ochronić środowisko naturalne 

i  wzmocnić konkurencyjność, potrzebujemy 

gospodarki o  obiegu w  pełni zamkniętym. 

Obecnie nasza gospodarka jest nadal w dużej 

mierze linearna, jedynie 12 proc. surowców wtór-

nych i zasobów ponownie trafia do gospodarki. 

Wiele produktów psuje się zbyt łatwo, nie można 

ich ponownie użyć, naprawić ani poddać recy-

klingowi, lub są to wyroby jednorazowego użytku. 

Istnieje ogromny potencjał, zarówno dla przedsię-

biorstw, jak i konsumentów, który należy wyko-

rzystać. W  ramach nowego planu podejmu-

jemy działania mające na celu zmianę sposobu, 

w jaki wytwarzane są produkty oraz wzmocnienie 

pozycji konsumentów, tak aby mogli oni doko-

nywać zrównoważonych wyborów dla własnego 

dobra i dla dobra środowiska – powiedział Frans 

Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy 

do spraw Europejskiego Zielonego Ładu.

– Mamy tylko jedną Ziemię, a do roku 2050 

będziemy konsumować tak, jak byśmy ich mieli 

trzy. Nowy plan wprowadzi obieg zamknięty do 

naszego codziennego życia i przyspieszy zieloną 

transformację naszej gospodarki. Proponu-

jemy zdecydowane działania mające na celu 

zmiany odnoszące się do początkowego ogniwa 

łańcucha zrównoważoności – projektowania 

produktów. Działania ukierunkowane na przy-

szłość stworzą możliwości dla przedsiębiorstw 

i  nowe miejsca pracy, nadadzą nowe prawa 

konsumentom europejskim, pozwolą na wyko-

rzystanie innowacji i cyfryzacji, a także zapewnią, 

że nic się nie będzie marnować, jak to się dzieje 

w przyrodzie – dodał Virginijus Sinkevičius, komi-

sarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa.

W ramach przedstawionego planu działania UE 

dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, 

który stanowi część strategii przemysłowej UE, 

zaproponowano środki mające na celu zapew-

nienie, by zrównoważone produkty stały się 

normą w UE. Komisja zaproponuje przepisy doty-

czące polityki zrównoważonych produktów, aby 

zapewnić, by produkty wprowadzane do obrotu 

w UE były bardziej trwałe, łatwiejsze do ponow-

nego wykorzystania, naprawy i recyklingu i w jak 

największym stopniu wykorzystywały materiały 

pochodzące z  recyklingu zamiast surowców 

pierwotnych. Produkcja wyrobów jednorazo-

wego użytku zostanie ograniczona, wyelimino-

wane zostanie przedwczesne skracanie cyklu 

życia produktów, a niszczenie niesprzedanych 

dóbr trwałego użytku – zakazane.

KE chce wzmocnić pozycję konsumentów. 

Będą oni mieli dostęp do wiarygodnych infor-

macji na temat takich kwestii, jak możliwość 

naprawy i  trwałość produktów, co pomoże 

im w dokonywaniu zrównoważonych środo-

wiskowo wyborów. Konsumenci odniosą 

korzyści z rzeczywistego „prawa do naprawy”.

Równie ważne jest zmniejszenie ilości 

odpadów. Działania mają skupić się na całko-

witym uniknięciu problemu odpadów poprzez 

ich przekształcanie w surowce wtórne wyso-

kiej jakości, w ramach dobrze funkcjonującego 

rynku surowców wtórnych. Komisja zbada 

możliwość ustanowienia, zharmonizowanego 

na poziomie unijnym modelu, selektywnego 

zbierania odpadów i  ich oznakowania. Plan 

działania przewiduje szereg środków mających 

na celu ograniczenie do minimum wywozu 

odpadów z UE i rozwiązania problemu niele-

galnego przemieszczania odpadów.

KE chce skupić się na sektorach, w których 

wykorzystuje się najwięcej zasobów 

i  w  których potencjał zastosowania obiegu 

zamkniętego jest wysoki. 

W zakresie branży tworzyw sztucznych 

i opakowań Komisja podejmie konkretne działania 

w zakresie nowych obowiązkowych wymogów 

dotyczących tego, co jest dozwolone na rynku 

UE, w  tym ograniczenie (nadmiernego) pako-

wania oraz nowych obowiązkowych wymogów 

w odniesieniu do zawartości materiałów pocho-

dzących z recyklingu, a także zwrócenie szcze-

gólnej uwagi na mikrodrobiny plastiku, a także na 

biopochodne tworzywa sztuczne oraz tworzywa 

sztuczne ulegające biodegradacji.

Europejski Zielony Ład, przedstawiony 

11 grudnia 2019 r. przez Komisję Ursuli von 

der Leyen, to plan działania na rzecz neutralnej 

dla klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym, 

w której wzrost gospodarczy nie jest uzależ-

niony od konsumpcji zasobów. Gospodarka 

o  obiegu zamkniętym zmniejsza presję na 

zasoby naturalne i stanowi warunek wstępny 

osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 

2050 r. oraz powstrzymania utraty różnorod-

ności biologicznej. 

Komisja Europejska przyjęła  
nowy plan działań na rzecz GOZ

11 marca Komisja Europejska przyjęła nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, nowy 
europejski program działań na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego, będący zarazem jednym z głów-
nych elementów Europejskiego Zielonego Ładu.
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 Nowości rynkowe 

Obudowy laptopów z butelek po wodzie

LANXESS postrzega pionierskie podej-

ście do recyklingu jako klucz do zwiększenia 

swojej konkurencyjności dzięki zastoso-

waniu zrównoważonych surowców pocho-

dzących z  zamkniętych obiegów materia-

łowych. Najnowszym przykładem takiego 

podejścia jest nowa paleta produktów, 

którą spółka córka koncernu, Bond-Lami-

nates, opracowuje dla swoich kompozytów 

termoplastycznych wzmacnianych włóknami 

ciągłymi spod marki Tepex. Połowa matrycy 

dla nowych półproduktów składa się z recy-

klatów pochodzących z odzysku butelek po 

wodzie wytworzonych z  poliwęglanu wielo-

krotnego użytku. – Naszym głównym doce-

lowym zastosowaniem dla tych produktów 

są obudowy laptopów, smartfonów, tabletów, 

czytników e-booków i  telefonów komór-

kowych –  podkreśla dr Dirk Bonefeld, szef 

działu marketingu i sprzedaży artykułów elek-

troniki użytkowej, sportowych i  przemysło-

wych w Bond-Laminates.

Znaczny popyt w branży IT 
i technologii komunikacyjnych

Najnowsza innowacja LANXESS stanowi 

odpowiedź na duże zapotrzebowanie branży 

IT i technologii komunikacyjnych na zrówno-

ważone rozwiązania materiałowe. – Dzięki 

nowym kompozytom oferujemy tej branży 

solidną, lekką i  łatwą w  obróbce alterna-

tywę dla energochłonnego odlewu magnezu 

–  mówi dr Dirk Bonefeld. Branża IT i  tech-

nologii komunikacyjnych, której udział 

w globalnej konsumpcji wynosi około jednej 

trzeciej, wraz z przemysłem AGD oraz elek-

trycznym i  elektronicznym jest od wielu lat 

największym nabywcą poliwęglanów.

Pierwszy wyrób trafił już  
do masowej produkcji

Nowy asortyment produktów jest pochodną 

materiału Tepex dynalite, stosowanego 

w  masowej produkcji wysokowytrzymałych 

elementów konstrukcyjnych. Pierwszy, wprowa-

dzony już do produkcji seryjnej wariant materia-

łowy składa się z rdzenia wykonanego z tkaniny 

z  włókna szklanego i  wierzchnich warstw 

tkanych z ciągłych włókien węglowych. Drugi 

rodzaj materiału, przeznaczony do produkcji 

seryjnej obudów laptopów, zawiera nie tylko 

matrycę z PC pochodzącego z recyklingu, ale 

także rdzeń z przypadkowo ułożonych włókien 

węglowych pochodzących z recyklatu. 

Doskonałe właściwości 
mechaniczne i wysoka odporność 
na ogień

– Oba projektowane materiały z  recyklingu 

wykazują wyjątkowe właściwości mechaniczne 

– opowiada dr Dirk Bonefeld. – Na przykład 

ich wytrzymałość na zginanie i sztywność pod 

naciskiem 530 megapaskali i  45 gigapaskali 

jest co najmniej równie wysoka jak w  przy-

padku każdego innego nowego produktu 

dostępnego na rynku. Identyczne są również 

ich właściwości przetwórcze – dodaje. Dzięki 

bezhalogenowej ochronie przeciwpożarowej 

oba produkty przechodzą test palności UL 94 

amerykańskiego instytutu badawczego Unde-

rwriters Laboratories Inc. z najlepszą klasyfi-

kacją V-0, przy grubości ścianek od 0,4 mm.

Wysoki stopień czystości 
i przezroczystości

Duże butelki na wodę wielokrotnego użytku 

produkowane są z  poliwęglanu o  wysokiej 

czystości i  przezroczystości, który dopusz-

czono do stosowania w  produktach mają-

cych kontakt z  żywnością. – Te wyjąt-

kowe właściwości są również zaletą w przy-

padku naszych materiałów pochodzących 

z odzysku. Wysoki stopień przezroczystości 

będący efektem niezwykle regularnego 

rozmieszczenia włókien ciągłych powoduje, 

że  nadają się na przykład do produkcji este-

tycznych elementów dekoracyjnych – dodaje 

dr Dirk Bonefeld. – Dlatego możemy sobie 

łatwo wyobrazić zastosowanie tych nowych 

typów produktów do wyrobu dekoracyjnych 

elementów konstrukcyjnych w  artykułach 

sportowych lub częściach samochodowych. 

Faktycznie, od branży sportowej otrzymujemy 

coraz więcej zapytań o materiały pochodzące 

z recyklingu.

W opracowaniu biologiczne 
systemy włókien i matryc

Bond-Laminates ciężko pracuje nad wpro-

wadzeniem do swojego asortymentu kolej-

nych zrównoważonych kompozytów wzmac-

nianych włóknami. Jednym z głównych zagad-

nień jest wykorzystanie materiałów pochodzą-

cych z recyklingu innych odpadów poprzemy-

słowych lub pokonsumenckich do produkcji 

matrycy termoplastycznej Tepex. – W dalszym 

ciągu rozwijamy również systemy włókien 

i  matryc na bazie biologicznej oraz w  pełni 

przetworzone włókna węglowe – podkreśla 

dr Dirk Bonefeld. 
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Dopak Sp. z o.o.
ul. Sokalska 2, 54-614 Wrocław 
tel.: (71) 35 84 000
e-mail: dopak@dopak.pl, www.dopak.pl

Spółka Dopak specjalizuje się w komplek-

sowym wdrażaniu całego rozwiązania 

technologicznego, począwszy od projekto-

wania aż po montaż kompletnych linii techno-

logicznych zgodnie z wymogami zasadniczymi 

dyrektywy 2006/42/WE. Wiedza oraz zdobyte 

doświadczenie predestynują firmę do wsparcia 

przedsiębiorców przy modernizacji lub opty-

malizacji istniejących procesów produkcyjnych. 

Służy doradztwem odnośnie wyboru wtryskarki 

w  zależności od ich potrzeb. Podstawowe 

pytania, które determinują racjonalny wybór 

maszyny, to przede wszystkim rodzaj branży 

przemysłowej, wolumen produkcji, wyma-

gana siła zamykania formy, objętość wtrysku 

i  wiele innych ważnych parametrów. Należy 

określić rodzaj przetwarzanego tworzywa, 

ilość dodatków modyfikujących, napełniaczy. 

Inwestycję związaną z  zakupem determi-

nuje jakość wyrobów, innowacyjność techno-

logii, które muszą być uwzględnione na etapie 

wyboru maszyny. Producent KraussMaffei 

oferuje bogate standardowe wyposażenie wtry-

skarek oraz cały szereg opcji dodatkowych, 

takich jak np. funkcja APC, której zadaniem jest 

regularne korygowanie procesu wtryskiwania 

poprzez utrzymanie na niezmiennym poziomie 

zadanych parametrów oraz kompensowanie 

wpływu czynników powodujących niestabil-

ności w przebiegu procesu wtryskiwania, takie 

jak zmiany warunków klimatycznych, zmienne 

opory płynięcia, różnice w jakości tworzywa, czy 

zmiany operatorów wtryskarek. Funkcja APC 

plus wykrywa zmiany lepkości w  uplastycz-

nionej masie oraz koryguje je w każdym cyklu. 

Pozwala na wykrycie i korektę wahań zaworu 

zwrotnego w  tym samym cyklu. Producent 

opracował także serwomotoryczny system Blue 

Power, który zapewnia wyjątkowo efektywną 

pracę maszyny pod względem energetycznym. 

Bardzo znaczący wpływ w  racjonalizowaniu 

procesu formowania wtryskowego odgrywa 

automatyzacja linii technologicznej, dlatego 

należy doposażyć wtryskarki w  roboty, urzą-

dzenia peryferyjne, a często w systemy kontroli 

jakości. Wtryskarka musi być idealnie dopaso-

wana do procesu produkcyjnego, aby zapewnić 

najwyższą jakość przy możliwie najniższych 

kosztach. Nieprawidłowo wybrana maszyna 

zwiększa koszty zakupu oraz koszty produkcji. 

Wybór maszyny powinien być oparty na 

analizie wymaganych parametrów oraz stopie 

zwrotu nakładów inwestycyjnych. Dlatego firma 

Dopak przygotowuje symulację czasu cyklu 

oraz wyliczenia zużycia energii elektrycznej dla 

maszyn w pełni elektrycznych lub hybrydowych 

w  różnych konfiguracjach wyposażenia. Wyli-

czenia te przedstawiane są w kontekście aktu-

alnej produkcji u klienta. Bardzo ważnym kryte-

rium wyboru maszyny jest spełnienie wymagań 

w zakresie Dyrektyw Unii Europejskiej. Należy 

zwrócić uwagę na to, czy maszyna oznaczona 

jest znakiem zgodności CE, czy producent 

dostarcza Deklarację Zgodności WE, instrukcję 

obsługi, oprogramowanie oraz specyfikację 

maszyny w języku polskim. Na etapie wyboru 

maszyny musi być zapewniony serwis gwaran-

cyjny, obsługa pogwarancyjna w tym przeglądy. 

Warto także zwrócić uwagę na to, czy maszyny 

przygotowane są na koncepcję przemysłu 4.0 

umożliwiającą inteligentną integrację sieciową 

maszyn. Firma KraussMaffei realizuje techno-

logię Plastics 4.0 poprzez automatyzację i cyfry-

zację produkcji przemysłowej, która prowadzi 

do powstania struktury inteligentnej fabryki przy-

szłości. Należy także wziąć pod uwagę jeszcze 

jedno bardzo ważne kryterium mówiące o efek-

tywnym korzystaniu z  zasobów przy mini-

malnym wpływie na środowisko naturalne, czyli 

o zrównoważonej produkcji i dbałości o środo-

wisko naturalne. Rozwiązania proponowane 

przez KM zdecydowanie wpływają na minima-

lizację wpływu wywieranego na środowisko, 

stosowne rozwiązania są proekologiczne i przy-

czyniają się do ochrony środowiska naturalnego 

w myśl zasady „Green Energy”.  

Zakup wtryskarki
– wybrane zagadnienia związane 
z zakupem wtryskarki

Firma Dopak działa w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych od ponad 
dwóch dekad. Dostarcza nowoczesne maszyny, urządzenia peryferyjne 
oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne. 
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Jednostka wtryskiwania
Dzięki precyzyjnym serwomechanizmom, 

kontroli obciążeń silników oraz algorytmom 

wtryskarki JSW są w  stanie optymalizować 

proces wtryskiwania dzięki następującym 

technologiom:

HAVC High Accuracy Volume 
Control
Opatentowana, technologia kontroli obję-

tości dozowania tworzywa. Jej zada-

niem jest każdorazowa stabilizacja objętości 

tworzywa, a więc i ciśnienia wtrysku oraz wagi 

produktów poprzez natychmiastowe uszczel-

nienie pierścienia po zakończeniu dozowania.

IWCS Injection Weight  
and Cushion Stability
Opatentowana technologia stabilizacji 

poduszki resztkowej oraz wagi wtrysku. 

Dzięki zastosowaniu IWCS masa płynącego 

tworzywa ma identyczną gęstość za każdym 

cyklem, co pozwala osiągnąć stabilność 

wagową produktów. 

Electric-driven Soft Pack Servo 
Control
Opatentowana technologia pozwalająca na 

wypełnianie gniazd z optymalnym ciśnie-

niem. Łagodzi skoki ciśnienia podczas przełą-

czania ciśnienia wtrysku na ciśnienie docisku. 

Uniknięcie skoków ciśnienia jest bardzo 

ważne pod względem stabilności procesu 

wtryskiwania.

APC Advanced Pressure Control
Opatentowana technologia pozwalająca 

na uniknięcie zarówno „przepakowania” 

formy, jak i „niedolewów”. Funkcja dostoso-

wuje wartości do optymalnych parametrów.

Predicted control of metering 
Technologia zapewniająca łagodne zatrzy-

mywanie prędkości obrotowej ślimaka 

przed zakończeniem plastyfikacji. Korzy-

ścią zastosowania tej technologii jest brak 

skoków przeciwciśnienia, powodujących 

destabilizację wagi produktów i  objętości 

wtrysku.

Before-holding pressure 
deceleration control
Technologia, która spowalnia prędkość 

wtrysku do optymalnej, poprzez doświad-

czalne przewidywanie punktu przełą-

czenia na ciśnienie docisku. Po przełączeniu 

ciśnienie docisku jest utrzymywane na stałym 

poziomie.

Technologie XXI wieku 
w elektrycznych wtryskarkach JSW

Wtryskarki JSW serii ADS to połączenie innowacji i prostej budowy. Każdy z układów napędzany jest poprzez indy-
widualny serwomechanizm. Dzięki temu istnieje możliwość realizacji ruchów równoległych, takich jak wypychanie 
detali podczas otwierania formy, czy rozpoczęcie wtryskiwania przed osiągnięciem pełnej siły zwarcia. Te cechy 
pozwalają na doskonałe odpowietrzenie formy, znaczne skrócenie czasu cyklu oraz mają wpływ na niskie zużycie 
energii. Każdy z serwomotorów wyposażony jest w enkoder absolutny, utrzymujący dokładność położenia ukła-
dów rzędu 0,01 mm, czyli dokładności obrabiarek CNC. Taka precyzja pozwala utrzymać wysoką jakość wyrobów, 
stabilność produkcyjną oraz znacząco redukuje ilość odpadów.
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Wadim Plast 
tel.: (22 )723 38 12
www.wadim.pl

Układ otwierania/zamykania
Funkcja ochrony formy
Wtryskarki JSW kontrolują własną pracę na 

podstawie błyskawicznych informacji zwrot-

nych. Czas wysyłania i odbierania tych infor-

macji to 62 µs (około 16 razy szybciej niż 

w  większości wtryskarek konwencjonal-

nych). Jest to szczególnie istotne w  funkcji 

ochrony formy, odpowiedzialnej za wykrycie 

potencjalnej kolizji narzędzia lub zakleszczeń 

wyrobów w formie. 

Próby ochrony formy, które wykonano na 

maszynie o sile zwarcia 50 ton, nie pozwoliły 

na zgniecenie papierowego kubka.

Autokorekta siły zwarcia 
i autoadaptacja wysokości formy
Podczas produkcji forma wtryskowa nagrze-

wana jest poprzez: tarcie, gorące tworzywo, 

termostatowanie oraz system gorąco-

kanałowy. Stal narzędzia formującego 

rozszerza się pod wpływem ciepła, dlatego 

po nagrzaniu narzędzia należy ponownie 

ustawić siłę zwarcia oraz wysokość formy. 

Technologia autokorekcji oraz autoadaptacji 

układu zamykania pozwala na ominięcie tej 

operacji. Dzięki temu można zaoszczędzić 

nie tylko na czasie, ale także na kosztach 

eksploatacji formy oraz systemu zamykania 

maszyny.

Software
Operowanie 15” panelem dotykowym oparte 

jest o popularny system Android, dzięki czemu 

sterowanie maszyną przypomina obsługę 

tableta, czy smartphona. Można na przykład 

przeskoczyć do ostatnio używanych aplikacji 

lub użyć funkcji printscreen. Rewelacyjnym 

atutem zastosowania Androida we  wtry-

skach JSW jest szereg aplikacji, takich jak 

np. Asystent ustawiania procesu pozwala-

jący wyeliminować wady detali czy Asystent 

zmiany formy i kalibracji napędów.

Podsumowanie
JSW to ponad 200 konfiguracji maszyn 

dobieranych do indywidualnych potrzeb 

produkcyjnych. JSW to japońska kultura 

pracy. JSW to cicha i  czysta produkcja. 

JSW to oszczędność energii elektrycznej 

i wewnętrzny system chłodzenia powietrzem. 

JSW to satysfakcja producentów wyprasek, 

wynikająca z  wydajności produkcyjnej oraz 

jakości wykonania maszyn. 

Firma Wadim Plast jest autoryzowanym przed-

stawicielem JSW od 2008 roku i  jako jedyna 

w Polsce oferuje wtryskarki elektryczne o sile 

zwarcia nawet do 3000 t. 
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Wtryskiwanie szybkobieżne jest w  ostatnich latach jedną 

z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii wtrysku 

i  stanowi znaczący segment rynku tworzyw sztucznych. Technika 

najczęściej kojarzona jest z produkcją opakowań (zwykle cienko-

ściennych), ale znajduje też zastosowanie w wytwarzaniu wyprasek 

medycznych i technicznych. Mimo stosunkowo prostych kształtów 

produkowanych wyprasek wymagania w  procesach wtrysku szyb-

kobieżnego są bardzo wysokie. Decydują o tym m.in. krótkie cykle 

wynikające z masowego charakteru produkcji, wysokie prędkości 

i  ciśnienia wypełniania gniazd wymuszone geometrią wyprasek. 

Obecnie ważne stało się wymagane niskie zużycie energii (istotny 

koszt zmienny w produkcji wyprasek) oraz powszechne stosowanie 

technik zdobienia wyprasek folią i wtrysku 2K. Tak specyficzne wyma-

gania spowodowały, że pod koniec ubiegłego stulecia na rynku poja-

wiła się odrębna grupa wtryskarek szybkobieżnych, tj.  maszyn 

specjalnie przygotowanych konstrukcyjnie oraz wyposażeniem do 

pracy w bardzo krótkich cyklach. Równie wysokie wymagania dotyczą 

form wtryskowych i urządzeń peryferyjnych. Firma Sumitomo (SHI) 

Demag od ponad 20 lat specjalizuje się w produkcji i wyznacza stan-

dardy dla wtryskarek szybkobieżnych. 

Konstrukcja i wyposażenie wtryskarek 
szybkobieżnych

Wtryskarki szybkobieżne należą do maszyn typowo zadanio-

wych. W  porównaniu do maszyn uniwersalnych ich wyposażenie 

oraz konstrukcja nieco różnią się, a niektóre wymagania są znacznie 

wyższe. Praca w bardzo krótkich cyklach i przy wysokich obcią-

żeniach mechanicznych narzuca wyższe wymagania dla konstrukcji 

mechanicznej, układu napędowego, układów technologicznych, 

tj. układu uplastyczniania i zamykania oraz w zakresie elementów 

wyposażenia specjalnego. Wyposażenie jest tak dobierane, aby 

spełnić wymagania stawiane wtryskiwanym wypraskom lub grupom 

wyprasek wzajemnie podobnych technologicznie. Szczególne wyma-

gania dotyczące wyposażenia specjalnego mogą wynikać z  pracy 

w  specjalnych warunkach, np. w  czystych pomieszczeniach lub 

specyficznych wymagań klienta. 

