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ABS – materiał o wielu twarzach
Kopolimery styrenu, to przede wszystkim konstrukcyjne tworzywa termoplastyczne. Najważniejszymi w tej grupie 
są kopolimery ABS (akrylonitryl/butadien/styren) i SAN (styren/akrylonitryl). Znane są również kopolimery z innymi 
monomerami, takimi jak metakrylan metylu i bezwodnik maleinowy. Swoje miejsce na rynku znalazły także blendy 
kopolimerów styrenu z innymi termoplastami, spośród których najbardziej znane są blendy ABS z poliwęglanem 
i poliamidem.   20

 Tworzywo wydania 
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Systemy chłodzenia wtryskarek i nie tylko
Konwencjonalna metoda wtryskiwania opiera się na utrzymaniu stałej temperatury powierzchni 
formującej formy oraz stałego przepływu podawanego na nią medium, a czynniki te zależą 
od rodzaju wtryskiwanego tworzywa. Powierzchnię formującą nagrzewa się do temperatury 
niższej niż temperatura wtrysku (w przypadku tworzyw termoplastycznych) lub do tempera-
tury umożliwiającej proces sieciowania (w przypadku tworzyw termoutwardzalnych). Chłodze-
nie wyprasek i formy następuje po każdym cyklu wtrysku. Głównym zadaniem układu chłodze-
nia formy wtryskowej jest odebranie jak największej ilości ciepła od wypraski tak, aby możliwe 
było jej bezpieczne usunięcie z gniazda formującego.  44

Aby chłodzić w ekologiczny sposób
Przemysł i nie tylko nie może „obejść” się bez układów chłodzenia, z tym, że rzadko myśli się, 
jakie czynniki chłodzące zapewniają możliwość stosowania tych układów w np. klimatyzacji, chil-
lerach, sprężarkach itp. i jaki wpływ mają one na środowisko, w tym na warstwę ozonową.   72

 Temat wydania  CHŁODZENIE 
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 Aktualności 

Targi Packaging Innovations 
– nowy wymiar spotkań branżowych

Równie ważne jak stoiska targowe są szkolenia i  warsztaty. Na 

Targach Packaging Innovations organizowane są one przez 

dwa dni, w dwóch strefach workShops. Największym zainteresowa-

niem cieszą się case studies z konkretnymi rozwiązaniami. Spotkania 

prowadzą cenieni specjaliści. Chętnie dzielą się wiedzą i po każdym 

wystąpieniu zachęcają do dyskusji. Targi poruszają najbardziej aktu-

alne tematy. Będzie można wysłuchać m.in.: Konrada Nowakow-

skiego z Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań, który odpowie 

na pytanie – czy papier jest synonimem ekologicznego opakowania? 

Podczas prezentacji Roberta Sieńko z firmy 3m projekt Sp. j. będzie 

można poznać najlepsze przykłady materiałów POS z polskiego i euro-

pejskiego rynku. Pierwszego dnia ciekawie zapowiada się Forum Przed-

siębiorców Branży Opakowań. 

Kilkanaście godzin warsztatów z  ekspertami to nie wszystko. 

Podczas Packaging Innovations odbędą się aż dwie konferencje. 

Pierwszego dnia firma Etigraf Etykiety.pl zaprasza na LabelInnovations 

- spotkanie z ekspertami, które otwiera nowe perspektywy w świecie 

etykiet i opakowań. Drugiego dnia będzie można uczestniczyć w konfe-

rencji Packaging [R]evolutions organizowanej przez firmą Aniflex oraz 

Targi w Krakowie. Wśród omawianych tematów pojawią się te związane 

z najnowszymi osiągnięciami z zakresu projektowania i produkcji „ekolo-

gicznych” etykiet i opakowań. Podczas jednej z prezentacji zostanie 

przedstawione innowacyjne rozwiązanie niemieckiej firmy Inuru, która 

na opakowaniach i etykietach drukuje… światło. 

W tym roku organizatorzy proponują nowy podział stref tematycz-

nych. Wszystko po to, aby jeszcze dokładniej skategoryzować ofertę 

wystawców i  ułatwić zwiedzającym dotarcie do poszukiwanych 

produktów. Podczas nadchodzącej edycji do wyboru jest aż 10 stref: 

PACKAGING, COMPONENTS, LABELLING, PRINT FINISHING, POS&-

DISPLAYS, LOGISPACK, SERVICES, MACHINES, ECO i LUXPACK.   

   

Firmy działające zgodnie z ideą circular economy zaprezentują swoją 

ofertę w Strefie ECO. Udział potwierdziła m.in. firma POLPAK Sp. z o.o. 

posiadająca szeroki asortyment opakowań kosmetycznych i zamknięć 

do opakowań wykonanych z PCR’u. - Granulat pochodzący z recyklingu 

może stanowić nawet 50% składu tworzywa, dodając do tego regra-

nulat z recyklingu wewnętrznego linii produkcyjnej, jesteśmy w stanie 

osiągnąć do 80% składu produktu stanowiące tworzywo pochodzące 

z odzysku – przekonują pracownicy firmy.

Od 9 lat w ramach Packaging Innovations odbywa się konkurs Strefa 

Studenta. To szansa dla młodych projektantów, a dla firm możliwość 

pozyskania pracowników. Zadanie konkursowe polega na zaprojek-

towaniu i  wykonaniu prototypu opakowania, etykiety bądź spójnej 

koncepcji graficznej opakowania dla linii produktowej. Podstawą 

konkursu jest innowacyjny i zaskakujący pomysł, który oczaruje Jury. 

Do wyboru są 3 kategorie: Wrażenie, Funkcjonalność i Forma, Szata 

Graficzna. Zgłoszenia można przesyłać do 24 lutego. 

Nie zabraknie niespodzianek. Przez dwa dni będzie okazja udziału 

w wystawie kartonowych puszek WOŚP z ostatnich 22 lat. Część z nich 

to unikatowe egzemplarze.

Wszystkich zainteresowanych produkcją, dystrybucją, zakupem, 

designem, projektowaniem opakowań organizatorzy zapraszają do 

odwiedzenia Targów Packaging Innovations. Wśród wystawców 

pojawią się najważniejsi producenci i dostawcy opakowań dla sektorów 

produkcyjnych takich jak: spożywczy, kosmetyczny, chemiczny, farma-

ceutyczny, alkoholowy, motoryzacyjny, elektroniczny czy odzieżowy. To 

okazja do nawiązania cennych, bezpośrednich kontaktów. 

Rejestracja online umożliwia bezpłatny wstęp dla klientów bizne-

sowych. 

Więcej szczegółów: 

www.packaginginnovations.pl

Międzynarodowe Targi Opakowań Packaging Innovations, które odbędą się w dniach 1-2 kwietnia br. w EXPO XXI 
Warszawa, są przykładem na to, jak dynamicznie zmienia się branża targowa. Zachowując swój specjalistyczny 
charakter łączą biznes z wiedzą a doświadczenie z nowymi trendami.

Artykuł sponsorowany

1-2 kwietnia 2020, EXPO XXI Warszawa

 Zarejestruj się online:  

Zobacz jak pakują
najlepsi!

packaginginnovations.pl
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 Aktualności 

Podziel się swoją wiedzą  

na najważniejszych targach opakowań w Polsce

W dniach 1-2 kwietnia br. w  EXPO XXI 

Warszawa odbędą się 12. Międzynaro-

dowe Targi Opakowań Packaging Innova-

tions – jedno z najciekawszych spotkań branży 

opakowań w Europie Środkowej. 

Targi Packaging Innovations od pierwszych 

edycji wyróżniają się nie tylko szeroką ofertą 

wystawców, ale również strefą warsztatową 

– workShops, w której prezentacje prowadzą 

cenieni specjaliści z  branży. Seminaria 

workShops odbywają się aż na 2 scenach 

przez 2 dni. Dzięki temu swoim doświadcze-

niem mogą podzielić się dziesiątki ekspertów. 

W  ubiegłym roku można było wysłuchać 

prezentacji m.in.: Róży Rutkowskiej (Scoby – 

biodegradowalne i  jadalne opakowania przy-

szłości), Marty Krawczyk z  Rekopol Organi-

zacja Odzysku Opakowań S.A („Jak projek-

tować żeby recyklingować?”), Anny Borys 

– Karwackiej z McDonald’s Polska Sp. z o.o. 

(„Scale for Good” – strategia firmy McDonald’s 

w zakresie opakowań i recyklingu odpadów). 

Kogo będzie można spotkać w  tym roku? 

Tematy można zgłaszać do 31 stycznia. Jeśli ktoś 

chce podzielić się swoją wiedzą, ma ciekawe 

case studies, firma, w której pracuje wprowa-

dziła ciekawe rozwiązania, to powinien zgłosić 

swój udział przez stronę wydarzenia (zakładka 

call for papers). Ilość zgłoszeń jest ograniczona, 

dlatego nie warto marnować czasu. Podobnie 

jak w roku ubiegłym tematem przewodnim będą 

opakowania a ochrona środowiska: opakowania 

z materiałów pochodzących z recyklingu i mate-

riałów innowacyjnych. 

Targi Packaging Innovations każdego roku 

odwiedzane są przez tysiące ekspertów, 

którzy poszukują innowacyjnych, skutecznych 

rozwiązań, są otwarci na nowości i  chętnie 

biorą udział w  seminariach workShops. 

Udział w prezentacjach to okazja, aby swoją 

wiedzą podzielić się przed szerokim gronem 

odbiorców, ściśle związanych z branżą. 

Hyundai Engineering rozpoczyna budowę Polimerów Police

Hyundai Engineering Co. Ltd („Hyundai”) 

rozpoczyna prace związane z  realizacją 

Projektu Polimery Police. 23 grudnia ub.r. 

spółka zależna Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty 

Zakłady Chemiczne „Police” S.A. – Grupa Azoty 

Polyolefins S.A. wydała wykonawcy Projektu 

Polimery Police Polecenie Przystąpienia do 

Pełnej Realizacji (Full Notice to Proceed) na 

podstawie umowy o  kompleksową realizację 

Projektu Polimery Police z 11 maja br. 

7 stycznia 2020 roku Grupa Azoty Polyole-

fins uroczyście przekazała plac budowy 

generalnemu wykonawcy projektu „Polimery 

Police”. Zgodnie z  harmonogramem prace 

budowlane mają się zacząć w  styczniu br., 

a  testowy rozruch instalacji do produkcji PP 

zakładany jest w II kwartale 2022 r. 

– Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj prze-

kazać plac budowy naszemu generalnemu 

wykonawcy, który niezwłocznie rozpocznie 

na tym terenie prowadzenie prac. Osiągnę-

liśmy kolejny kamień milowy w harmonogramie 

realizacji projektu, co stanowi dobrą prognozę 

na cały rozpoczęty właśnie rok. Jestem prze-

konany, że prace będą teraz już w widoczny 

sposób postępowały, a w najbliższym czasie 

umożliwimy firmie Hyundai realizację kolejnych 

elementów zakładu – mówił podczas uroczy-

stości dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu 

Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Azoty Zakłady 

Chemiczne „Police” S.A.

Wcześniej Grupa Azoty Polyolefins uzyskała 

pozwolenie wojewody zachodniopomorskiego 

na budowę terminalu przeładunkowo-maga-

zynowego – gazoportu – wraz z  infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie portu morskiego Police. 

Terminal będzie integralną częścią kompleksu 

chemicznego realizowanego w ramach projektu 

Polimery Police. Sercem Projektu będą instalacje 

do produkcji propylenu oraz do wytwarzania 

polipropylenu. Obie instalacje zostały zaprojek-

towane w oparciu o nowoczesne amerykańskie 

licencje (Oleflex od firmy Honeywell Universal Oil 

Product oraz Unipol od firmy Grace), umożliwia-

jące wysoką elastyczność produkcji i  dostar-

czanie szerokiej gamy rodzajów polipropylenu.

Całkowity szacowany budżet projektu 

wynosi ponad 1,5 mld EUR (ok. 6,5 mld zł), 

tym samym jest to największa inwestycja 

w  polskiej branży chemicznej. Budowa ma 

zostać zakończona już w 2022 r., a w IV kw. 

tego roku planowane są pierwsze dostawy dla 

klientów komercyjnych.

W zmienionym porozumieniu (term-sheet) 

podpisanym 23 grudnia br. przez Grupę Azoty 

S.A., Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” 

S.A. i Grupę Azoty Polyolefins S.A. z Hyundai 

i Korea Overseas Infrastructure & Urban Deve-

lopment Corporation (KIND) strony zmodyfi-

kowały warunki finansowania equity projektu, 

określone w porozumieniu z 19 września br. 

Porozumienie nie zmienia wysokości kwot 

inwestycji Hyundai i  KIND, tj.,  odpowiednio, 

73 i 57 mln USD, ani łącznego zaangażowania 

koreańskich partnerów. Strony dokonały nato-

miast modyfikacji form finansowania poprzez 

decyzję o  udzieleniu pożyczek podporząd-

kowanych przez KIND (52 mln USD z łącznej 

kwoty 57 mln USD).

– Projekt Polimery Police ze względu na 

skalę jego realizacji należy do największych 

przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych 

w ostatnich latach w Polsce. W okresie najbliż-

szych trzech lat, prace budowlane będzie 

prowadzić około pięciu tysięcy osób. Z kolei 

po oddaniu przedsięwzięcia, zakładamy wzrost 

zatrudnienia w  naszej spółce, Grupie Azoty 

Polyolefins S.A., o blisko 400 osób – uzupełnia 

dr Wojciech Wardacki. 

W przekazaniu placu budowy, poza gene-

ralnym wykonawcą, firmą Hyundai Engine-

ering Co., Ltd. uczestniczyli również: Tomasz 

Hinc, wojewoda zachodniopomorski, Leszek 

Dobrzyński, poseł na Sejm RP, Marian Krze-

miński, wiceprezes zarządu Grupy LOTOS 

ds.  inwestycji i  innowacji, Kim Won Ock, 

dyrektor Projektu Hyundai Engineering. 
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Wprowadzenie kaucji za butelki z tworzyw 

sztucznych to kwestia miesięcy – zapo-

wiedział 9 grudnia ub.  r. minister klimatu 

Michał Kurtyka. Dodał, że do czerwca br.zo-

stanie przedstawiona propozycja ustawowa.

O szczegóły systemu kaucyjnego zapytał 

poseł Arkadiusz Marchewka w swojej interpe-

lacji poselskiej. 

– System kaucyjny z  powodzeniem funk-

cjonuje w co najmniej kilku innych państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, np. w Niem-

czech. Opiera się on głównie (choć nie jedynie) 

o butelkomaty, dzięki którym za każdą plasti-

kową butelkę można otrzymać niewielką graty-

fikację finansową. Polska może z powodze-

niem zatem korzystać z doświadczeń innych 

państw europejskich. Przemyślenia wymaga 

jednak kwestia dotycząca wielkości takich 

gratyfikacji, ich źródeł, sposobu recyklingu 

oraz skutecznego systemu zbiórki. Skutecz-

ność programu zależy bowiem w  dużej 

mierze od liczby miejsc, w  których możliwe 

będzie oddanie plastikowych odpadów: tylko 

masowa skala programu da szansę na jego 

powodzenie. Równie konieczne jest zagwa-

rantowanie, że konsument zanoszący plasti-

kowy produkt do butelkomatu otrzyma zachę-

cającą zapłatę. Pan minister Henryk Kowal-

czyk deklarował w maju 2019 roku ustalenie 

wysokości zapłaty na poziomie 10  groszy 

za jedną butelkę. Ta kwota powinna być 

jednak zróżnicowana od wielkości danej 

butelki (większa za duże butelki, mniejsza za 

mniejsze). W  przeciwnym razie zapropono-

wana gratyfikacja może okazać się niewystar-

czająca – napisał poseł.

Na poselską interpelację odpowiedział 

Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu 

w ministerstwie klimatu.

– System kaucyjny opiera się na założeniu, 

że klient kupując produkt w opakowaniu wnosi 

za nie kaucję, która jest mu zwracana w zamian 

za zwrot opakowania np. w puncie sprzedaży. 

Oznacza to, że w systemie kaucyjnym nie ma 

potrzeby finansowania zwrotu kaucji, ponieważ 

ta jest zwracana z wcześniej pobranej kaucji. 

Natomiast za utrzymanie systemu, w  tym 

finansowanie odpowiedniego sposobu zbie-

rania opakowań, odpowiedzialni będą wpro-

wadzający do obrotu produkty w  opakowa-

niach – czytamy w odpowiedzi wiceministra. 

Jak wynika z  pisma, planowany w  Polsce 

system kaucyjny oprócz butelek z  tworzywa 

sztucznego może objąć także inne opakowania 

po napojach, np. szklane czy aluminiowe.

– Obowiązujące obecnie systemy kaucyjne 

w  krajach UE obejmują zazwyczaj opako-

wania po napojach. W związku z tym plano-

wany w  Polsce system kaucyjny oprócz 

butelek z  tworzywa sztucznego może objąć 

zbierane także innych opakowań po napo-

jach, np. butelek szklanych lub puszek alum-

iniowych. System ten ma objąć możliwie 

najwięcej rodzajów opakowań – pisze 

Sławomir Mazurek.

Wysokość kaucji może być zróżnico-

wana w  zależności od pojemności butelki. 

Ponadto wysokość kaucji może być zróżni-

cowana także ze względu na rodzaj materiału, 

z którego zostało wykonane opakowanie.

Zdaniem wiceministra, w wyniku wprowa-

dzenia systemu kaucyjnego zmniejszy się 

strumień odpadów komunalnych, co spowo-

duje, że system gospodarki odpadami komu-

nalnymi w gminie będzie mógł zostać odpo-

wiednio dostosowany, aby zminimalizować 

koszty, jakie ponoszą mieszkańcy w związku 

z  odbiorem odpadów. Mniejszy strumień 

odpadów to np. mniejsza liczba przejazdów 

pojazdów odbierających odpady. Ponadto 

selektywna zbiórka odpadów, a  także ich 

transport i  przetwarzanie będą dodat-

kowo dofinansowane przez producentów 

produktów w  ramach zmian planowanych 

w  obszarze rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta (ROP). Powyższe zmiany wyni-

kają z  obowiązku transpozycji tzw. pakietu 

odpadowego, czyli nowelizacji europejskich 

dyrektyw dotyczących odpadów. 

System kaucyjny będzie częścią zmian 

wprowadzanych w zakresie ROP, które z kolei 

są częścią tzw. pakietu odpadowego. Prze-

pisy transponujące do polskiego prawa pakiet 

odpadowy powinny być uchwalone w drugiej 

połowie 2020 r.

Oprócz systemu kaucyjnego oraz zmian 

w zakresie ROP, w 2021  r. zostaną przyjęte 

przepisy transponujące do przepisów krajo-

wych dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia 

wpływu niektórych produktów z  tworzyw 

sztucznych na środowisko. W  powyższej 

dyrektywie zostały wskazane opakowania 

i produkty z tworzyw sztucznych, które najczę-

ściej zanieczyszczają plaże oraz środowisko 

wodne, a  następnie pogrupowane i  przypi-

sane do odpowiednich rozwiązań zmniejsza-

jących ich zużycie. Wśród tych rozwiązań znaj-

duje się zakaz i  ograniczenie wprowadzania 

do obrotu wybranych produktów, obowiązek 

trwałego złączenia zakrętek z  butelkami, 

odpowiednie oznakowanie produktów, wpro-

wadzenie poziomów selektywnej zbiórki dla 

opakowań napojów oraz upowszechnianie 

wiedzy dotyczącej prawidłowego postępo-

wania z odpadami wśród konsumentów.

JL

System kaucyjny za butelki 
coraz bliżej
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GRUDZIEŃ 2019

Notowania cenowe
ABS
Notowania surowców osłabiły się w grudniu, 

a ograniczony popyt ze strony przemysłu utrud-

niał sytuację na rynku ABS. Szacuje się, że 

ceny ABS spadły o około 40 EUR/T. Grudniowa 

cena kontraktowa na styren ustalona została na 

poziomie 953 EUR/T (ARA FOB), co oznacza 

spadek o  47  EUR/T. Popyt był wolniejszy 

w grudniu, aktywność zakupowa była ograni-

czona. Ceny spot rozpoczynały się w grudniu 

od 775-785 USD/T. Pod koniec grudnia zakres 

notowań styrenu określono na 820-835 USD/T. 

Warunki na europejskim rynku akrylonitrylu 

uspokoiły się w grudniu z powodu okresu świą-

tecznego. Z kolei uzgodniony wzrost cen buta-

dienu o 20 EUR/T spowodował zmianę notowań 

w styczniu do poziomu 720 EUR/T, gdy rynek 

zmienił kierunek po pożarze w TPC w Teksasie. 

W połowie grudnia Elix zamknął fabrykę 

ABS w hiszpańskiej miejscowości Tarragona 

w celu planowanego remontu. Produkcja ABS 

spadła, ale ogólna podaż na rynku nie uległa 

zmianie. Jak podano, popyt w UE na nowe 

samochody osobowe wzrósł w listopadzie, co 

stanowi trzeci miesiąc z rzędu wzrostu w tym 

roku. Może to w  pewnym stopniu pomóc 

w budowaniu zaufania rynku.

PA
Uczestnicy rynku inżynieryjnego poliamidu 

w Europie nie będą wspominać ub.r. z wielkim 

entuzjazmem. Na rynku PA6 przez większość 

roku podaż przewyższała popyt, co doprowa-

dziło do ostatecznej nadpodaży i zmniejszenia 

wskaźników wykorzystania mocy produkcyj-

nych. Marże w całym łańcuchu zostały skom-

presowane, a w drugiej połowie roku domino-

wały wysiłki zintegrowanych i niezintegrowanych 

producentów, aby znaleźć sposoby na utrzy-

manie rozsądnego poziomu marż zarówno dla 

samego polimeru, jak i kaprolaktamu.

W przypadku PA6 ceny były stabilne w grudniu 

i mieściły się w zakresie 1720-1870 EUR/T DDP, 

pomimo kolejnego gwałtownego wzrostu cen 

kontraktowych na benzen. Mimo to większość 

cen przesunęła się w kierunku dolnego zakresu 

przedstawionych cen. Zintegrowani producenci 

oferowali konkurencyjne ceny w ostatnich tygo-

dniach i  miesiącach. Nie ulegną one zmianie, 

dopóki nie nastąpi wyraźny wzrost popytu. 

Ponadto uczestnicy rynku zauważyli rosnącą 

presję ze strony konkurencyjnych ofert importo-

wych, ponieważ słaby popyt i nadpodaż w innych 

regionach zmusiły dostawców do poszuki-

wania alternatywnych rynków. Miesięczna 

cena kontraktowa benzenu wzrosła w grudniu 

o  70  EUR/T, co było następstwem spadku 

o  150  EUR/T w  listopadzie. Ponieważ popyt 

pozostawał słaby, producenci nie mogli przenieść 

wzrostu cen w grudniu. Również ceny spotowe 

benzenu wzrosły w grudniu, a większość uczest-

ników rynku spodziewa się kolejnego wzrostu 

ceny kontraktowej w styczniu 2020 roku. 

Jeśli chodzi o  PA66, ogólne warunki 

w  regionie europejskim były bardzo słabe 

w grudniu, częściowo ze względu na typowe 

sezonowe wpływy i korekty zapasów na koniec 

roku. Jednak w  tym roku uczestnicy rynku 

stwierdzili, że aktywność zwolniła nawet wcze-

śniej niż zwykle w  wyniku ogólnego letargu 

obserwowanego przez cały rok. Producenci 

nadal działali przy obniżonych stawkach opera-

cyjnych, ale uczestnicy rynku twierdzili, że 

polimer jest łatwo dostępny. Niektórzy produ-

cenci zamknęli zakłady od połowy grudnia 

i  nie wznawiali normalnej działalności aż do 

początku stycznia. Pogorszenie koniunktury na 

rynku motoryzacyjnym poważnie wpłynęło na 

popyt na inżynieryjny PA 66. 

Według uczestników rynku popyt na PA 66 

zmniejszył się o  ponad 20% w  2019 roku, 

w  porównaniu do poziomów z  2018 roku, 

w  wyniku czego ceny stale spadały w  ciągu 

roku. Konsumenci nie spieszyli się z uzupełnia-

niem zapasów w grudniu i pod koniec miesiąca 

ceny pozostawały pod presją spadkową, 

chociaż ogólny brak zainteresowania zakupami 

w grudniu pomógł spowolnić tempo spadków 

z miesiąca na miesiąc. Dyskusje rynkowe spadły 

znacznie poniżej 3000 EUR/T w ciągu ostatnich 

kilku miesięcy, a  poziomy 2700-2800 EUR/T 

były powszechnie znane jako normy rynkowe 

pod koniec grudnia. Biorąc pod uwagę ewolucję 

rynku w  ostatnich miesiącach i  powszechne 

uznanie niższych cen, przedstawiony został 

spadek o 200 EUR/T w grudniu. Według źródeł 

rynkowych trwają dyskusje na temat kontraktów 

cenowych i ilościowych na 2020 rok.

PBT
Europejski rynek PBT nie poprawił się 

w  grudniu. Koszty surowców były niskie 

a podaż była wystarczająca przy słabym, tak 

jak w ostatnim czasie, popycie. Tym samym, 

biorąc pod uwagę sytuację popytowo-poda-

żową, oczekiwano spadku cen. W czwartym 

kwartale obniżyły się one jednak tylko o około 

60 EUR/T w stosunku do III kw. Rozpoczęły się 

rozmowy na temat cen w I kw. dla surowców 

(głównie BDO), ale nastroje na rynku nie popra-

wiły się do tej pory. Rozliczenie cen w czwartym 

kwartale dla BDO zostało finalnie uzgodnione 

przy spadku w wysokości 70 EUR/T. 

Sytuacja w sektorze motoryzacyjnym nadal 

nie uległa poprawie. Uczestnicy rynku stwier-

dzili, że prognozy popytu PBT z motoryzacji 

na przyszłość są niejasne, ale gracze liczą, że 

popyt może się nieco poprawić w I kw. Jednak 

są tacy uczestnicy rynku, którzy uważają, że 

jest to mało prawdopodobne, a  prawdziwe 

zmiany nastąpią przed połową br., co zależeć 

będzie także od sytuacji makroekonomicznej.

PC
Nadpodaż w  Chinach spowodowała obni-

żenie cen na rynku PC, a trend ten w szybkim 

tempie przeniósł się zarówno do Azji, jak i Europy. 

Ceny PC w grudniu utrzymywały się na poziomie  

2320-2460 EUR/T DDP. W tym roku producenci 

zgłosili spadek sprzedaży o 10-16%, a w III kw. 

Trinseo ogłosiło, że szuka strategicznych alter-

natyw dla swojej fabryki PC o  zdolnościach 

określanych na 145.000 ton rocznie. Według 

raportów 60% jego produkcji jest sprzedawane 

na rynku, jednak w listopadzie firma poinformo-

wała, że poczyniła oszczędności na działalności 

operacyjnej oraz kosztach surowców, które 

pozwoliły jej kontynuować eksploatację zakładu. 

Źródło: TO
C
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ARP utworzy Polską Grupę Opakowaniową

340 mln zł na efektywność energetyczną  

dla małych i średnich firm

Agencja Rozwoju Przemysłu za ponad 

18 mln zł zakupiła udziały Zakładu Produkcji 

Opakowań Opakomet sp. z  o.o. (z siedzibą 

w  Łowiczu) oraz akcje spółki OPAKOMET 

S.A. (z siedzibą w  Krakowie). Transakcja to 

pierwszy krok do utworzenia Polskiej Grupy 

Opakowaniowej „OPAKOMET”. 

Obie zakupione spółki działają na rynku 

opakowań. ZPO Opakomet Łowicz jest produ-

centem i  dystrybutorem tub aluminiowych 

oraz nakrętek z  tworzyw sztucznych. Wyso-

kiej jakości produkty (99,7% czystości alumi-

nium) wykorzystywane są w przemyśle farma-

ceutycznym, kosmetycznym, chemicznym 

i  w branży spożywczej. Z  kolei OPAKOMET 

Kraków produkuje i  sprzedaje opakowania 

z  tworzyw sztucznych. Są to głównie kani-

stry i butelki dla odbiorców z branży olejowej, 

chemicznej i  automotive. W  ciągu ostatnich 

trzech lat (2016-2018) sprzedaż spółki wzrosła 

o  ponad 40% dzięki zwiększeniu zdolności 

produkcyjnych, wynikających z  inwestycji 

w park maszynowy.

Inwestycja ARP S.A. zakłada majątkowe 

połączenie Opakometu Łowicz i  Opako-

metu Kraków i  powołanie Polskiej Grupy 

Opakowaniowej „OPAKOMET”. Docelowo 

PGO „OPAKOMET” mógłby skupiać kolejne 

podmioty z udziałem Skarbu Państwa, których 

przedmiotem działalności jest produkcja 

opakowań.

– Zależy nam na stworzeniu silnego 

podmiotu, który będzie mógł zaoferować 

rynkowi komplementarne produkty i pozwoli 

poszerzyć bazę dotychczasowych klientów, 

również o  kontrahentów zagranicznych. To 

dobry i  perspektywiczny biznes, bo rynek 

opakowań ma stabilną dynamikę rozwoju. 

Badania rynku wskazują, że tempo wzrostu 

tej branży w najbliższych pięciu latach może 

osiągnąć od 5 do nawet 10% rocznie. 

Połączenie kompetencji obu zakupionych 

spółek pozwoli poszerzyć skalę działalności 

w  branży i  w pełni wykorzystać dostępne 

na rynku możliwości – powiedział Paweł 

Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju 

Przemysłu S.A.

Celem zakupu Opakomet Kraków 

i  Opakomet Łowicz, a  następnie ich połą-

czenia w Polską Grupę Opakowaniową (PGO) 

jest osiągnięcie efektu synergii na rynku 

opakowań. W planach jest przeprowadzenie 

procesu gruntowej wymiany parku maszyno-

wego w obu zakładach.

Według szacunków Polskiej Izby Opakowań 

wartość krajowego segmentu opakowań 

z tworzyw sztucznych wynosi 16,2 mld zł, co 

stanowi około 38% całego rynku opakowań. 

Z  kolei wartość rynku opakowań aluminio-

wych to około 2% całego rynku opakowań 

(850 mln zł). 

Źródło: www.arp.pl

Santander Leasing podpisał kolejną umowę 

z  Europejskim Bankiem Ochrony i  Rozwoju 

(EBOR). Wsparcie w  wysokości 340 mln  zł 

(80 mln Euro) zostanie przeznaczone na finan-

sowanie inwestycji w projekty mające na celu 

zrównoważone zużycie energii oraz zmniej-

szenie emisji CO2 w małych i średnich przed-

siębiorstwach w  Polsce. Przyznana przez 

EBOR pożyczka – tym razem w  ramach 

programu PolGEFF Leasing Framework 

– to już kolejne finansowanie, jakie przyznane 

Santander Leasing na wsparcie inwestycji 

energooszczędnych oraz pozytywnie wpływa-

jących na środowisko.

– Według badań Instytutu Gallupa, aż 

94 proc. konsumentów deklaruje, że chętniej 

korzysta z produktów i usług firm dbających 

o środowisko. To sprawia, że przedsiębiorcy 

dostrzegają jaką moc może mieć postawa 

proekologiczna. Dziś to nie tylko idea czy moda, 

ale element długofalowej strategii biznesowej. 

Polacy to rozumieją. Ekologia jest przyszło-

ścią niemal każdej branży – podkreśla Tomasz 

Jąder, prezes zarządu Santandera Leasing. 

– Istotnym faktem jest to, że jako firma świa-

doma ekologicznie, chcemy wspierać efek-

tywność energetyczną sektora małych i śred-

nich przedsiębiorstw, który stanowi zdecydo-

waną większość klientów branży leasingowej. 

Wieloletnia współpraca z EBOR, łącznie to już 

180 mln EUR, potwierdza naszą skuteczność 

w działaniu i  silną pozycję na rynku leasingu 

w Polsce – dodaje.

Finansowanie o  wartości 80  mln Euro 

zostało przyznane Santander Leasing 

w  ramach Polish Green Economy Financing 

Facility for Leasing (Poland GEFF Leasing). 

Środki z  tego tytułu zostaną wykorzystane 

dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 

na finansowanie projektów w  zakresie efek-

tywności energetycznej, energii odnawialnej, 

gospodarki wodnej i  gospodarki odpadami 

za pośrednictwem przedsiębiorstw prywat-

nych, co w rezultacie przyczyni się do ochrony 

środowiska.

Zakwalifikowane projekty obejmą szerokie 

spektrum technologii, które zostaną wybrane 

na podstawie kryteriów technicznych, finan-

sowych i środowiskowych. Inwestycje realizo-

wane za pomocą pożyczki i  leasingu obejmą 

szeroki zakres maszyn i urządzeń np. budow-

lanych, rolniczych oraz służących do produkcji 

tworzyw sztucznych, charakteryzujących się 

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

BEZ KAMIENIA 
•  Dzięki stałemu obejściu 
 wymiennika ciepła

•  Brak zwrotnego uderzenia   
 ciśnienia

•  Bez parowania

• Bez osadów zawiesin

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

• Solidna konstrukcja

• Pompa magnetycznie sprzężona ze stali  
 nierdzewnej

• Materiały nierdzewne (metale kolorowe)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS 
PRODUKTU

IZOLACJA BY-PASS INTELIGENTNY STEROWNIK

JAKOŚĆ
Made in Germany

SZCZELNOŚĆ 
Szafka rozdzielcza 
posiada klasę 
szczelności IP54

PRECYZJA
• Dzięki zastosowaniu   
 zaworu 3-drożnego

• Regulator PID do 
 samooptymalizacji procesu

• Sterowanie ogrzewaniem  
 poprzez SSR

MODERNIZACJA
•  Możliwa późniejsza modernizacja
  w miejscu eksploatacji

•  Eco Temp

•  Opróżnianie narzędzia

• Zapobieganie wyciekowi

• ...itp.
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• Dzięki zastosowaniu   
 zaworu 3-drożnego

• Regulator PID do 
 samooptymalizacji procesu

• Sterowanie ogrzewaniem  
 poprzez SSR

MODERNIZACJA
•  Możliwa późniejsza modernizacja
  w miejscu eksploatacji

•  Eco Temp

•  Opróżnianie narzędzia

• Zapobieganie wyciekowi

• ...itp.



  

 
 

   
 

 

 

  
  
   
 

 

  
 

 

  
 

 
 

  
 

 
 

 

 

   

   

    
  

  

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

•  Inteligentny sterownik / zgodny ze   
 standardami Industry 4.0

•  Najnowszy interfejs OPC UA 
 Euromap 82.1

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

•  Doskonała izolacja

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

OCZEKIWANIA
Dostępne liczne opcje i osprzęt, 
obszerne wyposażenie dodatkowe

UŁATWIONA KONSERWACJA
•  Łatwo dostępne komponenty

•  Szybka wymiana komponentów

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

DANE TECHNICZNE
Maks. zakres temperatur  °C 180

Maks. objętość zewnętrzna  l 11

Moc grzewcza  kW 4,5/9

Rodzaj chłodzenia:   kW pośrednie
bezpośrednie   (poprzez wymiennik ciepła)

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

Maks. przepływ  l/min 38/57*

Maks. ciśnienie pompy  bar 5/6*

Moc silnika pompy  kW 0,5/1*

Przyłącza medium obiegowego  AG IG1/2“

Przyłącza wody chłodzącej   IG1/2“

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

Masa ok.  kg ca. 40

         * Wzmocniona pompa
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Nowość w ofercie Safic-Alcan Polska  

– tworzywa firmy Eurotec

Wyłącznie w ofercie Meusburger: płytki ślizgowe z powłoką DLC

Z dniem 1 stycznia br. Safic-Alcan, między-

narodowy dystrybutor chemikaliów specjal-

nych, rozszerzył partnerstwo dystrybu-

cyjne z Eurotec w Polsce. Umowa obejmuje 

pełną gamę technicznych tworzyw sztucz-

nych sprzedawanych pod markami: Tecomid, 

Tecodur, Tecopet, Tecotek, Tecolen, Teco-

form, Tecopeek, Tecoflex, Tecoket, Tecotron. 

Te materiały są stosowane w szerokiej gamie 

aplikacji, takich jak: motoryzacja, sprzęt AGD, 

sprzęt elektryczny, sport i  rekreacja, bezpie-

czeństwo, medycyna, meble itd. 

Do podpisania umowy przyczyniła się udana 

współpraca Safic-Alcan z Eurotec na terenie 

Turcji, Czech, Słowacji, Węgier, Hiszpanii, 

Francji i Niemiec (region południowy). 

Zalety powłoki DLC są oczywiste: 

wydłużony okres eksploatacji pomimo 

zmniejszenia nakładów na konserwację. 

Nowe płytki śl izgowe E 3174 Meus-

burgera gwarantują optymalne właści-

wości ślizgowe i  minimalne zużycie dzięki 

powierzchni z  powłoką DLC. Ze względu 

na już wykonane promienie w  narożni-

kach mogą być one zabudowane bezpo-

średnio we  frezowanych kieszeniach, bez 

dodatkowej obróbki. Ponadto, dzięki iden-

tycznym wymiarom montażowym, można je 

wymieniać w zależności od potrzeb z istnie-

jącymi bezobsługowymi płytami ślizgowymi 

E 3176. Ostre krawędzie zostały usunięte, 

wykonano fazy 15°. Zapewnia to dłuższą 

żywotność płytek ślizgowych, czystą pracę 

narzędzi i  łatwą instalację bez dodatkowej 

obróbki. Płytki dostępne są w  wymiarach 

od 25 x 63 mm do 63 x 200 mm, bezpo-

średnio z magazynu. 
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Papier + PLA
Polilaktyd znalazł swoje zastosowanie 

w  przemyśle papierniczym. Wyparł polie-

tylen, który stosowano wcześniej do zabez-

pieczania powierzchni papieru przed 

wilgocią i  zanieczyszczeniami. Dodatkowo 

PLA posiada lepsze właściwości adhe-

zyjne, powierzchniowe (nie wymaga akty-

wacji powierzchni, dobrze się go zadruko-

wuje), wytłacza się w niższej temperaturze niż 

PE oraz jest w  pełni recyklingowany razem 

z papierem. 

Jak przebiega rozkład,  
trochę chemii...

Do amorficznej struktury tego tworzywa 

przenika woda. 

W dalszym etapie rozpadają się wiązania 

estrowe na oligomery oraz kwas mlekowy. Aby 

ten proces mógł zajść potrzebne są mikro-

organizmy, nie bez znaczenia jest również 

poziom wilgotności czy temperatura. Oligo-

mery oraz kwas mlekowy degradują nadal 

tworząc dwutlenek węgla, biomasę i  wodę. 

Szybkość degradacji polimeru należy uzależnić 

także od jego ciężaru cząsteczkowego, który 

wachą się od 10 000 do powyżej 50 000. Jeśli 

w  procesie stosuje się trójtlenek antymonu 

jako katalizator ciężar cząsteczkowy może 

wynieść nawet 67 000. Jak to wygląda rozkład 

w praktyce? 

Producenci opakowań oraz szerokiej gamy 

produkty do zastosowań medycznych, są 

zdania, że PLA powinno się rozkładać do 90 dni. 

A gdy doda się środek 
antyblockingowy to? 

To umożliwia poszerzenie jego zastosowań. 

Dla przypomnienia – środki antyblockingowe 

zapobiegają sklejaniu się np. folii, antyblock 

migruje na powierzchnię. Skoro zapobiegają 

sklejaniu, to PLA znalazł także zastosowanie 

w opakowaniach i rolnictwie jako materiał na 

folie. Funkcje foli z polilaktydu nie różnią się 

niczym od folii z PP, ale... folia z PLA po speł-

nieniu swojej roli, w wyniku hydrolizy, degra-

duje do postaci CO2, H2O oraz biomasy. 

Jedyną wadą zastosowania antyblocku 

z  PLA to brak poprawy wytrzymałości na 

rozciąganie. 