Konstrukcja mechaniczna
Duża dynamika procesów wtryskiwania szybkobieżnego, a  więc 

wysokie ciśnienia, duże szybkości wtrysku, wysokie przyspieszenia 

i krótkie cykle powodują powstawanie adekwatnych do nich zmiennych 

obciążeń we wtryskarkach. W związku z tym elementy mechaniczne 

wtryskarki, tj. rama i płyty mocujące posiadają wzmocnioną konstrukcję 

gwarantującą odpowiednią sztywność i stabilność pracy. Wzmocniona 

konstrukcja mechaniczna zapewnia także większą trwałość wtryskarki 

oraz form wtryskowych.

Układ uplastyczniania
Od układów uplastyczniania wtryskarek szybkobieżnych wymaga się 

wysokiej wydajności i jakości uplastycznianego tworzywa oraz dynamiki 

wtrysku, aby uzyskać szybkie i całkowite wypełnianie gniazd. W celu 

spełnienia ww. wymagań i krótkich cykli wtrysku zaleca się stosować:

– akumulator hydrauliczny umożliwiający uzyskiwanie dużej dynamiki 

ruchów liniowych przyspieszenie, prędkości ponad 500 mm/s),

– elektryczny napęd ślimaka, umożliwia uzyskiwanie wysokiej wydaj-

ności uplastyczniania, jako napęd niezależny dzięki możliwości reali-

zacji równoległej pracy podczas ruchów formy, pozwala zainstalować 

mniejszą moc pompy, uzyskać zużycie energii na poziomie o ok. 30% 

niższe w porównaniu do napędu hydraulicznego,

– równoległy dojazd i odjazd agregatu wtryskowego podczas zmy-

kania/otwierania formy,

– ślimaki o stosunku L/D = 25, ze strefami ścinająca i mieszającą, 

które mają na celu poprawę homogenizacji (jednorodności) stopio-

nego tworzywa,

Wtryskarki szybkobieżne 
– do opakowań i nie tylko

Wtryskiwanie szybkobieżne jest produkcją o  wysokiej dynamice, w  krótkich cyklach, z  dużymi prędkościami 
i wydajnościami. Ma ona charakter masowy i stawia wysokie wymagania wobec wtryskarek, form wtryskowych, 
robotów i innych peryferiów. Ostatnio równie istotnym stało się uzyskiwanie niskiego zużycia energii. Firma Sumi-
tomo (SHI) Demag jeden z wiodących producentów wtryskarek od ponad dwóch dekad specjalizuje się w dostar-
czaniu maszyn szybkobieżnych. Klientom w  segmencie wtryskarek szybkobieżnych oferowane są trzy typy 
maszyn: El-exis SP, Systec SP oraz Intelect S.
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– ślimaki barierowe, (L/D = 25), bez lub ze strefami ścinającą i mie-

szającą, zapewniają większa wydajność uplastyczniania i uniemoż-

liwiają przedostawanie się niestopionych granulek tworzywa przed 

czoło ślimaka.

Ze względu na wysoką wydajność i krótkie cykle układy uplastycz-

niania we  wtryskarkach szybkobieżnych zaleca się wykorzystywać 

do ok. 1/3 max. objętości wtrysku, a przy bardzo krótkich cyklach 

(2-4 s) osiąga się wykorzystanie w ok. 10-12%. Tak małe wykorzystanie 

wynika nie tylko ze zdolności uplastyczniania, ale także wymaganego 

min. czasu przebywania w cylindrze. 

Układ zamykania
Układ zamykania jest odpowiedzialny za obsługę mechaniczną formy 

wtryskowej, usuwanie wyprasek i współpracę z urządzeniami peryfe-

ryjnymi (zwykle robotami). Od sprawnego działania układu zamykania 

zależy wielkość suchego cyklu (istotnego parametru pracy wtryskarki 

szybkobieżnej). Dla zapewnienia sprawnej i bezpiecznej obsługi formy 

wymagana jest:

– wysoka sztywność płyt mocujących,

– równoległość prowadzenia i położenia płyt,

– zabezpieczenie formy i  robotów odbierających przed uszkodze-

niem lub kolizją w sposób niewydłużający cyklu wtrysku tzw. aktywne 

zabezpieczenie formy,

– duża dynamika działania wyrzutnika (prędkość, przyspieszenie, 

moc), może być wspomagany akumulatorem lub napędzany elek-

trycznie,

– działanie równoległe wyrzutnika i ewentualnie rdzeni podczas otwie-

rania formy wtryskowej,

– dodatkowo dla niektórych wyprasek może być wymagane wspoma-

ganie usuwania wyprasek sprężonym powietrzem (ilości zaworów 

sprężonego powietrza od kilku do ponad dwudziestu sztuk), 

– wyposażenie w dostateczną liczbę stref chłodzenia zapewniającą 

bardzo efektywne chłodzenie form (20, 30 lub więcej stref), natężenie 

przepływu w każdej strefie do 30 l/min, może być wymagane posze-

rzenie osłon z jednej lub obu stron,

– wyposażenie w dostateczną liczbę stref gorących kanałów (GK),

– możliwość współpracy z  robotem bocznym (praca przy otwartej 

osłonie tylnej).

Układ napędowy
Zasadniczym celem układu napędowego we  wtryskarce szyb-

kobieżnej jest zapewnienie odpowiedniej dynamiki (przyspie-

szenia i  szybkości), co przekłada się na uzyskiwanie krótkich cykli 

i wydajności (dostatecznej zdolności uplastyczniania i  wtrysku). 

Kolejną kwestią jest efektywność energetyczna szczególnie ważna 

w masowej produkcji. Obecnie stosowane są trzy zasadnicze rodzaje 

napędów:

– hydrauliczny z  akumulatorem, idealny do uzyskiwania wysokiej 

dynamiki ruchów liniowych, charakteryzuje się dużą gęstością mocy,

– elektryczny, niezależne napędy we wszystkich osiach, najlepszy do 

ruchów obrotowych i uzyskiwania wysokich wydajności uplastycz-

niania i efektywności energetycznej,

– hybrydowy, będący połączeniem obu napędów w różnych konfigu-

racjach.

Z prostej analizy zalet poszczególnych napędów wynika, że do 

wtryskiwania szybkobieżnego (w typowych zastosowaniach, głównie 

opakowań cienkościennych) najkorzystniej wypada napęd hybrydowy. 

Napęd hydrauliczny, o  ile jest w stanie zapewnić wysoką dynamikę 

i wydajność wyraźnie przegrywa efektywnością energetyczną. Nato-

miast napędy czysto elektryczne nie zawsze są w stanie zapewnić 

dostateczną dynamikę ruchów liniowych szczególnie istotną przy więk-

szych wypraskach. 

Sterowanie, funkcje i przyłącza
Wtryskarki szybkobieżne zwykle stanowią centralny element gniazda 

lub linii produkcyjnej, a sterownik zarządza pracą całego zespołu urzą-

dzeń. Sterownik powinien być łatwy i przyjazny w obsłudze, ponieważ 

od jego działania zależy efektywne prowadzenie i optymalizacja całego 

procesu. Efektywne prowadzenie procesu można poprawić przez 

wyposażenie maszyny w określone funkcje i przyłącza usprawniające jej 

pracę. Ze względu na specyfikę wtryskiwania szybkobieżnego w wypo-

sażeniu wtryskarki zalecane są funkcje i przyłącza jak:

– funkcja doprasowania, ułatwia odpowietrzanie i szybkie wypełnianie 

gniazd, 

– program pomiaru energii, ułatwia bezpośrednią kontrolę kosztów 

produkcji,

– funkcje ruchów równoległych, pozwala na efektywne wykorzystanie 

wtryskarki i skracanie cyklu,

– programowane we/wy, umożliwiają realizację specyficznych działań 

maszyny i/lub peryferiów,

– programy statystycznej kontroli procesu SPC umożliwiające bezpo-

średnie monitorowanie poprawnego przebiegu procesu,

– programy rozruchowe, wyłączające i  załączające usprawniają 

uruchamianie procesów, czynności kontrolne, obsługę techniczną 

formy itp.,

– przyłącza do robotów, termostatów i innych peryferiów, dla efek-

tywnej komunikacji z poszczególnymi elementami gniazda produk-

cyjnego,

– dodatkowe zabezpieczenia pracy formy, np. powrót płyt wypy-

chaczy, rdzeni, suwaków, kontroli wypadania wypraski.

Wtryskarki serii El-exis SP
Wtryskarki serii El-exis są obecne na rynku od 1998 roku. 

Obecnie El-exis SP jest najbardziej zaawansowaną technologicznie 

Artykuł sponsorowany



17  PlastNews 3’2020

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych Artykuł sponsorowany

i   najszybszą wtryskarką 

na rynku oferując najkrótsze 

cykle wtrysku (poniżej 2 s), 

wysoką precyzję i  bezpieczeń-

stwo. Aktualnie jest oferowana 

w  zakresie siły zamykania 

150-1000 ton, a  jej charakte-

rystyka techniczno-użytkowa 

wygląda następująco: 

– głównym obszarem zasto-

sowań są wypraski wymaga-

jące dużej prędkości wtrysku 

i  wydajności, np. zamknięcia 

do napojów, opakowania cien-

kościenne o  wąskich toleran-

cjach oraz wypraski medyczne 

i  techniczne, poza tym dobrze 

sprawdza się w wytwarzaniu wyprasek z etykietowaniem w formie 

(IML) oraz aplikacjach dwukomponentowych (2K),

– wtryskarka hybrydowa, która łączy maksymalną wydajność z niskim 

zużyciem energii, 

– koncepcja napędu hybrydowego oferuje najlepszy kompromis na 

rynku między prędkością produkcji,  żywotnością maszyny i  efek-

tywnością energetyczną, oszczędność energii dochodzi do 20% 

w porównaniu do poprzednich modeli,

– unikalny, opatentowany napęd jest kombinacją hydrauliki i elek-

tryki, który łączy zalety obu systemów,

– zdecentralizowane napędy jednostki zamykania i  wtryskowej 

w połączeniu z ruchami równoległymi  pozwalają realizować niezwykle 

szybkie, harmoniczne i stałe cykle,

– hydrauliczny akumulator umożliwia osiąganie prędkości wtrysku 

do 1000 mm/s i przyspieszeń do 4 g oraz wspomaga szybkie 

ruchy wyrzutnika, np. czas napełniania filiżanek jogurtowych szacuje 

się od 100 do 200 ms, a El-Exis SP przyspiesza do max. prędkości 

w ciągu 23 ms,

– zaprojektowana na ponad 200 000 000 cykli i działa niezawodnie 

przez wiele lat w bardzo dynamicznych cyklach,

– krótkie czasy suchego cyklu, 

– funkcja zabezpieczenia formy activeProtect z monitorowaniem 

profilu gwarantuje najszybszą zdolność reakcji oraz wiele moż-

liwości monitorowania i  kontrolowania procesu, zapewnia naj-

niższy poziom odpadów w porównaniu z  innymi maszynami na 

rynku,

– duża powtarzalność plasuje produktywność maszyny na poziomie 

ponad 98%,

– wzmocniona konstrukcja płyt mocujących daje niższe o 50% ugięcie 

w stosunku do maszyn konwencjonalnych, gwarantuje idealne uło-

żenie formy oraz równoległość płyt i ich mniejsze zużycie oraz lepszą 

jakość wyprasek.
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Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Polska Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa
tel.: (34) 370 95 40, fax: (34) 300 03 42
sdpl.info@shi-g.com, poland.sumitomo-shi-demag.eu

Wtryskarki serii Systec SP
Seria wtryskarek Systec SP jest obecna na rynku od roku 2013. 

Została zaprojektowana dla wyrobów, które nie wymagają bardzo 

krótkich czasów cykli i długich serii produkcyjnych. Pozwala także na 

większa elastyczność i  niższą początkową inwestycję przy zakupie. 

Wtryskarki są wzorowane na maszynach El-exis i oferowane w zakresie 
160 - 420T. Ich krótka charakterystyka jest następująca: 

– wtryskarka z napędem hybrydowym, zoptymalizowana pod kątem 

maksymalnej wydajności i efektywności energetycznej, 

– zalecana do cykli ponad 4 s i krótszych serii, 

– przygotowana do aplikacji z IML, 

– zintegrowana technologia napędu activeMotionControl zapewnia 

wysoką dynamikę i precyzję,

– zaprojektowana pod kątem wysokich wymagań w branży opakowań,

– łatwa i intuicyjna obsługa za pomocą sterowania NC5-plus,

– posiada elektryczny napęd dozowania, 

– zintegrowany akumulator hydrauliczny (prędkości wtrysku do 

600 mm/s, przyspieszenia do 16 m/s2),

– funkcja zabezpieczenia formy activeProtect z  monitorowaniem 

profilu, 

– znacznie szybszy wyrzutnik.

Wtryskarki serii Intelect S
W pełni elektryczne wtryskarki serii Intelect S są najnowszą propo-

zycją Sumitomo (SHI) Demag w  zakresie maszyn szybkobieżnych. 

Seria wtryskarek Intelect S jest oferowana w  zakresie 50-180 ton 

siły zamykania. Została specjalnie zaprojektowana do zastosowań 

z bardzo wąskimi tolerancjami, które wymagają krótkich czasów cyklu 

3-10 sekund, a jej główne zalety to:

– bezpośrednie napędy, specjalnie zoptymalizowane pod kątem 

szybkich aplikacji,

– krótkie czasy suchego cyklu, 

– prędkości wtrysku do 500 mm/s plus wysoka dynamika rozszerza 

zakres zastosowań w obszarze wyprasek cienkościennych, 

– idealna do zastosowań medycznych i czystych pomieszczeń, 

– zwiększona dynamika, prędkość i moc wyrzutnika doskonale uzupeł-

niają wydajność, 

– nie wymaga chłodzenia, 

– ma niski poziom hałasu (60 dB), 

– przestrzeń montażowa form jest wolna od zanieczyszczeń i smarów,

– energooszczędna, zużycie energii jest tylko nieco powyżej energii 

topnienia tworzywa, można osiągnąć wysoką wydajność przy mini-

malnym zużyciu energii,

– activeProtect zapewnia bezpieczeństwo narzędzi i monitorowanie 

produkcji w czasie rzeczywistym,

– dłuższa żywotność kluczowych elementów napędów, potwierdzona 

w specjalnych długotrwałych testach na zużycie.

Podsumowanie
Rynek stawia cały czas nowe wyzwania, ale także różne ograni-

czenia wyznaczając także kierunki rozwoju. W tym scenariuszu wydajne, 

wysoce dynamiczne i precyzyjne w pełni elektryczne i hybrydowe 

wtryskarki będą coraz ważniejsze w  przyszłości. Obecny program 

produkcyjny jest przyszłościowy, a nowe maszyny, jak np. seria Inte-

lect  S udowadnia, że Sumitomo (SHI) Demag koncentruje się na 

rozszerzeniu obszaru zastosowań nie ograniczając się tylko do samych 

opakowań. Poza tym firma poprawia wydajność energetyczną 

i zmniejsza emisję CO2 w produktach. Maszyny IntElect S zapowiadają 

nową erę w zakresie zastosowań medycznych i czystych pomieszczeń.

We wszystkich wtryskarkach stosowany jest ten sam system stero-

wania NC5 Plus, który jest tylko uzupełniany o nowo wprowadzane 

funkcje.

Dzięki „Blue Technolution” Sumitomo (SHI) Demag przedstawia 

własne rozwiązania systemowe, które są odpowiednie do osiągnięcia 

tych założonych celów. Maszyny najnowszych serii są w stanie osią-

gnąć najkrótsze czas suchego cyklu w swojej klasie, charakteryzują się 

wysoką spójnością procesu i wydajnością energetyczną. 

Klientom firma Sumitomo (SHI) Demag oferuje nie tylko maszyny, ale 

także kompletne rozwiązania pod klucz oraz wsparcie techniczne 

podczas uruchamiania i pełny serwis podczas użytkowania. 
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Modelowanie od podstaw
Pracę w systemie NX zaczyna się od modelu 

geometrycznego części. Model ten można 

stworzyć samodzielnie bądź też skorzystać 

z gotowego pliku.

Modelowanie konwencjonalne
Zaletą NXa, odróżniającą go od większości 

konkurencji, jest możliwość skorzystania ze 

standardowych funkcjonalności CAD, wyko-

rzystywanych również w  konwencjonalnych 

technikach wytwarzania. Z racji tego, że wyko-

rzystują znaną metodykę projektowania, nie 

ma konieczności poznawania nowych technik. 

Dodatkowo szeroki wachlarz poleceń mode-

lowania, zarówno bryłowego, jak i powierzch-

niowego pozwala na stworzenie nawet najbar-

dziej skomplikowanych modeli. Potwierdza to 

powszechność wykorzystania NX w branżach, 

gdzie poziom trudności geometrii oraz wyma-

gania dotyczące jej jakości są szczególnie 

wysokie, np.: branża automotive.

Modelowanie generatywne
Nowością, która pojawiła się wraz z wzro-

stem wykorzystania technik przyrostowych, 

jest modelowanie generatywne. Polega ono 

na tym, że program automatycznie generuje 

geometrię, korzystając z informacji dostarczo-

nych przez użytkownika, tj.: maksymalna prze-

strzeń, którą może zając geometria, obcią-

żenie i utwierdzenie części, miejsca zamoco-

wania, regiony z wycięciami. Ustalając maksy-

malną wagę detalu, program automatycznie 

generuje bryłę, w  której materiał rozmiesz-

czony jest tak, aby najlepiej przenosił przyło-

żone obciążenie. Metodyka ta jest przeciwno-

ścią konwencjonalnego modelowania, w której 

technika wytwarzania miała największy wpływ 

na ostateczny wygląd części. Stosując mode-

lowanie generatywne to funkcja, którą będzie 

pełniła dana część, wymusza jej kształt. Istotne 

jest, że wynikiem działania programu jest 

gładka bryła, niewymagająca dalszej obróbki 

przez użytkownika. Przykładowa geometria 

stworzona za pomocą modelowania genera-

tywnego została pokazana na rys. 1.

Gotowy model
Nierzadko zdarza się, że praca z  przygo-

towaniem wydruku zaczyna się od goto-

wego modelu. W przypadku druku 3D, oprócz 

uniwersalnych formatów, tj.: Parasolid, STEP, 

czy IGS pliki dostarczane są w formacie STL 

lub chmury punktów. NX dostarcza wyso-

kiej jakości narzędzi do edycji bezpośredniej 

każdego rodzaju geometrii.

Model ściankowy
Najbardziej powszechnym typem geome-

trii funkcjonującej w  programach CAD jest 

geometria ściankowa (ang. Boundry represen-

tation, B-rep, BREP). Składa się ona z wielu 

połączonych ze sobą ścianek, definiowanych 

funkcją ciągłą. Od wielu lat NX oferuje swoim 

NX Additive Manufacturing
– Zintegrowane rozwiązanie CAD/CAM/CAE 
dla druku 3D – Cz. 2

Niniejszy artykuł jest kontynuacją wcześniejszej pracy, opisującej możliwości programu NX pod kątem technik 
przyrostowych. Oprócz funkcjonalności opisanych poprzednio koncentrujących się na modelowaniu pod druk 3D 
oraz przygotowanie zadania wydruku, w tym artykule zostaną przedstawione operacje umożliwiające tworzenie 
oraz edycję geometrii drukowanej.  

 Michał Krzysztoporski 

Rys. 1   Wynik modelowania generatywnego

Rys. 2   Wynik modyfikacji geometrii przy pomocy Synchronous Technology
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użytkownikom autorską technologię do edycji 

bezpośredniej (bez udziału historii modelo-

wania) tego typu obiektów – Synchronous 

Technology. Za pomocą tych operacji zmiany 

w bryłach, które z  racji braku historii wyma-

gałyby czasochłonnego odbudowywania 

modelu, są wielokrotnie szybsze oraz w pełni 

edytowalne. Oznacza to nie tylko możliwość 

pracy na powierzonych modelach, ale także 

ponowne ich parametryzowanie.

Chmura punktów
Równolegle wraz z  popularyzacją przy-

rostowych technik wytwarzania rozwija się 

również technologia skanu 3D. W  zależ-

ności od modelu skanera danymi wyjścio-

wymi może być chmura punktów bądź STL. 

Dane dostarczone w formie chmury punktów 

są zdecydowanie trudniejsze w obróbce, lecz 

dla części skanerów jest to jedyny wspie-

rany typ danych. Z  myślą o  posiadaczach 

takich maszyn została stworzona operacja 

do automatycznej konwersji chmury punktów 

do obiektów fasetkowych (np. STL lub 

obiektów zbieżnych). Dzięki temu użytkownicy 

programu NX uzyskują dostęp do narzędzi 

modelowania konwergentnego, umożliwiają-

cych bezpośrednią edycję tego typu geometrii. 

Samo modelowanie konwergentne zostanie 

omówione w dalszej części artykułu.

STL
Najpopularniejszym formatem plików zwią-

zanym z  drukiem 3D jest STL. W  odróż-

nieniu od geometrii znanej z programów CAD 

zawiera on dane o geometrii w  formie dużej 

liczby połączonych ze sobą trójkątów (fasetek). 

Dlatego obok standardowych funkcjonalności 

NX oferuje specjalny zestaw operacji przysto-

sowany do pracy na bryłach fasetkowych.

Przeróbka geometrii 
fastkowej

Tak jak zostało to opisane we wcześniejszej 

części artykułu, istnieje wiele źródeł, z których 

może pochodzić bryła fasetkowa, np.: skan 

3D, eksport z  innego programu, bądź wynik 

optymalizacji topologicznej. W programie NX 

istnieją dwie metodyki pracy na tego typu 

obiektach: modelowanie konwergentne oraz 

inżynieria odwrotna.

Modelowanie konwergentne
Technologia modelowania konwergentnego 

pozwala na bezpośrednią edycję geometrii 

fasetkowej. Eliminuje ona konieczność odbu-

dowy modelu w celu późniejszego wykorzy-

stania obiektów skanowanych, wyeksporto-

wanych do formatu STL lub zaskanowanych 

do chmury punktów. Podstawową cechą tej 

technologii jest fakt, że pozwala ona wykorzy-

stywać obiekty fasetkowe na takich samych 

zasadach jak konwencjonalne bryły CAD, 

np.  w  operacjach Boole’a. Przykład takiej 

operacji został pokazany na rys. 3. 

Dodatkowym atutem technologii konwer-

gentnej jest możliwość wyodrębnienia ścianek 

na geometrii fasetkowej. Przez to możliwe 

jest użycie operacji wykorzystywanych przy 

standardowych obiektach, które działają na 

geometrii ściankowej, tj.: zaokrąglenia, fazo-

wanie, pochylenia. Oprócz tego dostępne 

są polecenia do obróbki obiektów fasetko-

wych o gorszej jakości, np.: pochodzącej ze 

skanów, należą do nich: wygładzanie, wypeł-

nianie otworów, nakładanie ponowne siatki. 

Inżynieria odwrotna
Inną techniką, w której można wykorzystać 

geometrię fasetkową, jest inżynieria odwrotna. 

Polega ona na zbudowaniu modelu ścian-

kowego na bazie modelu wielokątowego. 

Niezbędną w  tym procesie jest operacja 

rozpoznająca podstawowe regiony, bazując 

na zaimportowanych fasetkach, co zostało 

zaprezentowane na rysunku 5. Z tak przygo-

towaną bryłą można przejść do nakładania 

powierzchni w  miejscach wyodrębnionych 

kolorami. Przycięte ze sobą powierzchnie 

będą później tworzyć ścianki odbudowanej 

bryły. NX oferuje szereg operacji pozwalają-

cych na szybkie tworzenie i edycję obiektów 

powierzchniowych oraz dokładne spraw-

dzenie ich jakości. Efektem tego procesu 

jest bryła BREP – zbudowana za pomocą 

ścianek definiowanych funkcjami ciągłymi – co 

pozwala użyć ją na dalszych etapach pracy, 

gdy pożądana jest najwyższa jakość.

Podsumowanie
Zaprezentowane w tym artykule możliwości 

tworzenia i  naprawy geometrii w  znacznej 

części przyczyniają się do poprawy jakości 

i tempa pracy. Dodatkowo nowatorskie narzę-

dzia, takie jak modelowanie konwergentne, 

rozszerzają możliwości, które ma do dyspozycji 

użytkownik programu. W połączeniu z bezpo-

średnią integracją dalszej części procesu 

wewnątrz jednego środowiska NX oferuje 

unikalne rozwiązanie dla druku 3D, wyróżnia-

jące się na tle konkurencji dostępnej na rynku. 

Rys. 3   Wynik operacji wycięcia bryły ściankowej za 
pomocą obiektu fasetkowego

CAMdivision Sp. z o.o.
Park Przemysłowy Źródła-Błonie k/Wrocławia
Błonie ul. Sosnowa 10, 55-330 Miękinia
tel.: (71) 780 30 20, fax: (71) 780 30 31, info@camdivision.pl, www.camdivision.pl

Rys. 4   Zaślepienie i wygładzenie skanu 3D
Rys. 5   Bryła po edycji poleceniem do 

wykrywania podstawowych 
regionów

Artykuł sponsorowany



23  PlastNews 3’2020

 Temat wydania  FOLIA I OPAKOWANIA 

Zgodnie z  Dyrektywą 94/62/WE opako-

wanie to wyrób przeznaczony do: prze-

chowywania, ochrony, przewozu, dostar-

czania i  prezentacji produktów. Zalety 

opakowań z  tworzyw sztucznych wynikają 

z właściwości fizycznych i chemicznych zasto-

sowanych tworzyw. Mogą to być opako-

wania wykonane z jednego rodzaju tworzywa, 

mogą stanowić połączenie wielu materiałów 

tworzywowych lub połączenie z innymi mate-

riałami, np.  papierem czy folią aluminiową. 

Opakowania z tworzyw sztucznych mogą być 

zarówno sztywne, jak i elastyczne. 

Rynek opakowań ulega ciągłej ewolucji ze 

względu na: pojawiające się nowe maszyny 

i materiały do ich produkcji, nowe wzornictwo, 

ekspansję opakowań inteligentnych, które 

w swych funkcjach wykraczają poza typowe 

zadania ochrony produktu. Rozpatrując rolę 

opakowań w gospodarce rynkowej  wymienić 

należ następujące ich funkcje: ochronną, 

promocyjno – marketingową, logistyczną, 

informacyjną, użytkową, ekologiczną.

Raport „Tworzywa sztuczne – fakty 2019” 

opublikowany przez PlasticsEurope donosi, 

że w roku 2018 światowa produkcja tworzyw 

sztucznych osiągnęła prawie 360  mln ton. 

W samej Europie wyprodukowano 62 mln ton. 

Opakowania i budownictwo to dwa największe 

segmenty zastosowań tworzyw sztucznych, 

przy czym opakowania stanowią 39,9% całko-

witego zapotrzebowania (51,2  mln ton) ze 

strony przetwórców w  głównych segmen-

tach zastosowań. Zapotrzebowanie na PET 

wykorzystywany głównie w przemyśle opako-

waniowym wynosiło aż 7,7% (na podstawie 

danych dla EU-28+NO/CH).

Właściwości PET
PET jest termoplastem częściowo krysta-

licznym, znajdującym zastosowanie do 

produkcji folii, butelek i innych opakowań. 

Liniowy PET jest polimerem o  stopniu 

krystaliczności 40-75%, temperaturze 

topnienia 254°C i zeszklenia wynoszącej 80°C. 

W celu otrzymania wyrobów przezroczystych 

(np. butelek)  krystaliczność PET obniża się 

poprzez wbudowanie komonomerów bardziej 

objętościowych, jak kwas izoftalowy lub 

1,4-cylkoheksanodimetyl. Częściowo krysta-

liczne cząsteczki PET (CPET) posiadają struk-

turę liniową bez bocznych sieciowań i idealnie 

nadają się do produkcji niegniotących się, 

wytrzymałych na rozrywanie i  odpornych na 

warunki atmosferyczne tkanin, ale również 

naciągów do rakiet tenisowych.

Z bezbarwnego, przezroczystego i amorficz-

nego PET (APET) wykonane są folie o grubości 

od 1 mikrona. Z APET produkowane są również 

pojemniki wykonywane metodą wtrysku 

lub rozdmuchiwania, np. butelki zwrotne do 

napojów. Jednakże coraz częściej PET jest 

zastępowany naftalenem polietylenu (PEN). 

Duża wytrzymałość na rozrywanie oraz nieprze-

puszczalność dla ciepła, gazów i  wody przy 

niewielkiej grubości czynią z folii APET idealną 

warstwę barierową w  foliach wielowarstwo-

wych przeznaczonych do wytwarzania zapa-

choszczelnych torebek do żywności i pozwa-

lają się bez problemu zadrukować metodą 

fleksodruku. Arkusze z folii APET, ewentualnie 

ze stroną wierzchnią i  spodnią o  zróżnico-

wanym połysku, bardzo dobrze nadają się do 

druku laserowego i cyfrowego atramentowego, 

np. na folie projekcyjne i reklamy w punktach 

sprzedaży. Coraz częściej używane są również 

w druku offsetowym UV. 

APET, a jeszcze lepiej PET koekstrudowany 

glikolem, czyli PETG stanowi bazę dla folii 

lentikularnych. Na wierzchniej stronie posia-

dają wąski pasek soczewkowy, na spodniej 

następuje bardzo precyzyjny zadruk w offsecie 

arkuszowym farbami bezwodnymi. Druko-

wanie zarówno na gładkich foliach PET, jak też 

foliach lenitkularnych zdobyło niemały udział 

w  rynku. W przeżywającej prawdziwy boom 

produkcji kart bankowych i kart klientów APET 

służy jako folia do laminowania. 

PETG jest wykorzystywany do produkcji 

kurczliwych etykiet zwijanych. Poprzecznie 

lub wzdłuż niezorientowany PETG zapewnia 

pełną otoczkę dla pojemników o dowolnych 

kształtach, takich jak główki butelek do wina 

czy słoiki do konserw z foliowymi etykietami, 

zadrukowywanych na spodniej stronie metodą 

fleksodruku. Podobnie jak PVC i polipropylen, 

również APET i folie wielowarstwowe z APET 

i polietylenu są wykorzystywane do produkcji 

pojemników metodą ciągnienia głębo-

kiego. W  wyniku koekstruzji PETG–APET–

PETG powstaje GAG-PET, tworzące blistry 

opakowań wyciskanych, np. listki tabletek, 

Poli(tereftalan etylenu) PET 
w ujęciu opakowaniowym

Rynek opakowań zaliczany jest do sześciu największych na świecie rynków branżowych. Kluczową pozycję zajmują 
opakowania do żywności. O wielkości tego rynku informuje ilość i wartość materiałów zużytych do produkcji opako-
wań. Rosnący PKB, wzrost zamożności społeczeństwa, zmieniający się poziom i wzorce konsumpcji przekładają się 
na rosnący popyt na opakowania. Jednym z materiałów znajdujących zastosowanie do ich wyrobu jest PET.

 Edyta Gibas 
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Wtryskarki elektryczne  
serii NOVA eT (50-350 ton)

Wtryskarki z hybrydową jednostką 
wtryskową serii JANUS iT (300-450 ton)

Wtryskarki hydrauliczne  
serii CANBIO sT (180-500 ton)

Wtryskarki z hybrydową jednostką 
wtryskową VECTOR  (650-1300 ton)

Wtryskarki hydrauliczne 
serii NOVA sT (600-1150 ton)

Wtryskarki z hybrydową jednostką 
wtryskową serii BIPOWER iP (1000-
7000 ton)

Firma NTQ s.c. jest wyłącznym przedstawicielem NEGRI BOSSI w Polsce. 

Poznaj serie wtryskarek NEGRI BOSSI:

Pierwsza  wtryskarka  
NEGRI BOSSI,  
model NB28

Wszystko rozpoczęło się w 1947 roku w Mediolanie, gdy M. Pietro Negri  
i M. Walter Bossi, założyli spółkę NEGRI BOSSI. Oboje posiadali doświadczenie 
techniczne, dodatkowo zatrudniając ok. 10 pracowników. Jeszcze tego samego 
roku firma zmieniła lokalizację na większą, rozbudowując swój zakład.  
Ta włoska firma była jedną z pierwszych firm produkujących wtryskarki w Europie 
– zadebiutowała wprowadzając na rynek model NB28. Wyróżniał się on dwiema 
kolumnami i siłą zwarcia wynoszącą 15 ton. 

Rok 1961 przyniósł NEGRI BOSSI nowy model wtryskarki, pierwszy tego typu  
na świecie -  hydrauliczne z silnikiem rzędowym w stosunku do napędu ślimaka.  
Rok 1967 zrewolucjonizował rynek maszyn wtryskowych, kiedy firma NEGRI 
BOSSI opracowała pierwszy system regulacji proporcjonalnej ciśnienia  
i prędkości.

Innowacyjne pomysły zaowocowały – pod koniec lat sześćdziesiątych NEGRI 
BOSSI produkowało 50-70 maszyn miesięcznie, z czego prawie połowa była 
eksportowana.

W latach siedemdziesiątych powstała rewolucyjna seria maszyn NB1  
z pięciopunktowym, dźwigniowo - kolanowym układem zamykania i pionierskimi 
jednostkami wtryskowymi z sinikami o zmiennej prędkości. W tej dekadzie 
NEGRI BOSSI wprowadziło również modele o większych siłach zwarcia: 500, 
700 i 1000 ton. W latach osiemdziesiątych przedstawiono serie maszyn NB2 
z serwozaworami, odświeżonym, 5-cio punktowym punktem wtrysku, zmienną 
jednostką wtryskową i pulpitem sterowniczym z videoekranem, który stał się 
standardem we wszystkich modelach NEGRI BOSSI. W tych latach NEGRI BOSSI 
był numerem jeden wśród włoskich wytwórców wtryskarek pod względem ich 
jakości, ilości wyprodukowanych sztuk i innowacyjności.

W 1980 roku włoski zakład przyjął system sterowania poprzez mikroprocesory. 
Dzięki współpracy z niemiecką firmą BOSH udało im się opracować serię maszyn 
hydraulicznych z cyfrową siecią komunikacyjną (CANbus).  
To doświadczenie pozwoliło na wyprodukowanie serii VECTOR (1996 rok) oraz 
jednej z najpopularniejszych po dziś dzień serii wtryskarek 
CANBIO w 1998 roku. 

W pełni elektryczna wtryskarka z serii NOVA eT sprawdzi 
się wszędzie tam, gdzie niezbędne są wysokie poziomy 
wydajności pracy. W porównaniu z konwencjonalną wtryskarką 
hydrauliczną, pozwala na oszczędność energii nawet do 
80%. Pełne ruchy równoległe umożliwiają znaczne skrócenie 
czasu cyklu.  Wyluzowana płyta ruchoma prowadzona na 
prowadnicach pryzmatycznych zapewnia czystość strefy formy 
i bezpieczeństwo pracy. Wtryskarka tej serii pozwala również 
uzyskać wysoką precyzję i powtarzalność, zapewnioną przez 
serwosilniki chłodzone wentylatorami. 

Seria JANUS iT umożliwia jednoczesny ruch obrotowy ślimaka 
i wyrzut podczas otwierania formy, co znacznie skraca czas 
cyklu. Serwozawór wtryskowy, sterowany przez technologie 
Powerlink, zapewnia szybką reakcję i wysoką precyzję w fasie 
wtrysku, osiągając prędkość 600 mm/s. Połączenie technologii 
hybrydowej z napędzanym elektrycznie ślimakiem zapewnia 
bezkompromisową wydajność produkcji. Dodatkowym atutem 
jest trzystopniowy profil prędkości zamykania i otwierania 
formy, co dodatkowo skraca czas cyklu i zmniejsza ryzyko 
uszkodzenia formy. 

Dźwigniowo-kolanowy układ zamykania formy zapewnia 
wysoką precyzję pracy oraz pełny skok otwarcia przy 
maksymalnej wysokości formy. Zastosowanie serwopompy 
wydłuża żywotność komponentów hydraulicznych i oleju, 
zwiększając żywotność i redukując koszty konserwacji. Funkcja 
automatycznej regulacji wysokości formy i siły zwarcia skraca 
czas przezbrojenia formy, redukując czas przestoju. 

Seria VECTOR to wtryskarki z 5-punktowym podwójnym, 
dźwigniowo-kolanowym systemem zamykania. Jednostki 
wtryskowe wg. EUROMAP od 4250 do 17000 w standardzie 
posiadają ślimak napędzany silnikiem elektrycznym. 

Seria wtryskarek hydraulicznych z nowatorskim system otwarcia 
układu dźwigniowo-kolanowego na zewnątrz. Wtryskarki z tej 
serii charakteryzują się dużym skokiem otwarcia formy przy 
jednoczesnej redukcji gabarytów wtryskarki względem maszyn  
z tradycyjnym układem dźwigniowo-kolanowym.

Seria BIPOWER iP wyróżnia dwupłytowy układ zamykania formy, 
dzięki czemu możliwa jest produkcja dużych detali na małej 
powierzchni roboczej, z jednoczesną precyzją i czystością pracy. 
Hybrydowa jednostka wtryskowa zapewnia wysoce powtarzalny 
proces dla dużych detali, przy zachowaniu dużej wydajności  
i stabilności. 

Poznaj NEGRI BOSSI
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z napędem elektrycznym 

Pierwsza wtryskarka z hydraulicznym 
silnikiem ustawionym rzędowo  
do napędu ślimaka 

Hybrydowa seria VECTOR  
z hydrauliką marki BOSCH 

Seria BIPOWER z dwupłytowym  
układem zamykania

Pierwszy na świecie proporcjonalny 
system kontroli ciśnienia i prędkości 

Seria CANBIO z cyfrowym systemem 
sterowania CANbus 

Rozpoczęcie współpracy z

 

Powstanie hybrydowej, 
energooszczędnej serii JANUS

Największa maszyna serii BIPOWER  
o sile zwarcia 7000 ton 

 seria wtryskarek  
elektrycznych NOVA eT; seria NOVA sT 

z rewolucyjnym układem zamykania

Przejęcie NEGRI BOSSI  
przez japońską markę NISSEI 

Jednym z największych atutów wyboru wtryskarek NEGRI BOSSI jest 
nasz autoryzowany serwis. Zapewniamy pełne wsparcie podczas dostawy  
i uruchomienia maszyny. Zcentralizowana lokalizacja firmy jest idealną bazą 
wypadową na całą Polskę. Zespół z wieloletnim doświadczeniem zapewni Twojej 
firmie profesjonalne wsparcie techniczne z 24h czasem reakcji.

Pierwszym pytaniem, jakie powinniśmy sobie zadać przy wyborze wtryskarki, jest: 
jaki detal i w jakiej ilości będzie na niej produkowany? Z pomocą grona specjalistów 
NTQ s.c., po nitce do kłębka dobierzesz idealną wtryskarkę spełniającą wszystkie 
Twoje oczekiwania. Wybierając NTQ s.c., do wtryskarki dobierzesz w pełni 
spersonalizowaną automatyzacje i wysokiej jakości peryferia.
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Wtryskarki elektryczne  
serii NOVA eT (50-350 ton)

Wtryskarki z hybrydową jednostką 
wtryskową serii JANUS iT (300-450 ton)

Wtryskarki hydrauliczne  
serii CANBIO sT (180-500 ton)

Wtryskarki z hybrydową jednostką 
wtryskową VECTOR  (650-1300 ton)

Wtryskarki hydrauliczne 
serii NOVA sT (600-1150 ton)

Wtryskarki z hybrydową jednostką 
wtryskową serii BIPOWER iP (1000-
7000 ton)

Firma NTQ s.c. jest wyłącznym przedstawicielem NEGRI BOSSI w Polsce. 

Poznaj serie wtryskarek NEGRI BOSSI:

Pierwsza  wtryskarka  
NEGRI BOSSI,  
model NB28

Wszystko rozpoczęło się w 1947 roku w Mediolanie, gdy M. Pietro Negri  
i M. Walter Bossi, założyli spółkę NEGRI BOSSI. Oboje posiadali doświadczenie 
techniczne, dodatkowo zatrudniając ok. 10 pracowników. Jeszcze tego samego 
roku firma zmieniła lokalizację na większą, rozbudowując swój zakład.  
Ta włoska firma była jedną z pierwszych firm produkujących wtryskarki w Europie 
– zadebiutowała wprowadzając na rynek model NB28. Wyróżniał się on dwiema 
kolumnami i siłą zwarcia wynoszącą 15 ton. 

Rok 1961 przyniósł NEGRI BOSSI nowy model wtryskarki, pierwszy tego typu  
na świecie -  hydrauliczne z silnikiem rzędowym w stosunku do napędu ślimaka.  
Rok 1967 zrewolucjonizował rynek maszyn wtryskowych, kiedy firma NEGRI 
BOSSI opracowała pierwszy system regulacji proporcjonalnej ciśnienia  
i prędkości.

Innowacyjne pomysły zaowocowały – pod koniec lat sześćdziesiątych NEGRI 
BOSSI produkowało 50-70 maszyn miesięcznie, z czego prawie połowa była 
eksportowana.

W latach siedemdziesiątych powstała rewolucyjna seria maszyn NB1  
z pięciopunktowym, dźwigniowo - kolanowym układem zamykania i pionierskimi 
jednostkami wtryskowymi z sinikami o zmiennej prędkości. W tej dekadzie 
NEGRI BOSSI wprowadziło również modele o większych siłach zwarcia: 500, 
700 i 1000 ton. W latach osiemdziesiątych przedstawiono serie maszyn NB2 
z serwozaworami, odświeżonym, 5-cio punktowym punktem wtrysku, zmienną 
jednostką wtryskową i pulpitem sterowniczym z videoekranem, który stał się 
standardem we wszystkich modelach NEGRI BOSSI. W tych latach NEGRI BOSSI 
był numerem jeden wśród włoskich wytwórców wtryskarek pod względem ich 
jakości, ilości wyprodukowanych sztuk i innowacyjności.

W 1980 roku włoski zakład przyjął system sterowania poprzez mikroprocesory. 
Dzięki współpracy z niemiecką firmą BOSH udało im się opracować serię maszyn 
hydraulicznych z cyfrową siecią komunikacyjną (CANbus).  
To doświadczenie pozwoliło na wyprodukowanie serii VECTOR (1996 rok) oraz 
jednej z najpopularniejszych po dziś dzień serii wtryskarek 
CANBIO w 1998 roku. 

W pełni elektryczna wtryskarka z serii NOVA eT sprawdzi 
się wszędzie tam, gdzie niezbędne są wysokie poziomy 
wydajności pracy. W porównaniu z konwencjonalną wtryskarką 
hydrauliczną, pozwala na oszczędność energii nawet do 
80%. Pełne ruchy równoległe umożliwiają znaczne skrócenie 
czasu cyklu.  Wyluzowana płyta ruchoma prowadzona na 
prowadnicach pryzmatycznych zapewnia czystość strefy formy 
i bezpieczeństwo pracy. Wtryskarka tej serii pozwala również 
uzyskać wysoką precyzję i powtarzalność, zapewnioną przez 
serwosilniki chłodzone wentylatorami. 

Seria JANUS iT umożliwia jednoczesny ruch obrotowy ślimaka 
i wyrzut podczas otwierania formy, co znacznie skraca czas 
cyklu. Serwozawór wtryskowy, sterowany przez technologie 
Powerlink, zapewnia szybką reakcję i wysoką precyzję w fasie 
wtrysku, osiągając prędkość 600 mm/s. Połączenie technologii 
hybrydowej z napędzanym elektrycznie ślimakiem zapewnia 
bezkompromisową wydajność produkcji. Dodatkowym atutem 
jest trzystopniowy profil prędkości zamykania i otwierania 
formy, co dodatkowo skraca czas cyklu i zmniejsza ryzyko 
uszkodzenia formy. 

Dźwigniowo-kolanowy układ zamykania formy zapewnia 
wysoką precyzję pracy oraz pełny skok otwarcia przy 
maksymalnej wysokości formy. Zastosowanie serwopompy 
wydłuża żywotność komponentów hydraulicznych i oleju, 
zwiększając żywotność i redukując koszty konserwacji. Funkcja 
automatycznej regulacji wysokości formy i siły zwarcia skraca 
czas przezbrojenia formy, redukując czas przestoju. 

Seria VECTOR to wtryskarki z 5-punktowym podwójnym, 
dźwigniowo-kolanowym systemem zamykania. Jednostki 
wtryskowe wg. EUROMAP od 4250 do 17000 w standardzie 
posiadają ślimak napędzany silnikiem elektrycznym. 

Seria wtryskarek hydraulicznych z nowatorskim system otwarcia 
układu dźwigniowo-kolanowego na zewnątrz. Wtryskarki z tej 
serii charakteryzują się dużym skokiem otwarcia formy przy 
jednoczesnej redukcji gabarytów wtryskarki względem maszyn  
z tradycyjnym układem dźwigniowo-kolanowym.

Seria BIPOWER iP wyróżnia dwupłytowy układ zamykania formy, 
dzięki czemu możliwa jest produkcja dużych detali na małej 
powierzchni roboczej, z jednoczesną precyzją i czystością pracy. 
Hybrydowa jednostka wtryskowa zapewnia wysoce powtarzalny 
proces dla dużych detali, przy zachowaniu dużej wydajności  
i stabilności. 
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Powstanie hybrydowej, 
energooszczędnej serii JANUS

Największa maszyna serii BIPOWER  
o sile zwarcia 7000 ton 

 seria wtryskarek  
elektrycznych NOVA eT; seria NOVA sT 

z rewolucyjnym układem zamykania

Przejęcie NEGRI BOSSI  
przez japońską markę NISSEI 

Jednym z największych atutów wyboru wtryskarek NEGRI BOSSI jest 
nasz autoryzowany serwis. Zapewniamy pełne wsparcie podczas dostawy  
i uruchomienia maszyny. Zcentralizowana lokalizacja firmy jest idealną bazą 
wypadową na całą Polskę. Zespół z wieloletnim doświadczeniem zapewni Twojej 
firmie profesjonalne wsparcie techniczne z 24h czasem reakcji.