Wytłaczana folia z PLA
Jeśli chodzi o  zaplecze technologiczne, 

to do procesu wytłaczania polilaktydu – folii, 

można użyć maszyn, które wytłaczają mate-

riały typu PP czy PET. Rynek na folie z PLA 

jest chłonny, ze względu na wprowadzane 

obostrzenia UE. Torby i  odpady komunalne 

stanowią 42%, opakowania żywności w tym 

sztućce, talerze jednorazowego użytku 12% 

oraz rolnictwo 15%. Wciąż pracuje się nad 

zastosowaniami medycznymi w  zakresie 

degradowanych nośników lekarstw oraz 

degradowalnych nośników chemikaliów. 

W  pozostałej kwestii wymienione zostały 

środki higieniczne, tj. patyczki do uszu, ręcz-

niki higieniczne czy sznurki (rafia). 

Jeśli nie polilaktyd to? 
Na uwagę zasługuje grupa kompozycji poli-

merowo-skrobiowych o nazwie MateriBi firmy 

Novamont oraz folie celulozowe. 

Od roku 2010 można zaobserwować wpro-

wadzane na rynek polimery biodegradowalne, tj:

– skrobia termoplastyczna TPS, jest to mix 

skrobi z poliestrami alifatycznymi i kopolie-

strami alifatyczno-aromatycznymi oraz mix 

skrobi z surowcami naturalnymi,

– poliestry hydroksykwasów pochodzenia 

mikrobilogicznego: poli(hydroksyalkaniany) 

PHAs, w  tym kopolimery kwasu masło-

wego, walerianowego i  heksanowego 

PHBV, PHBH,

– estry celulozy, mieszanki celulozy, celuloza 

regenerowana,

– mieszanki drewna i innych surowców natu-

ralnych, tj. lignina, naturalne żywice, proteiny,

– syntetyczny poliester alifatyczny PCL,

– syntetyczne i  półsyntetyczne alifatyczne 

kopoliestry AC i poliestry AP,

– syntetyczne kopoliestry alifatyczno-aroma-

tyczne AAC,

– polimery rozpuszczalne w wodzie PVAL. 

Polilaktyd i inne surowce 
biodegradowalne

Inaczej zwany jest poli(kwasem mlekowym), w skrócie PLA. Został po raz pierwszy uzyskany poprzez ogrzewanie 
kwasu mlekowego w próżni, w laboratoriach firmy DuPont. Od tamtego czasu, czyli od 1932 roku wiele się zmie-
niło, choć samo tworzywo zostało opatentowane dopiero w 1954 r. Jego właściwości mechaniczne zależą od cię-
żaru cząsteczkowego oraz stopnia krystaliczności. Ciężar cząsteczkowy (M) określa właściwości mechaniczne 
tworzywa. Im wyższe M tym lepsze parametry mechaniczne, ale i cięższy element. Krystaliczność PLA wynosi 
przeważnie 35%. Temperatura topnienia wynosi 170-180°C. Wytrzymałość na rozciąganie to około 60 MPa. Waż-
nym atutem PLA jest jego pokrywanie drukiem, nie wymaga aktywacji powierzchni. 

 Magda Sumera 
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ABS, czyli akrylonitryl-butadien-styren to 

jedno z najbardziej popularnych i rozpo-

wszechnionych tworzyw sztucznych. Jest 

termoplastem otrzymywanym w procesie poli-

meryzacji trzech monomerów – akrylonitrylu, 

butadienu i styrenu. Każdy z osobna spełnia 

jakąś rolę i tak:

– styren zapewnia tworzywu dobre przetwór-

stwo, 

– akrylonitryl zapewnia sztywność, wytrzyma-

łość na wysokie temperatury i  odporność 

chemiczną, 

– butadien czyni je bardziej wytrzymałym 

i sprężystym, także w niskich temperaturach. 

Zmieniając proporcje poszczególnych skład-

ników   oraz dodając modyfikatory otrzymać 

można różne gatunki o  określonych własno-

ściach. Ze względu na niską odporność tego 

tworzywa na warunki atmosferyczne poleca się 

stosowanie go jedynie do aplikacji wewnętrz-

nych. Przy zastosowaniu różnych kombinacji 

tych monomerów możliwa jest produkcja szero-

kiej gamy tworzyw ABS o różnorodnych właści-

wościach poprzez rozgałęzianie lub kopolimery-

zację. Materiał ABS zajmuje wyjątkową pozycję 

jako pomost pomiędzy tworzywami termopla-

stycznymi do ogólnych zastosowań przemysło-

wych a innymi termoplastami konstrukcyjnymi 

o lepszej charakterystyce roboczej. Charakte-

ryzuje się on odpornością na obciążenia dyna-

miczne i uderzenia nawet w niskich temperatu-

rach, dobrą sztywnością i skrawalnością. 

Nadaje się do formowania wtrysko-

wego, jaki i  za pomocą ekstrudera. Można 

go z powodzeniem barwić na wiele różnych 

kolorów. Typowym zastosowaniem jest branża 

produktów gospodarstwa domowego i dóbr 

konsumpcyjnych. Coraz częściej znajduje on 

zastosowanie również w przemyśle samocho-

dowym, meblarskim i w branży elektrycznej. 

ABS nadaje się do recyklingu i po stopieniu 

może być wykorzystywany ponownie.

Produkcja i przetwórstwo ABS
Istnieje wiele metod produkcji komopolimeru 

ABS, jednak największe znaczenie praktyczne 

mają następujące dwie:

– mieszanie mechaniczne polibutadienu 

(lub kopolimeru butadien-styren) z  kopo-

limerem SAN przy jednoczesnym szcze-

pieniu kopolimeru styren-akrylonitryl jako 

matrycy polimerowej;

– proces dwuetapowy: polimeryzacja buta-

dienu i jednoczesna kopolimeryzacja.

W wyniku polimeryzacji trzech różnych 

monomerów powstaje terpolimer z  dwoma 

fazami: fazę ciągłą tworzy kopolimer styren 

– akrylonitryl (SAN), natomiast fazę rozpro-

szoną stanowi kauczuk polibutadienowy. Na 

właściwości kopolimeru ABS ma wpływ udział 

poszczególnych monomerów oraz struktura 

molekularna obu faz. Dzięki czemu istnieje 

szeroki wachlarz rodzajów tworzyw ABS 

dostępnych na rynku. Dostępne są tworzywa 

o  różnych charakterystykach, w zakresie od 

średniej do wysokiej udarności, od niskiego 

do wysokiego połysku powierzchni i o różnej 

temperaturze ugięcia pod obciążeniem.

Przetwórstwo  tworzywa ABS  obejmuje 

procesy formowania wtryskowego i  wytła-

czania. Podczas przetwórstwa ABS należy 

pamiętać, że tworzywo to jest bardziej higrosko-

pijne niż polistyren, dlatego należy je przed prze-

twórstwem wysuszyć. Należy jednak pamiętać 

o konieczności suszenia go przez 3-4 godziny 

w temperaturze 75-85°C. Dopuszczalna zawar-

tość wilgoci przy przetwórstwie to mniej niż 

0,1%. Temperatura przetwórstwa ABS wynosi 

190-240°C, a temperatura formy 40-80°C.

Polimer cechuje higroskopijność. Wpływa 

to na jakość termoformowania płyt, na 

powierzchni których powstają pęcherze. 

Z tego też powodu zalecane jest ścisłe prze-

strzeganie zasad przechowywania tego mate-

riału. Materiał powinien być przechowywany:

– w pomieszczeniach zamkniętych, które 

chronią materiał przed działaniem promie-

niowania UV,

– w temperaturze pokojowej (+20°C do 

+30°C),

– względnej wilgotności do 30%.

W pomieszczeniach, w których przechowy-

wany jest kopolimer ABS należy unikać skoków 

temperatury, które mogą prowadzić do konden-

ABS – materiał o wielu twarzach

Kopolimery styrenu, to przede wszystkim konstrukcyjne tworzywa termoplastyczne. Najważniejszymi w tej grupie 
są kopolimery ABS (akrylonitryl/butadien/styren) i SAN (styren/akrylonitryl). Znane są również kopolimery z innymi 
monomerami, takimi jak metakrylan metylu i bezwodnik maleinowy. Swoje miejsce na rynku znalazły także blendy 
kopolimerów styrenu z innymi termoplastami, spośród których najbardziej znane są blendy ABS z poliwęglanem 
i poliamidem – o czym krótko będzie w dalszej części artykułu. 

 Mia Walasek 

Tabela 1. Możliwości zastosowań ABS

Ogólne
Zabawki np. klocki LEGO, dobra konsumenckie, telefony, kaski ochronne, galanteria 
ozdobna

Motoryzacja
Wewnętrzne panele drzwiowe, słupki, elementy foteli, kratki wlotu powietrza, deski 
rozdzielcze, obudowy lusterek, kratownice, nadkola, niektóre elementy karoserii

Sprzęt Obudowy urządzeń kuchennych i odkurzaczy, panele sterowania sprzętu AGD
Wytłaczanie Płyty, brodziki łazienkowe, dachy do ciągników, obrzeża meblowe, wnętrza lodówek
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sacji pary wodnej prowadzącej do zawilgocenia 

płyt. Dodatkowo zaleca się przechowywanie 

płyt na płaskich powierzchniach. Palety z płytami 

powinny być szczelnie zabezpieczone folią przed 

zanieczyszczeniami, które mogłyby prowadzić 

do uszkodzeń mechanicznych powierzchni.

Typowe zastosowania 
tworzywa ABS

Materiał ten jest stosowany niemal 

w każdej branży. Znajdzie się go w samocho-

dzie, obudowie telewizora, zabawkach, czy 

sprzęcie sportowym. Swoją komercyjną popu-

larność zawdzięcza wysokiej wytrzymałości 

i dobrym parametrom przetwórczym.

Taki materiał jak ABS jest dość popularny 

i wymagany w produkcji wielu urządzeń elek-

tronicznych i sprzętu. 

Z ABS wyrabia się meble do obiektów szpi-

talnych, salonów fryzjerskich i kosmetycznych. 

ABS jest najczęściej stosowany do wytwarzania 

obudów sprzętu RTV/AGD, urządzeń elektro-

nicznych. Wykorzystywany jest do wytwarzania 

rur (odpornych na różne agresywne ciecze) 

oraz wielu produktów codziennego użytku.

Tworzywa ABS mają wielostronne zastoso-

wanie, głównie jako materiały konstrukcyjne 

oraz jako składnik licznych kompozytów poli-

merowych. 

Właściwości
W tabeli 2 była mowa że ABS jest amorficzny, 

a to znaczy inaczej, że jest tworzywem bezpo-

staciowym – co oznacza, że będąc w  stanie 

stałym, posiada cząsteczki rozłożone w sposób 

charakterystyczny dla cieczy. Może występować 

w stanach: szklistym – lepkosprężystym – wyso-

koelastycznym – plastycznym (ciekłym). 

Można jeszcze dodać, iż ma wyższą wydaj-

ność operacyjną, co tłumaczy się zwiększoną 

odpornością na uszkodzenia mechaniczne 

i ochronę przed czynnikami środowiskowymi. 

Posiada bardzo dobre właściwości termo-

izolacyjne, a jednocześnie sam nie odkształca 

się przy zmianie temperatur. 

ABS posiada dobre właściwości mecha-

niczne przy stosunkowo korzystnej cenie, 

a przetwarzać go można wieloma metodami.

Wyroby z ABS poddaje się metalizacji. Istotną 

zaletą procesu jest całkowita odporność ABS na 

korozję. Nawet po uszkodzeniu powłoki galwa-

nicznej nie powstają ogniwa elektrochemiczne 

pomiędzy powłoką a podłożem. Wyroby z ABS 

po pokryciu galwanicznym charakteryzują się 

lepszymi walorami dekoracyjnymi i użytkowymi, 

wyższą odpornością mechaniczną i  cieplną, 

wyższą odpornością korozyjną od wyrobów 

z metalu i niższą pracochłonnością wykonania.

Blendy ABS i płyty z ABS
Dodatkowe własności poszerzające zakres 

stosowania tworzywa ABS wynikają z koeks-

truzji z innymi tworzywami, takimi jak PMMA, 

ASA, TPU lub blend ABS/PC.

Co nowego, co starego w ABS?
ABS materiałem do druku 3D
ABS jest jednym z  najpopularniejszych 

materiałów do druku 3D w  technologii FDM 

(Fused Deposition Modeling). Stopiony mate-

riał jest wytłaczany przez rozgrzaną dyszę 

drukarki, po czym nakładany warstwa po 

warstwie, tworząc drukowany obiekt od dołu 

do góry. Filamenty do druku 3D produkują, 

np. firmy Spectrum, 3DGO, Noviplast.

ABS to jeden z  materiałów do druku 3D, 

który cechuje się kruchością, ale jednocze-

śnie jest twardy i łatwy w obróbce. Nadaje się 

również do szlifowania i polerowania poprzez 

szczotkowanie (można także zastosować 

kąpiel w  oparach acetonu). Niewielką wadę 

stanowi skłonność do topnienia w momencie, 

w  którym temperatura podczas drukowania 

ulega wahaniom. Tworzywo ABS, jako mate-

riał do druku 3D, nie nadaje się do tworzenia 

wysmukłych i  delikatnych elementów ze 

względu na łatwą łamliwość, za to wielką 

zaletę stanowi ogólna dostępność oraz 

powszechność materiału, a także niska cena.

  

Recyklat ABS „Axpoly”
Spółka Axion Polymers opracowała nową 

odmianę trwałego i wytrzymałego tworzywa ABS 

w całości wytworzonego w procesie recyklingu. 

Przeznaczona jest ona do stosowania w proce-

Tabela 2. Wady i zalety ABS

Informacje ogólne Mocne strony ABS Słabe strony ABS
Tworzywo amorficzne czyli bezpostaciowe. 
Duża udarność, twardość oraz odporność na 
zarysowania. 
Dobre właściwości izolacyjne. Posiada dobrą 
odporność na smary, oleje, alkalia, benzynę. 
Zadowalająca odporność na działanie ługów, 
rozcieńczonych kwasów, węglowodorów 
alifatycznych, olejów i tłuszczów. Jest jednym 
z niewielu tworzyw, które można pokrywać 
warstwami metalicznymi podczas obróbki 
galwanicznej. 

Dobra odporność na uderzenie, również 
w niskich temperaturach.
Dobra odporność na zabrudzenia.
Dobra odporność zużyciowa.
Dobra stabilność wymiarowa. 
Dobre właściwości izolacyjne.
Łatwość przetwarzania.
Możliwość metalizowania, malowania, 
zgrzewania.

Łatwość zarysowania powierzchni.
Łatwo palny i wykazuje słabą wytrzymałość dielektryczną. 
Brak odporności na działanie światła i promieniowania 
UV.
Podatność na korozję naprężeniową.
Wyższy koszt w porównaniu z gatunkami standardowymi.
Zła odporność na działanie czynników atmosferycznych.
Zła odporność na działanie rozpuszczalników 
(szczególnie związków aromatycznych, ketonów oraz 
estrów).

Tabela 3. Właściwości ABS 
Właściwość Wartość

Gęstość 1,02-1,2 g/cm3

Chłonność wody 0,05-1,8%
Skurcz prasowniczy 0,0061-0,042 cm/cm
Twardość, Shore D 100
Wytrzymałość na rozciąganie 29,8-65 MPa
Wydłużenie względne przy zerwaniu 2-110%
Wydłużenie na granicy plastyczności 1,7-6%
Moduł sprężystości przy rozciąganiu 1793-3199 MPa
Wytrzymałość przy zginaniu 47,8-106,9 MPa
Wytrzymałość przy ściskaniu 52,4-86,2 MPa
Udarność bez karbu Bez złamania
Udarność z karbem 10 kJ/m2

Udarność z karbem w temp. -40°C 4 kJ/m2

Temperatura zeszklenia 87-149°C
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Tabela 4. Przykłady blend ABS z innymi polimerami

Blenda ABS z … Właściwości Zastosowanie

PC/ABS zapewnia unikalne 
połączenie dobrego 
przetwórstwa ABS 
z doskonałymi właściwościami 
mechanicznymi, udarnością 
i odpornością termiczną PC

Odznaczają się wyższą temperaturą ugięcia pod obciążeniem,
dobra wytrzymałość na uderzenie w niskiej temperaturze, 
są uznawane za materiały samogasnące i o obniżonej palności, 
łatwa do przetwarzania,
wysoka udarność, również w niskich temperaturach,
duża sztywność,
niski skurcz i duża dokładność wymiarowa,
podatność na barwienie i drukowanie.

Przeznaczone są do zastosowań wymagających 
wysokiej temperatury ugięcia pod obciążeniem 
(95-125°C) oraz dużej wytrzymałości. 
Jednocześnie wykazują bardzo dużą wytrzymałość 
w niskich temperaturach. Mieszanki idealnie 
przystosowane do produkcji wyrobów 
przeznaczonych do funkcjonowania w szerokim 
zakresie temperatury.
Blenda stosowana jest alternatywnie w warunkach, 
w których sam ABS nie może sprostać 
wymaganiom wytrzymałościowym, szczególnie 
w ujemnych temperaturach. 
Przemysł motoryzacyjny: deski rozdzielcze, 
konsole, schowki podręczne, słupki nadwozia, 
fotele (formowanie z rozdmuchem), ochraniacze 
koła.
Elektronika: obramowania ekranów TV, obudowy 
ekranów w laptopach, przenośne urządzenia 
multimedialne, panele LCD, klawiatury, adaptery 
i ładowarki, obudowy telefonów komórkowych.

PA/ABS zapewnia 
połączenie wysokich 
parametrów mechanicznych 
i wytrzymałościowych z idealną 
powierzchnią

Wyższa niż w przypadku tworzywa ABS zdolność zachowania kształtu 
w podwyższonych temperaturach,
wysoka sztywność,
wyższa niż w przypadku ABS udarność, szczególnie w zakresie temperatur 
ujemnych.

Wyroby z tego tworzywa stosowane są miedzy 
innymi do wyrobu: elementów wyposażenia 
samochodu, sprzętu ogrodowego, sprzętu 
sportowego.

ABS/PMMA – jest płytą 
dwuwarstwową, powstałą 
w drodze koekstruzji ABS 
(przeciętnie ok. 90% grubości 
płyty) z polimetakrylanem 
metylu PMMA (ok. 10% 
grubości płyty)

Odporność powierzchni pokrytej PMMA na wpływ czynników 
atmosferycznych, w szczególności na promieniowanie UV. 
Możliwość uzyskania zarówno bardzo połyskliwej powierzchni, jak 
i powierzchni o obniżonym stopniu połysku, 
podwyższona udarność,
zwiększona zdolność zachowania kształtu w zakresie wyższych temperatur,
dobra odporność na zarysowania,
dobra termoformowalność (nie ustępuje pod tym względem płytom ABS),
istnieje możliwość wykonania płyt o budowie warstwowej.

Wykorzystywane jako materiał na elementy 
zewnętrzne w budowie pojazdów, wykonuje 
się z nich: elementy karoserii, bagażniki 
samochodowe, przyczepy campingowe, obudowy 
maszyn i urządzeń pracujących na zewnątrz 
(agregaty, kosiarki, kolektory słoneczne itp.). 
Branża stolarska wykorzystuje ten materiał 
przy produkcji drzwi zewnętrznych jako dobrą 
alternatywę dla okładzin z płyt PVC, ze względu 
na wyższą odporność na UV oraz lepszą 
termoformowalność, wykorzystywane są również 
na obudowy sprzętu sportowego (np. kajaki 
oraz inny sprzęt pływający) i obudowy sprzętu 
kosmetycznego (solaria).

ABS/ASA – jest płytą 
dwuwarstwową, powstałą 
w drodze koekstruzji ABS 
z ASA i charakteryzującą się 
podobnie jak ABS/PMMA 
odpornością na wpływ 
czynników atmosferycznych 
i promieniowania UV, ale 
oferującą lepsze właściwości 
mechaniczne powierzchni 
zewnętrznej

Duża sztywność, dobra udarność, szczególnie w zakresie ujemnych 
temperatur,
bardzo dobra odporność na czynniki atmosferyczne (pod tym względem 
ASA ustępuje tylko nieznacznie PMMA),
bardzo dobra odporność na starzenie termiczne,
dobra odporność chemiczna (lepszą od PMMA),
dobra odporność na powstawanie pęknięć naprężeniowych,
dobra stabilność formy w podwyższonych temperaturach.