Pierwszym pytaniem, jakie powinniśmy sobie zadać przy wyborze wtryskarki, jest: 
jaki detal i w jakiej ilości będzie na niej produkowany? Z pomocą grona specjalistów 
NTQ s.c., po nitce do kłębka dobierzesz idealną wtryskarkę spełniającą wszystkie 
Twoje oczekiwania. Wybierając NTQ s.c., do wtryskarki dobierzesz w pełni 
spersonalizowaną automatyzacje i wysokiej jakości peryferia.
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 Temat wydania  FOLIA I OPAKOWANIA 

ale także wykorzystywane do produkcji drob-

nych przedmiotów. Opakowanie blistrowe 

jest wówczas zamykane zadrukowanym 

kartonem, a  przednia strona jest uszlachet-

niana termozgrzewalnym lakierem blistrowym. 

Drogą koekstrudowania APET z  zawiera-

jącym kwas izoftalowy PET wytwarzane są 

folie zgrzewalne, najczęściej sklejane w meta-

lizujące materiały wielowarstwowe przezna-

czone np. do produkcji zapachoszczelnych 

opakowań do kawy.

Poli(tereftalan etylenu) jest odporny na dzia-

łanie słabych kwasów i  roztworów zasad, 

oleje, tłuszcze, węglowodory alifatyczne 

i aromatyczne, natomiast nie jest odporny na 

stężone kwasy i roztwory zasad, fenol i długo-

trwałe działanie gorącej wody. Sterylizację 

wyrobów z  PET prowadzi się w  atmosferze 

tlenku etylenu lub poprzez napromieniowanie. 

Podstawową metoda przetwórstwa PET jest 

wtrysk. Metoda wytłaczania formuje się folie, 

pręty, płyty i  włókno. PET łączy się przez 

spawanie ultradźwiękowe, tarciowe, grzał-

kowe lub gorącym gazem. Możliwe jest także 

klejenie klejami cyjanoakrylowymi, epoksydo-

wymi i poliuretanowymi.

Poli(tereftalan etylenu) stosuje się m.in. do 

wyrobu folii, butelek i pojemników. Wyroby te 

wyróżniają się dużą wytrzymałością mecha-

niczną, dobrą odpornością na ścieranie oraz 

dobrymi właściwościami dielektrycznymi. 

Folia 
Folie PET formuje się najczęściej metoda 

wytłaczania przez dyszę szczelinową, a w celu 

zwiększenia wytrzymałości mechanicznej 

folię poddaje się orientacji dwuosiowej przez 

rozciąganie. W  wyniku orientacji folii otrzy-

muje się wzrost stopnia krystaliczności i stabi-

lizację właściwości mechanicznych folii. Folie 

PET są stosowane do izolacji w urządzeniach 

elektrycznych, do produkcji opakowań, izolacji 

cieplnej, do laminowania książek i  druków, 

folie przeciwprzyczepne do przetwórstwa 

żywic lanych. Odpowiednio przygotowany 

PET wykazuje dobre właściwości barierowe 

dla gazów i pary wodnej. Barierowy PET jest 

stosowany do wyrobu butelek na wodę mine-

ralną, środków farmaceutycznych itp. Butelki 

z PET formuje się w dwuetapowym procesie 

wtrysku i  rozdmuchiwania połączonym 

z dwuosiowym orientowaniem.

Folie poliestrowe: pojedyncza i  wielowar-

stwowa znajdują zastosowanie w  produkcji 

opakowań do żywności, opakowań kosme-

tyków, czy leków. Folia PET wyróżnia się 

wysoką odpornością na zmiany temperatur, 

jest niezwykle wytrzymała i  dobrze znosi 

zarówno rozdzieranie, jak i  rozciąganie. Folie 

tego typu charakteryzują się także wysokim 

połyskiem oraz bardzo dobrą transparencją. 

Dzięki swojej budowie i właściwością są bardzo 

dobrym podłożem drukarskim. Ponadto znaj-

dują swoje zastosowanie w produkcji różnego 

rodzaju opakowań termoformowalnych dla 

produktów szybko psujących się w celu wydłu-

żenia ich przydatności do spożycia. 

PET produkowany jest na świecie 

m.in. przez następujące firmy: DSM (Arnite), 

Celanese (Impet), Armacell (Armacell), DuPont 

(Rynite), Equipolymers (Lighter), Selenis 

(Selenis), RTP Company (RTP).

Metody formowania 
opakowań z PET

Termoformowanie jest procesem, w którym 

tworzywo termoplastyczne w postaci płaskiego 

arkusza, np. folii lub płyty jest nagrzewane do 

odpowiedniego dla danego rodzaju tworzywa, 

zakresu temperatury mięknienia, a  następnie 

formowane w  celu uzyskania wymaganego 

kształtu. Różnorodne odmiany termoformo-

wania są najczęściej stosowanymi metodami 

przetwórstwa do wytwarzania opakowań 

również z  PET, a  także A-PET, C-PET. Po 

podgrzaniu do temperatury, w której tworzywo 

staje się plastyczne, pod wpływem ciśnienia jest 

ono wtłaczane do chłodzonej formy. Tworzywo 

nagrzane powyżej temperatury mięknięcia 

i mające już odpowiednią temperaturę formo-

wania jest następnie rozciągane w  formie 

w  wyniku działania na jego powierzchnię 

ciśnienia. W ten sposób wtłoczony do gniazda 

formy arkusz ulega schłodzeniu w  wyniku 

kontaktu ze ściankami gniazda formy, gdzie po 

ostudzeniu przyjmuje jej kształt. 

Wytłaczanie preform i rozdmuch
W technologii wytłaczania z  rozdmu-

chem cylindryczna preforma jest dostoso-

wywana pod ciśnieniem do wewnętrznych 

kształtów narzędzia. Cechą charakterystyczną 

opakowań produkowanych w ten sposób jest 

spaw u podstawy butelki.

Najpierw produkowane są preformy 

w  procesie formowania wtryskowego. 

Następnie w  drugim etapie, nazywanym 

wytłaczaniem przez rozciąganie, preformy 

są rozgrzewane w maszynie i  rozciągane do 

kształtu produktu w narzędziu. W tak produko-

wanych butelkach widoczny jest punkt wtrysku 

u podstawy. Pojemniki powstałe w technologii 

wtrysku z rozdmuchem, a dokładniej w tech-

nologii wtrysku z  późniejszą dwukierunkową 

orientacją poprzez rozciąganie z rozdmuchem 

(ISBM – Injection Stretch Blow Moulding) są 

powszechnie znane i chętnie stosowane.

Jedną z  ciekawszych branż, gdzie opako-

wania powstałe metodą ISBM zdobyły sobie 

uznanie jest branża kosmetyczna. PET oraz 

inne tworzywa znakomicie sprawdzają się 

zarówno w  przypadku buteleczek, flako-

ników, jak i  słoiczków. Precyzja wykonania 

gwintów, połysk, przezroczystość, czy możli-

wość dowolnego barwienia i  zdobienia spra-

wiają, że opakowania takie spełniają najwyższe 

oczekiwania nawet najbardziej wybrednych 

klientów. Ciekawą grupę opakowań kosme-

tycznych stanowią opakowania grubościenne 

(grubość ścianki powyżej 2 mm) imitujące szkło. 

Produkcja opakowań grubościennych jest 

możliwa wyłącznie przy zastosowaniu specjal-

nych kopolimerów PET lub przy zastosowaniu 

innych, specjalistycznych tworzyw.

Butelki oraz słoiki wielowarstwowe produ-

kowane metodą ISBM to jeden z  bardziej 

gorących tematów, którym zainteresowanych 

jest coraz więcej firm. Tematem głównym 

jest tutaj oczywiście rynek piwa, ale nie tylko. 

Wiele produktów, przede wszystkim spożyw-

czych wymaga o  wiele lepszej ochrony 

(bariery) aniżeli ta, którą może zapewnić 

PET. Główny problem to przenikalność tlenu. 

Rozwiązaniem są trójwarstwowe butelki PET 

z warstwą barierową wykonaną z poliamidu 

lub tworzywa EVOH. Innym ciekawym przy-

kładem są słoiki wielowarstwowe o podwyż-

szonej odporności temperaturowej, które 

nadają się jako opakowania do zup, wszel-

kiego rodzaju gotowych sosów czy innych 

produktów wymagających rozlewu w wyso-

kich temperaturach (do 95°C) oraz znakomitej 

barierowości. Butelki wielowarstwowe produ-

kowane są na maszynach wyposażonych 

w podwójny układ wtryskowy – jeden dla PET, 

a drugi dla warstwy barierowej.
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Obecnie 70% barierowych butelek PET ma 

strukturę wielowarstwową. Jako jeden z wielu 

przykładów można podać Continental PET 

Technol., która opracowała pięciowarstwową 

butelkę, nadającą się do nalewania napojów 

niegazowanych na gorąco. Pięć warstw 

tworzą: PET/EVOH/PCRPET/PET/EVOH /PET. 

Dwie cienkie warstwy EVOH zapewniają odpo-

wiednią barierowość. PCR PET (PCR = Post 

Consumer Recycled Resin), czyli tworzywo 

z  recyklingu poużytkowego jest przykładem 

włączenia się firmy w akcję recyklingu. Napoje 

pakowane w  butelki z  pięciowarstwowego 

PET będą mogły być sprzedawane tam, 

gdzie było to niemożliwe w szklanych butel-

kach (szkoły, plaże, pola golfowe, baseny). 

PCR PET wykorzystywany jest ponadto na 

butelki do wyrobów dotychczas pakowanych 

w butelki z PVC, np. środki dezynfekujące.

Ciekawe zastosowania PET
Tworzywo sztuczne PET uchodzi także za 

wyjątkowo przyjazne dla środowiska. Elementy 

wykonane z PET nadają się do ponownego 

przetworzenia – popularnym wykorzystaniem 

zużytych butelek PET jest przerobienie ich na 

bluzy z  polaru. Do wyprodukowania jednej 

bluzy potrzeba około 35 takich butelek.

Firma Yotvata Dairy, we współpracy z Grupą 

Strauss, zasłynęła na lokalnym rynku dzięki 

produkowanemu przez siebie czekoladowemu 

napojowi mlecznemu. Niedawno ten producent 

płynnych produktów mleczarskich zmoderni-

zował swoją 2-litrową butelkę mleka o przedłu-

żonym okresie przydatności do spożycia, zmie-

niając wykorzystywany materiał z HDPE na PET. 

Realizacja tego projektu była możliwa dzięki 

zainstalowaniu kompletnej aseptycznej linii PET 

firmy Sidel i wprowadzeniu innowacji w zakresie 

projektowania opakowań. Nowa linia produk-

cyjna wytwarza obecnie produkty w butelkach 

o  pojemności 1 litra, a  także w  nowo zapro-

jektowanej butelce PET na mleko o  pojem-

ności 2 litrów. Kompletna aseptyczna linia PET, 

obejmuje urządzenie Aseptic Combi Predis 

firmy Sidel połączone z  rozwiązaniem Capdis, 

które łączy w sobie funkcje sterylizacji preform 

i zakrętek, rozdmuchiwania i zamykania butelek, 

dzięki którym możliwe jest uzyskanie goto-

wych, zakręconych butelek PET, napełnianych 

z zachowaniem pełnej sterylności. Rozwiązanie 

Aseptic Combi Predis firmy Sidel oferuje wysoką 

efektywność kosztową i zmniejsza wpływ produ-

centa na środowisko naturalne, ponieważ nie 

zużywa wody i  wykorzystuje zaledwie kilka 

środków chemicznych, a dodatkowo pozwala 

na nieograniczone zmniejszanie masy butelek 

PET. To sprawdzone rozwiązanie przyczyniło się 

już do zaoszczędzenia 7 mld l wody i 57 000 ton 

PET przy wytworzeniu 46 mld butelek. Techno-

logia ta opiera się na aktywowaniu efektu odka-

żającego pary nadtlenku wodoru, przy pomocy 

pieca rozdmuchiwarki, bez konieczności dodat-

kowego podgrzewania preform. Ta sama 

metoda jest wykorzystywana do sterylizacji 

nakrętek, zapewniając 100% suche aseptyczne 

rozwiązanie w zakresie pakowania PET. Rozwią-

zanie Aseptic Combi Predis firmy Sidel zapewnia 

wysoki poziom higieny, wysoką prostotę obsługi 

i  elastyczność wymaganą do zaspokojenia 

potrzeb klienta, w  szczególności biorąc pod 

uwagę różne produkty, które będą obsługiwane 

w ramach linii. 

Popularna woda mineralna Evian, której 

właścicielem jest francuski koncern Danone, 

do 2025 roku będzie rozlewana do butelek 

produkowanych w 100% procentach z odzy-

skiwanych tworzyw sztucznych. Obecnie tylko 

jedna czwarta butelek produkowana jest z recy-

klatów. Evian współpracuje już z  innowacyjną 

firmą Loop Industries, która opracowała nową 

technologię przekształcania odpadów z  poli-

tereftalanu etylenu (PET) w  wysokiej jakości 

tworzywo do produkcji opakowań przeznaczo-

nych do kontaktu z żywnością. Obecnie PET 

może być poddawany recyklingowi najwyżej 

trzykrotnie gdyż dalsze jego przetwarzanie 

skutkuje znacznym pogorszeniem jakości tego 

tworzywa. Dzięki opracowanej przez Loop Indu-

stries technologii, Evian będzie mógł wielo-

krotnie poddawać tworzywa sztuczne recyklin-

gowi przy zachowaniu najwyższej jakości wyra-

bianych z nich opakowań.

X-Lite Still to najnowsze innowacyjne rozwią-

zanie firmy Sidel w  zakresie butelek PET na 

wodę niegazowaną o pojemności 500 ml. Dzięki 

niezwykle lekkiemu projektowi butelki, jest to 

najbardziej opłacalne i zrównoważone opako-

wanie dostępne na rynku. Pionierskie rozwią-

zanie zostało opracowane na potrzeby rynku 

wody niegazowanej, rozlewanej do niewiel-

kich butelek PET, głównie z  myślą o  produ-

centach chcących zoptymalizować swoje 

opakowania i  koszty produkcji. Waga butelki 

wynosząca zaledwie 6,5 grama oraz wyso-

kość 195 mm sprawiają, że Sidel X-Lite Still to 

najlżejsza na świecie butelka PET o pojemności 

500 ml na wodę niegazowaną, która zapewnia 

doskonałą wydajność, dzięki niezwykle lekkiej 

szyjce butelki. Rozwiązanie doskonale dopełnia 

zakrętka Novembal Novaqua RightCAP26. 

Butelka Sidel X-Lite Still bazuje na sprawdzonej 

podstawie StarLITE Still. Oferowane rozwią-

zanie podstawy może zostać przystosowane do 

wszystkich rozdmuchiwarek firmy Sidel i wyko-

rzystane na istniejących liniach produkcyjnych, 

co pozwala na obniżenie całkowitego kosztu 

posiadania. Opracowana przez firmę Sidel 

butelka X-Lite Still jest najlżejszym na świecie 

opakowaniem na wodę niegazowaną, co niesie 

za sobą szereg korzyści, obejmujących przede 

wszystkim radykalne zmniejszenie zużycia 

żywicy PET. W porównaniu z butelkami o wadze 

12 gramów, nowe rozwiązanie pozwala na 

oszczędność 1 485 ton materiału PET rocznie.

Światowy producent opakowań Amcor 

opracował butelki z  PET do piwa, przezna-

czone na rynek brazylijski. Najnowszy projekt 

koncernu Amcor prezentuje butelka do piwa 

New Age›s Salzburg. Zamykana jest meta-

lowym kapslem, dzięki czemu imituje standar-

dową szklaną butelkę. Pojemniki PET świetnie 

zastępują szkło podczas procesu napełniania 

i zamykania oraz wytrzymują wysokie tempe-

ratury w  procesie pasteryzacji tunelowej. 

Butelki PET, w porównaniu ze szkłem, oferują 

większe możliwości w  zakresie wzornictwa, 

będąc jednocześnie lżejszymi, łatwiejszymi 

i bezpieczniejszymi w transporcie. 

Amcor stosuje dodatek cechujący się dobrymi 

właściwościami barierowymi w  stosunku do 

tlenu, zapewniając tym samym czteromiesięczny 

okres przydatności do spożycia. Butelka jest 

dostosowana do istniejących strumieni recy-

klingu i może być w 100% poddana recyklingowi. 

W segmencie multiwitamin firma Amcor 

wprowadziła na rynek pierwszy pojemnik PET 

wykonany w 100% z materiałów tworzywowych 

z  recyklingu. Firma stworzyła nowe, przezro-

czyste opakowanie dla firmy Ritual. Recykling 

odpadów pokonsumenckich obejmuje materiały 

pochodzących z recyklingu, w tym butelek na 

napoje PET. Stosowanie tworzyw, które spełniły 

już swoje pierwotne zadanie pomaga wspierać 

infrastrukturę recyklingu i zmniejsza zapotrzebo-

wanie na surowce pierwotne.
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Grupa robocza Petcore Europe ds. ODR 

(Opaque and Difficult to Recycle) pracuje nad 

zwiększeniem przetwarzalności butelek PET 

opakowanych w  charakterystyczne foliowe 

rękawy (z ang. sleeve). Rękaw sleeve to etykieta 

foliowa w  formie tuby, która po podgrzaniu 

dostosowuje się kształtem do kształtu otacza-

nego pojemnika. Dzięki obkurczeniu etykiety 

na opakowaniu ta dostosowuje się do kształtu 

pojemnika, a zarazem umożliwia wykorzystanie 

całej dostępnej powierzchni do zadrukowania. 

Stosowanie tych etykiet, zwłaszcza pokrywają-

cych całkowicie powierzchnie butelek, sprawia 

problemy w sortowaniu butelek PET, np. przy 

użyciu detektorów bliskiej podczerwieni (NIR). 

Uniemożliwiając identyfikację detektorom 

optycznym utrudniają kierowanie butelek PET 

do odpowiedniego strumienia odpadów w celu 

recyklingu. 3-letnia aprobata pozwala na stoso-

wanie etykiet full body (obejmujących ponad 

70% powierzchni butelek o pojemności 0,5  l 

lub większych lub ponad połowę w przypadku 

mniejszych pojemników) do butelek HPC-PET 

miedzy innymi pod warunkiem, że etykieta 

została tak zaprojektowana aby mogła być 

łatwo zidentyfikowana i usunięta przez konsu-

menta. Butelki PET z perforowanymi etykietami 

muszą być opatrzone informacją dla konsu-

menta z prośbę o usunięcie jej z butelki.

W kwietniu 2019 roku Nestlé podjęło globalne 

zobowiązanie, że do 2025 r. wprowadzi opako-

wania w 100% nadające się do recyklingu lub 

takie, które będzie można ponownie wykorzy-

stać. Do tego samego roku butelki, zakrętki 

słoików, puszki, tacki, folia termokurczliwa wyko-

rzystywana do ich produkcji, a nawet warstwa 

PET w  laminatach opakowań mają zawierać 

przynajmniej od 25% do 50% materiałów 

pochodzących z  recyklingu. Między rokiem 

2020 a 2025 Nestlé wycofa nienadające się do 

recyklingu materiały opakowaniowe z tworzyw 

sztucznych lub takie, których recykling jest wyjąt-

kowo trudny. Wprowadzi natomiast do swojego 

globalnego portfolio alternatywne materiały 

opakowaniowe i nawiąże partnerstwa z wiodą-

cymi specjalistami w  tym zakresie. Deklaracja 

obejmuje m. in. eliminację plastikowych słomek, 

zwiększenie zawartości PET pochodzącego 

z  recyklingu do 35% na poziomie globalnym. 

Wraz z innymi producentami wody, firma zobo-

wiązała się, aby do 2025 r. w Unii Europejskiej 

zbieranych było 90% wszystkich butelek PET, 

a  co najmniej 25% odzyskanego tworzywa 

wykorzystywano do produkcji nowych.

Firmy Loop Industries oraz PepsiCo ogło-

siły zawarcie wieloletniej umowy, która umoż-

liwi PepsiCo zakup i  produkcję opakowań 

z  plastików wytwarzanych w  amerykańskiej 

fabryce Loop, w  tym tworzywa PET Loop 

pozyskiwanego w 100% z recyklingu. Techno-

logia Loop umożliwia PepsiCo zajęcie wiodącej 

pozycji w  zakresie przetwarzania opakowań 

plastikowych i  niedopuszczenia do sytuacji, 

w której opakowania takie staną się odpadami. 

Włoski producent maszyn do formowania 

z  rozdmuchiwaniem stretch Sipa SpA współ-

pracuje z austriackim producentem maszyn do 

recyklingu Erema Group GmbH, aby opracować 

sposób wykorzystania płatków PET w  100% 

z  recyklingu do produkcji preform zatwierdzo-

nych do kontaktu z żywnością. System o nazwie 

Xtreme Renew pozwala na wykonanie preform do 

butelek PET w całości z odpadów pokonsumenc-

kich w jednym cyklu grzewczym. Xtreme Renew 

łączy opatentowaną przez firmę Ansfelden tech-

nologię Eurema Vacurema z techniką Sipa Xtreme 

do recyklingu od butelki do butelki, która zużywa 

mniej energii, wytwarza mniej dwutlenku węgla 

i kosztuje mniej w porównaniu do systemów alter-

natywnych. Sipa współpracowała z Erema, aby 

przekształcić umyte płatki PET w PET o jakości 

spożywczej o  właściwościach dziewiczych do 

butelkowanej wody, soków, mleka i  gotowej 

herbaty. Opatentowana przez Erema technologia 

Vacurema przygotowuje myte płatki butelek PET 

do przetworzenia. System składa się z reaktora 

próżniowego połączonego z wytłaczarką jednośli-

makową. Reaktor próżniowy ma trzy strefy odka-

żania i  suszenia materiału PET. Przygotowany 

materiał można następnie podać bezpośrednio 

do obrotowego systemu formowania wtrysko-

wego Sipa Xtreme. Sipa twierdzi, że jest to jedyny 

na rynku system do formowania, który nie musi 

zaczynać się od granulowanego materiału pocho-

dzącego z recyklingu. Przetwarzanie PET pocho-

dzącego z  recyklingu bezpośrednio z  systemu 

Vacurema w postaci płatków eliminuje potrzebę 

przekształcania materiału w granulki, które musia-

łyby następnie zostać schłodzone i  ponownie 

podgrzane, co wymaga energii. Pierwszy obiekt 

wyposażony w Xtreme Renew rozpoczął dzia-

łalność w Japonii pod koniec 2018 roku. Sipa 

i Erema współpracowały z japońską firmą recy-

klingową Kyoei Industry i producentem napojów 

Suntory Holdings Ltd. przy instalacji w Kasama. 

System może wyprodukować 300 milionów 

pojemników rocznie.

Sipa opracowała także nową opcję napeł-

niania na gorąco dla jednostopniowych wtrysków 

z rozdmuchem (ISBM), która według firmy oferuje 

tańszą opcję aseptycznego napełniania i dłuższy 

okres przechowywania żywności. Według firmy 

innowacja rozwiązuje również wyzwanie zwią-

zane z etykietą. Sipa twierdzi, że pojemniki są 

odporne na temperatury napełniania 85°C i siły 

próżniowe występujące podczas schładzania. 

Ta ostatnia cecha jest ważna, ponieważ rozwią-

zuje problem deformacji butelek pod wpływem 

sił próżniowych, które mogą powodować marsz-

czenie lub odklejanie się etykiet.

Sipa udostępnia nową generację technologii 

formowania wtryskowego preform. Zaktualizo-

wana wersja o nazwie XFORM GEN4 XP może 

obsługiwać formy do 180 wnęk, skracając jedno-

cześnie czas cyklu, zużycie energii i konserwację.