Obszar zastosowań ABS/ASA jest podobny do 
ABS/PMMA. Lepsze właściwości mechaniczne 
ASA kwalifikują ten materiał na elementy bardziej 
narażone na urazy mechaniczne i pracujące 
w niskich temperaturach.

ABS/TPU oraz TPU/
ABS/TPU są płytami 
odpowiednio dwu- lub 
trójwarstwowymi otrzymanymi 
poprzez koekstruzję ABS 
z termoplastycznymi 
poliuretanami (TPU), 
alifatycznymi i aromatycznymi 
na bazie poliestrów lub 
polieterów

Płyty ABS koekstrudowanych z TPU wyróżnia bardzo dobra odporność  
na zużycie cierne i zarysowania, własności antypoślizgowe  
oraz tłumienia hałasu, przyjemna w dotyku powierzchnia, tzw. soft touch  
(przy zastosowaniu TPU o mniejszej twardości).
Charakteryzuje je:
–  dobra elastyczność oraz udarność w niskich temperaturach (TPU na bazie 

poliestrów),
–  dobra odporność chemiczna w kontakcie z olejami, węglowodorami oraz 

niepolarnymi rozpuszczalnikami (lepsza od ABS),
–  dobra odporność na hydrolizę oraz mikroorganizmy (bakterie, grzyby, 

niektóre algi, pierwotniaki),
–  mała deformacja kształtu pod wpływem działania obciążeń oraz duża 

wytrzymałość na naprężenia ściskające,
–  dobra odporność na działanie promieniowania UV w przypadku 

alifatycznego TPU, – odbarwienie (zżółknięcie) materiału jest niewielkie 
i stabilne w funkcji czasu odbiegając stosunkowo niewiele od wartości 
zmierzonych dla ASA,

–  możliwość uzyskania powierzchni o zróżnicowanym stopniu połysku/
matowości,

–  możliwość uzyskania płyt o antystatycznej powierzchni o rezystancji 
powierzchniowej na poziomie 105 Ω.

Znalazły największe zastosowanie w branży 
motoryzacyjnej, produkuje się z nich elementy 
wyposażenia wnętrz pojazdów samochodowych 
oraz wyłożenie przestrzeni bagażowej. 
Dzięki odporności chemicznej i mechanicznej 
stosowany jest do produkcji palet transportowych 
oraz skrzynek i walizek narzędziowych.
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sach formowania wtryskowego, szczególnie 

w  produkcji na rzecz sektora budowlanego 

i motoryzacji. Recyklat pod nazwą Axpoly otrzy-

muje się z niemetalicznej frakcji odpadów pocho-

dzących ze zużytych samochodów. Korzyścią 

wynikającą ze stosowania recyklatu jest stabilna 

i konkurencyjna cena, która nie jest uzależniona 

od chwiejnego rynku ropy naftowej. Aby pozy-

skać potrzebne tworzywo, najpierw odpady 

tworzywowe są separowane mechanicznie, 

a następnie poddawane są dalszej obróbce na 

instalacji do compoundingu. Wszystkie partie 

produkcyjne są monitorowane, dzięki czemu 

można dotrzeć do źródła surowca – jest to 

część zintegrowanego, zamkniętego systemu 

odzysku materiałów w  przemyśle samocho-

dowym. Możliwość śledzenia pozwala produ-

centom rozszerzyć zielone poświadczenia dla 

produktów, np. dla branży budowlanej i samo-

chodowej oraz ich tańsze produkowanie aniżeli 

przy użyciu polimerów pierwotnych. Nowe 

tworzywo r-ABS nadaje się do procesów formo-

wania tłocznego. Przeprowadzone zostało zesta-

wienie służące porównaniu fizycznych właści-

wości r-ABS Axpoly z konkurencyjnymi produk-

tami, jak również ręcznie sortowanych detali ABS 

pochodzących z recyklingu paneli telewizorów. 

Rezultaty wskazują, że zaawansowane procesy 

recyklingu pozwalają wyprodukować produkty 

o właściwościach odpowiadających podobnym 

produktom na rynku i czystości porównywalnej 

z procesami ręcznego sortowania. Właściwości 

standardowego tworzywa Axpoly r-ABS52 1009 

mogą być modyfikowane zgodnie z  indywidu-

alnym zapotrzebowaniem klienta z wykorzysta-

niem instalacji do compoundingu i laboratorium 

znajdującego się w zakładach firmy.

Toyolac – najwyższa wydajność 
wśród światowych producentów 
transparentnego ABS

Spółka TER Plastics Polymer Group wpro-

wadziła do swojej oferty w  całej Europie 

markowe produkty Toyolac japońskiego produ-

centa Toray. Portfolio Toyolac obejmuje szeroką 

gamę nieprzezroczystych oraz transparent-

nych tworzyw ABS, ASA, SAN oraz mieszanek  

PC/ABS, ABS/PBT lub ABS/PET. Toray posiada 

bardzo silną pozycję wśród producentów 

zaawansowanych technologii, takich jak włókna 

i  tekstylia, włókna węglowe, materiały kompo-

zytowe, tworzywa sztuczne oraz chemikalia. 

Japońska firma posiada obecnie dwa zakłady 

produkcyjne materiałów Toyolac: jeden w Japonii 

i  drugi w  Malezji i  osiąga najwyższą wydaj-

ność wśród światowych producentów transpa-

rentnego ABS. Wraz z włączeniem produktów 

Toyolac do swojego portfolio, TER Plastics 

Polymer Group uzupełniło swą ofertę o tworzywa 

styrenowe. Współpraca otwiera nowe możli-

wości w  dziedzinie innowacyjnych projektów 

w każdym kraju europejskim i zapewnia dostęp-

ność dostaw dla klientów w Europie, jednocze-

śnie redukując łańcuch kontaktów.

Elix Eco ABS-NF
Spółka Elix Polymers wprowadziła na rynek 

nową generację ABS wzmacnianego włók-

nami naturalnymi. Ten termoplastyczny materiał 

o nazwie Elix Eco ABS-NF przeznaczony jest do 

przetwórstwa w procesie wtrysku i w specjali-

stycznych procesach wytłaczania. Jego zastoso-

wanie umożliwia osiągnięcie pozytywnego efektu 

estetycznego w  produkowanych detalach dla 

motoryzacji i branży meblowej. Może być prze-

twarzany bez konieczności wprowadzania mody-

fikacji do stosowanych urządzeń. Charakteryzuje 

się wysoką sztywnością, odpornością tempe-

raturową, niewielkim współczynnikiem skurczu, 

niskim poziomem emisji oraz mniejszą wagą 

w porównaniu do ABS wzmacnianego włóknem 

szklanym. Wynika to z mniejszej gęstości mate-

riału w  porównaniu do ABS-GF. Materiał był 

również testowany w zastosowaniach druku 3D, 

a rezultaty były zadowalające zarówno w zakresie 

zdolności do przetwórstwa, jak i estetyki.

Arla Plast – płyty z ABS
Obecnie Arla Plast jest jednym z  wiodą-

cych producentów płyt tworzyw sztucznych 

w Europie. Arla Plast oferuje ATECH – szeroką 

gamę produktów na bazie ABS.

Mają szeroki wybór popularnych struktur oraz 

duże doświadczenie w dopasowywaniu kolorów 

i współwytłaczaniu dwukolorowych materiałów.

Dostępne są różne warstwy wierzchnie, 

np.: PMMA (matowe lub błyszczące), matowy 

ABS, ASA (matowy lub półbłyszczący), miękka 

w dotyku, tzw. soft touch.

Arla Plast zapewnia szeroki zakres możli-

wości w  tym zakresie recyklingu ABS. Dzięki 

zaawansowanej technologii i dużemu doświad-

czeniu w  recyklingu, ścinki arkuszy ATECH 

można ponownie wykorzystać w  nowych 

arkuszach. Dziewiczy materiał był wtłaczany 

w powierzchnię i część dolną płyty, zaś materiał 

po recyklingu pozostawał w rdzeniu materiału.

Obecnie ta technika jest szeroko wykorzysty-

wana w produkcji firmy. Recykling tworzywowych 

odpadów redukuje koszty klientów, ograniczając 

jednocześnie ilość odpadu w środowisku.

Sax Polymers – ABS dla sektora 
automotive

Ten austriacko-szwajcarski compounder 

wprowadził paletę tworzyw ABS przeznaczonych 

dla przemysłu motoryzacyjnego. SAXALAC 801 

(medium high heat) i SAXALAC 802 (high heat) 

to tworzywa o  podwyższonej odporności 

termicznej, SAXALAC 820LE (low emission) 

to tworzywo o niskiej emisji lotnych związków 

organicznych, zaś SAXALAC 820PG jest prze-

znaczony do wyrobów poddawanych metali-

zacji galwanicznej. Wszystkie te gatunki speł-

niają wymagania większości europejskich produ-

centów samochodów. Dystrybucją tworzyw 

SAXALAC zajmuje się Plastoplan Polska.

Trinseo – ABS o stabilnym, 
powtarzalnym kolorze

Nexeo Plastics Poland oferuje szeroką gamę 

MAGNUM ABS produkowanego w  techno-

logii polimeryzacji masowej przez firmę Trinseo. 

Otrzymywany w tej technologii ABS charakte-

ryzuje się stabilną z partii na partię białą barwą 

granulatu, co ułatwia zapewnienie powtarzal-

ności procesu barwienia. Utrzymuje bardziej 

neutralny kolor w  ponownym przetwórstwie 

oraz wykazuje się większą stabilnością koloru 

podczas ekspozycji na promieniowanie UV 

niż ABS otrzymywane w emulsyjnym procesie 

produkcji. Dodatkowo MAGNUM ABS charak-

teryzuje się niską zawartością żeli oraz zanie-

czyszczeń, co skutkuje znacząco niższym VOC.

Na szczególną uwagę w portfolio MAGNUM 

ABS zasługują typy o matowym wykończeniu 

powierzchni: 3325MT, 3525, 3416SLG, typy 

przeznaczone do wytłaczania: 3404 czy też 

produkty o podwyższonej odporności termicznej 

jak MAGNUM ABS 3416SC, który jest wyznacz-

nikiem jakości w branży motoryzacyjnej.

Covestro – blendy ABS
Materiały oraz różne innowacyjne rozwią-

zania firmy Covestro można znaleźć 

w  niemalże wszystkich dziedzinach współ-
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czesnego życia. Jednym z  ich produktów są 

Bayblend, w tym PC+ABS. 

Bayblend wykazują równowagę właściwości, 

w szczególności wysoką wytrzymałość – nawet 

w niskich temperaturach – a także sztywność, 

stabilność wymiarową, wysoką odporność na 

pełzanie, niską absorpcję wilgoci, odporność 

na ciepło i wysoką ognioodporność. 

SABIC – blendy ABS
Firma SABIC w  swojej ofercie maj 

CYCOLOY – amorficzne mieszanki termopla-

styczne PC/ABS, które łączą w sobie łatwość 

obróbki z wysoką odpornością na uderzenia. 

Charakteryzuje ją też odporności na ciepło 

i  wyjątkowa estetyka, którą można dosto-

sować do określonych wymagań właści-

wości. Mieszanki CYCOLOY stanowią odpo-

wiednie rozwiązanie projektowe, gdy ważny 

jest zarówno wygląd, jak i trwałość. Produkty 

te są dostępne również w wersji uniepalnione, 

różnią się temperaturą Vicata, w zależności od 

rodzaju można stosować je w  różnych dzie-

dzinach czy to w medycynie czy to w produk-

tach cienkościennych (CYCOLOY CX2244ME, 

CYCOLOY CX7110, CYCOLOY CX7240). 

Plastoplan od wielu lat współpracuje z SABIC 

(wcześniej z  GE Plastics) na wielu rynkach 

Europy. Plastoplan Polska współpracuje 

z SABIC głównie w dostawach dla przemysłu 

motoryzacyjnego. Podstawą oferty są polipro-

pyleny i compoundy m.in.: wysoko zaawanso-

wane technicznie tworzywa, w tym CYCOLOY.

INEOS Styrolution – blendy ABS
Jednym z  produktów oferowanych przez 

INEOS Styrolution jest Terblend N  – nazwa 

handlowa dla grupy materiałów: blend ABS i PA, 

które stanowią połączenie wysokich parametrów 

mechanicznych z wysoką jakością powierzchni. 

Tworzywa te łączą ciągliwość, plastyczność 

i stabilność na działanie promieniowania ultrafio-

letowego. Nadają się do zastosowań narażonych 

na wysoką ekspozycję na promienie słoneczne, 

takich jak tylne półki w samochodzie lub meble 

ogrodowe. Kolejnym produktem są dwa standar-

dowe wyroby Terluran GP-35 i Terluran GP-22, 

należące do asortymentu wyrobów INEOS Styro-

lution z serii ABS, które można poddawać proce-

sowi powlekania galwanicznego. Terluran GP-35 

nadaje się zwłaszcza do nakładania powłok 

galwanicznych, ponieważ nie tylko łatwo daje się 

wytrawić i pokryć powłoką, ale również wykazuje 

bardzo dobre właściwości plastyczne.

Rynek – jak to było w 2019 r.
Popyt na ABS w  Europie był dość słaby, 

a tendencja ta raczej utrzymywała się w 2019 r. 

ze względu na problemy handlowe między 

Chinami i USA. Branża motoryzacyjna pozostała 

w tyle, podobnie jak sektor meblarski. Europejski 

ABS cierpi również na tańszy import pocho-

dzący z  Azji w  ciągu ostatnich kilku miesięcy. 

Trendy w zakresie surowców odgrywały ważną 

rolę w określaniu kierunku rozwoju rynku ABS 

w poszczególnych miesiącach. 

Spadające ceny surowców wywarły oczeki-

wany wpływ na europejski rynek ABS, w wyniku 

czego ceny ABS spadły o  około 50 EUR/T 

w  listopadzie, stabilizując się na poziomie  

1653-1800 EUR/T DDP. Ceny kontraktowe 

styrenu obniżyły się w  listopadzie do około 

1000 EUR/T, co oznacza spadek o 65 EUR/T 

od października. Ceny butadienu również spadły 

stabilizując się na poziome 750 EUR/T. Ceny 

kontraktowe akrylonitrylu, podobnie jak inne 

surowce obniżyły się o około 33 EUR/T. 

Perspektywy na początek 2020 roku są 

również niejasne ze względu na pytania 

i wątpliwości, co do dalszego rozwoju sytuacji 

w branży motoryzacyjnej. 

Podsumowanie
Od wielu lat sektor tworzyw technicz-

nych notuje wyższe wskaźniki wzrostu aniżeli 

tworzywa masowe. Zdaniem analityków 

agencji Ceresana ten trend będzie się utrzy-

mywać ze względu na ciągle wzrastające 

zapotrzebowanie na coraz to lżejsze i  efek-

tywniejsze materiały. Takie właśnie właści-

wości mogą zaoferować tworzywa techniczne. 

W drugim już raporcie na temat tworzyw tech-

nicznych eksperci agencji Ceresana osza-

cowali, że rynek tych materiałów zdomino-

wany jest przez ABS, którego udział w rynku 

tworzyw technicznych ocenia się na 40 proc. 

Ponad 6 mln ton tego tworzywa wykorzystuje 

się w  Azji. O  jego ogromnym zastosowaniu 

była mowa wyżej.

W skali światowej to właśnie dobra konsu-

menckie oraz zastosowania w  elektro-

nice stanowią najważniejsze rynki dla wielu 

tworzyw technicznych. Prawie jedna czwarta 

światowego zapotrzebowania na tworzywa 

techniczne pochodzi z tych dwóch sektorów. 

Trzecim najważniejszym rynkiem jest przemysł 

transportowy, gdzie w najbliższych latach mają 

być notowane największe wzrosty (podobnie 

w  sektorze elektroniczno-elektrycznym). 

Słabiej, bo w  tempie 2,5-2,9 proc. rocznie, 

wzrastać będzie zapotrzebowanie w budow-

nictwie i na rynku dóbr konsumenckich. 
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Przetwórstwo
ABS jest zaliczany to polimerów łatwych w przetwórstwie, jego okno 

przetwórcze jest szerokie. Istnieje wiele gatunków ABS o zróżnicowa-

nych właściwościach reologicznych, które można odpowiednio dobrać 

do wyrobu, formy i wtryskarki.

Właściwości mechaniczne
ABS jest tworzywem wytrzymałym mechanicznie, ma dobrą udar-

ność i sztywność. Zawartość kauczuku polibutadienowego w odpo-

wiedniej ilości pozwala uzyskać gatunki o docelowych parametrach 

mechanicznych.

Połysk 
Typowy ABS jest tworzywem, które gwarantuje wysoki połysk goto-

wego wyrobu. By spełnić różnorodne oczekiwania klientów oferuje się 

również gatunki o  szczególnie wysokim połysku, jak też przeciwnie 

– gatunki matowe.

Odporność termiczna
ABS charakteryzuje się niską odpornością termiczną. Pewne 

odmiany tego tworzywa zawierają specjalne dodatki (heat boosters), 

które podnoszą ich odporność termiczną powyżej 100°C. 

Kolor 
Wyroby z ABS tylko w niewielkiej części są produkowane w kolorze 

naturalnym. Barwienie ABS, wbrew obiegowej opinii, jest procesem 

dość trudnym. Są tego dwie przyczyny. Jedna to zmienność odcienia 

tworzywa naturalnego. ABS jest produkowany w procesie okresowym 

i każda szarża ma specyficzny kolor. Jeśli wahania w odcieniu koloru 

naturalnego są duże, wówczas trudno jest utrzymać stabilność wybar-

wienia podczas procesu wtrysku z dozowaniem barwnika. Dotyczy to 

zwłaszcza koloru białego. Problem ten narasta przy stosowaniu tego 

tworzywa z różnych źródeł. Drugim istotnym czynnikiem wpływającym 

na barwienie ABS jest specyfika wyrobów – są to zwykle obudowy, skła-

dające się z kilku części, gdzie nawet niewielka różnica w kolorze jest 

natychmiast zauważalna. Część elementów może być metalowa (malo-

wanie proszkowe), lub wykonana z innego tworzywa (PC, PC/ABS, PS), 

co dodatkowo utrudnia dopasowanie koloru.

Mając powyższe na uwadze producenci i przetwórcy chętnie stosują 

ABS wybarwiony w  masie. Tworzywa zabarwione są oferowane 

zarówno przez producentów polimerów, jak i przez firmy zajmujące się 

compundingiem.

Plastoplan Polska Sp. z o.o. oferuje na polskim rynku tworzywa ABS, 

naturalne i  barwione, produkowane przez LG Chem. Ten koreański 

producent jest ceniony za wysoką jakość, bardzo bogatą ofertę i dosko-

nały serwis. Firma oferuje dobór gatunku i koloru na podstawie płytek 

wzorcowych, fragmentów wyprasek bądź granulatu innego tworzywa. 

Dokładność koloru jest bardzo wysoka (∆E < 0,8) a czas doboru jest 

niezwykle krótki. Fabrycznie zabarwione tworzywa LG ABS mają dosko-

nałą powtarzalność koloru i najwyższą jakość. 

Kolorowe tworzywa ABS 
w ofercie Plastoplan Polska Sp. z o.o.

Do produkcji wyrobów, gdzie ważna jest wysoka estetyka, wyrazisty kolor i jakość powierzchni najczęściej wybiera 
się tworzywo ABS. Poza walorami estetycznymi polimer ten ma kilka innych pożądanych cech.

Plastoplan Polska Sp. z o.o. jest Państwa dostawcą tworzyw sztucznych dla motoryzacji, medycyny, 
przemysłu elektrotechnicznego, AGD, opakowań i budownictwa. Wspólnie z producentem o ugruntowanej 
pozycji możemy zaoferować Państwu szeroką ofertę tworzyw, które spełnią Wasze wymagania.
 
Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem LG Chem - wiodącego światowego producenta terpolimerów ABS. 
Oferujemy tworzywa w kolorze naturalnym oraz tworzywa wybarwione w masie - w kolorach standardowych 
i specjalnych, wykonanych na życzenie klienta.

Nasz zespół techniczny zajmie się Państwa projektem na wszystkich jego etapach i służy pomocą od 
momentu projektu wyrobu, przez dobór surowców i narzędzi i parametrów przetwórstwa aż po kontrolę 
jakości. Własne magazyny, rozwiązania logistyczne oraz doskonale wyposażone laboratorium są w stanie 
zaspokoić wszelkie potrzeby.

Tworzywo, którego potrzebujesz czeka na Ciebie w naszym magazynie!
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Niezależnie od tego, czy monitorowanie 

procesu odbywa się przy pomocy 

wykresów, trendów, czy alarmów ustawianych 

przez użytkownika, zbieranie danych, dopa-

sowanie przepływu, Promix Procell zapewnia 

wszystkie wymagane funkcje najnowocze-

śniejszej produkcji produktów spienionych.

Główne cechy Promix Procell:
– Przepływ masy od 1 g/h do 3000 g/h,

– ciśnienie do 700 bar,

– wygodna obsługa przy pomocy ekranu 

dotykowego 12,1”,

– ustawiane przez użytkownika limity i  tole-

rancje dla pełnej kontroli procesu,

– wykresy trendów ciśnienia i  przepływu 

w czasie,

– funkcja „dopasowania” do synchronizacji 

przepływu masy z mocą wytłaczarki,

– możliwe wdrożenie do sterowania wytła-

czarką poprzez system Fieldbus,

– zbieranie danych przez port USB,

– możliwość zdalnej konserwacji.

Promix Procell  
– zaawansowane rozwiązania 
do spieniania w procesach 
wytłaczania

Dzięki spienianiu możliwe są znaczne 

oszczędności materiału w procesach wytła-

czania. Systemy wytłaczania ze spienia-

niem Promix Procel ustanowiły nowe stan-

dardy w  produkcji mikrokomórkowych 

produktów o bardzo jednorodnej strukturze 

i nieosiągalnej wcześniej stabilności procesu. 

Unikalne, kluczowe komponenty i  szeroka 

wiedza na temat procesów stanowią 

podstawę innowacyjnych technologii spie-

Promix Procell 
– Spienianie w procesach wytłaczania

Szwajcarska firma PROMIX opraco-
wała stacje dozowania CO2 i N2 do 
spieniania w  celu spełnienia spe-
cyficznych potrzeb związanych 
z wytłaczaniem. Niezwykle wysoka 
dokładność dozowania, niezawod-
ność i  łatwa obsługa to kluczowe 
cechy systemów dozowania gazu.
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niania. Systemy te współpracują z ekologicz-

nymi poroforami CO2  i N2  i są bardzo łatwe 

do zintegrowania z  istniejącymi lub nowymi 

liniami wytłaczania. W zależności od zastoso-

wania można osiągnąć zmniejszenie gęstości 

od 5% do nawet 70%.

Korzyści stosowania 
systemów Procell
– Znaczne oszczędności kosztów dzięki 

redukcji gęstości materiałów od 5% do 70%,

– jednolitość i  jakość spienionego materiału 

oraz wyjątkowa stabilność procesu,

– łatwy montaż w  istniejących lub nowych 

liniach produkcyjnych,

– brak opłat licencyjnych.

Klucz do sukcesu
– Stacje dozowania Promix Procell opraco-

wane do fizycznego spieniania, zapewniają 

najwyższą dokładność dozowania oraz bez-

pieczną i łatwą obsługę,

– opatentowane wysokowydajne statyczne 

i dynamiczne systemy mieszania o bardzo 

małej długości instalacji,

– unikalna opatentowana technologia miksera 

chłodzącego Promix P1 dla wyjątkowych 

rezultatów spieniania,

– modyfikacje głowic do spieniania; pier-

ścieniowe głowice do lekkich zastosowań 

piankowych*,

– wbudowany pomiar lepkości do moni-

torowania surowca i  warunków procesu 

w czasie rzeczywistym,

– szerokie doradztwo i wsparcie projektu,

– testy pilotażowe i  produkcja próbek 

w naszych obiektach testowych.

Technologia pierścieniowych głowic ma 

duży wpływ na jakość folii piankowych z EPS 

(XPS), XPE i  XPP. Technologia Q1 łączy 

ponad 20 lat doświadczenia w  projekto-

waniu i  produkcji pierścieniowych głowic do 

spieniania. Specjalna konstrukcja Promix Q1 

(opatentowano) pozwala na zmniejszenie 

gęstości materiałów. Prowadzi to do znacz-

nych oszczędności w  zakresie surowców 

i kosztów produkcji.

Przykłady aplikacji
Systemy wytłaczania Promix Procell działają 

obecnie w wielu różnych zastosowaniach i dla 

wielu różnych polimerów. Można je instalować 

na liniach laboratoryjnych i testowych o wydaj-

ności zaledwie 5 kg/h, a także na liniach przemy-

słowych o przepustowości powyżej 2000 kg/h. 

Systemy te wytwarzają bardzo jednorodne 

struktury mikrokomórkowe, które tworzą wyso-

kiej jakości produkty piankowe o bardzo niskiej 

gęstości i wyjątkowych właściwościach mecha-

nicznych. Oto kilka przykładów:

– profile,

– arkusze PET/PP/PS/PE,

– tace PET, PS, PP,

– płyty wielowarstwowe PP/PE,

– butelki,

– arkusze dwuwarstwowe,

– rury ze spienionym rdzeniem PP,

– folie rozdmuchiwane PE/PP,

– kable i przewody.

Opatentowana technologia 
spieniania Promix Procell

Systemy wytłaczania ze spienianiem Promix 

Procell można zintegrować z linią wytłaczania. 

Ciecz do rozdmuchiwania jest dostarczana 

przez precyzyjną stację dozującą Promix, 

opracowaną specjalnie do fizycznego spie-

niania. Opatentowane wysokowydajne 

statyczne i  dynamiczne systemy mieszania 

Promix rozpraszają i  rozpuszczają ciecz 

w niewielkiej odległości.

Unikalna technologia miksera chłodzą-

cego P1 jest kolejnym kluczowym elementem 

w celu uzyskania wysokiej jakości produktów 

o  strukturze mikrokomórkowej o  równo-

miernym rozkładzie komórek. Eksperci firmy 

opracowują najlepsze rozwiązania techniczne 

i handlowe w oparciu o zastosowanie, konfi-

gurację wytłaczarki i  ukierunkowane właści-

wości produktu. 

* Promix Q1– Pierścieniowa matryca do produkcji folii 

piankowych EPS (XPS), XPE, XPP
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Wtryskarka GX 1100 – 12000 niesie ze 

sobą specjalne rozwiązania. Zastoso-

wanie 2-gniazdowej formy pozwala na wytwa-

rzanie wiader o gramaturze wtrysku 1500 gr 

w czasie cyklu 14 s. Przy założeniu, że rocznie 

maszyna przepracuje 8000 h, ilość wyprodu-

kowanych wiader sięgnie wówczas prawie 

130  000 sztuk. Aby wyróżnić model wtry-

skarki od pozostałych, dostępnych na rynku, 

producent opracował specjalną opcję Speed. 

Jej zadanie polega na maksymalnym skró-

ceniu czasu zamykania formy, redukcji czasu 

cyklu, zapewnieniu wyjątkowo szybkich pręd-

kości wtrysku (do 700 mm / s w  zależności 

od zespołu wtryskowego). W danym modelu 

zastosowano barierowy ślimak HPS o bardzo 

wysokiej wydajności stosowany przy prze-

twórstwie poliolefin, zarówno w postaci mate-

riału pierwotnego, regranulatu, jak i przemiału. 

Barierowy ślimak HPS odpowiada za szybkie 

uplastycznienie masy, bardzo dobrą homoge-

nizację i niską temperaturę płynięcia, po prze-

kroczeniu której następuje przejście w  stan 

ciekły. Składa się on z 3 stref. W 1 strefie – 

zasilania - tworzywo jest przemieszczane 

w  gorącym cylindrze. Następuje jego stop-

niowe podgrzewanie i  mięknienie. W  drugiej 

strefie – barierowej - następuje jego uplastycz-

nienie, zagęszczenie i  ewakuacja powietrza 

w stronę zasypu. W trzeciej strefie – dozowania 

- odbywa się mieszanie i homogenizacja masy. 

Stopione tworzywo jest przemieszczane przed 

czoło ślimaka. Ślimak barierowy HPS zapewnia 

plastyfikację do 40% większą niż w  przy-

padku konwencjonalnych, wysokowydajnych 

ślimaków. Stosunek L/D wynosi 26. 

Charakterystycznym rozwiązaniem stoso-

wanym w maszynach serii GX jest kompak-

towa, dwupłytowa konstrukcja jednostki 

zamykania wyposażona w  systemy GearX 

oraz GuideX. GearX to hermetycznie obudo-

wany zespół ryglujący, który znajduje się 

za ruchomą płytą mocowania formy. Dzięki 

rozwiązaniu GearX ryglowanie formy nastę-

puje w bardzo krótkim czasie. Wózek GuideX 

odpowiada za doskonałą równoległość płyt, 

nawet przy bardzo ciężkich formach. Technika 

GuideX absorbuje siły deformujące, co wpływa 

na wydłużenie czasu użytkowania formy. 

Siły przenoszone są na prowadnice liniowe, 

dlatego ruchy jezdne są płynne, a  łożyska 

ślizgowe ochraniane. Dzięki całościowej 

i spójnej koncepcji jednostki zamykania obej-

mującej: płyty, sztywne łoże maszyny także 

KraussMaffei wprowadza na rynek 
nowy model wtryskarki GX 1100

Niemiecki producent KraussMaffei 
opracował nową, a przy tym wyso-
kowydajną wtryskarkę serii GX o sile 
zwarcia 11000 kN, przeznaczoną 
w  szczególności dla branży opa-
kowaniowej i motoryzacyjnej. Linię 
technologiczną do wytwarzania 
wiader z PP o pojemności 20 litrów, 
przy wykorzystaniu technologii 
dekorowania IML, po raz pierwszy 
zaprezentowano publiczności pod-
czas międzynarodowych Targów 
K’2019 w  Düsseldorfie. Hydrau-
liczna wtryskarka serii GX dedyko-
wana jest do bardzo dużych objęto-
ści wtrysku, do wytwarzania detali, 
takich jak np. palety transportowe, 
skrzynie, czy wiadra.  
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system GiudeX, wszystkie występujące siły są 

idealnie rozłożone, przez co trwałość i ochrona 

formy przed zużyciem jest większa. Obie tech-

nologie GuideX i GearX współpracując ze sobą 

zapewniają maksymalne i  energooszczędne 

zamykanie, precyzyjne ruchy formy i  krótkie 

czasy suchego cyklu. Wtryskarka serii GX 

wpisuje się w  konstrukcję modułową, która 

umożliwia konfigurację, a  także doposażanie 

w  opcje dodatkowe, takie jak np. energo-

oszczędny napęd BluePower, czyli serwomo-

toryczny system napędu pomp do szczególnie 

efektywnej pracy maszyny pod względem 

energetycznym.

APC plus do stabilizacji 
procesu wtryskiwania

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest 

opatentowana przez KraussMaffei funkcja 

APC plus, która odpowiada za niezmienną 

oraz wysoką jakość wyrobów. Jej zadanie 

polega na utrzymywaniu na stałym poziomie 

zadanych parametrów oraz na kompenso-

waniu wpływu czynników powodujących 

niestabilności w przebiegu procesu wtryski-

wania, takie jak np. zmiany warunków klima-

tycznych, zmienne opory płynięcia, różnice 

w jakości tworzywa, czy nawet zmiany opera-

torów wtryskarek. Konwencjonalne rozwią-

zanie zakłada stosowanie stałego punktu 

przełączania docisku, po którym nastę-

puje dalszy dopływ tworzywa w celu uzupeł-

nienia ubytków skurczowych masy. W tej fazie 

ciśnienie docisku jest już niezależnym para-

metrem nastawnym, a  jego właściwe usta-

wienie często przysparza trudności. Przyj-

muje się, że powinno ono wynosić od 40 do 

60% maksymalnego ciśnienia wtrysku, jednak 

jego nieprawidłowe określenie jest powodem 

wystąpienia wielu wad wyprasek. Lepkość 

roztopionej masy zmienia się pod wpływem 

różnych czynników, a  w standardowym 

rozwiązaniu jej wahania nie są kompenso-

wane. Funkcja APC plus wykrywa wszelkie 

zmiany lepkości w uplastycznionej masie oraz 

koryguje je w każdym cyklu. Również zmiany 

w  ciśnieniu uplastyczniania tworzywa, czyli 

ciśnieniu tworzywa przed czołem ślimaka 

podczas dozowania, powodują odchylenia 

w  gramaturach wtrysku. Funkcja APC plus 

pozwala na wykrycie i korektę wahań zaworu 

zwrotnego w  tym samym cyklu. Zawór 

zwrotny zapobiega możliwości wstecznego 

przepływu uplastycznionej masy w  trakcie 

wtrysku. APC plus analizuje bieżący stan 

procesu, stale porównując go z  zaprogra-

mowaną krzywą odniesienia. Dostosowanie 

punktu przełączenia i  profilu docisku nastę-

puje automatycznie, gdyż system APC plus 

w każdym cyklu wtrysku samoczynnie wpro-

wadza konieczne korekty. Wszystkie czyn-

niki zakłócające są kompensowane w czasie 

rzeczywistym. 

Taka szeroka gama możliwości pozwala na 

stworzenie maszyny spełniającej indywidu-

alne wymagania. Upoważnionym przedstawi-

cielem producenta KraussMaffei w  Polsce 

jest wrocławska firma Dopak. 
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Większość systemów chłodzenia procesowego w przetwórstwie 

tworzyw sztucznych bazuje na wodzie. W porównaniu z czynni-

kami chłodniczymi jest ona relatywnie tania i bezpieczna dla otoczenia, 

zaś z powietrzem wygrywa efektywnością chłodzenia. Nie dziwi więc, że 

pierwsze układy chłodzenia wodą w formie prymitywnych chłodni komi-

nowych zaczęły powstawać już w czasach pierwszej rewolucji przemy-

słowej. Zadziwiać może natomiast fakt, że konstrukcja tych układów od 

tego czasu, tj. od XIX wieku, niewiele się zmieniła. Krajobraz stref prze-

mysłowych nadal upstrzony jest charakterystycznymi bryłami kominów 

wypełnionych parą wodną, często mylnie utożsamianą z zanieczyszcze-

niami powietrza, a agregaty chłodnicze w większości wciąż bazują na 

tradycyjnych sprężarkach wymuszających kondensację pary wodnej.

Skąd to przywiązanie do starej technologii? Jednym z  głównych 

argumentów przemawiających na jej rzecz jest fakt, że rozwiązania te 

wielokrotnie sprawdziły się w praktyce, co nie zachęca do poszuki-

wania alternatyw. A szkoda, bo liczne badania dowodzą, że inwestycje 

w  nowe technologie chłodzenia wodą mogą nawet o  40% obniżyć 

całkowity koszt obsługi i utrzymania instalacji. 

Chłodnia kominowa: energochłonny olbrzym
Aby zrozumieć, na czym polega innowacyjność alternatywnych 

systemów chłodzenia wodą, przyjrzyjmy się najpierw, jak działa trady-

cyjna chłodnia kominowa. Jest to w gruncie rzeczy gigantyczna bryła 

obrotowa o  konstrukcji przypominającej komin, najczęściej wyko-

nana w technologii żelbetowej. Jej charakterystyczny kształt wymusza 

ruch powietrza z dołu ku górze, gdzie następnie jest swobodnie odda-

wane do atmosfery. U podstawy komina zabudowany jest zraszalnik, 

który pełni funkcję deszczownicy, rozpraszając pompowaną do niego 

wodę. Ciepła woda miesza się z chłodnym powietrzem na dnie komina 

i oddaje do niego ciepło, a następnie jest ponownie zasysana przez 

pompy obiegowe i wraca do układu chłodzenia.

Mimo że obieg wody w chłodni kominowej ma charakter zamknięty, 

część z niej (ok. 1,5%) zamienia się w parę wodną i jest uwalniana do 

atmosfery w postaci charakterystycznych białych kłębów. Ubytek wody 

musi być więc okresowo uzupełniany. Co więcej, ponieważ woda ma 

kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, konieczne jest jej filtrowanie 

i stosowanie środków zapobiegających eutrofizacji. A to nie tylko podnosi 

koszty obsługi instalacji, ale ma także negatywny wpływ na środowisko 

naturalne oraz i tak już ograniczone zasoby wody krążącej w przyrodzie. 

Skraplacz wody: nie do każdego klimatu
Dużo bardziej przyjazną dla środowiska alternatywą są konstrukcje 

zamknięte, w których przy wymuszonym obiegu wody nie dochodzi do 

jej kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. Dzięki temu nie musi być ona 

regularnie uzupełniana czy zabezpieczana przed namnożeniem bakterii 

i  roślinności. Podobnie jak w chłodniach kominowych, także procesy 

zachodzące w skraplaczach mają charakter naturalny, tj. wykorzystują 

prawa fizyki. Chłodne powietrze z otoczenia przenika do wnętrza urzą-

dzenia i chłodzi ciepłą wodę procesową przepływającą wzdłuż ścianek. 

Schłodzona woda wraca do obiegu, zaś ogrzane powietrze za pomocą 

wentylatorów wyprowadzane jest na zewnątrz skraplacza.

Ponieważ tego typu układy wykorzystują do chłodzenia wyłącznie powie-

trze atmosferyczne, nie są one w stanie schłodzić wody do temperatury 

mokrego termometru. Nie są więc tak efektywne jak chłodnie kominowe, 

które dzięki swojemu kształtowi i zachodzącym w nich procesom wymuszo-

nego obiegu powietrza znacznie lepiej schładzają wodę. W praktyce więk-

szość skraplaczy schładza ją do temperatury o 10ºC wyższej niż tempe-

ratura powietrza. O ile więc w okresie jesienno-zimowym mogą one być 

wykorzystywane jako jedyne źródło chłodzenia wody procesowej, o tyle 

przy wysokich temperaturach otoczenia trzeba już sięgnąć po inne środki.

Chłodzenie ewaporacyjne: wkładka,  
która zmienia wszystko

Mimo że duża część firm na tym etapie decyduje się na instalację 

agregatu chłodniczego, nie jest to jedyne dostępne rozwiązanie. Jeśli 

temperatura wody wykorzystywanej do chłodzenia maszyn przemy-

słowych może oscylować w  granicach 30ºC, dużo lepszym pomy-

słem będzie inwestycja w chłodnicę ewaporacyjną, która w przeciwień-

Chłodzenie wodą: 
co zamiast chłodni kominowej?

Systemy chłodzenia w przetwórstwie tworzyw sztucznych muszą być przede wszystkim efektywne. A  to od 
początku wykluczało chłodzenie powietrzem, zapewniając przewagę układom chłodzenia wodą. Duża część 
z nich bazowała i nadal bazuje na chłodniach kominowych i tradycyjnych sprężarkach, które są rozwiązaniem tyleż 
sprawdzonym, co energochłonnym. Dlatego na popularności zyskują alternatywne koncepcje wykorzystujące 
technologię chłodzenia ewaporacyjnego i sprężarki zmiennoobrotowe.

 Agata Świderska 
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stwie do chillerów nie wymaga sprężania czynnika chłodniczego. Pod 

względem konstrukcji urządzenie to przypomina opisany wyżej skra-

placz – z  tą różnicą, że między przepuszczalną ścianką zewnętrzną 

a obiegiem ciepłej wody procesowej zainstalowano dodatkowo wkładkę 

ewaporacyjną nasączaną wodą ze zraszalnika. Powietrze, przepły-

wając przez wkładkę, absorbuje wodę i  schładza się, dzięki czemu 

jest w stanie obniżyć temperaturę wody procesowej do ok. 30ºC – i to 

niezależnie od temperatury otoczenia. 