Według DuPont Teijin Films, nowa, bezha-

logenowa folia PET, Melinex FR2XX o opóź-

nionej palności pomoże przetwórcom współ-

pracującym z  wieloma sektorami prze-

mysłu realizować bezpieczne aplikacje niskim 

kosztem. Folia łączy charakterystyczne dla 

poliestru cechy, takie jak wydajność i nieza-

wodność, z klasą palności VTM-0 wg klasy-

fikacji UL 94. Producent podkreśla, że o  ile 

niektóre folie polimerowe posiadają naturalną 

ognioodporność, to ich cena może być nawet 

30 razy wyższa od folii PET, które w większości 

przypadków posiadają klasę palności VTM-2. 

Według firmy, Melinex FR2XX ma być pierwszą 

z serii nowych bezhalogenowych materiałów 

PET z  klasą VTM-0. Jej typowe aplikacje 

obejmują struktury laminatów dla przemysłu 

budowlanego i branży transportowej, etykiety 

baterii, materiały izolacyjne do produkcji prze-

wodów i kabli, elektroniczne artykuły biurowe, 

oświetlenie i elastyczne obwody drukowane. 
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Według szacunków analityków rynek 

opakowań elastycznych wykona-

nych z  tworzyw sztucznych ma przed sobą 

pomyślne perspektywy – w  zależności od 

prognoz roczne tempo wzrostu szacuje się na 

ok. 5 proc. Trudno w tym momencie oczywi-

ście stwierdzić, w  jakim stopniu na sytuację 

gospodarczą – a więc także na rynek prze-

twórstwa tworzyw – wpłynie aktualna sytu-

acja epidemiologiczna; spodziewać się jednak 

należy, że generalny trend utrzyma się, nawet 

mimo możliwego przejściowego zahamo-

wania. Wiąże się to z  oczywistymi zaletami 

opakowań elastycznych: lekkością, dobrymi 

właściwościami barierowymi, możliwością 

zadrukowywania itd.

W całym procesie powstawania opakowań 

elastycznych i ich zastosowania w konkretnej 

aplikacji wyróżnić można szereg części – od 

produkcji folii, po druk opakowań i ich napeł-

nianie. Proces ten nie byłby możliwy bez 

użycia zaawansowanych urządzeń produku-

jących opakowanie oraz maszyn pakujących. 

Poniżej przedstawionych zostanie kilka przy-

kładów nowych rozwiązań w zakresie maszyn 

stosowanych w różnych etapach procesu.

REIFENHÄUSER
Firma Reifenhäuser zaprezentowała w ubie-

głym roku system koekstruzji folii Reicofeed 

Pro umożliwiający optymalizację grubości 

warstw materiału końcowego. To rozwiązanie 

umożliwiające zastąpienie folii wielowarstwo-

wych jednomateriałowymi laminatami, przy 

czym kluczową kwestią jest precyzyjne dosto-

sowanie grubości warstw funkcjonalnych przy 

zachowaniu wymaganych właściwości barie-

rowych. Technologia pozwala na dostoso-

wanie i  optymalizację do jedenastu warstw 

bez konieczności zatrzymywania linii w  celu 

przezbrojenia. System nadzoruje i wprowadza 

korekty w pracy każdej jednostki niezależnie, 

a proces jest w pełni zautomatyzowany.

W ofercie firmy warto zwrócić uwagę także 

na technologię Ultra Flat Plus, pozwala-

jącą na efektywne wykorzystanie biotworzyw 

w  produkcji materiałów opakowaniowych. 

Jak wiadomo, biotworzywa – zwłaszcza PLA 

– mogą z  powodzeniem zastępować trady-

cyjne tworzywa w  większości zastosowań, 

jednak głównym hamulcem w  ich komer-

cyjnym wykorzystaniu jest cena; dodatkowo 

materiały te wymagają dłuższej fazy wykań-

czania do uzyskania pożądanych właściwości. 

Nowości w zakresie maszyn  
do opakowań elastycznych

Użycie opakowań elastycznych z tworzyw sztucznych w różnych segmen-
tach rynku wymaga zastosowania rozmaitych maszyn wykorzystywanych 
na różnych etapach procesu – od wytłaczania folii po druk opakowań czy 
ich napełnianie.

 Michał Krajkowski 
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Odpowiedzią na te problemy jest technologia 

Ultra Flat Plus, której istotą jest rozciąganie 

wciąż jeszcze ciepłej folii – uzyskuje się przez 

to o 30% cieńszą folię o określonych właści-

wościach, przy jednoczesnym przyspieszeniu 

procesu wykańczania.

WINDMÖLLER & HÖLSCHER
Efektywność produkcji, zrównoważony 

rozwój w produkcji opakowań oraz Przemysł 

4.0 – to główne hasła prezentacji firmy Wind-

möller & Hölscher podczas ubiegłorocznych 

targów K. Głównym punktem prezentacji 

firmy była maszyna do produkcji folii metodą 

rozdmuchu VAREX II. Urządzenie zaopa-

trzone w system Machine Direction Orienta-

tion (MDO) wykorzystywane było do wytła-

czania folii polietylenowej, z  której otrzymy-

wano następnie jednomateriałowy laminat do 

produkcji opakowań typu stand-up pouch. 

Wśród nowości w ofercie firmy warto wspo-

mnieć także o  nowym systemie wspoma-

gania TURBOSTART, pozwalającym na 

zaoszczędzenie do 50% czasu podczas 

rozruchu i  zatrzymywania linii produkcyjnej. 

Z kolei w liniach do wytłaczania folii typu cast 

ciekawym rozwiązaniem z  zakresu automa-

tyzacji jest DIE CONTROL WIZARD, którego 

zastosowanie umożliwia uzyskanie nawet 

70-procentowej oszczędności czasu. Do listy 

warto dodać linię OPTIMEX II – nową gene-

rację linii do wytłaczania metodą rozdmuchu, 

oraz OPTIMEX FFS – linię do produkcji 

opakowań FFS zawierającą jednostkę druku-

jącą w czterech kolorach.

BOBST
Jesienią ubiegłego roku firma Bobst przed-

stawiła szereg nowych rozwiązań w zakresie 

maszyn do produkcji opakowań elastycz-

nych. Jedną z  nowości była prasa flekso-

graficzna VISION CI. Według przedstawicieli 

fimy urządzenie gwarantuje wysoką jakość, 

efektywność oraz stabilność procesową. 

Maszyna w wersji początkowej dostępna jest 

jako 8-kolorowa prasa umożliwiająca druko-

wanie na różnego rodzaju materiałach o zróż-

nicowanej grubości. Urządzenie odznacza 

się modułową konstrukcją pozwalającą na 

uzyskanie wysokiej ergonomii oraz ułatwiającą 

instalację i  konfigurację. VISION CI posiada 

także korzystny profil środowiskowy – tech-

nologia smartHEAT pozwala na wykorzy-

stywanie przez maszynę jej własnej energii 

cieplnej, smartCLEAN umożliwia uzyskanie 

oszczędności na tuszach i rozpuszczalnikach, 

zaś smartKEY oraz smartSET maksymalizują 

produktywność przy skróceniu czasu konfigu-

racji i ograniczeniu strat materiałowych.

Innym nowym urządzeniem używanym 

w  produkcji opakowań elastycznych jest 

zaprezentowana w ubiegłym roku w Chinach 

prasa do druku wklęsłego NOVA RS 5003. 

Urządzenie jest następcą wcześniejszego 

modelu RS 5002, ulepszonym obecnie 

o nowe funkcjonalności zapewniające wyższy 

poziom automatyzacji. Nowy model charak-

teryzuje się także zwiększoną produktywno-

ścią i lepszym profilem środowiskowym aniżeli 

poprzednia wersja.

SYNTEGON TECHNOLOGY
W ubiegłym roku firma Bosch Packa-

ging Technology – obecnie: Syntegon Tech-

nology – zaprezentowała podczas targów 

Pack Expo w USA szereg rozwiązań wpisu-

jących się w  koncepcję zrównoważonego 

rozwoju. W dziedzinie opakowań elastycznych 

firma przedstawiła rozwiązanie umożliwia-

jące przejście od opakowań wielomateriało-

wych w stronę opakowań monomateriałowych 

w  celu usprawnienia procesów recyklingu 

opakowań z  tworzyw sztucznych. Podczas 

targów firma zaprezentowała maszynę SVE 

2520 DZ przeznaczoną do pakowania w folii 

polietylenowej, o wydajności 100 toreb typu 

Doy Zip na minutę.

ULMA PACKAGING
Wśród nowości prezentowanych przez 

producentów maszyn do pakowania nie 

brakuje bardzo specyficznych rozwiązań skie-

rowanych do konkretnych odbiorców. Dobrym 

przykładem jest horyzontalna maszyna paku-

jąca FM300C zaprezentowana ostatnio przez 

brytyjski oddział firmy Ulma Packaging. Urzą-

dzenie zostało przygotowane specjalnie 

z  myślą o  branży drobiarskiej – umożliwia 

pakowanie mięsa ptaków w całości, a szyb-

kość urządzenia wynosi 60 pakietów na 

minutę. Głównym udogodnieniem wprowa-

dzonym w  tej wersji maszyny jest powięk-

szenie rozmiaru otworu wlotowego do 

200 mm, dzięki czemu pakowane może być 

także mięso większych zwierząt, jak np. indyki. 

Ułatwiona została zmiana materiałów pakują-

cych, dzięki czemu łatwiej można teraz prze-

łączyć się z  folii laminowanych na folie BDS. 

Podzespoły elektryczne, zazwyczaj umiesz-

czane w osobnej szafce, zostały zintegrowane 

z częścią mechaniczną i usytuowane na tylnej 

ścianie urządzenia. 
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Folię z  tworzyw sztucznych produkuje się 

najczęściej dwoma sposobami:

– wytłaczanie rękawa z  rozdmuchem: suro-

wiec poddany topnieniu wytłacza się 

przez okrągły otwór, a  poddany wyso-

kiemu ciśnieniu powietrza przybiera postać 

rękawa,

– wylewanie (wytłaczanie płaskoszczelinowe): 

stopiony materiał jest wytłaczany przez 

płaską dyszę i wylewany na cylinder podda-

wany procesowi chłodzenia.

Mogą składać się z  jednej bądź wielu 

warstw. Folie wielowarstwowe są złożone 

z  różnych materiałów, przez co folia spaja 

właściwości tworzyw składowych. Folie 

z  tworzyw sztucznych można łączyć 

z papierem lub folią aluminiową.

Można je wykorzystać w drukarstwie jako 

podłoże drukowe. Do tego zwiększa się 

energię powierzchniową folii za sprawą akty-

wacji folii z tworzyw sztucznych. Folie mają też 

funkcje ozdobne, np. w uszlachetnianiu druku.

Tworzywa stosowane do ich wytwarzania 

– polietylen, polipropylen (CPP, OPP, BOPP), 

kopolimer etylenu z  octanem winylu (EVAC) 

, kopolimer etylenu z  alkoholem winylowym 

(EVAL), kopolimer etylenu z kwasem metakry-

lowym, polialkohol winylu (PVA), PA, fluoropoli-

mery: (ETFE), PVC.

Folie termokurczliwe można podzielić na 

dwa rodzaje:

– jednowarstwowe ekstrudowane z  jednego 

lub z mieszanki granulatów,

– wielowarstwowe sformowane z kilku warstw 

podobnych lub różnorodnych polimerów 

w celu uzyskania specjalnych właściwości 

produktu finalnego,

– monoaxial – kurczenie orientowane 

w jednym kierunku (wzdłuż lub w poprzek),

– biaxial – orientowana w obu kierunkach.

Poliolefinowe folie termokurczliwe mogą 

być produkowane z czystych granulatów lub 

mieszanek różnych półproduktów. Dodatki 

pozwalają uzyskać specyficzne własności folii. 

I tak:

– polietylen (PE) umożliwia zgrzewalność 

i podnosi mechaniczną odporność folii,

– polipropylen (PP) zapewnia dużą sztywność, 

odporność na wysoką temperaturę i dosko-

nałe właściwości optyczne,

– kopolimer etylenu i  octanu winylu (EVA) 

wzmacnia folię, poprawia zgrzewalność 

i kurczliwość,

– alkohol etylowinylowy (EVOH) poprawia 

barierowość dla tlenu,

– poliamid (PA) zwiększa odporność na roze-

rwanie i zapewnia barierę dla gazów.

Dla porównania właściwości różnych mate-

riałów przyjęło się używać standaryzowanych 

metod testowych (ASTM):

– właściwości optyczne:

• przejrzystość [clarity] (procentowy stopień 

zniekształceń obrazu oglądanego przez 

materiał, im wyższa wartość tym czystszy 

obraz),

• połysk [gloss] (odbicie światła od 

powierzchni, im wyższa wartość tym bar-

dziej błyszcząca powierzchnia folii),

• zamglenie [haze] (stopień zamglenia oglą-

danego przez folię produktu, im wyższa 

wartość tym mniejsza wyrazistość),

– właściwości mechaniczne:

• elastyczność w  niskich temperaturach 

informuje o możliwości pracy folii (zgrze-

wanie i  kurczenie) w  niesprzyjających 

warunkach [cold temperature flex],

• moduł [modulus] – miara sztywności folii 

(im wyższy moduł tym wyższa sztywność; 

z  reguły wyższy moduł oznacza lepszą 

pracę na bardzo szybkich maszynach 

pakujących,

• poślizg [slip]na zimno [cold] (im większy 

tym mniejsza możliwość blokowania 

maszyny pakującej poprzez opór folii prze-

suwającej się po elementach maszyny) 

i na ciepło [hot] (im wyższa wartość tym 

łatwiej umieścić ostatnie opakowanie 

w pudełku zbiorczym, niektóre produkty 

wymagają jednak folii o małym poślizgu, 

aby uniknąć ześlizgiwania się opakowań 

z palet),

• współczynnik tarcia pomiędzy dwiema 

warstwami folii [coefficient of friction COF],

• odporność na przebicie [impact strength] 

(im wyższa wartość tym większa odpor-

ność na przebicie spowodowane ostrym 

narzędziem lub upadkiem),

• odporność na rozerwanie [tensile strength] 

informuje o podatności folii na rozerwanie 

(wzdłużnie i poprzecznie),

• rozciąganie [elongation] informuje, w jakim 

stopniu folia rozciągnie się przed rozerwa-

niem,

• siła zgrzewu [seal strength] to miara 

odporności spoiny na rozerwanie,

• odporność na rozdacie [tear propagation] 

pozwala ocenić skłonność materiału do 

dalszego rozrywania po jego nacięciu,

• siła obkurczania [shrink tension] to miara 

informująca o  sile wywieranej przez folię 

podczas obkurczania na pakowany produkt,

Folia termokurczliwa 
– niezbędny element pakowania wyrobów

Folia termokurczliwa często jest spotykana z życiu codziennym. Służy ona do pakowania żywności czy do robienia 
tzw. zgrzewek. W jaki sposób się ją otrzymuje i z jakich surowców?

 Joanna Troska- Grudzień 
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• kurczliwość [free shrink] to stopień 

obkurczu folii w procentach

– właściwości fizykochemiczne:

• przepuszczalność pary wodnej [M.V.T.R.] 

– miara istotna przy pakowaniu żywności 

informująca o  zdolności folii do pozby-

wania się wody z opakowania,

• przepuszczalność tlenu [O.T.R.] – miara 

istotna przy pakowaniu żywności infor-

mująca o zdolności folii do ograniczania 

dopływu tlenu do opakowania.

Orientacja
Folie z  tworzyw sztucznych przeważnie 

rozciągane są jednoosiowo (orientacja 

jednoosiowa) albo dwuosiowo (orientacja 

dwuosiowa). Proces rozciągania odbywa się 

w wysokiej temperaturze poniżej temperatury 

mięknienia. Po ogrzaniu, folie obkurczają się 

zgodnie z  kierunkiem orientacji. Właściwość 

termokurczliwości ma swoje zastosowanie 

w opakowaniach. Chcąc pozbawić folię orien-

towaną tych właściwości należy ją podgrzać 

po orientacji do temperatury pośredniej między 

temperaturą orientacji a mięknienia.

Ciekawostki tworzywowe
Ciekawie przedstawia się tworzywo biopo-

limerowe – polietylen I’m green – w  100% 

wykonany z surowców odnawialnych. Charak-

teryzuje się niższą emisją gazów cieplarnia-

nych, nadaje się do recyklingu.

Jest to tzw „zielone tworzywo sztuczne”, 

znane także jako polietylen I’m green, wytwa-

rzane z brazylijskiej trzciny cukrowej.

Polietylen I’m green wykazuje takie same 

właściwości, jak polietylen petrochemiczny 

w zakresie zastosowań, wydajności, a szcze-

gólnie w recyklingu. Nadaje się do produkcji 

folii (wytłaczanie z rozdmuchem) termokurcz-

liwej do palet.

Inne rodzaje folii – barierowe folie termokur-

czliwe – kopolimer PVDC występuje w termo-

kurczliwych foliach barierowych. Współwytła-

czaną folię o składzie PVDC/EVAC, które nie 

wymagają użycia środków wiążących, można 

wymienić jako najprostszy przykład omawia-

nego typu materiałów. Aczkolwiek wytwa-

rzane i  stosowane są również kombinacje 

wielomateriałowe z użyciem środków wiążą-

cych. PVDC stwarza kontrowersje z  punktu 

widzenia zagrożeń dla środowiska naturalnego 

i w niektórych krajach nie jest akceptowany. 

Stało się to bodźcem do opracowania tech-

nologii wytwarzania barierowych folii termokur-

czliwych, w których PVDC zastąpiono kopoli-

merem EVOH. Tego rodzaju dwukierunkowo 

orientowane folie współwytłaczane, zawierają 

coraz częściej warstwę PA. 

Folia termokurczliwa 
poliolefinowa

Folie termokurczliwe  na bazie poliolefin 

to materiał służący do łatwego, szybkiego, 

czystego i  trwałego pakowania wszelkiego 

rodzaju produktów w  zestawy, tj. butelek, 

puszek, kartonów oraz  wyrobów wykonanych 

z drewna, metalu lub tworzyw sztucznych. 

Poliolefiny to polimery zawierające tylko 

węgiel i  wodór, w  których występują długie 

łańcuchy węglowe -C-C-C-, stanowiące 

podstawowy szkielet łańcuchów samych poli-

merów. W związku z czym folia na bazie polio-

lefin charakteryzuje się dużą wytrzymałością 

mechaniczną oraz znakomitymi właściwościami 

optycznymi. Bezwonne i obojętne fizjologicznie 

są odporne na działanie wody, roztworów 

soli, kwasów ługów, alkoholi i benzyny. Mate-

riały i wyroby w stanie gotowym nie przenoszą 

do środków spożywczych żadnych skład-

ników w  ilościach stanowiących zagrożenie 

dla zdrowia ludzi i powodujących niedopusz-

czalne zmiany w składzie ww. środków. Wystę-

pują w kolorze naturalnym polietylenu lub są 

barwione. Folie poliolefinowe są bezpieczne dla 

zdrowia i przyjazne dla środowiska naturalnego.

Pomimo temperatury pracy folii termo-

kurczliwej na poziomie 120-160oC opako-

wania z  delikatnych kartonów nie mają 

prawa być uszkodzone w  procesie pako-

wania przy jej użyciu. Dzieje się tak dlatego, 

iż to folia jest nagrzewana tylko w punktach 

łączenia i następnie pod wpływem ciepła się 

obkurcza prezentując się bardzo estetycznie 

na gotowym produkcie. Folia termokurcz-

liwa – poliolefinowa obniża koszty pakowania 

gotowego produktu podkreślając jego walory. 

Niektórzy odbiorcy wyrobów traktują obkur-

czoną folię niczym plombę fabryczną doko-

nując zakupów np. elektroniki użytkowej.

Folia termokurczliwa to odpowiedni sposób 

na ochronę towarów podczas transportu, 

a  także na precyzyjne zapakowanie towaru 

w celu zachowania świeżości.

Folia polietylenowa to mocna i  wytrzy-

mała folia stosowana przede wszystkim przez 

klientów, którzy potrzebują zabezpieczyć 

swoje towary podczas transportu. Doskonale 

mocuje towar i zabezpiecza go przed kurzem, 

wilgocią i  uszkodzeniami ani szkodliwych 

składników.

Folia PE zachowuje sztywność i  odpor-

ność  na pękanie w temperaturach zamrażania 

żywności (do -70° C), jest bezwonna i pozba-

wiona smaku, nie zawiera substancji toksycz-

nych.   Najczęściej wykorzystywana jest do 

tworzenia zgrzewek (np. butelki z  napojami, 

puszki, kosmetyki, słoiki, znicze itp.).

Poliolefina POLITERM SF jest wysokiej 

jakości wielowarstwową folią termokurczliwą, 

charakteryzującą się wysoką przezroczysto-

ścią, połyskiem oraz bardzo dobrymi właści-

wościami kurczliwymi.

Atutem folii poliolefinowej  jest jej wytrzyma-

łość mechaniczna.   W przypadku poliolefiny 

można  z powodzeniem używać folii o znacznie 

niższych grubościach niż w przypadku innych 

materiałów opakowaniowych, co pozwala 

znacznie obniżyć koszty  finalnego produktu.

Materiał ten polecany jest do pakowania 

produktów, gdzie oprócz funkcji ochronnej 

znaczenie mają walory estetyczne opako-

wania. Nadaje się do pakowania zarówno 

produktów o regularnych, jak i nieregularnych 

kształtach np. pudełek, puszek, artykułów 

papierniczych, świec itp.

Do otrzymywania folii można również używać 

np. Hostalen ACP 7740 F2. Jest to polietylen 

dużej gęstości o średniej masie cząsteczkowej 

i wąskim jej rozkładzie, który jest produkowany 

w  jednej z najnowocześniejszych technologii 

produkcji HDPE Hostalen ACP. Odpowiednia 

budowa i  struktura polimeru zapewnia jego 

łatwe przetwórstwo i bardzo dobrą homoge-

nizację podczas procesu produkcji na liniach 

LDPE. Wysoka gęstość materiału umoż-

liwia zwiększenie sztywności folii, co z  kolei 

daje możliwość redukcji grubości bez utraty 

najistotniejszych parametrów, takich jak kurcz-

liwość czy odporność na rozdarcie. Hostalen 

ACP 7740 F2 pozwala na utrzymanie właści-

wości optycznych folii, nie zmieniając połysku, 

zmętnienia czy ilości żeli. 

Jest przeznaczony do produkcji wielowar-

stwowych folii polietylenowych. Materiał może 

być używany w 100% jako wypełnienie jednej 
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z warstw środkowych folii pięciowarstwowych, 

lub też jako dodatek w mieszaninie. Produkt 

ten znajduje zastosowanie m.in. w takich apli-

kacjach jak np.:

– folie Collation Shrink  – zbiorcze opakowanie 

butelek, puszek, pudełek itp. W  przypadku 

tej aplikacji materiał  Hostalen ACP 7740 F2 

zapewnia obniżenie gramatury opakowania przy 

zachowaniu takich samych sił trzymających,

– folie opakowaniowe / folie higieniczne  – 

pakowanie pionowe i poziome. W tym przy-

padku Hostalen ACP 7740 F2  umożliwia 

redukcję grubości folii zachowując tę samą 

sztywność, a jednocześnie te same wysokie 

wydajności procesu pakowania,

– folie termokurczliwe  – pakowanie waty 

szklanej, pakowanie materacy, itp. Właści-

wości materiału, a szczególnie duża odpor-

ność na rozciąganie, poprawiają siły trzyma-

jące pozwalając na redukcję grubości folii.

Folie PVC
Folia PVC jest to wysokiej jakości folia na 

bazie polichlorku winylu stosowana do owijania 

produktów przez maszyny pakujące termicznie 

obkurczające. Folia termokurczliwa PVC charak-

teryzuje się niską temperaturą zgrzewania, dużą 

wytrzymałością na zrywanie oraz znaczną prze-

zroczystością. Ze względu na bardzo dobrą 

kurczliwość w stosunkowo niskiej temperaturze 

(80-120°C) oraz niewielką grubość, najczęściej 

wykorzystywana jest do pakowania produktów 

o małej masie i małych rozmiarach.

Z powodzeniem sprawdza się w  dzia-

łach zabawkarskim, papierniczym, poligra-

ficznym i logistyce. PVC najczęściej stosuje się 

przy pakowaniu produktów, takich jak pakiety 

promocyjne, puzzle, gry planszowe, kosmetyki, 

artykuły higieniczne, płyty kompaktowe, kasety 

audio i wideo, książki, artykuły biurowe, albumy 

fotograficzne, wyroby z  tworzyw sztucznych, 

a także bombonierki i pudełka z ciastkami.

Folia PVC termokurczliwa jest nietoksyczna 

i po zużyciu nadaje się recyklingu. Stosowana 

jest w postaci półrękawa wykorzystywanego 

do opakowania przez całkowite zamknięcie 

oraz taśmy do opakowania przez całkowite 

lub częściowe zamknięcie

Plusy i minusy folii PVC:

– bardzo łatwa w  zgrzewaniu i  obkurczaniu 

(małe wymagania w  stosunku do maszyn 

pakujących),

– niska temperatura obkurczania,

– szybkie obkurczanie,

– słaba wytrzymałość zgrzewu,

– konieczność używania grubszych folii niż 

POF z uwagi na niską odporność na prze-

bicie i rozerwanie,

– bardzo duża wrażliwość na różnice temperatur 

(w niskiej folia pęka, w wysokiej, tj. od 30°C 

następuję niekontrolowane kurczenie folii),

– niedostosowanie do pracy na szybkich 

maszynach zarówno ze względu na wytrzy-

małość, jak i  opary powodujące korozję 

automatów.

Maszyny
Przykłady maszyn pakujących
Półautomatyczna linia pakująca AU-8 może 

składać się z  półautomatycznej pakowarki 

AU-8 oraz tunelu grzewczo – przelotowego 

TF 600/400/1000. Maszyna ma za zadanie 

pakować w folię polietylenową, o właściwościach 

termokurczliwych produktów jednostkowych, 

np. butelek, słoików, puszek, artykułów metalo-

wych i drewnianych, chemii gospodarczej, zniczy, 

kosmetyków itp. w opakowania zbiorcze.

Zadaniem operatora jest ręczne ułożenie 

pakowanych przedmiotów w ramieniu pako-

warki, przesunięcie ich przez ekran z  folii na 

blat wyjściowy, wycofanie ramienia zgarnia-

jącego i  oburęczne wciśnięcie przycisków 

START, które uruchamiają pneumatyczny 

docisk pakowanych produktów i zgrzewanie 

folii. Ponowne ułożenie pakowanych przed-

miotów w  ramieniu zgarniającym i  przesu-

nięcie ich przez ekran z folii spowoduje powtó-

rzenie całego cyklu pakowania oraz prze-

pchnięcie poprzedniego pakietu na taśmę 

transportującą tunelu. W  tunelu obkurcza-

jącym zachodzi proces obkurczania folii, 

dzięki temu pakiet ma nadany ostateczny 

kształt, który na końcu procesu chłodzony 

jest przez wentylator na blacie rolkowym 

odbiorczym o  długości 500 mm. Maszyna 

posiada mikroprocesorowy system sterowania 

i kontroli pracy, licznik opakowań zbiorczych, 

zgrzewadło stałocieplne, sygnalizację błędów 

i awarii, system automatycznego odwijania folii 

z górnej rolki, a także blaty robocze wykonane 

ze stali nierdzewnej. Linia wyposażona jest 

w  urządzenia elektryczne oraz osłony prze-

strzeni roboczej zgodne ze standardami UE.

Zgrzewarki do folii 
Profesjonalna, wyposażona w  specjalny 

system bezpieczeństwa, a przy tym skuteczna 

zgrzewarka do folii termokurczliwych nadaje 

Tabela 1. Charakterystyka przykładowych tworzyw wykorzystywanych do produkcji 
folii termokurczliwej

Właściwości LDPE LLDPE
Gęstość (23°C) [g/cm3] ≤0,920 0,918-0,935
MFR (190/2,16) [g/10 min] 0,20-1,95 1,0-8,0
Moduł sprężystości przy rozciąganiu [MPa] 260 255
Naprężenie rozciągające na granicy plastyczności [MPa] 10 11
Temp. mięknienia wg Vicata [ºC] 96 97-128
Rezystywność skrośna [Ω·cm] >1016 >1016

Rezystywność powierzchniowa [Ω] 1013 1013

Wytrzymałość na przebicie [kV/cm] >700 >700
Nazwy handlowe Malen E, Lupolen Dowlex, Exceed

Zastosowanie

Folie na worki 
transportowe, 

termokurczliwe, torby 
reklamowe

Folie termokurczliwe, 
folie stretch, 

wielowarstwowe 

Tabela 2. Charakterystyka termokurczliwej folii PVC 

Specyfikacja
 Gęstość [g/cm3] 1295 - 1400
 Grubość [μm] 15 18 20 25 30
 Długość półrękawa [m] 750 650 550 450 400
 Długość taśmy [m] 1500 1300 1100 900 800
 Szerokość folii [mm] 250 do 600 (co 50)
 Skurcz pionowy i poziomy [%]  35 x 35 (standard)
 Tolerancja wagi i długości [%]  ± 3%
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się do opakowywania produktów, takich jak 

płyty CD, kosmetyki, artykuły elektryczne, 

książki, czasopisma itp.

Wydajność i prosta obsługa
To sprzęt o  wyjątkowym stopniu uniwer-

salności – ze względu na prostą obsługę 

sprawdzi się podczas pracy w każdym zakła-

dzie czy firmie produkcyjnej. Kolejną zaletą 

zgrzewarki folii jest jej wydajność – pozwala nie 

tylko na szybkie, ale także bardzo dokładne 

opakowanie danego produktu. 

Dzięki swojej wszechstronnej konstrukcji 

może być wykorzystywana do opakowywania 

małych oraz większych kartonów czy pudełek. 

Dużą zaletą jaką posiada każda zgrzewarka 

do worków foliowych jest powtarzalność dzia-

łania – uzyskać można w szybkim czasie takie 

same efekty dla dużej grupy artykułów. 

Efektywność 
To urządzenia, które pomagają osiągnąć 

zadowalające efekty zabezpieczania oraz opako-

wania towarów – przedłużają trwałość artykułów, 

szczególnie spożywczych i  chemicznych. To 

ochrona przed wilgocią i różnego rodzaju zanie-

czyszczeniami. Oprócz tego pomaga uniknąć 

przenikania zapachów i  sprawiają, że opako-

wany w ten sposób towar wygląda estetycznie. 

Przykład: Seria SL
W jakiejkolwiek działalności handlowej 

stale rośnie zapotrzebowanie na tanie, proste 

i szybkie rozwiązania dotyczące pakowania

Maszyny produkowane przez SMIPACK 

stanowią odpowiednie rozwiązanie, dzięki 

niesłychanej różnorodności zastosowań.

Seria SL komorowych pakowarek kątowych 

zawiera modele przeznaczone do produkcji do 

300 opakowań/godzinę.

Urządzenie Flowpacker lightline 
Wyposażone jest w najnowszą technologię 

termozgrzewania, które w  sposób delikatny 

i wydajny pakuje produkty wrażliwe na ciepło, 

m.in. czekoladę. Urządzenie Flowpacker jest 

częścią nowej serii maszyn lightline. Nieza-

leżnie od tego, czy chodzi o czekoladę, batony 

czekoladowe czy wafle cukiernicze, konsu-

ment otrzymuje wiele z tych wyrobów cukierni-

czych w postaci zapakowanej w torebki zgrze-

wane z rękawów i gotowej do spożycia. Urzą-

dzenie Flowpacker lightline firmy Schubert jest 

wstępnie skonfigurowaną z  maszyną paku-

jącą, składającą się z agregatu Flowmodul do 

pakowania produktów w  torebki zgrzewane 

z  rękawa i  linii układająco-pakującej, która 

efektywnie i delikatnie pakuje w nie produkty 

luźne lub umieszczone na tackach.

Urządzenie Flowmodul jest kompatybilne 

ze wszelkimi powszechnie stosowanymi 

foliami zgrzewanymi na gorąco i zimno, a tym 

samym zapewnia maksymalną elastyczność 

w zakresie konfigurowania produktu. 

Nowa opatentowana technologia termo-

zgrzewania charakteryzuje się bardzo niską 

emisją ciepła i stałym czasem zgrzewania przy 

zmiennej prędkości przemieszczania.

Pakowaczki termokurczliwe 
pactur

Pakowaczka termokurczliwa LADY PACK 

AUTO 60L/80L ze względu na swą uniwer-

salność przeznaczona jest do pakowania 

każdego typu produktu. 

Wyposażona została w  obrotowy (boczny) 

zespół zgrzewający pozwalający na termozgrze-

wanie produktów o dowolnej długości (minimum 

150 mm, maximum – bez ograniczeń).

Urządzenie posiada wszystkie regulacje 

automatyczne. 

Jest w  stanie zapakować produkty rela-

tywnie duże osiągając dobre rezultaty 

zarówno pod względem wydajności, jak 

i estetyki wykonania. 

Uniwersalność pozwala na rozwią-

zanie problemów dotyczących produktów 

w zakresie ich wielkości i formy, szybkie przej-

ście z  jednego produktu na drugi oraz na 

stosowanie folii termokurczliwej PP i PE. 

Wydajność produkcyjna liczona w sztukach/

minutę jest uzależniona od wymiarów pakowa-

nego produktu, w szczególności od długości. 

Regulowana jest poprzez prędkość przesuwu 

taśm transportowych i rozwijania folii: zawiera 

się w przedziale od 8 do 30 m/min.

Pakowaczka termokurczliwa 
S600; S800; S1200

Nowa generacja urządzeń do pakowania 

pakietów zbiorczych. 

Charakteryzuje się estetyką wykonania, 

praktycznością w użytkowaniu, niezawodno-

ścią, trwałością i solidnością konstrukcji, przy 

jednoczesnej ekonomiczności w użytkowaniu. 

Transporter o długości 1 m (długość może 

być modyfikowana w zależności od zapotrze-

bowania), ustawiony prostopadle do maszyny. 

Położenie transportera: prawe lub lewe 

(w zależności od potrzeb). 

Siłownik popychający – pneumatyczny 

modyfikujący trajektorię przesuwu produktu. 

Popychacz ustawiony prostopadle do 

kierunku przesuwu produktu. 

Materiał pakujący: PE.

Aplikacje folii 
termokurczliwej

Folia nadaje się do okrywania rusztowań 

–  pod folią tworzy się szczelne środowisko 

izolujące pracowników od warunków zewnętrz-

nych. Produkt daje możliwość wytworzenia 

odpowiedniego klimatu wewnątrz konstrukcji 

– występuje również w  wersji trudnopalnej, 

co daje możliwość korzystania z nagrzewnic 

i zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.

Dane techniczne przykładowej folii termo-

kurczliwej do okrywania rusztowań:

Tabela 3. Parametry techniczne linii AU-8-TF600x400x1000*AU-8-TF600x400x1500*

Zasilanie: 3×400 V, 50/60 Hz
Moc zainstalowana: 16,5 kW
Moc eksploatacyjna: 8 kW
Sprężone powietrze: 0,6 MPa
Zapotrzebowanie powietrza: 170 l/min
Masa całkowita: ~600 kg
Długość robocza zgrzewu: 600 mm
Grubość folii: 40 do 100 µm
Wydajność: do 12 cykli/min* * zależy od rodzaju produktów i formatu pakietu
Kolor: – konstrukcja RAL7001 – osłony bezpieczeństwa RAL7021
Konstrukcja malowana proszkowo: RAL7001, RAL7021
Temperatura pracy: 0 do 40°C

Sterowanie:
Mikroprocesorowy układ sterowania z diagnostyką pracy, 
interfejsem człowiek-maszyna HMI
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Typ: Folia LDPE

Wymiary rolki: 6m x 25m

Grubość: 300 mikronów

Kolor: biały (mleczny)

Materiał: polietylen

Rozciągliwość: 18 (wzdłuż) / 15 (wszerz) N/mm2

Stabilizacja UV: TAK

Opakowanie: rolka (składana 3-krotnie). 

Długość 170 cm

Waga: 45 kg.

Etykiety termokurczliwe
Etykiety termokurczliwe z wysokiej jakości 

nadrukiem produkuje się z  wrażliwego na 

ciepło materiału polimerowego, który nagrze-

wając się doskonale przylega do pojemnika 

i dopasowuje się do jego kształtu, dzięki temu 

ożywiając reklamę produktu.

Wyjątkowe możliwości etykiet termokurczli-

wych pozwalają na ich zastosowanie w wielu 

branżach: produkcji artykułów spożywczych, 

napojów, artykułów chemii gospodarczej, 

w  branży kosmetycznej, farmaceutycznej 

i innych. Etykiety mogą być również używane 

jako plomby zabezpieczające, które zapew-

niają nienaruszalność opakowania.

Rodzaje etykiet:

– etykieta-plomba;

– etykieta obejmująca całą powierzchnię 

pojemnika;

– etykieta-plomba obejmująca całą 

powierzchnię pojemnika;

– etykieta obejmująca część pojemnika;

– podwójna etykieta.

Dlaczego warto stosować etykiety termo-

kurczliwe?

– reklama na całej powierzchni pojemnika 

(360°);

– etykieta idealnie przylega do ścian pojem-

nika dostosowując się do jego kształtu;

– możliwość stosowania etykiet termokurczli-

wych jako plomb;

– zadruk folii odbywa się od wewnętrznej strony, 

dzięki temu nadruk nie ulega ścieraniu;

– opakowanie posiada połysk i wyraziste kolory;

– ponieważ etykieta okrywa całą powierzchnię 

pojemnika, można używać pojemników wypro-

dukowanych z materiałów gorszej jakości;

– etykietę przymocowuje się do pojemnika 

bez użycia kleju;

– możliwość perforowania etykiety w celu jej 

łatwiejszego usunięcia z pojemnika;

– możliwość stosowania etykiety przy pako-

waniu gorących produktów;

– niewidoczny szew spajający brzegi etykiety; 

etykieta jest odporna na odklejanie się pod 

wpływem wilgoci;

– w razie stłuczenia pojemnik rozpryskuje się 

na mniejszą liczbę odprysków; etykiety cał-

kowicie spełniają wymogi przeróbki.

Z ciekawostek
Folia termokurczliwa to fantastyczne 

tworzywo, dające wiele możliwości. Można 

wykonać z niej piękne kolczyki i  inne rodzaje 

biżuterii, zawieszki do albumów, notesów 

i innych projektów, elementy kartek itp.

Jak używa się folii termokurczliwej w  tym 

przypadku?

Można na niej stemplować, rysować, 

wycinać z niej kształty dziurkaczami, wykrojni-

kami lub ręcznie… następnie nagrzewa się ją 

za pomocą nagrzewnicy lub w melting pot.

Podczas nagrzewania folia spektakularnie 

wygina się, kurczy i gęstnieje, w ostatniej fazie 

prostuje się.  Gotowy element można również 

potuszować i posypać pudrem do embossingu, 

po czym ponownie nagrzać nagrzewnicą.

Wycięte element, np: trybiki, klucze i  inne 

można potuszować metalicznymi tuszami 

– wówczas po skurczeniu otrzymuje się prze-

piękne ozdoby imitujące metal.

Zagadnienie folii termokurczliwych jest 

bardzo szerokie, dlatego w  artykule zostały 

przedstawione tylko niektóre jego aspekty. 
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Tabela 4. Parametry pracy maszyn S 600, S 800, S 1200

model 
szerokość 
ramienia 

zgrzewającego

maksymalna 
szerokość 
bębna folii

napięcie 
moc 

zainstalowana 
zasilanie 

pneumatyczne 

S 600 600 mm 520 mm 380 V / 3f 11 kW 6-8 bar
S 800 800 mm 720 mm 380 V / 3f 18,5 kW 6-8 bar
S 1200 1200 mm 1200 mm 380 V / 3  35 kW 6-8 bar

Rys. 1   
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SYNCRO, lider w projektowaniu i budowie urządzeń peryferyjnych 

dedykowanych do sterowania procesami na liniach wytłaczania, 

produkuje w szczególności szeroką gamę dozowników grawimetrycz-

nych, scentralizowane systemy transportu surowców, profilomierze i auto-

matyczne pierścienie chłodzące do kontroli grubości folii rozdmuchiwanej, 

systemy pomiaru i kontroli grubości dla wszystkich procesów przetwór-

stwa tworzyw sztucznych, jak również kompletne wyposażenie linii wytła-

czania w panele sterujące, szafy elektryczne, automatyzację i nadzór.

Firma PLASMAC, należąca do Syncro Group, ale i austriackiej grupy 

Erema, oferuje najszerszy zakres maszyn do odzysku odpadów prze-

mysłowych w procesach produkcji tworzyw sztucznych.

W szczególności, Plasmac produkuje wytłaczarki do odzysku 

odpadów in-line, dostarczane wraz z  systemem penumatycznym 

systemem do transportu trymu i  wytłaczarek off-line do wszystkich 

odpadów przemysłowych, w tym zwojów folii lub odlewów, odpadów 

z  formowania wtryskowego lub rozdmuchowego, linii do wytłaczania 

arkuszy płyt rur i profili itp.

Propozycja PLANTECH-CST jest unikalna, ponieważ projektuje 

i produkuje kompletne instalacje do składowania, transportu i dozowania 

skomplikowanych materiałów, takich jak proszki, płatki i ciecze, a zatem 

jest jednym takim dostawcą w zakresie gospodarki surowcowej.

Syncro Group mocno wierzy w  Circular Economy, a  znaczne 

inwestycje w dziale badań i  rozwoju koncentrują się nie tylko na IoT 

(internet of Things) i Industry 4.0, ale także na znalezieniu kongenialnych 

rozwiązań w celu oszczędzania energii i surowców.

Maszyny produkowane w całości przez Syncro Group reprezentują 

najwyższy poziom technologii stosowanej do kontroli wytłaczania i nie 

tylko.

SYNCRO jest odpowiednim partnerem dla firm, które chcą mieć 

kontrolę nad całą linią produkcyjną.

Firma Syncro opracowała system zarządzania Syntrol™, który umoż-

liwia wizualizację i synchronizację sterowania wieloma liniami produkcyj-

nymi z jednego ekranu HMI.

Na przykład, w procesie rozdmuchu folii, jeden operator z central-

nego panelu sterowania kontroluje temperatury, ciśnienia, pętlę i profil 

chłodzenia, IBC i taśmy, klatkę i odbiór.

Oprócz aplikacji Syntrol Supervisor, Syncro dostarcza kluczowe 

komponenty dla linii, w tym:

Pierścień chłodzący i  automatyczny regulator profilu: Systemy 

Typhoon™ i Flyer™ automatycznie utrzymują tolerancje folii, zwięk-

szając produktywność i redukując ilość odpadów.

Sterowniki IBC i Layflat. Sterowanie IBC i Syibc™ zostało zaprojek-

towane aby automatycznie zarządzać wydajnością dmuchawy, koor-

dynując jednocześnie wszystkie funkcje i  zintegrowane urządzenie 

chłodzące Vortyx™, które zwiększa wydajność chłodzenia. Systemy 

te zostały zaprojektowane i opatentowane w celu osiągnięcia maksy-

malnej precyzji i wydajności.

Systemy pomiaru grubości: SYNCRO oferuje szeroki zakres skanerów 

opartych na różnych technologiach, takich jak Xray, IR, NIR, Indukcyjny do 

pomiaru profilu lub grubości we wszystkich procesach wytłaczania, takich 

jak: rozdmuch folii, folia cast, arkusze, guma, kalandrowane PVC itp.

To, co odróżnia Syncro od reszty rynku to zespół zajmujący się 

modernizacją istniejących i przestarzałych linii. 

Więcej informacji o Grupie Syncro i jej biurach w Europie, Ameryce 

i Azji można znaleźć na stronie www.syncro-group.it. 

Maszyny do kontroli wytłaczania 
w ofercie Kanitech

Syncro Group to włoski holding zrodzony z  pomysłu 
stworzenia grupy firm zajmujących się projektowaniem 
i budową maszyn do automatyzacji procesów przetwa-
rzania tworzyw sztucznych i materiałów pokrewnych.
W skład Syncro Group wchodzą trzy spółki produkcyjne 
we Włoszech, jak również szereg spółek zależnych roz-
sianych po 4 kontynentach, z których każda posiada 
własną, dedykowaną działalność podstawową, ale 
wszystkie trzy uzupełniają się we wspólnej propozycji.
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Metody wytwarzania  
folii polimerowych

Jedną z  najczęściej wykorzystywanych 

technik wytwarzania folii polimerowych jest 

wytłaczanie z rozdmuchiwaniem. Folie płaskie 

o grubości 0,008 – 0,3 mm produkowane są 

przy użyciu dyszy szczelinowej płaskiej i ochła-

dzane na drodze wylewania na walec chło-

dzony wodą – cast lub chill roll. Folie, których 

grubość mieści się w przedziale od 0,025 do 

1,5 mm, ochładzane są na walcach gładziarki, 

zazwyczaj trójwalcowej. 

Podstawowymi tworzywami stosowa-

nymi do produkcji folii są poliolefiny: polietylen 

PE-LD i PE-HD, polistyren PS, polipropylen PP, 

polichlorek winylu PVC i poli(tereftalan etylenu) 

PET. Poza tym stosowane są również inne 

tworzywa polimerowe: poliamid PA, kopolimer 

etylen/octan winylu EVAc, polialkohol winylowy 

PVOH oraz jego kopolimer z etylenem EVOH.

Właściwości folii można projektować 

w  wyniku współwytłaczania folii wielowar-

stwowych, czyli łączenia różnych tworzyw. 

Poszczególne warstwy folii wielowarstwowej 

spełniają określone funkcje: przenoszą obcią-

żenia zewnętrzne, tworzą barierę w  odnie-

sieniu do tlenu lub pary wodnej lub łączą 

współwytłaczane tworzywa.

Wytłaczanie 
z rozdmuchiwaniem folii

W technologii wytłaczania z  rozdmuchem 

folii rurowej wyróżnia się dwa podstawowe 

procesy: wytłaczanie tworzywa i  rozdmuchi-

wanie folii. Zmiany właściwości folii najczę-

ściej uzyskuje się zmieniając warunki rozdmu-

chiwania, bez zmiany warunków wytłaczania. 

W etapie wytłaczania w zależności od rodzaju 

wytłaczanej folii stosuje się odpowiednią ilość 

wytłaczarek. W  przypadku folii jednowar-

stwowej stosowana jest jedna, a  wielowar-

stwowej – nawet kilka wytłaczarek.