Co ciekawe, metoda ta nie prowadzi do zmiany energii powietrza: 

energia niezbędna do odparowania wody (tj. 2257 kJ na 1 kg wody), 

pobierana z powietrza, powoduje obniżenie jego temperatury. Nie ulega 

jednak rozproszeniu, lecz jest w całości przekształcana w ciepło utajone 

(wilgotność). Stąd też proces ten jest nazywany także chłodzeniem 

adiabatycznym (bez wymiany ciepła z otoczeniem) lub wyparnym.

Układy chłodzenia bazujące na zjawisku ewaporacji nie są niczym 

nowym: były stosowane już w czasach starożytnych m.in. w Egipcie, 

Rzymie czy Grecji. Najprostszym ich przykładem jest wilgotna zasłona 

powieszona w  drzwiach domu, a  w organizmie człowieka – proces 

pocenia prowadzący do obniżenia temperatury ciała. Znane nam dzisiaj 

klimatyzatory ewaporacyjne pojawiły się na rynku w XX w. i szybko zyskały 

popularność w życiu codziennym. Z czasem jednak zostały wyparte przez 

agregaty chłodnicze. I dopiero wzrost świadomości ekologicznej społe-

czeństw oraz rosnące koszty energii elektrycznej umożliwiły ich triumfalny 

powrót – nie tylko na salony, ale także do zakładów przemysłowych.

Dziś chłodnice ewaporacyjne mogą pod względem wydajności chło-

dzenia z powodzeniem konkurować z chłodniami kominowymi, jedno-

cześnie przeważając nad nimi niskimi kosztami eksploatacji i niewielkim 

zużyciem wody. Według różnych szacunków, mimo że wymagają stałego 

zraszania wkładek ewaporacyjnych, zużywają nawet o 90% mniej wody 

niż ich gigantyczni kuzyni. Są załączane bowiem jedynie wówczas, gdy 

zwykły skraplacz nie wystarczy do osiągnięcia pożądanej temperatury 

wody procesowej, a więc przeważnie w okresach letnich. A dodatkowo, 

ponieważ medium zużywane do chłodzenia powietrza ulega całkowi-

temu odparowaniu, nie ma konieczności jego filtrowania czy stosowania 

środków zapobiegających rozwojowi roślinności i bakterii.

Sprężarka zmiennoobrotowa:  
tyle energii, ile potrzeba

O ile opisane wyżej systemy nie wymagają dostarczania energii 

zewnętrznej, bazując wyłącznie na zjawiskach fizycznych, o tyle w przy-

padku agregatów chłodniczych do chłodzenia wody procesowej 

niezbędna jest sprężarka. Jak działa taki układ? Czynnik chłodniczy 

krążący w parowniku pobiera z wody energię cieplną, w efekcie czego 

zaczyna parować. Para ta zostaje zassana przez sprężarkę do skra-

placza, gdzie ulega kondensacji, oddając zgromadzoną w niej energię, 

by cały proces mógł rozpocząć się od początku. 

Agregaty chłodnicze stosowane są wszędzie tam, gdzie wymagana 

jest niska temperatura wody procesowej. Umożliwiają one jej schło-

dzenie do ok. 10ºC, niezależnie od temperatury otoczenia i… wymagań 

danego procesu. Klasyczne konstrukcje bazują bowiem na sprężar-

kach stałoobrotowych, które – dla zapewnienia odpowiedniej efektyw-

ności chłodzenia – pracują stale ze 100-procentową mocą. Ponieważ 

rzadko który proces wytwórczy wymaga zastosowania pełnych mocy 

produkcyjnych, w praktyce sprężarki te są przewymiarowane i zużywają 

znacznie więcej energii elektrycznej niż wymaga tego sytuacja.

Jej koszty można jednak w łatwy sposób obniżyć, zastępując sprężarkę 

stałoobrotową jej bardziej zaawansowanym kuzynem ze zmienną prędko-

ścią obrotową. Sprężarka tego typu wyposażona jest w sterownik PLC, 

który monitoruje temperaturę wody procesowej i na tej podstawie progra-

muje prędkość pracy urządzenia, zadając określoną liczbę obrotów. 

Proces ten zachodzi w czasie rzeczywistym, dzięki czemu sprężarka 

natychmiast reaguje na zmianę warunków procesowych. Jakie oszczęd-

ności pozwala ona uzyskać? Eksperci szacują, że urządzenie zwraca się 

już średnio po 12-18 miesiącach od zakupu. W skali roku pozwala zaś 

zredukować zużycie energii o 20-50%, w zależności od stopnia eksplo-

atacji danej instalacji. Wynika to z faktu, że konsumpcja energii spada 

znacznie szybciej niż prędkość obrotowa i np. dla 80% prędkości maksy-

malnej będzie wynosiła 64% maksymalnego poboru prądu.

Chłodzenie hybrydowe:  
skomasowane benefity

A gdyby tak połączyć zalety sprężarki zmiennoobrotowej i chłodzenia 

ewaporacyjnego? W ostatnich latach na popularności zyskują układy, 

w których do chłodzenia kondensatu w agregatach wykorzystywane jest 

powietrze zewnętrzne – to ostatnie chłodzone adiabatycznie z wykorzy-

staniem rozpylonej wody. Zaś gdy temperatura na zewnątrz jest wystar-

czająco niska, sprężarka wyłącza się automatycznie, a woda procesowa 

jest chłodzona wyłącznie za pomocą układu chłodzenia ewaporacyjnego. 

System ten sprawdza się zwłaszcza w  aplikacjach niewymagają-

cych niskich temperatur wody procesowej. Szacuje się, że przy zadanej 

temperaturze chłodziwa rzędu 20ºC sprężarka pracuje średnio tylko 

przez pół roku, zaś w pozostałym czasie układ chłodzenia niemal nie 

pobiera energii elektrycznej.

Jak będzie wyglądała przyszłość układów chłodzenia wodą? Już dziś 

można zaobserwować ich silny rozwój w kierunku minimalizacji zużycia 

energii i wody. Dla zakładów oznacza to znaczną oszczędność kosztów, 

zaś dla środowiska – ochronę cennych zasobów. Rozwój ten podąża 

zatem w dobrą stronę. Teraz trzeba tylko przekonać przetwórców, że 

stosowane dotychczas systemy chłodzenia są co prawda dobre, ale… 

że lepsze jest wrogiem dobrego. 

Rys. 1   Porównanie zużycia energii w zależności od obciążenia urządzenia dla 
sprężarki stało- i zmiennoobrotowej 
Źródło: Thermal Care
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Czynniki chłodnicze
Z końcem 2019 r. zgodnie z postanowieniami ustawą F-gazową, wpro-

wadza się bezwzględny zakaz stosowania czynników/freonów z grupy 

HFC: R404a, R507c w nowych instalacjach i nowych urządzeniach chłod-

niczych. Na potrzeby serwisu można używać tych czynników wyłącznie 

z tzw. „odzysku” i regeneracji. Czynnik taki, z odpowiednim certyfikatem 

można kupić w wytypowanej do tego firmie PROZON z Warszawy. Bardzo 

cieszy nas fakt, że coraz częściej, nasi klienci zwracają coraz większą 

uwagę na zastosowany w urządzeniach czynnik chłodniczy i konsekwencje 

z tym związane. Aktualnie, najczęściej sprzedawane przez nas urządzenia, 

pracują z czynnikami R410a, R134a, R513a oraz R1234ze. Zgodnie z zapi-

sami ustawy, można je bez problemów stosować przynajmniej do 2030 r.

Czynniki naturalne
Alternatywą dla urządzeń freonowych są urządzenia pracujące z gazami 

naturalnymi takimi jak: propan lub amoniak. Nie są to rozwiązania nowe, 

a współczesna technologia pozwala na szeroki i bezpieczny zakres zasto-

sowania w  procesach chłodzenia. Ich zastosowanie pozwala pozbyć 

się problemów z konsekwencjami i wymogami ustawowymi (rejestracja 

i okresowe kontrole szczelności -CRO, sprawozdania/ raporty, zgłoszenia 

ubytków – opłata karna za emisję) dotyczącymi urządzeń freonowych.

Energia
Zgodnie z przewidywaniami koszty energii znacząco wzrosły. Niestety 

wygląda na to, że to jeszcze nie koniec i w najbliższej przyszłości ogra-

niczenie zużycia energii będzie tematem numer 1. Urządzenia i systemy 

chłodnicze (szczególnie pracujące przy niższych i bardzo niskich tempe-

raturach parowania) zużywają relatywnie dużo energii. Na szczęście, 

jest tutaj także duże pole do zmian i potencjalnych oszczędności. 

Stąd firma Coldteam kładzie nacisk na różnorakie rozwiązania ener-

gooszczędne: 

– opieka serwisowa i  systematyczna kontrola parametrów pracy 

– to najprostszy i najtańszy sposób na nie zwiększanie zużycia energii. 

Niestety praktyka pokazuje, iż duża cześć eksploatowanych urzą-

dzeń chłodniczych, do momentu awarii, nie jest w ogóle serwisowana. 

Proste i systematyczne czynności serwisowe (przeprowadzane przez 

profesjonalną firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia i certyfikaty) 

i kontrola podstawowych parametrów (ciśnienia, temperatury, przepływ 

etc.) pracy urządzeń, pozwala utrzymać zużycie energii na optymalnym 

poziomie. Takie działania są także podstawą do analizy kosztów oraz 

ich optymalizacji lub ewentualnych zmian/korekt lub inwestycji.

– freecooling – czyli chłodzenie medium chłodzącego (glikolu lub 

wody), w suchym lub zraszanym wodą, wymienniku powietrznym. Przy 

oczekiwanej temp. medium na poziomie 12°C, oszczędności energii 

w naszym klimacie, sięgają 40-50%. Przy wyższych temp. to nawet 

70%. W niektórych aplikacjach np. chłodzenie oleju w procesie wtrysku, 

można w 100% przejść na tego typu rozwiązanie.

– urządzenia z certyfikatem ekoprojekt ErP – to wymóg obowią-

zujący producentów urządzeń, który wszedł w życie w styczniu 2019 r. 

Oferowane i stosowanie przez Coldteam Sp. z o.o. urządzenia chłod-

nicze, spełniają już jeszcze bardziej restrykcyjne wymagania ErP2, czyli 

te, które będą dopiero obowiązywać od stycznia 2021. Zmuszają one 

producentów urządzeń do projektowania i produkcji tychże, tak aby 

zużywały one jak najmniej energii.

– odzysk ciepła – możliwość wykorzystania ciepła odpadowego 

z urządzeń chłodniczych do ogrzewania hal, pomieszczeń socjalnych, 

ciepłej wody użytkowej, czy wstępnego podgrzania wody grzewczej.

– układy oparte na agregatach absorpcyjnych – stosowane wszę-

dzie, gdzie do wykorzystania ma się ciepło odpadowe lub technolo-

giczne, w postaci pary lub ciepłej wody najlepiej o stałych parametrach. 

Takie urządzenia zużywają min. ilości energii w stosunku do tradycyj-

nych urządzeń sprężarkowych. Agregaty absorpcyjne są często częścią 

tzw.  systemów trigeneracji, których istotą jest połączenie produkcji 

energii elektrycznej, cieplnej i chłodu. 

– nowe czynniki pośrednie – od pewnego czasu, nowością 

w  pośrednich systemach chłodniczych są różnego rodzaju „ciecze” 

pośrednie (oleje termalne, mrówczan potasu) – stosowane jako zamien-

niki glikoli. Posiadają one duże lepsze własności (niższa lepkość, 

gęstość) w niskich temperaturach. Pozwala to na „lżejszą” pracę pomp 

obiegowych oraz zmniejszenie poboru energii elektrycznej. 

Coldteam - nowości i aktualne trendy 
w systemach chłodzenia

Tradycyjnie, jak co roku, działając aktywnie w dziedzinie chłodnictwa, firma Coldteam chciałaby zwrócić uwagę 
potencjalnych klientów oraz użytkowników na nowości oraz zmiany zachodzące na rynku chłodniczym.
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MUEHSAM ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
ul. Zagnańska 149 C, 25-563 Kielce
tel.: (41) 343 51 32
e-mail: info@muehsam.pl, www.muehsam.pl

Nowości w ofercie
W ofercie firmy klienci znajdą wszystkie 

jednostki niezbędne do chłodzenia oraz do 

stabilizacji temperatury podczas procesu. Jedną 

z   najnowszych propozycji firmy są termochil-

lery włoskiego producenta, firmy Blauwer, seria 

WTC, charakteryzujące się bardzo szerokim 

zakresem temperatur: od 5°C do 90°C. Taki 

zakres gwarantuje klientom największą elastycz-

ność produkcji. Jednostka jest w stanie chłodzić 

proces niższą temperaturą, niż jest w centralnym 

układzie chłodzenia, co znacząco obniża koszty 

eksploatacyjne w stosunku do obniżenia tempe-

ratury całego układu dla pojedynczych maszyn. 

Ponadto może pracować jako termostat stabili-

zujący temperaturę do 90°C.

Chillery i free-coolery
Muehsam Rozwiązania Dla Przemysłu oferuje 

również pełną gamę chillerów od 4 do 1 200 kW 

mocy chłodniczej. Spełniając wymogi rozpo-

rządzeń dotyczących czynników chłodniczych, 

wykonuje jednostki pracujące na naturalnych 

czynnikach chłodniczych, takich jak propan 

(R290), czy CO2 (R744) lub czynnikach chłod-

niczych o najniższym parametrze GWP(R513A, 

R1234ze). Każdy z  chillerów można dodat-

kowo wyposażyć we  wbudowany free-cooler, 

pompę rezerwową czy komunikację zewnętrzną. 

Firma projektuje i  wykonuje także komplek-

sowo jednostki dostosowane do indywidualnych 

potrzeb klienta. Pełna gama free-coolerów od 

40 do 1 100 kW mocy chłodniczej, pracujących 

na glikolu lub samoosuszających się, pracują-

cych na wodzie, pozwala nam dobrać optymalne 

urządzenie do każdego projektu.

Stosowane przez Muehsam Rozwiązania 

Dla Przemysłu wysokotemperaturowe pompy 

ciepła pozwalają na wykorzystanie ciepła 

odpadowego do innych etapów produkcyj-

nych, jak na przykład suszenie tworzywa lub 

do ogrzewania hal produkcyjnych, przestrzeni 

biurowych, czy magazynu. 

Indywidualne podejście 
i optymalizacja chłodzenia

Poza samymi urządzeniami, firma oferuje 

również kompleksowe instalacje systemów 

chłodzenia, zarówno glikolowe, jak i bezgliko-

lowe, oparte na wodzie. Gwarantuje komplek-

sową obsługę, rozpoczynając od projektu, 

przez wykonanie instalacji, aż do późniejszego 

serwisu. Każdy projekt traktowany jest indy-

widualnie, co gwarantuje klientom maksy-

malnie energooszczędny układ, zapewniający 

stabilną i bezawaryjną pracę przez wiele lat. 

Poza nowymi instalacjami, firma zajmuje się 

również optymalizacją istniejących układów 

chłodzenia. Stosowane rozwiązanie Smart-

cooling pozwala na zwiększenie efektywności 

energetycznej. Redukcja kosztów dzięki takiej 

optymalizacji sięga do 80% w  stosunku do 

tradycyjnych rozwiązań. 

Indywidualne podejście do każdego 

projektu gwarantuje dobór oraz zaprojekto-

wanie jednostki tak, aby zmaksymalizować jej 

wydajność, minimalizując koszty pracy, a  to 

wszystko w bardzo atrakcyjnej cenie. 

Muehsam Rozwiązania Dla Przemysłu 
– kompleksowe rozwiązania w zakresie 
systemów chłodzenia

Firma Muehsam Rozwiązania Dla Przemysłu jest dostawcą i wykonawcą centralnych systemów chłodzenia dla przemy-
słu przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz pozostałych branż, w których niezbędnym elementem procesu jest chło-
dzenie. Wykonuje nowe instalacje, dostarcza jednostki przymaszynowe, jak również optymalizuje istniejące już układy. 
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Synergia możliwości: Nissei Plastic Industrial Co.,        Ltd. przejmuje Negri Bossi S. p. A.

21 listopada 2019 roku Kingsbury Corp. podpisało umowę 
sprzedaży większościowego pakietu akcji Negri Bossi S.p.A.

Negri Bossi założone w 1947 roku w Mediolanie stało 
się numerem jeden wśród producentów wtryskarek 
we Włoszech jednocześnie z roku na rok umacniając swoją 
pozycję w Europie, USA, Meksyku oraz Indiach. Negri Bossi 
jest producentem wtryskarek elektrycznych, hydraulicznych 
oraz hybrydowych od 50 do 7000 ton siły zwarcia.

Nissei Plastic Industrial to japońska spółka notowana 
na giełdzie w Tokio, produkująca poziome wtryskarki 

elektryczne oraz hybrydowe w zakresie od 15 do 1300 ton 
siły zwarcia jak również wtryskarki pionowe od 10 do 220 
ton siły zwarcia. Nissei aktywnie działa na rynku Japońskim, 
USA oraz Azji.

Dzięki przejęciu Negri Bossi Nissei znacząco rozszerzy 
i wzmocni swoją pozycję na rynku europejskim jak również 
poszerzy swoją paletę produktów o wtryskarki o dużych 
siłach zwarcia. Rezultatem tej operacji dla obu firm będzie 
wzrost zdolności produkcyjnych oraz redukcja kosztów 
dzięki przyszłej integracji nowych modeli.

„Synergia połączenia Nissei Plastic Industrial Co.,Ltd. 
i Negri Bossi S.p.A. tworzy właśnie nowy porządek w historii 
producentów wtryskarek.”

Agnieszka Duława-Kulpińska
właściel NTQ s.c.

„Negri Bossi jest uznanym producentem 
wtryskarek we Włoszech od ponad 70 lat, 
a przejęcie to umożliwi naszym działalnościom 
wzajemne uzupełnienie w perspektywie 
geograficznej oraz palecie produktowej.”

Hozumi Yoda
CEO, NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL CO.,LTD.

„To nowe partnerstwo awansuje 
nas na pozycję jednego z dziesięciu 
najlepszych producentów 
wtryskarek na całym świecie.”

Craig Ward
CEO, NEGRI BOSSI S.P.A.



Synergia możliwości: Nissei Plastic Industrial Co.,        Ltd. przejmuje Negri Bossi S. p. A.

Znajdź nas w social media
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Firma Frigel jest włoskim producentem inno-

wacyjnych systemów chłodzenia głównie 

dla firm zajmujących się przetwórstwem 

tworzyw sztucznych. Od początku swojej 

działalności oferowane systemy zapewniają 

klientom obniżenie kosztów zużycia energii 

elektrycznej i poprawę wydajności produkcji. 

W ostatnich latach wprowadzono nową stra-

tegię sprzedażową: rozpoczęta współpraca 

z  firmą KANITECH jako wyłącznym dystry-

butorem, a  także otwarto lokalny oddział na 

terenie Polski, firmę Frigel Eastern Europe 

Sp. z o. o. Dzięki ścisłej współpracy obu firm, 

rok 2019 zakończył się ogromnym sukcesem. 

Polska była drugim największym rynkiem 

zbytu produktów firmy Frigel w Europie, zaraz 

za rynkiem włoskim, prześcigając kraje, takie 

jak Niemcy, Francja, Anglia czy Hiszpania.

Pozycja globalnego dostawcy pozwala na 

zaoferowanie kompletnego systemu opartego 

o produkty własne, takie jak: chłodnie wentyla-

torowe, chillery, termostaty, system sterowania. 

Daje to gwarancję stabilności pracy i kompaty-

bilności wszystkich urządzeń w porównaniu do 

rozwiązań składanych z urządzeń od różnych 

dostawców. Fakt, że Frigel posiada obecnie 

ponad 8000 instalacji na całym świecie zainsta-

lowanych w zakładach produkcyjnych różnego 

rodzaju i w różnych warunkach klimatycznych 

pozwala na optymalizowanie swoich rozwiązań 

pod kątem korzyści klientów. Dzięki temu, 

oferta tego producenta zawiera praktycznie 

wszystkie dostępne na rynku rozwiązania:

– centralne chillery chłodzone powietrzem 

w wersji z freecoolerem wbudowanym oraz 

zewnętrznym,

– centralne chillery chłodzone wodą,

– centralne chillery wykorzystujące sprężarki 

bezolejowe typu Turbocor,

– flagowy system Ecodry oparty na opatento-

wanej chłodni wentylatorowej 3DK z komorą 

adiabatyczną i jednostkami stanowiskowymi 

Mircogel i Turbogel.

Każda rozmowa z  klientami rozpo-

czyna się od ustalenia, jakie są stosowane 

metody produkcji i  przetwarzane materiały 

oraz określenia zapotrzebowania na chłód. 

W  następnym kroku optymalne rozwią-

zanie dobierane jest wspólnie. Dzięki licznym 

rozmowom z klientami oraz zmieniającym się 

warunkom rynkowym, takim jak rosnące ceny 

energii, coraz więcej firm na rynku krajowym 

traktuje inwestycję w system chłodzenia jako 

szansę na uzyskanie przewagi nad konku-

rencją. Udaje się również przełamać funkcjonu-

jący na naszym rynku stereotyp, że rozwiązanie 

chiller plus suchy freecooler jest najlepsze dla 

wszystkich zakładów. Opinia ta jest na pewno 

korzystna dla części z  polskich dostawców, 

którzy działając tylko na rynku krajowym muszą 

ograniczać ilość oferowanych rozwiązań dla 

optymalizacji własnych kosztów i  swojego 

zysku, a nie zysku swoich klientów. 

Każda oferta przedstawiana przez firmę 

Frigel zawiera szczegółowe wyliczenia 

kosztów utrzymania systemu, takich jak koszt 

energii elektrycznej, ilość zużywanej wody; 

oraz określa precyzyjnie dla jakiej lokalizacji 

i temperatur były one przygotowane. 

System Ecodry – elastyczność 
i optymalizacja produkcji

Flagowym produktem firmy Frigel pozostaje 

nadal system Ecodry oparty na opatentowanej 

chłodni 3DK z  komorą adiabatyczną oraz 

jednostkach stanowiskowych. System ten 

idealnie wpasowuje się w potrzeby wtryskowni 

przetwarzających różnorodne materiały. 

W przypadku gdy firma przetwarza wyłącznie 

materiały techniczne w wysokich temperatu-

rach, system ten pozwala na zupełne wyelimi-

nowanie chłodni sprężarkowych, które pobie-

rają najwięcej energii elektrycznej w  syste-

mach chłodzenia. Jeśli przetwarzane są 

materiały wymagające niskich temperatur 

wody chłodzącej, wtedy można zastosować 

unikalne mikrochłodziarki Microgel. Ich mobil-

ność i  kompaktowość pozwala na zastoso-

wanie ich tylko tam, gdzie tego się potrzebuje 

i  kiedy potrzebuje. Urządzenia te występują 

w wersji jedno- i dwuobiegowej oraz pozwa-

lają na ustalenie temperatury od 8°C do 90°C 

podczas pracy na czystej wodzie. Każda 

ze stref może mieć zupełnie różne nastawy, 

a stosując roztwór glikolu minimalna tempera-

tura może być nawet ujemna. Przy takiej konfi-

guracji powstają rozbudowane możliwości 

stosowania freecoolingu, ponieważ przy kilku 

jednostkach pracujących z funkcją chłodzenia 

każda z  nich może wykorzystać freecooling 

w  innym momencie. Jest to niemożliwe 

w systemie z centralnym chillerem, ponieważ 

zawsze należy pracować z najniższą wyma-

ganą w systemie temperaturą, nawet jeśli jest 

ona potrzebna tylko na jednej maszynie.

Rozwiązanie to jest bardzo elastyczne pod 

kątem rozbudowy, ponieważ można razem ze 

wzrostem zakładu dodawać kolejne rzędy wenty-

latorów, a jednostki stanowiskowe dokupuje się 

wraz z pojawianiem się kolejnych maszyn. Warto 

tutaj zaznaczyć, że często rozważając zakup 

rozwiązania z centralnym chillerem, w ogóle nie 

uwzględnia się ceny termostatów, które później 

i  tak trzeba będzie zakupić. W  rozwiązaniu 

Ecodry nie będą one już wymagane, ponieważ 

ich rolę spełniają jednostki stanowiskowe. Można 

zaoszczędzić także na kosztach instalacji, 

ponieważ w zakładzie konieczna jest tylko jedna 

pętla rur nieizolowanych. 

System może pracować na czystej wodzie, 

nawet w polskich warunkach, dzięki perfek-

cyjnie działającej metodzie samoczynnego 

opróżniania chłodni. Działanie tej funkcji jest 

potwierdzone w  licznych instalacjach na 

terenie naszego kraju, jak również w krajach 

o jeszcze ostrzejszych warunkach zimowych.

System gwarantuje znacznie większe bezpie-

czeństwo pracy. Stacje pompowe są modułowe 

i  zawsze konfigurowane w  taki sposób, żeby 

jedna pompa pełniła funkcję rezerwową. W przy-

padku posiadania wielu jednostek stanowisko-

wych, w razie awarii wystarczy jedna w zapasie 

lub przestawienie pomiędzy maszynami w celu 

utrzymania produkcji. W przypadku centralnego 

chillera awaria wiąże się albo z utratą znacznej 

Systemy chłodzenia dostosowane do 
indywidualnych potrzeb klientów od firmy Frigel
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KANITECH Michał Królik
ul. Warszawskie Przedmieście 15, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.: 697 429 434, fax: (25) 740 42 43
biuro@kanitech.pl, www.kanitech.pl
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mocy chłodniczej, albo z  przestojem całego 

systemu. Chłodnia 3DK posiada wentylatory 

z silnikami bezszczotkowymi z płynną regulacją 

prędkości; w razie awarii jednego z nich pozo-

stałe przejmują dodatkowe obciążenie. Uszko-

dzone części można wymienić podczas pracy 

systemu chłodzenia.

Klienci, którzy używają tego rozwiązania, 

wiedzą, że metoda zraszania stosowana 

w 3DK jest nieporównywalna z żadnym innym 

rozwiązaniem dostępnym na rynku. W chłod-

niach firmy Frigel nie występuje ryzyko zaka-

mienienia wymienników, zużywana jest ogra-

niczona ilość wody (co w najbliższych latach 

ze względu na zmieniające się warunki klima-

tyczne również może być kluczowe w Polsce), 

woda do zraszania nie musi być uzdatniana, 

a  stosowane dysze pozwalają na pracę 

z  ciśnieniem wody zasilającej na poziomie 

3,5 bar bez dodatkowych pomp podbijających 

ciśnienie. W  porównaniu z  częścią konku-

rencyjnych systemów, gdzie woda zasilająca 

system zraszania musi mieć ciśnienie kilku-

nastu bar, w  3DK można stosować wodę 

z  sieci miejskiej. Stosowane filtry papie-

rowe są liczone przynajmniej na 5 lat pracy, 

a koszt ich wymiany to ułamek kosztów czysz-

czenia chemicznego wymienników, które jest 

konieczne w  większości konkurencyjnych 

systemów wcześniej lub później.

Warto zaznaczyć, że system ten często 

sprawdza się również w  zakładach, gdzie 

wymagana jest stała, niska temperatura na 

formach. Idealnym przykładem są zakłady 

zajmujące się produkcją preform z PET. Dla 

takich aplikacji firma Frigel posiada dedyko-

waną serię urządzeń Microgel dostosowują-

cych się do aktualnej wydajności produkcji 

na każdej maszynie. Ze względu na ilości 

produkowanych elementów w  takich zakła-

dach zużycie energii na przetwarzany kilo-

gram materiału jest tutaj kluczowe. W ostat-

nich 2 latach firma wykonała dwie tego typu 

instalacje w  Polsce dla wiodących produ-

centów, a dostarczone urządzenia były wypo-

sażone w mierniki energii elektrycznej z trans-

misją danych dla potwierdzenia ich spraw-

ności i energooszczędności. Warto zaznaczyć, 

że firma Husky, będąca liderem w  zakresie 

produkcji maszyn wtryskowych, form 

i systemów z gorącymi kanałami dla tej branży, 

podczas targów K w  Düsseldorfie wykorzy-

stywała urządzenia chłodnicze firmy Frigel do 

pokazania możliwości swoich maszyn.

Centralny chiller 
z freecoolerem

Oczywiście, warto go stosować, jeśli prze-

prowadzona analiza ekonomiczna uzasadnia 

stosowanie systemu z  centralnym chil-

lerem i  freecoolerem lub systemu dwuobie-

gowego. W  ramach oferowanych urządzeń 

firma posiada zarówno chillery o małej wydaj-

ności, jak i  duże jednostki z  kompresorami 

śrubowymi sterowane falownikiem. Nowością 

w  naszej ofercie są chillery wykorzystujące 

sprężarki bezolejowe typu Turbocor. 

Wyeliminowanie oleju z  obiegu chłodni-

czego pozwala na płynną regulację pracy chil-

lera w pełnym zakresie. (W przypadku kompre-

sorów śrubowych z  falownikiem nie można 

przekraczać pewnej granicy obrotów ze 

względu na fakt, że olej w czynniku chłodni-

czym pełni role smarowania sprężarki). Pozwala 

to obniżyć koszty eksploatacyjne i serwisowe. 

Występuje również seria usprawnień w samej 

konstrukcji, jak np. możliwość zastosowania 

innego typu parownika. Wynikają one z braku 

oleju i  pozwalają na znaczące zwiększenie 

wydajności tego typu jednostek względem 

konwencjonalnych chillerów. Rozwiązanie jest 

optymalne przykładowo dla dużych produ-

centów folii, gdzie wymagana jest stała niska 

temperatura i duża moc chłodnicza.

W przypadku systemów dwuobiegowych 

w  ofercie znajduje się również rozwiązanie 

z tzw. inteligentnym freecoolingiem. W miesią-

cach letnich, kiedy jest większe obciążenie 

na obiegu oleju, chłodnie wentylatorowe 

pracują, żeby odebrać ciepło z tej części insta-

lacji. Natomiast w miesiącach zimowych, gdy 

sprawność jednostek znacząco rośnie, część 

z  wentylatorów pełni rolę freecoolera, dzięki 

czemu optymalizuje się wykorzystanie urzą-

dzeń i koszty zakupu.

Nowości i innowacje
Od początku działalności innowacyjność 

jest bardzo ważna dla firmy Frigel. Podczas 

zeszłorocznych targów K stoisko włoskiego 

producenta zawierało kącik innowacji, gdzie 

pokazywany był system MiND do zdalnego 

monitoringu i diagnostyki pracy układu chło-

dzenia oraz nowe podejście do chłodzenia 

form w maszynach wtryskowych.

Przedstawiona została seria urządzeń 

Microgel Syncro, która ma zapoczątkować 

całą gamę produktów zapewniających chło-

dzenie zsynchronizowane z  procesem 

wtrysku. Urządzenie to zmienia przepływ 

i  temperaturę medium chłodzącego przez 

formę w  zależności od fazy wtrysku. Takie 

rozwiązanie ma zapewnić lepsze jakościowo 

wyroby przy jednoczesnym skróceniu czasu 

cyklu. W uproszczeniu, wtryskuje się materiał 

do podgrzanej formy, aby ułatwić jego rozpro-

wadzenie, a następnie chłodzi już wypełnione 

gniazdo bardziej intensywnie. W  momencie, 

gdy forma jest otwarta, chłodzenie wystę-

puje w ograniczonym zakresie, aby wyelimi-

nować efekt kondensacji. Pomimo pozornych 

podobieństw do aktualnie stosowanej techno-

logii „heat and cool”, są to odmienne rozwią-

zania. Kluczowe korzyści metody zsynchroni-

zowanego chłodzenia przedstawionej przez 

firmę Frigel to możliwość pracy z istniejącymi 

formami, wykorzystywanie ciepła pasywnego 

z tworzywa, znacznie niższy koszt inwestycji. 

Globalny dostawca 
z lokalnym podejściem

Współpraca z firmą Frigel daje polskim produ-

centom dostęp do najnowszych technologii 

przez zastosowanie systemów, które są ze sobą 

w pełni kompatybilne i dostarczone od jednego 

producenta przy gwarancji lokalnego wsparcia 

handlowego i  serwisowego. Obecnie serwis 

urządzeń świadczony jest zarówno przez firmę 

Kanitech, jak i lokalny oddział firmy Frigel. Inwe-

stycja w urządzenia tego producenta dzięki jego 

globalnej pozycji daje pewność wieloletniego 

wsparcia i  optymalnego ulokowania środków 

pod kątem oszczędności energii, poprawy 

wydajności i jakości wyrobów. 



ODWIEDŹ TARGI W DOLINIE NARZĘDZIOWEJ
BEZPŁATNA REJESTRACJA ONLINE

W programie:

 Konferencja: EKO-POLIMERY Gospodarka Obiegu Zamkniętego 
w przetwórstwie tworzyw polimerowych

 Konferencja: Druk 3D w branży Narzędziowo-Przetwórczej

 Wystawa: EKO-POLIMERY – drugie życie tworzyw sztucznych

 Giełda Kooperacyjna  Strefa Usług Przemysłowych

Organizatorzy:
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W klasycznym procesie wtrysk i-

wania etap chłodzenia stanowi dwie 

trzecie długości cyklu - dlatego też dąży 

się do skrócenia tego czasu. Chodzi tu też 

m.in. o coraz szybciej rosnące ceny energii. 

I  właśnie tendencja ta zmusza do poszuki-

wania rozwiązań, umożliwiających zracjona-

lizowanie zużycia energii, w  szczególności 

w  najbardziej energochłonnych gałęziach 

przemysłu, jak np. przykład w przetwórstwie 

tworzyw sztucznych.

 Może się to odbywać poprzez obniżanie 

temperatury formy, co pozwoliłoby na dość 

znaczne przyspieszenie produkcji. W praktyce 

jest to tak: zbyt niska temperatura powierzchni 

formującej jest główną przyczyną powstawania 

wad powierzchniowych wyprasek, takich jak 

niedolewy, smugi, deformacje, widoczne linie 

łączenia czy naprężenia wewnętrzne.

Dynamika samego chłodzenia musi być 

odpowiednio dopasowana do rodzaju prze-

twarzanego tworzywa, ponieważ zbyt wolne 

obniżanie temperatury wypraski powoduje 

spadek jej naprężeń własnych i  powsta-

wanie dużego skurczu pierwotnego. Z  kolei 

zbyt szybkie chłodzenie może spowodować 

duże naprężenia, brak skurczu pierwotnego 

i powstawanie skurczu wtórnego. 

Chłodzenie wtryskarek
Jeden z  najważniejszych trendów 

we współczesnym przetwórstwie to rosnące 

koszty energii wykorzystywanej do prowa-

dzenia produkcji. Stąd zainteresowanie prze-

twórców i producentów urządzeń, by opra-

cowywać rozwiązania, które będą w  stanie 

zredukować pobór mocy lub zwiększyć 

wydajność produkcji. Jednym z  elementów 

wpływających na poziom wykorzystywanej 

energii oraz wydajność produkcji jest system 

chłodzenia maszyn i form wtryskowych. 

Największym wrogiem prawidłowego funk-

cjonowania wtryskarki jest zbyt wysoka 

temperatura. Nie od razu jednak wiadomo, 

że system chłodzenia nie jest na tyle wydajny, 

by skutecznie redukować wytwarzane przez 

wtryskarkę ciepło. Warto pamiętać, że zbyt 

wysoka temperatura może również uszko-

dzić maszynę. 

Chłodzenie wtryskarek jest jednym 

z ważniejszych czynników wpływających na 

stabilność procesu produkcyjnego. Nie jest 

możliwe prawidłowe użytkowanie maszyny 

wtryskowej bez dostarczenia bezpośrednio 

do urządzenia zimnej wody technologicznej 

o  odpowiednich parametrach. Poprawna 

instalacja zapewniająca odpowiednią ilość 

wody chłodzącej pozwoli również na bezpro-

blemową eksploatację maszyny. 

Praca wtryskarek jest efektywnie wspie-

rana przez coraz to nowsze systemy chło-

dzące. Jednak nawet najnowsza technologia 

nie spełni swoich podstawowych funkcji, jeśli 

system będzie wadliwy. Chłodzenie natomiast 

jest najważniejszym i  zarazem najdłuższym 

etapem w produkcji form wtryskowych. Nawet 

jeśli wcześniejsze etapy zostaną bowiem 

wykonane bez zarzutu, to brak właściwego 

chłodzenia może spowodować np. defor-

mację formy. 

Krótkie przypomnienie 
sposobów chłodzenia form 
wtryskowych 

Konwencjonalne układy chłodzenia form 

opierają się na prostych otworach, które znaj-

dują się w elementach formy. To najczęściej 

stosowane rozwiązanie ze względu na łatwość 

wykonania oraz niski koszt. Jednak takie 

rozwiązania narzucają ograniczenia geome-

tryczne w kształcie i przebiegu kanałów chło-

dzących, a  co za tym idzie – w  przepływie 

medium i odbiorze ciepła. 

Dążenie do ulepszania oraz zwiększania 

wydajności technologii wtryskiwania skutkuje 

Systemy chłodzenia  
wtryskarek i nie tylko

Konwencjonalna metoda wtryskiwania opiera się na utrzymaniu stałej temperatury powierzchni formującej formy 
oraz stałego przepływu podawanego na nią medium, a czynniki te zależą od rodzaju wtryskiwanego tworzywa. 
Powierzchnię formującą nagrzewa się do temperatury niższej niż temperatura wtrysku (w przypadku tworzyw ter-
moplastycznych) lub do temperatury umożliwiającej proces sieciowania (w przypadku tworzyw termoutwardzal-
nych). Chłodzenie wyprasek i formy następuje po każdym cyklu wtrysku. Głównym zadaniem układu chłodzenia 
formy wtryskowej jest odebranie jak największej ilości ciepła od wypraski tak, aby możliwe było jej bezpieczne usu-
nięcie z gniazda formującego.

 Mia Walasek  
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opracowywaniem nowoczesnych systemów 

chłodzenia form wtryskowych. Należą do nich 

m.in. układy kanałów konformalnych, chło-

dzenie konturowe oraz technologia BFMOLD 

(Ball Filled MOLD).

Nowinki w świecie 
chłodzenia

ECODRY nowoczesny system 
chłodzenia w przetwórstwie 
tworzyw

Firma Frigel, wprowadziła na rynek system 

chłodzenia, który zwiększa poziom oszczęd-

ności energii wykorzystywanej w  przetwór-

stwie tworzyw polimerowych. Nowy system 

zapewnia oszczędność energii dochodzącą 

do 90% w stosunku do tradycyjnych chłodni 

sprężarkowych oraz podnosi wydajności 

produkcji nawet o  jedną piątą. Systemy te 

opierają się na połączeniu dwóch rozwiązań. 

Centralnej adiabatycznej chłodni wentyla-

torowej oraz specjalnie określonej dla danej 

maszyny przetwórczej mikrochłodziarki (lub 

termostatu). Chłodnia przeznaczona jest do 

chłodzenia oleju w maszynach wtryskowych, 

kompresorów, termostatów. Medium chło-

dzącym może być z  kolei sama woda lub 

woda z glikolem.

Jest to rozwiązanie opatentowane przez 

Frigel. Za sprawą zastosowania filtrów woda 

nie ma bezpośredniego kontaktu z wymien-

nikiem ciepła, co eliminuje konieczność 

jego czyszczenia. Wszystko ma prostą 

budowę: chłodnia nie posiada kompre-

sora więc staje się bezawaryjna. W dodatku 

system można rozbudować poprzez doło-

żenie kolejnego modułu chłodni wentylato-

rowej, kolejnej mikrochłodziarki lub termo-

statu. Uzupełnieniem chłodni jest opraco-

wana specjalnie dla danej maszyny przetwór-

czej mikrochłodziarka lub termostat stano-

wiskowy. Przynosi to możliwość chłodzenia 

lub grzania formy wtryskowej w  zakresie 

-5-180°C. Użycie kompaktowych mikrochło-

dziarek zapewnia z kolei dużą elastyczność 

produkcji, oszczędność energii i  nastawę 

indywidualnej temperatury dla każdej formy 

wtryskowej. Co więcej, urządzenie zapewnia 

stały, turbulentny przepływ wody przez 

kanały w  formie wtryskowej skracając czas 

cyklu nawet o 20 proc. i poprawiając jakość 

wyrobu finalnego dzięki lepszemu odprowa-

dzaniu ciepła, stałemu natężeniu i ciśnieniu 

przepływu.