Proces wytłaczania folii z rozdmuchem jedno-

stopniowym obejmuje etapy, takie jak dozowanie 

tworzywa i  składników dodatkowych, upla-

stycznienia w  wytłaczarce oraz kształtowanie 

strumienia w  głowicy do postaci rury cienko-

ściennej. Następnie ochładza się i jednocześnie 

formuje folię poprzez jej wyciąganie i rozdmuchi-

wanie do wymaganych wymiarów. W kolejnym 

etapie rozdmuchana folia jest spłaszczana do 

podwójnie złożonej wstęgi oraz zwijana.

Podczas jednostopniowego rozdmuchi-

wania rury cienkościennej tworzywo jest wpraw-

dzie orientowane dwuosiowo, jednak proce-

sowi rozciągania ulega tylko opuszczające dyszę 

głowicy tworzywo, które znajduje się w stanie 

plastycznym lub ciekłym, ponieważ temperatura 

wytłaczanego tworzywa znacznie przekracza 

jego temperaturę topnienia. Chociaż wystę-

puje tu orientacja molekularna, co potwierdzają 

zwiększone wartości właściwości mechanicz-

nych folii, jednak zmiany te są nieduże w porów-

naniu z kilkakrotnym zwiększeniem tych właści-

wości w przypadku folii uzyskanych w procesie 

wytłaczania z  dwustopniowym rozdmuchiwa-

niem. Dlatego folie wytwarzane metodą wytła-

METODY WYTWARZANIA FOLII POLIMEROWYCH

Po pierwsze wytłaczanie z rozdmuchem

Tworzywa sztuczne niewątpliwie zrewolucjonizowały świat opakowań. Opakowania foliowe umożliwiają zabez-
pieczenie produktów wszelkiego typu, aby uchronić je przed wilgocią, uszkodzeniami mechanicznymi i innymi 
szkodliwymi czynnikami. Folia z tworzyw polimerowych przeznaczona jest do różnorodnych zastosowań: worki 
na odpady, woreczki śniadaniowe, folia ogrodowa, do sianokiszonek, izolacji oraz opakowaniowa – jedno- 
lub wielowarstwowa. Najczęściej wykorzystuje się ją jako materiał do jednostkowego pakowania produktów. 
W ostatnich latach w opakowalnictwie można zauważyć wzrost zainteresowania orientowaną folią polipropy-
lenową OPP oraz tzw. folią wylewaną. Jest to spowodowane specyficznymi właściwościami pozwalającymi 
na utrzymanie jakości różnorodnych produktów (w tym spożywczych), w wielu systemach pakowania. Jakimi 
metodami wytwarza się folię?

 Edyta Gibas 

Rys. 1   Rozdmuch folii
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czania z jednostopniowym rozdmuchiwaniem nie 

są uważane za orientowane. Folia wytwarzana 

metodą jednostopniową posiada mało este-

tyczne zgrzewy i ograniczoną przezroczystość.

Folie otrzymywane techniką wytłaczania 

z rozdmuchem dwustopniowym zaliczane są do 

folii orientowanych, ponieważ podczas drugiego 

stopnia rozdmuchiwania jej rozciąganie i jedno-

cześnie orientacja przebiega w  temperaturze 

niższej od temperatury topnienia tworzywa poli-

merowego, co korzystnie wpływa na właści-

wości mechaniczne oraz przezroczystość folii. 

Folie wytwarzane metodą wytłaczania 

z  rozdmuchiwaniem dwustopniowym są 

bardziej estetyczne i  wykorzystywane do 

owijania drogich wyrobów. 

W procesie tym uzyskuje się folie jedno- 

i wielowarstwowe z PE, PE i PP, PA, EVOH, 

EVAC i  tworzyw monomerowych o  dobrych 

właściwościach mechanicznych i barierowych. 

Folie orientowane wykorzystywane są jako 

folie termokurczliwe do pakowania produktów 

spożywczych wysokiej jakości, natomiast 

rękawy folii stosowane są jako osłonki prze-

tworów mięsnych oraz używa się ich do pako-

wania żywności w atmosferze obojętnej.

Wytłaczanie folii orientowanych
Proces wytłaczania folii orientowanych 

odbywa się w liniach technologicznych działają-

cych w sposób ciągły. Metoda ta pod względem 

konstrukcyjnym jest podobna do rozwiązania 

konstrukcyjnego linii do wytłaczania z rozdmu-

chiwaniem jednostopniowym folii, ale stosuje się 

tutaj drugi stopień rozdmuchiwania folii. Proces 

ten pozwala na otrzymywanie folii złożonej z 3, 

5 lub 7 warstw grubości 25-90 µm i  szero-

kości złożonego rękawa od 50 do 600 mm. 

Folia przechodząc przez zespól nagrzewnic 

ulega nagrzaniu i  jednoczesnemu rozciąganiu 

poprzecznemu oraz wzdłużnemu, co powoduje 

orientację tworzywa polimerowego. Rozciąganie 

rękawa folii wywołuje orientację makrocząste-

czek tworzywa i w efekcie polepszenie właści-

wości mechanicznych i optycznych. Jednakże 

podczas użytkowania pod wpływem tempera-

tury ulega nadmiernemu kurczeniu, co powo-

duje zmianę grubości. Dlatego często folie orien-

towana poddaje się stabilizacji cieplnej w tempe-

raturze, w której zachodzi proces krystalizacji. 

Podczas stabilizacji cieplnej następuje redukcja 

naprężeń wewnętrznych powstałych w wyniku 

orientowania rękawa folii. Stabilizację stosuje 

się m.in. w procesie wytwarzania osłonek z PA 

przeznaczonych do pakowania przetworów 

mięsnych. Folie, które mają pełnić rolę termo-

kurczliwych nie są poddawane temu procesowi. 

Folia orientowana otrzymywana w  procesie 

wytłaczania z  rozdmuchiwaniem dwustop-

niowym jest często również poddawana mody-

fikacji radiacyjnej (działaniu promieniowania elek-

tronowego). Jej celem jest sieciowanie polimeru 

powodujące korzystne zmiany właściwości 

mechanicznych, cieplnych i  chemicznych folii. 

Jeżeli nie jest wymagany wysoki stopień skurczu 

folii (np. do ok. 30%) tylko zwiększona wytrzy-

małość na rozrywanie i przebicie stosunkowo 

cienkiej folii, to proces napromieniania jest reali-

zowany po procesie orientowania folii. W przy-

padku, gdy wysoki stopień skurczu (>50%) jest 

wymagany, to proces napromieniania folii należy 

przeprowadzić przed jej orientowaniem.
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Linia technologiczna do wytłaczania 

z  rozdmuchiwaniem foli i orientowa-

nych znacznie zwiększa koszty inwesty-

cyjne w  porównaniu do linii z  rozdmuchiwa-

niem jednostopniowym. W  tego typu liniach 

możliwe jest wytworzenie jedynie folii oriento-

wanych, co zmniejsza atrakcyjność procesu 

pod względem ekonomicznym. Z tego powodu 

znacznie rzadziej stosuje się metody wytła-

czania z rozdmuchiwaniem folii orientowanych.

Folie wylewane typu cast
Folia typu cast wytwarzana jest również 

z użyciem wytłaczarki. Z głowicy przez długą, 

wąską szczelinę płynnego jeszcze tworzywo 

jest podawane bezpośrednio na obracający się 

walec o  zwierciadlanej, gładkiej powierzchni, 

spełniający jednocześnie funkcję odciągu. 

Zarówno ten główny walec, jak i  kilka innych 

następujących po nim są intensywnie chło-

dzone. Chłodzenie ma decydujący wpływ na 

jakość otrzymanej folii. Dodatkowo w  stronę 

folii kierowany jest też dodatkowy silny strumień 

powietrza, aby zapewnić lepsze przyleganie folii 

do powierzchni walca i dodatkowe chłodzenie. 

Otrzymywana w ten sposób folia, nie podlegając 

żadnemu rozciąganiu, nie jest tak bardzo usta-

bilizowana mechanicznie, wykazuje jednak nieco 

różniące się od siebie właściwości wzdłużne 

(MD) i poprzeczne (TD). Natomiast gwałtowny 

proces jej schładzania powoduje, że ma bardzo 

dobre właściwości optyczne. 

Grubość folii reguluje się zmianą szerokości 

szczeliny, czyli zmianą ilości wylewanej masy 

tworzywa oraz prędkością obrotów walca odbie-

rającego tę masę. Szczelina, przez którą folia jest 

wytłaczana na zewnątrz może być pojedyncza 

lub składać się z kilku węższych szczelin. W tym 

drugim przypadku wytłaczana przez nie masa 

polimerowa, będąca w  postaci oddzielnych 

warstewek jeszcze w fazie dużej plastyczności 

łączy się, dając folię wielowarstwową. Proces 

ten nazywamy współwytłaczaniem lub koeks-

truzją (coextrusion). W  foliach wielowarstwo-

wych plastyczna masa tworząca każdą z warstw 

wytwarzana jest w  oddzielnej części ekstru-

dera. Pozwala to, aby każdą z nich otrzymywać 

z innego surowca.

Poprzez dodanie do podstawowego 

tworzywa różnych składników (jako poszcze-

gólne warstwy) można zmieniać właściwości 

otrzymanej folii: odporność termiczną (thermal 

resistance), temperaturę topnienia (zgrzewu), 

współczynnik tarcia – coefficient of friction (COF), 

stopień plastyczności, stopień odporności na 

zaparowanie wewnętrznej warstwy opakowania, 

barwę, zwiększoną odporność na niskie tempe-

ratury, antybloking, zwiększoną odporność na 

powstawanie ładunków elektrostatycznych 

(static electricity) na folii, efekt pamięci niezbędny 

dla folii typu TWIST do zawijania cukierków, folię 

antystatyczną do kart magnetycznych czy folię 

tzw. oddychającą (breathable) o  zwiększonej 

przepuszczalności tlenu.

Folie typu cast używa się również do wytwa-

rzania laminatów z  innymi foliami. Odpowiedni 

dobór właściwości poszczególnych warstw 

laminatu pozwala na dobór jego końcowej 

barierowości lub wytrzymałości mechanicznej 

niezbędnej do pakowania danego produktu. 

Zadruk wewnętrznej strony tej folii odznacza się 

wysokimi walorami estetycznymi (druk widoczny 

jest przez warstwę folii dającą efekt połysku), 

funkcjonalnymi (nadruk nie ściera się) oraz higie-

nicznymi (nie istnieje obawa bezpośredniego 

kontaktu pakowanego produktu z nadrukiem). 

Nie istnieje też niebezpieczeństwo przyklejania 

się farby do gorących szczęk podczas formo-

wania opakowania na maszynie pakującej. 

Folia stretch
Folia stretch to materiał opakowaniowy, 

który prawie w  100% produkuje się z  linio-

wego polietylenem o niskiej gęstości – LDPE. 

Najważniejsze cechy folii stretch to elastycz-

ność, termoplastyczność, woskowatość 

i  transparentność. Wyróżnia się folię stretch: 

ręczną, maszynową oraz Jumbo. Folia stretch 

ręczna posiada najmniejszą grubość i służy do 

aplikacji ręcznej. Jej grubość można określić 

w przybliżeniu w zakresie 10-40 mikrometrów. 

Folia stretch maszynowa przeznaczona do 

paletyzacji za pomocą maszyn. Przeznaczone 

są one do pakowania ciężkich towarów odpor-

nych na odkształcenia. Natomiast folia stretch 

Jumbo jest materiałem wielowarstwowym, 

przeznaczonym do konfekcjonowania, czyli 

przetwarzania jej na folię ręczną i maszynową.

Folia stretch produkowana jest z zastosowa-

niem technologii wytłaczania z  rozdmuchem. 

Folia wytworzona w  ten sposób jest bardzo 

rozciągliwa, lecz posiada moment krytyczny, po 

przekroczeniu którego zrywa się. Materiał ten 

sprawdza się dobrze w rolnictwie, a także przy 

otrzymywaniu folii wykorzystywanych w  prze-

myśle spożywczym. Druga metoda polega na 

wylaniu surowca ze specjalnej głowicy (metoda 

„cast”). Następnie jest ona szybko rozciągana 

i  schładzana za pomocą specjalnych wytła-

czarek. Folia powstająca podczas tego procesu 

jest bardzo elastyczna oraz wytrzymała na roze-

rwania i  przebicia. Jest to znacznie bardziej 

wydajna metoda w  porównaniu z  technologią 

rozdmuchu. Jednak obniżone koszty produkcji 

oraz możliwość większego naciągu odbijają 

się na cenie gotowego materiału. Folia wytwo-

rzona w technologii wylewu maszynowego „cast” 

wykorzystywana jest głównie do owijania palet. 
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Tabela 1. Porównanie właściwości folii propylenowej: cast i orientowanej

Parametr folii CPP OPP
Ciężar właściwy [g/cm3] 0,90 0,91
Wytrzymałość na rozciąganie MD [N/mm2] 60 120
Wytrzymałość na rozciąganie TD [N/mm2] 40 300
Wydłużenie przy zerwaniu MD [%] 650 210
Wydłużenie przy zerwaniu TD [%] 800 50
Moduł sprężystości MD [N/mm2] 850 2000
Moduł sprężystości TD [N/mm2] 800 4000

Rys. 2   Linia do produkcji folii cast
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Rozdmuch znalazł zastosowanie, jako 

dodatkowa operacja, w  technologii 

przetwórstwa i  wytłaczania. Otrzymywany 

w  stanie plastycznym półfabrykat musi być 

poddany operacji rozciągania. Sama operacja 

rozciągania może odbywać się w  kierunku 

poprzecznym, podłużnym lub w obu kierun-

kach jednocześnie. Jednym z  czynników 

stanowiących medium rozciągające jest 

powietrze podawane pod zwiększonym 

ciśnieniem, a proces z tym związany nazywa 

się właśnie rozdmuchiwaniem bądź rozdmu-

chem. 

Wytłaczanie 
z rozdmuchiwaniem – folie

W  procesie wytłaczania półfabrykatem 

poddawanym rozdmuchiwaniu jest wytło-

czyna o przekroju zamkniętym osiowo-syme-

trycznym, zwykle kołowym. Rozdmuchiwanie 

można przeprowadzać na dwa sposoby. 

W przypadku pierwszego proces odbywa się 

w warunkach teoretycznie nieograniczonego 

rozciągania mechanicznego i  nazywany jest 

wytłaczaniem z  rozciąganiem swobodnym. 

Produkt finalny stanowi folia w postaci rękawa, 

jednorodna geometrycznie w  przekroju 

poprzecznym i bez szwu. W drugim przypadku 

objętość, w jakiej zachodzi rozciąganie półfa-

brykatu, ograniczona jest za pomocą kształtu 

gniazda formującego narzędzia. Proces taki 

nazywa się wytłaczaniem z  rozdmuchiwa-

niem w formie, a jego rezultatem są pojemniki 

o zróżnicowanym kształcie i zmiennej grubości 

ścianki.

Z rozdmuchiwaniem 
swobodnym – folie

W  skład linii technologicznej wytłaczania 

z  rozdmuchiwaniem swobodnym wchodzi 

wytłaczarka z głowicą wyposażoną w dyszę 

szczelinową pierścieniową oraz urządzenia: 

nadmuchujące, spłaszczające folię rurową, 

odbierające i  nawijające. Proces takiego 

wytłaczania polega na wykonaniu wytłoczyny 

w postaci rury i natychmiastowym jej rozdmu-

chaniu za pomocą powietrza o  ciśnieniu 

nieznacznie większym od atmosferycznego. 

Jednocześnie zachodzi rozciąganie wykony-

wanego rękawa z folii za pomocą urządzenia 

odbierającego.

Na skutek działania powietrza pod 

nieznacznie zwiększonym ciśnieniem 

–  podawanego przez głowicę wytła-

czarską do wnętrza rękawa z folii – zachodzi 

przede wszystkim rozciąganie w  kierunku 

poprzecznym, natomiast podczas wycią-

gania na urządzeniu odbierającym następuje 

rozciąganie w kierunku wzdłużnym. Powietrze 

rozdmuchujące jest wprowadzane do wnętrza 

folii rurowej przez otwór lub otwory wykonane 

w rdzeniu dyszy głowicy wytłaczarskiej.

Otrzymana za pomocą wytłaczarki 

konwencjonalnej folia rurowa jest ochła-

dzana bezpośrednio za dyszą głowicy wytła-

czarskiej przez urządzenie nadmuchujące 

strumieniami powietrza. Powietrze to poda-

wane jest ze szczelin pierścieni chłodzą-

cych przymocowanych do głowicy wytła-

czarskiej i  do  konstrukcji nośnej stano-

wiska. Do pierścieni doprowadzane jest za 

pomocą dmuchawy lub sprężarki. Intensyw-

ność ochładzania musi być wystarczająca 

do całkowitego ochłodzenia rękawa z  folii, 

zanim zostanie zamknięty między pierwszymi 

rolkami urządzenia spłaszczającego.

Po ochłodzeniu folia rurowa spłaszczana 

jest dwiema płytami ślizgowymi ustawionymi 

względem siebie pod pewnym kątem i  trafia 

między dwa wałki obrotowe. Urządzenie 

odbierające składa się z dwóch walców doci-

skanych do siebie za pomocą sprężyny. Na 

skutek siły tarcia występującej między folią 

a  walcami następuje rozciąganie wzdłużne 

spłaszczonej folii rurowej. Na koniec jest ona 

nawijana na wale urządzenia nawijającego.

Występują trzy odmiany wytłaczania 

z  rozdmuchiwaniem swobodnym: pionowo 

w  górę (najczęściej stosowane), pionowo 

w dół i poziomo.

W pierwszej z odmian wytłaczarka znajduje 

się pod urządzeniem odbierającym. Kierunek 

odprowadzania folii w górę sprawia, że jest 

stosunkowo najmniej problemów z  kontro-

lowaniem przebiegu procesu i  zapewnie-

niem właściwych wartości współczynników 

rozciągania poprzecznego i wzdłużnego (od 

nich zależy grubość i średnica rękawa z folii). 

Jednak na rękaw oddziałuje wówczas gorące 

powietrze unoszące się znad głowicy wytła-

czarskiej, co wymaga intensywniejszego 

chłodzenia.

W  przypadku drugiej odmiany (pionowo 

w  dół) wytłaczarka ustawiona jest powyżej 

urządzenia odbierającego. Ciepłe powie-

trze z  głowicy wytłaczarskiej nie powoduje 

Rozdmuch – jedna z mniej popularnych 
metod przetwórstwa tworzyw

Rozdmuch - właściwie wszyscy wiedzą o co chodzi - jest to po prostu kształtowanie wyrobu gotowego pustego 
w środku. W „rozdmuchu” można otrzymać opakowania, części samochodowe, zbiorniki paliwowe, słoiki, butelki 
itp. Zakres stosowania jest ogromny. Jaki jest przebieg tego typu procesu?

 Joanna Troska-Grudzień 
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tu zakłóceń w ochładzaniu folii rurowej, ale 

może je spowodować ruch zimnego powie-

trza w  pomieszczeniu, w  którym odbywa 

się wytłaczanie z  rozdmuchiwaniem. Do 

wad wytłaczania tego typu należy możli-

wość deformowania się folii i niekontrolowane 

wyciąganie jej z  dyszy głowicy wytłaczar-

skiej (pod wpływem własnego ciężaru folii). 

W praktyce jest to kompensowane podtrzy-

mującym działaniem wałków urządzenia 

spłaszczającego i odbierającego.

Proces produkcji folii rozpoczyna się 

w  nagrzanym do 160-230oC cylindrze 

(ślimaku) wytłaczarki, gdzie następuje 

mieszanie tworzyw wchodzących w  skład 

mieszanki, z  której powstaje folia. Przetwo-

rzona mieszanka trafia do głowicy z  przyłą-

czem sprężonego powietrza do rozdmuchu. 

Folia zostaje schłodzona na odcinku głowica 

– urządzenie odbierające, następnie w postaci 

rękawa, półrękawa lub taśmy zostaje nawi-

nięta na tuleje (bobiny, gilzy) na urządzeniach 

nawijających.

Podstawową miarą jakości współcześnie 

produkowanej folii jest rozrzut grubości. 

Opcjonalnie l inia do wytłaczania foli i 

z rozdmuchem w postaci rękawa może być 

wyposażona w odpowiednie czujniki ustala-

jące grubość i szerokość. Nowoczesne linie 

do wytłaczania wyposażane są w systemy 

automatycznej regulacji grubości folii, w  jej 

poprzecznym przekroju, z  równoczesnym 

ciągłym pomiarem grubości za pomocą 

czujnika pojemnościowego. Grubość regu-

luje się za pomocą sterowania tempera-

turą stref grzejnych wzdłuż obwodu głowicy 

i  natężeniem przepływu powietrza ochła-

dzającego folie w segmentach obwodu pier-

ścienia chłodzącego. Pozwala to uzyskać 

tolerancję grubości w  granicach do ±3%. 

Większość operacji na takich liniach jest 

zautomatyzowana. 

Przykład – maszyna np. wytłaczania 

z rozdmuchiwaniem folii pionowo w górę.

W obu odmianach wytłaczania z rozdmuchi-

waniem w kierunku pionowym stosowane są 

głowice poprzeczne, natomiast w przypadku 

wytłaczania poziomego stosuje się głowicę 

wzdłużną. Poziome wytłaczanie pozwala na 

łatwy dostęp do wszystkich urządzeń linii 

technologicznej

Podstawową wadą jest jednak zwisanie 

folii pod własnym ciężarem, szczególnie 

widoczne przy większych średnicach rękawa. 

Skutkuje to nierównomiernym rozciąga-

niem folii, dlatego też technikę tę wykorzy-

stuje się głównie przy wytwarzaniu folii rurowej 

o  niewielkiej średnicy. Podczas wytwa-

rzania rękawa z  folii rurowej podstawowym 

warunkiem technologicznym jest utrzy-

manie właściwej tolerancji grubości i zacho-

wanie równomierności rozprowadzenia lokal-

nych zmarszczeń i  fałd pojawiających się 

wzdłuż folii. Różnice w jej grubości powodują 

nierówne nawijanie się folii na wale urządzenia 

nawijającego i  pogarszanie się jej jakości. 

W celu wyeliminowania tego problemu stosuje 

się napęd obrotowo-zwrotny urządzenia 

nawijającego.

Czynniki wpływające na właściwości 

mechaniczne folii rurowej to temperatura folii 

w chwili opuszczania dyszy głowicy wytaczar-

skiej, wartości współczynników rozciągania 

w  kierunku wzdłużnym i  poprzecznym oraz 

grubość folii, na którą wpływ mają głównie: 

masowe natężenie przepływu tworzywa, śred-

nica wytłaczanej folii rurowej, ciśnienie powie-

trza rozdmuchującego oraz prędkość odbie-

rania folii.

Tworzywa, które można brać pod uwagę 

w  produkcji folii: PE-LD, PE-LLD, PE-HD, 

PS, PP, PVC, PET, PA, EVAC, EVOH, PVOH 

i PVCD. Charakteryzują się one zróżnicowa-

nymi właściwościami, szczególnie w odnie-

sieniu do folii wielowarstwowych. Wpływa 

to na polepszenie właściwości przetwór-

czych (np. zgrzewalności), mechanicznych 

(sztywności), obniżenie kosztów wytwa-

rzania i poprawę cech użytkowych (zwięk-

szenie współczynnika tarcia, przejrzystości, 

odporności cieplnej, a  przede wszystkim 

barierowości). 

Folie otrzymywane metodą wytłaczania 

z  rozdmuchiwaniem dwustopniowym zalicza 

się do folii orientowanych, ponieważ podczas 

drugiego stopnia rozdmuchiwania folii jej 

rozciąganie, a  tym samym orientacja prze-

biega w  temperaturze niższej od tempera-

tury topnienia tworzywa polimerowego, co 

zapewnia m.in. znaczne polepszenie właści-

wości mechanicznych w porównaniu z metodą 

jednostopniową.

Przykład – linia do rozdmuchu 5-warstwowej 

folii stretch. 

Linia zawiera m.in.: 

– zespół składający się z 5 wytłaczarek, 

– system wewnętrznego chłodzenia balonu 

folii IBC, 

– system dozowania grawimetrycznego ame-

rykańskiej firmy Plast-Control, 

– system do pomiaru grubości folii Plast-

Control, 

– komplet nawijaków, 

– nawijaki do ścinek folii tzw. „bandówek”, 

– wydajność: 500 kg/godz,

– szerokość folii: 1700 mm. 

Inne linie do wytłaczania folii metodą 

rozdmuchu:

– wielowarstwowe linie do wytłaczania:

 ALEKO ABA/ABC– wytłaczarki do pro-

dukcji 3-warstwowej folii polietylenowej 

– typu ABA i  typu ABC:  stosunek warstw 

1/8/1; CaCO3 dodatków do 70% w  war-

stwie B,

 ALEKO MULTILAYER  – wytłaczarki do 

produkcji 3-warstwowej i 5-warstwowej folii 

polietylenowej,

– jednowarstwowe linie do wytłaczania:

 ALEKO MAXI – wytłaczarki wysokiej wydaj-

ności do produkcji folii LDPE o dużej szero-

kości,

 ALEKO MIDI – wytłaczarki do produkcji folii 

HDPE/LDPE,

 ALEKO MINI – wytłaczarki do produkcji folii 

HDPE/LDPE,

I inne.

Wytłaczanie z rozdmuchem 
w formie

Przebieg procesu wytłaczania z  rozdmu-

chiwaniem w formie: a) wprowadzenie wytło-

czyny do przestrzeni roboczej formy rozdmu-

chowej, b) zamknięcie formy i wprowadzenie 

trzpienia rozdmuchowego, c) ukształtowanie 

pojemnika, d) usunięcie naddatków tech-

nologicznych wytłoczyny, e) otwarcie formy 

i usunięcie pojemnika, f) obróbka brzegu szyjki 

i zamknięcie pojemnika.

– Odmiana jednoetapowa 

W tej odmianie głowicę wytłaczarską 

opuszcza wytłoczyna w  formie rury w stanie 

plastycznym, która jest wprowadzana do 

otwartego gniazda formy rozdmuchowej, ta 

zaś następnie jest zamykana. W  obszarze 

szyjki i dna pojemnika odcinek wytłoczyny jest 

zgrzewany i odcinany, a po zamknięciu formy 
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– rozdmuchiwany do kształtu i  wymiarów 

gniazda formującego, odpowiadających 

kształtowi i wymiarom pojemnika. Następnie 

tworzywo zostaje w  formie ochłodzone, po 

czym formę się otwiera, a gotowy pojemnik 

usuwa z gniazda.

Podczas rozdmuchiwania wytłoczyny 

następuje przede wszystkim rozciąganie jej 

w kierunku poprzecznym oraz, w mniejszym 

stopniu, w kierunku wzdłużnym, głównie pod 

wpływem ciężaru własnego tworzywa w gnieź-

dzie. W  przypadku mniejszych pojemników 

trzpień rozdmuchujący wprowadzany jest do 

formy rozdmuchowej z góry, natomiast przy 

wytwarzaniu pojemników większych trzpień 

znajduje się na dole formy.

W  celu zapewnienia jednakowej grubości 

ścianki pojemnika sama wytłoczyna powinna 

mieć ścianki o  różnej grubości – grubszą 

tam, gdzie następuje większe rozciąganie 

w kierunku poprzecznym. Wykonanie wytło-

czyny o  zmiennej grubości ścianki wymaga 

stosowania głowicy wytłaczarskiej z  regulo-

waną szczeliną.

– Odmiana dwuetapowa 

Odmiana dwuetapowa eliminuje wady 

jednoetapowej dzięki temu, że podczas 

formowania wstępnego (pierwszy etap) 

wykonywana jest kształtka wstępna zwana 

preformą, o  mniejszych wymiarach i  grub-

szej ściance, natomiast w  etapie drugim 

następuje formowanie zasadnicze, w którym 

po ustaleniu temperatury preformy jest ona 

rozdmuchiwana w gnieździe formy z ewen-

tualnym zastosowaniem wzdłużnego rozcią-

gania mechanicznego w  celu otrzymania 

gotowego pojemnika.

Do zalet dwuetapowego wytłaczania 

z  rozdmuchiwaniem w  formie w porównaniu 

z  jednoetapowym należą: zmniejszenie masy 

porównywalnego pojemnika, zwiększenie 

odporności na uderzenia, zwiększenie odpor-

ności na podciśnienie oraz wytrzymałości 

zmęczeniowej, a  także polepszenie właści-

wości barierowych.

Otrzymywane metodą wytłaczania 

z  rozdmuchiwaniem w  formie pojemniki 

z  tworzyw termoplastycznych charaktery-

zują się zróżnicowanym kształtem i  wymia-

rami. Mają one stosunkowo grube ścianki 

(które z  założenia nie mogą znacznie różnić 

się grubością), a  w  obszarze szyjki na dnie 

pojemnika występuje widoczny szew po 

zgrzewaniu, co wpływa niekorzystnie na este-

tykę wykonania. Występują też problemy 

z wykonaniem dokładnego gwintu na szyjce. 

Podobnie jak w  przypadku wytłaczania 

z rozdmuchiwaniem folii można tu stosować 

technologię wielowarstwową, co ma istotne 

znaczenie szczególnie przy wykonywaniu 

pojemników, od których wymaga się bardzo 

dobrych właściwości barierowych, np. zbior-

ników paliwowych.

Wtryskiwanie 
z rozdmuchiwaniem 

Proces dwuetapowy – przykład produkcja 

butelek 

Najpierw produkowane są preformy 

w  procesie formowania wtryskowego. 

Następnie po podgrzaniu jest ona rozcią-

gana za pomocą trzpienia i  rozdmuchi-

wana. Wtryskiwanie jest metodą polegającą 

na cyklicznym stopieniu tworzywa (tempe-

ratura przetwórstwa to ok. 280°C), wtry-

śnięciu go do formy i  schłodzeniu. W  przy-

padku produkcji preform cykl trwa on 

ok. 12-14 sekund i w jego trakcie produkowa-

nych jest nawet 288 preform. Drugim etapem 

jest rozdmuch, który polega na nagrzaniu 

preformy do 80-95°C przy użyciu promien-

ników ciepła lub podczerwieni, a  następnie 

uformowaniu wyrobu. Żeby preformę prawi-

dłowo nagrzać należy to robić dwukrotnie 

z  przerwą na kondycjonowanie, aby ciepło 

wniknęło w  głąb preformy. Formowanie 

wyrobu odbywa się początkowo przy użyciu 

trzpienia, który służy do wstępnego rozcią-

gnięcia preformy. Gdyby został pominęty 

ten etap, tworzywo pod wpływem powietrza 

najpierw dotknęłoby ścianek formy i  szybko 

się schłodziło uniemożliwiając dalsze formo-

wanie. W  trakcie rozciągania następuje od 

razu rozdmuch wstępny, po czym ma miejsce 

rozdmuch zasadniczy. Podczas rozdmuchu 

zasadniczego formowany jest finalny wyrób. 

Po uformowaniu wyrobu następuje dekom-

presja (usuwane jest ciśnienie z  gotowej 

butelki) i usunięcie wyrobu z formy. 

Schemat procesu rozdmuchu, składający 

się z: zamknięcia formy, wsunięcia trzpienia 

i wstępnego rozdmuchu, rozdmuchu zasadni-

czego, dekompresji i usunięcia wyrobu.

W odmianie bezpośredniej w  formie wtry-

skowej otrzymuje się wypraskę wtryskową, 

która stanowi kształtkę wstępną. Po ochło-

dzeniu zostaje ona z  formy wtryskowej 

niezwłocznie przeniesiona, za pomocą 

rdzenia, do formy rozdmuchowej. Tu po osią-

gnięciu właściwej temperatury uplastyczniania 

poddawana jest rozdmuchiwaniu i  osiąga 

kształt oraz wymiary pojemnika właściwego. 

W  formie rozdmuchowej ulega zestaleniu, 

forma zostaje otwarta, a  gotowy pojemnik 

usunięty z gniazda.

Technologia 3D 
Bardzo często wytwarzanie wyrobów tech-

nicznych odbywa się poprzez wytłaczanie 

z  rozdmuchem i  współwytłaczanie sekwen-

cyjne. 

Rozdmuchiwanie 3D 
Tego typu technologię „wymyślono”, aby 

produkować detale bez spoiny zgniatanej. 

Najczęściej produkuje się detale dla przemysłu 

samochodowego i  orurowanie do urządzeń 

AGD.

Technologie:

– wytłaczanie półfabrykatów i dostarczanie ich 

do jednej połówki formy, 

– manipulowanie półfabrykatem za pomocą 

urządzeń pomocniczych.

Do dostarczania półfabrykatów można 

stosować:

– ruchomą dyszę / głowicę,

– ruchomą połówkę formy / jednostkę zamy-

kającą, 

– kombinowany ruch wytłaczarki / połówki 

formy.

Tabela 1. Iloczyn wydajność produkcji (liczba butelek/godzinę) i gramatury butelki 

Szkło 0,5 l PET 0,5 l Szkło 1,5 l PET 1,5 l
Masa [kg] 0,292[7] ok. 0,022[8] 1,5 0,042[1]

SEC [kWh/kg]
ok. 2,17 

[9]
ok. 0,3+0,12 

[10-12]
ok. 2,17 

[9] 
ok. 0,3+0,12 

[10-12] 
Jednostkowe zużycie energii 
[kWh/butelka]
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Wspólną cechą jest to, że konieczne jest 

koordynacyjne sterowanie ruchem albo jednej 

połówki formy. Wypraskę można dostarczać 

wielokierunkowo.

Główna zaleta metody polega na stoso-

waniu jednodzielnej formy do rozdmuchu.

Zalety: stosowanie niedużych wytłaczarek, 

wymagana mniejsza siła zamykania form, 

mniejsze nakłady na usuwanie nadlewów, brak 

potrzeby dodatkowej obróbki zewnętrznych 

średnic wyrobu.

Jedną z firm, która się specjalizuje w tego 

typu produkcji jest firma A.T.E. Srl, która 

wypracowała doświadczenie w produkcji tech-

niką rozdmuchową 3D, z możliwością użycia 

nadtrysku z gumy termoplastycznej oraz form 

o wysokiej technologii.

Zdolność do realizacji komponentów funk-

cjonalnych będących w  stanie dostosować 

się do różnych zastosowań/funkcji pozwo-

liło A .T.E. srl wyspecjalizować się w produkcji 

następujących elementów:

– komponentów dla SCR (selective catalyst 

reduction) EURO6;

– kanałów wentylacyjnych klimatyzacji;

– rur wydechowych.

Do procesów produkcyjnych używa się 

następujących materiałów:

– polietylen: o  wysokiej gestosci (HDPE), 

o niskiej gęstości (LDPE);

– polipropylen: homopolimer, kopolimer, typu 

random, stabilizowany ciepłem, wzmoc-

niony włóknem szklanym;

– poliamid: PA6, PA66, PA6.66, PA12 wzmoc-

niony włóknem szklanym lub cząstkami 

mineralnymi;

– elastomery termoplastyczne (TPE): TPV, 

TPO, TEEE;

– poliester;

– ABS;

– TPU.

Przykład: PA do formowania rozdmucho-

wego 3D 

Zalety stosowania PA: bardzo gładkie 

powierzchnie wewnętrzne rur, dobra spawal-

ność.

Przykładowy poliamid 66 Durethan AKV 

320 Z  H2.0 oraz poliamid 6 Durethan 

BKV 320 Z  H2.0. Związki te są dostoso-

wane do formowania rozdmuchowego 3D 

m.in. kanałów powietrznych. Dobre właści-

wości przetwórcze obu poliamidów można 

przypisać częściowo ich wysokiej sztyw-

ności w  stanie stopionym. Uniemożliwia to 

wytłoczonej wstępnie kształtce uginanie się 

pod własnym ciężarem i  rozdęcie formy. 

Szeroki zakres przetwórczy gwarantuje, że 

wewnętrzne powierzchnie rur powietrza doła-

dowującego, np. są tak bardzo gładkie, że 

powietrze osiąga przepływ optymalny, a nie 

turbulentny. Kolejną zaletą tych związków 

jest ich wysoka odporność na media zazwy-

czaj spotykane w komorze silnika, takie jak 

oleje, paliwa i wyciekające kwaśne gazy spali-

nowe. Pod względem odporności na czyn-

niki chemiczne, stosowane dwa materiały są 

lepsze od termoplastycznych elastomerów 

poliestrowych, z  których takie części, jak 

czyste kanały powietrzne są także czasami 

produkowane.

Omawiając poliamidy warto wspomnieć 

o PA 6 – Grilon XE 3333 (Grilon RVZ 15 H). 

Są to poliamidy do rozdmuchu, które charak-

teryzują się stabilną, wysoką lepkością mate-

riału na całej długości wiszącej wytłoczyny 

(uniemożliwia to jego rozerwanie w  czasie 

rozdmuchu). Pozwoliło to również na stoso-

wanie tego tworzywa w technice wytłaczanie 

z rozdmuchem zarówno metodą dwuwymia-

rową, jak i 3D.

Inny ważny parametr to stabilność 

chemiczna i  brak tendencji do degradacji 

termicznej. 

Podstawowe dane techniczne: zawartość 

włókna szklanego – 15%; gęstość – 1,20 kg/

dm3; możliwy wymiar części – 30 l; grubość 

ścianki – 6 mm; temp. przetwórstwa – 240oC.

Podstawowe parametry przetwórstwa:

1. Temperatury:

– strefa 1 – 250°C,

– strefa 2 – 245°C,

– strefa 3 – 240°C,

– strefa 4 – 240°C,

– złącze głowicy – 240°C,

– akumulator – 240°C,

– dysza – 230°C,

– orientacyjna temp. topnienia – 240°C,

– temperatura formy – 40-60°C,

2. Zakładany skurcz – 0,5-1%.

3. Współczynnik rozdmuchu – 1,8-1.

Formy
O czym jeszcze należy pamiętać przy tego 

typu produkcji? Oczywiście o formach.

Formy rozdmuchowe muszą spełniać dwa 

zasadnicze zadania: odwzorowywać kształt 

wnęki formy na wprowadzonym do niej upla-

stycznionym tworzywie   w postaci rękawa 

oraz studzić gotowy wyrób przed wyję-

ciem go z  formy rozdmuchowej. Prawidłowe 

zaprojektowanie i wykonanie formy rozdmu-

chowej powinno opierać się o  szczegółowe 

dane. Przede wszystkim należy określić rodzaj 

tworzywa, z  którego będzie wykonywany 

wyrób oraz wielkość produkcji. Ma to zasad-

niczy wpływ na dobór materiału na formy 

rozdmuchowe. Formy najczęściej produko-

wane są ze stopów aluminium wraz z wkład-

kami z   innych metali takich, jak stali oraz 

brązów. Jeżeli są narażone na korozję,  mogą 

być wykonywane ze stali nierdzewnych lub 

kwasoodpornych.

 

Urządzenia do rozdmuchu 
Przykłady urządzeń elektrycznych: 

– Rozdmuchiwarka BBM X-100E

Elektryczna rozdmuchiwarka jednostacyjna 

przeznaczona do produkcji butelek o pojem-

ności od 15 ml do 15 litrów oraz kanistrów 

o pojemności do 10 litrów.

Dostępne siły zwarcia do 180 do 400 kN

Układ sterowania BBM/Beckhoff „BlowControl

Nowoczesny układ sterowania BBM/Beck-

hoff „BlowControl” z  ekranem dotykowym 

pozwala na prostą obsługę wszystkich para-

metrów. Możliwość zdalnego sterowania 

poprzez Internet, co jest wykorzystywane na 

potrzeby serwisu w celu diagnostyki.

Energooszczędność energii elektrycznej na 

poziomie ok. 50% w porównaniu do maszyn 

hydraulicznych. Poszczególne napędy elek-

tryczne zużywają prąd tylko przy ruchu 

maszyny. Utrzymywanie siły zwarcia formy 

odbywa się za pomocą systemu przegubo-

wego, a wiec bez poboru energii elektrycznej 

na utrzymanie ciśnienia.

Brak konieczności stosowania oleju hydrau-

licznego eliminuje nakłady na jego chłodzenie.

Wyższa dokładność maszyn prowadzi do 

lepszego wykorzystania materiału, ograni-

czenia odpadów, a  to pośrednio przekłada 

się na mniejsze zużycie energii elektrycznej 

do wytłaczania, chłodzenia formy, zawracania 

odpadów.

Solidna jednostka zamykania z  mocnymi 

prowadnicami gwarantuje wieloletnią eksplo-
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atację przy zachowaniu wysokiej wydajności 

wytłaczania i krótkich czasach cyklu. Kompak-

towa budowa dla małej powierzchni posado-

wienia. Maszyny dostosowane do konkret-

nych wymagań klientów – z odbiorem detali 

z  lewej, prawej strony lub z  tyłu. Duże drzwi 

ochronne z przeszkleniami i  łatwo dostępny 

obszar roboczy.

Cechy główne serii X-100E:

Jednostka zamykania z  odbiorem detali 

z  przodu, z  prawej lub lewej strony, elek-

trycznie regulowane ruchy dla formy, wózków, 

trzpieni rozdmuchowych i  grubości ścianki 

(opcja PWDS), znikome koszty serwiso-

wania (brak oleju, filtrów, wycieków), niewielki 

poziom hałasu i wysoka czystość produkcji, 

łatwo dostępny obszar roboczy i  serwisowy 

z szeroko otwieranymi drzwiami ochronnymi, 

regulacja dostosowana do wysokości formy, 

wysokowydajna wytłaczarka RHF o wysokim 

współczynniku L/D, z  bezpośrednim 

napędem, głowice wytłaczarki firmy W. Müller 

w wersjach pojedynczej / wielokrotnej / wielo-

warstwowej, zdalne sterowanie przez Internet 

na potrzeby serwisowe, proporcjonalne stero-

wanie profilowanym powietrzem rozdmuchu-

jącym i podpierającym, podnośnik wytłaczarki 

(bez pochylania), pomiar siły zwarcia i jej regu-

lacja bezpośrednio na panelu sterowania.

Opcje: IML, chłodzenie dodatkowe, wypo-

sażenie kanistrów, zewnętrzna stacja wykra-

wania, pasek widoku, dodatkowy układ 

hydrauliczny, wózek do wymiany formy.

Sterowanie

Mikroprocesorowy układ sterowania 

z  ekranem dotykowym, łatwa eksploatacja 

z  prowadzeniem operatora wµ intuicyjny 

sposób i  licznymi wizualizacjami, precyzyjna 

regulacja profilu węże (od 2 do 400 punktów), 

możliwość dostępu przez Internet dla diagnozy 

serwisowej, system UPS dla bezpieczeństwa 

obiegu elektrycznego.

Zastosowanie

Technologia wytłaczania z rozdmuchem ma 

różnorodne pola zastosowań: opakowania 

(kanistry, beczki, butelki), komponenty dla 

motoryzacji, detale dla branży AGD, zabawki, 

artykuły ogrodnicze i inne.

SERIA BBM X-100C

Elektryczna rozdmuchiwarka jednostacyjna 

przeznaczona do produkcji butelek o pojem-

ności od 15 ml do 15 litrów oraz kanistrów 

o pojemności do 10 litrów.

Dostępne siły zwarcia od 150 do 270 kN.

Głowice wiodących producentów 

(W. MÜLLER).

Dobierane indywidualnie do konkretnego 

zapotrzebowania: pojedyncze i  wielokrotne, 

akumulacyjne, wielowarstwowe, z  powłoka 

do przetwarzania tzw. tworzyw krytycznych, 

z adapterem do szybkiej wymiany głowic.

Znane i cenione urządzenia w technologii 3D 

– to urządzenia firmy ST-Blowmoulding Zasto-

sowane rozwiązania pozwalają na szybkie 

zmiany produkcji, a  nowoczesne ekstru-

dery pozwalają na produkcje elementów z PP 

i PE, ale również tworzyw technicznych, jak 

PA6, PA66, PA12, TEEE, PPA i PPS również 

z dodatkiem włókna szklanego. Temperatura 

pracy może osiągać nawet 350°C. 

Nowoczesny system sterowania dostępny 

w języku polskim zapewnia intuicyjną obsługę 

oraz rejestrację wszystkich alarmów i zdarzeń 

oraz parametrów procesowych.

Dzięki zastosowanym materiałom i kompo-

nentom wysokiej jakości maszyny ST-Blowmo-

ulding charakteryzują się długoletnią bezawa-

ryjną pracą.  Funkcje samodiagnostyki i zdal-

nego dostępu serwisowego pozwalają skrócić 

czas i koszt serwisu do minimum.

W artykule został przedstawiony tylko 

pewien wycinek związany z  rozdmuchem 

tworzyw sztucznych. Na oddzielną publikację 

zasługuje, np. temat współwytłaczania przy 

produkcji wyrobów rozdmuchowych. 
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Tabela 2. Parametry serii BBM X-100E

  BBM 4-100E (L)
BBM 

6-100EL
BBM  

10-100E
Siła zwarcia [kN]  150 (180)  270  330 (400)
Czas suchego cyklu [s] 2,6 (2,8) 3,6 4,5
Max. liczba cykli [x/min]  9 9 9
Produkcja kanistrów objętość 1 x 10 l / 2 x 5 l 2 x 10 l 3 x 10 l
Produkcja pojemników skok 4 x 110 mm 8 x 85 mm 10 x 100 mm

WYTŁACZARKA
Typ [L/D] RHF 50/30 RHF 60/33 RHF 70/33 RHF 90/33
Moc napędowa [kW]  42 54 67 76
Moc grzewcza [kW] 15 25 28 36
Wydajność:HDPE [kg/h] 110 200 300 400

Tabela 3.

  BBM 4-100EC  BBM 6-100ELC
Siła zwarcia [kN] 150  270
Czas suchego cyklu [s] 2,6  3,6
Max. liczba cykli [x/min]  9  9
Produkcja kanistrów objętość 1 x 10 l / 2 x 5 l  2 x 10 l
Produkcja pojemników skok 4 x 10 mm  8 x 85 mm

WYTŁACZARKA
Typ [L/D] RHF 50/30 RHF 60/33 RHF 70/33 RHF 90/30
Moc napędowa [kW]  42 54 67 76
Moc grzewcza [kW] 15 25 28 36
Wydajność:HDPE [kg/h] 110 200 300 400
Wydajność:HDPE [kg/h] - - 180 250

Tabela 4. Przykładowe parametry 
maszyny serii E-Move:

Siła zamykania formy 7 T
Układ zamykania formy z "3 płytami"
Objętość wtrysku 500 cm3
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