Rozwiązania EUROCHILLER
Firma  jest obecna na polskim rynku od 

1990 roku i oferuje dedykowane rozwiązania 

do przetwórstwa tworzyw sztucznych wieloma 

metodami m.in. przy wtłaczaniu, mieszaniu, 

wtryskiwaniu itp.

Posiadają w  ofercie agregaty wody 

lodowej – chillery o  mocy chłodzenia od 

3,8  kW do 1180 kW  przeznaczone są do 

wytwarzania zimnej wody o stałej tempera-

turze, niezbędnej w  takich procesach, jak 

wytłaczanie profili, granulacja podwodna, 

wytłaczanie folii wylewanej CAST i  wielu 

innych. Także agregaty zimnego powie-

trza to gama agregatów o mocy chłodzenia 

od 2,4 kW do 200 kW, przeznaczonych do 

wytwarzania zimnego powietrza technolo-

gicznego o stałej temperaturze, niezbędnego 

do produkcji wysokiej jakości folii rozdmu-

chiwanej z  dużą wydajnością. Popularno-

ścią cieszą się też chłodnie wentylatorowe, 

które są najbardziej energooszczędnym 

i  najtańszym sposobem chłodzenia oleju 

hydraulicznego w maszynach. Firma oferuje 

chłodnie wentylatorowe o  mocach od 

63 do 1220 kW również w wersji z automa-

tyką adiabatycznego schładzania powie-

trza: chłodnie wentylatorowe produko-

wane są o mocach chłodniczych od 63 kW 

do 920 kW dla warunków: powietrze 30°C, 

woda +40°C/+35°C w  dwóch rozmiarach: 

– małym (S) o mocy chłodzenia od 63 kW do 

447 kW – 6 typów z jednym rzędem wenty-

latorów; – dużym (L) o mocach chłodniczych 

od 265 kW do 920 kW – 6 typów z dwoma 

rzędami wentylatorów.

ONI
Rozwiązania ONI w  szczególności tech-

nologii wytwarzania chłodu to zarówno małe 

agregaty chłodnicze, jak i  duże systemy 

Tabela 1

Chłodzenie konformalne

Układ chłodzenia zaprojektowany tak, aby kanał chłodzenia przebiegał 
możliwie blisko powierzchni roboczej formy wtryskowej, w stałej od 
niej odległości. Wówczas element jest chłodzony równomiernie w całej 
objętości. Kanały rozmieszczone są możliwie blisko powierzchni 
formujących, dostosowanych do kształtu formowanego wyrobu. 
Ich przekrój poprzeczny może mieć różne kształty, co pozwala na 
efektywniejszy odbiór ciepła z wypraski

Zalety:
–  skróceniu ulega czas chłodzenia nawet do 50%,
–  dochodzi do redukcji deformacji termicznych 

wyprasek,
–  równomierne odprowadzenie ciepła z wnętrza formy 

wtryskowej,
–  istnieje możliwość całkowitej dowolności 

w projektowaniu układu kanałów układu chłodzącego

Chłodzenie konturowe

Polega na wykonaniu frezowanych kanałów chłodzących na rdzeniu 
stempla, na który nakłada się oprawkę. Poprowadzenie kanałów 
chłodzących blisko powierzchni umożliwia dobre odwzorowanie 
kształtu wypraski, a zatem wzrost wydajności odbioru ciepła 
z tworzywa polimerowego

Zalety
–  intensywny odbiór ciepła z wypraski ze względu na 

dużą objętość przepływu medium chłodzącego,
–  równomierny rozkład temperatury na powierzchni 

formującej. 

Chłodzenie w technologii 
BFMOLD

Kontrola temperatury polega na stosowaniu dwóch obiegów cieczy:
–  jeden obieg wykorzystywany jest do podstawowej regulacji 

temperatury formy,
–  drugi zlokalizowany w okolicach gniazda formującego służy do 

podniesienia jego temperatury. 
Innowacją jest wykonanie kieszeni wewnątrz wkładu formującego 
i wypełnienie kulkami, co zapewnia odpowiednią sztywność formy oraz 
równomierny rozkład temperatury na powierzchni formującej.

Zalety:
–  zwiększenie wydajności produkcji poprzez skrócenie 

czasu cyklu, 
–  dynamiczna regulacja temperatury dzięki zwiększeniu 

powierzchni czynnej wymiany cieplnej, 
–  zminimalizowanie zniekształceń wyprasek i poprawę 

jakości ich powierzchni, 
–  uniknięcie wad wyprasek.
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przemysłowe, włączając w  to cały osprzęt 

niezbędny do chłodzenia maszyn i narzędzi, 

rekuperacji ciepła, obsługi pomieszczeń 

klimatyzowanych i  czystych, sprężonego 

powietrza i regulacji temperatury. Urządzenia 

chłodzące obsługują zakres wydajności chło-

dzącej od 5 do 150 000 kW. Nowoczesne, 

energooszczędne technologie to najistot-

niejsze zalety projektów realizowanych przez 

firmę ONI. 

Przy pomocy nowo opracowanych 

rozwiązań systemowych firmy ONI można 

w  wielu przypadkach uzyskać znaczące 

obniżenie zużycia energii – w zależności od 

właściwości systemu zaoszczędzić 40% 

i  więcej kosztów eksploatacyjnych. Przy 

projektowaniu systemu chłodzenia firma ONI 

skupia się na tym, by w  danych warunkach 

zastosować bezpieczną dla produkcji tempe-

raturę wody chłodzącej. Często można chło-

dzić medium poprzez zastosowanie chłodni 

wentylatorowych wykorzystujących powie-

trze zewnętrzne, co w   rezultacie skutkuje 

dziesięciokrotnie mniejszym zapotrzebowa-

niem na energię w  stosunku do zastoso-

wania agregatów chłodniczych, a stosowany 

przez ONI układ odciążenia agregatu chłod-

niczego poprzez chłodnie wentylatorowe 

może zastąpić w ciągu roku nawet 75% jego 

kosztownego czasu pracy. 

Rozwiązania do chłodzenia  
od B & K s.c. Żywiec 

Firma zajmuje się sprzedażą wtryskarek, 

systemów chłodzenia i  urządzeń peryferyj-

nych do wtryskarek. I tak m.in. firma propo-

nuje zastosowanie ekonomicznego systemu 

ECOENERGY chłodzenia wtryskarek, wytła-

czarek i  zarazem system odzysku ciepła 

wytwarzanego przez maszyny. System 

do chłodzenia oleju wtryskarek wyelimi-

nował całkowicie całoroczne używanie chil-

lerów, oszczędzając do 80% kosztów 

porównując z kosztami chłodzenia tylko za 

pomocą chillerów. System korzysta głównie 

z drycoolera – wymiennika powietrze/woda 

charakteryzującego się wbudowanymi 

dwoma układami chłodzenia. To największa 

zaleta ECOENERGY zmniejsza o  połowę 

potrzebne miejsce do instalacji drycoolera, 

potrzebuje mniejszej ilości wentylatorów. 

Mniej miejsca, mniej energii, niższe koszty. 

W  korzystnych warunkach pogodowych, 

dolny układ chłodzenia chłodzi obieg form, 

podczas gdy górny układ chłodzi obieg 

oleju. ECOENERGY  może być wykorzy-

stany w różnych procesach przemysłowych, 

gdzie potrzebna jest woda w  temperaturze 

zbliżonej do temp. pokojowej. Najnowsze 

rozwiązania konstrukcyjne   wymienników 

ciepła z  kompletnym elektronicznym stero-

waniem pozwalają uzyskać temperaturę na 

wyjściu z  baterii podobną do temperatury 

na wejściu. Oszczędność tego systemu to 

nie tylko oszczędność energii elektrycznej, 

ale w porównaniu do klasycznych systemów 

to również oszczędność wody. Mając na 

względzie, że ECOENERGY to system 

zamknięty odpadają problemy i koszty zwią-

zane z osadzającym się kamieniem i korozją 

klasycznych systemów.

Chłodzenie wtryskarek 
instalacją z PVC

Nowoczesna wtryskownia firmy Tulplast 

wyposażona została w  instalację chłodniczą 

z PVC-U. Firma Tulplast poszukiwała najlep-

szego rozwiązania do chłodzenia wtryskarek, 

takich jak Engel, Arburg, Beston Tech, Jonwai. 

Dlatego do nowej hali produkcyjnej zdecydo-

wała się na instalację prostą w montażu, ale 

jednocześnie trwałą, bezawaryjną i niewyma-

gającą częstej konserwacji. 

Instalacja wybudowana w  firmie Tulplast 

to dwa obiegi, które pracują z  ciśnieniem 

3,5 bara. Temperatura cieczy w obiegu zasi-

lającym wynosi 12°C oraz 30–34°C w obiegu 

powrotnym.

Rury z  PVC-U, w  porównaniu do stoso-

wanych wcześniej rur stalowych,  są lekkie 

i  łatwe w  montażu. Dodatkowo PVC-U 

posiada  bardzo małe opory przepływu, 

nie wymaga zabezpieczenia antykorozyj-

nego instalacji oraz, co w  tym przypadku 

było bardzo istotne,  nie wymaga pokrycia 

izolacją dzięki niskiemu współczynnikowi prze-

nikania ciepła. 

KP System – chłodzenie 
wtryskarek przy przetwórstwie 
tworzyw sztucznych

KP System zajmuje się montażem chło-

dzenia wtryskarek przy przetwórstwie 

tworzyw sztucznych. Prawidłowo zamonto-

wane chłodzenie wtryskarek wpływa na  ich 

wydajność oraz przyczynia się do  znacznej 

oszczędności energii. Proponują montaż 

urządzeń, które oparte są na wykorzystaniu 

taniego źródła chłodzenia, jakim niewątpliwie 

jest woda.

Co więcej, KP System zapewnia wykorzy-

stanie naturalnych warunków pogodowych, 

jak i wydłużenie czasu pracy agregatu, aż do 

stabilizacji w  układzie ciśnieniowym – czyli 

zwiększone koszty energetyczne.

 

Urządzenia firmy MITSUBISHI 
(Climaveneta) w systemach 
chłodzenia Wadim Plast

Wadim Plast zajmuje się m.in. komplek-

sowo chłodnictwem przemysłowym i  syste-

mami chłodzenia. Wykorzystują w  swoich 

rozwiązaniach, urządzenia chłodnicze najnow-

szej generacji (między innymi firmy Mitsubishi) 

z  wykorzystaniem przyjaznych środowisku 

czynników chłodniczych.

Wśród wielu ciekawych rozwiązań firmy 

WADIM PLAST znajduje się system HYBRYD 

ECO-SAFE – system chłodzenia prze-

mysłowego w  obiegu zamkniętym, który 

w  znacznym stopniu obniża zużycie wody 

i  energii oraz maksymalizuje produkcję.  

Wadim Plast oferuje również centralne agre-

gaty chłodnicze, a  także pełną gamę precy-

zyjnych, mobilnych termostatów i chłodziarek, 

w  celu zaspokojenia specyficznych potrzeb 

i różnych zastosowań.

Podsumowanie
W dzisiejszych czasach wyrobom z tworzyw 

polimerowych stawiane są coraz wyższe 

wymagania, dlatego koniecznością staje się 

ciągłe doskonalenie technologii wtryskiwania. 

Nowoczesne tendencje rozwojowe wynikają 

z  dążenia do poprawy jakości produkowa-

nych wyrobów przy równoczesnym ograni-

czeniu kosztów i czasu produkcji. Dlatego tak 

ważnymi aspektami stają się wybór metody 

chłodzenia oraz zaprojektowanie układu chło-

dzenia – aby zapewnić skuteczną wymianę 

ciepła w formie wtryskowej. 

Przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych 

nieustannie się rozwija, dlatego też w najbliż-

szym czasie można spodziewać się kolejnych 

innowacji mających za zadanie zapewniać 

efektywność i  funkcjonalność poszczegól-
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nych linii produkcyjnych. Możliwość wytwa-

rzania różnego rodzaju produktów z tworzyw 

sztucznych, sprawiło, że formy wtryskowe 

cieszą się dużym powodzeniem w  wielu 

gałęziach przemysłu. Coraz częściej w  ten 

sposób produkuje się zabawki czy sprzęty 

elektroniczne. Wtryskarki jednak potrafią być 

kapryśne i  mimo starań, na koniec zasko-

czyć niezbyt udanym rezultatem. Nie zawsze 

jednak przyczyn należy szukać w awarii wtry-

skarki. Wystarczy, że układ chłodzenia nie 

działa prawidłowo, by dochodziło do takich 

czy innych problemów. 

Biorąc pod uwagę cykl wtryskiwania pod 

względem jakości uzyskiwanych wyrobów 

oraz powtarzalności produkcji, można stwier-

dzić, że najważniejszy jest proces termosta-

towania formy wtryskowej, związane z  nim 

urządzenia oraz system kanałów chłodzą-

cych. Efektywne, dynamiczne i równomierne 

chłodzenie tworzywa w  formie wpływa na 

właściwości fizyczne, jakość i  estetykę 

wyprasek oraz pozwala skrócić czas cyklu. 

To z kolei wiąże się z wyceną produktu final-

nego i opłacalnością produkcji. Poszukiwanie 

innowacyjnych systemów chłodzenia form 

wtryskowych, zapewniających równomierny 

i dynamiczny odbiór ciepła, staje się wyzwa-

niem, z którym powinna się zmierzyć współ-

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

HB THERM Seria 5 
To termostaty, które pracują w  układach 

wodnych do 230°C oraz olejowych do 250°C. 

Dostępne są wersje jedno- i  wieloobie-

gowe, w  układzie otwartym lub z  zachowa-

niem rozdzielenia wody na formach od wody 

z układu chłodzenia. 

Urządzenia wykorzystują:

– stały pomiar przepływu za pomocą 

ultradźwięków,

– układ chłodzący z by-passem odporny na 

zakamienianie, 

– zamknięty obieg bez kontaktu z powietrzem, 

– złącze USB do zgrywania danych, 

– zapis typowych parametrów form.

– pompy bezuszczelkowe ze stali nierdzewnej, 

również w wersji Eco-pump  sterowanej 

inwerterowo.

Nowością dostępną od 2020 jest dodanie 

w  serii 5 nowego 4 rozmiaru urządzeń 

tzw.  POWER PACK zawierającego stero-

wane falownikiem pompy radialne o wydajności  

220 ltr/min, grzałki 32 kW oraz chłodnice 110 kW 

przy zachowaniu bardzo kompaktowych 

rozmiarów i temperaturze pracy do 160°C.

Od roku 1967 firma projektuje i produkuje innowacyjne urzą-

dzenia termostatujące spełniające najwyższe wymagania doty-

czące precyzji i jakości.

Nowością są termostaty w wersji Eco-pump o zmiennej cha-

rakterystyce pracy oraz dożywotnia gwarancja producenta 

udzielana na grzałki.

HB-THERM – połączenie szwajcarskiej tradycji i nowoczesności

VARIO 5 
Służą do szybkiego 

nagrzewan ia  fo rmy 

w  fazie wtrysku i  wydaj-

nego chłodzenia w  fazie 

stygnięcia. Skraca czas 

cyklu, poprawia jakość 

powierzchni detalu, mini-

malizuje linię łączenia, oszczędza energię.

HB FLOW 
To rozdzielacze wieloobiegowe ze stałą 

kontrolą temperatury do 200°C oraz prze-

pływu mierzonego czujnikami ultradźwięko-

wymi już od wartości 0,4 ltr/min. Produko-

wane są wersje zintegrowane, przygotowane 

do montażu bezpośrednio na termosta-

tach, dostępne w specyfikacji do 8 obiegów 

oraz zestawy autonomiczne obsługujące do 

16 obiegów. 

Dzięki rozdzielaczom HB FLOW w miejsce 

połączeń szeregowych można stosować połą-

czenia równoległe, dzięki którym zyskuje się 

pełniejszą kontrolę nad poszczególnymi obie-

gami, większy przepływ całkowity, stabilniejszy 

proces dzięki mniejszej różnicy temperatur na 

wejściu i wyjściu z  formy. Dodatkowo zasto-

sowanie rozdzielaczy pozwala zmniejszyć 

liczbę używanych termostatów, co oznacza 

oszczędności przy zakupie sprzętu.

HB TREAT i HB CLEAN 
Służą do uzdatniania wody oraz czysz-

czenia i  konserwacji form lub termostatów. 

Po podłączeniu urządzenia automatycznie 

dopasowują parametry czyszczenia, neutra-

lizacji oraz konserwacji. Oczyszczone obiegi 

wodne zapewniają wyższy przepływ medium. 

Usunięcie zanieczyszczeń oznacza również 

lepszy transfer energii oraz wydajniejsze 

i bardziej precyzyjne termostatowanie. Stoso-

wane środki czyszczące w automatycznie wyli-

czonym stężeniu nie niszczą uszczelek w połą-

czeniach, a ponadto są bezpieczne dla środo-

wiska. Stosowanie rekomendowanych przez 

HB-THERM środków konserwujących działają-

cych na zasadzie inhibitorów korozji jest dobrą 

praktyką po zakończeniu pracy na formach 

wtryskowych przed ich zmagazynowaniem. 

Small temperature difference
    High process stability

Flow rate

Low drive power
    High energy savings
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Termoregulatory Serii 5

•	w	pełni	zautomatyzowany	nadzór	procesu

•	pomiar	przepływu	za	pomocą	ultradźwięków

•	kolorowy	wyświetlacz,	wybór	wersji	językowej

•	złącze	USB	umieszczone	na	froncie	urządzenia

•	zapis	typowych	parametrów	formy

•	zapis	danych	rzeczywistych	

•	termostaty	wodne	do	230°C

•	pompy	sterowane	falownikiem	

•	dożywotnia	gwarancja	producenta	na	grzałki

Nowa seria

POWERPACK
z pompami 
radialnymi 

o wydajności  
do 220 l/min

ul. Muchoborska 4a
54-424 Wrocław
tel.: +48 71 333 00 33
e-mail: elbi@elbi.com.pl
www.elbi.com.pl
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Spektrum produktów i usług 
świadczonych przez firmę ONI: 
– systemy chłodzenia, 

– agregaty chłodnicze,

– kontenerowe systemy chłodzenia,

– odzysk ciepła,

– uzdatnianie wody – AquaClean,

– wentylacja,

– technika czystych pomieszczeń, 

– systemy sprężonego powietrza,

– doradztwo i planowanie, po budowę „pod 

klucz”,

– wynajem urządzeń chłodniczych,

– ONI Rhytemper,

– ONI EtaControl,

– przeglądy i serwis.

Instalacje do chłodzenia maszyn
Przy wyborze instalacji chłodniczej w grę 

wchodzi wiele aspektów, które decydują 

o   optymalnym zużyciu energii, jak również 

pozwalają zabezpieczyć środowisko natu-

ralne. ONI specjalizuje się w  systemach 

chłodzenia opartych w  100% na wodzie. 

Dzięki temu klienci nie muszą zabezpie-

czać się przed wyciekami medium z glikolem 

z systemu chłodzenia.

Warto nadmienić, że każdorazowo 

przy projektowaniu systemu chłodzenia 

ONI doradza klientom optymalną dla ich 

produkcji temperaturę medium. Skupia się 

na tym, by w danych warunkach zastosować 

najwyższą bezpieczną dla produkcji tempe-

raturę wody chłodzącej. W takim przypadku 

specjaliści z  firmy ONI dokładnie wyliczają 

nakłady energii, jakie można zaoszczędzić. 

Co więcej, energię chłodzącą można wytwa-

rzać przy zastosowaniu chłodni wentylatoro-

wych wykorzystujących chłodne powietrze 

zewnętrzne. Opatentowany system odcią-

żenia zimowego oparty na zastosowaniu 

chłodni wentylatorowych może zastąpić 

nawet 75% kosztownego czasu pracy 

zwykłego agregatu chłodniczego.

Systemy chłodzenia  
ONI-Wärmetrafo GmbH 

ONI-Wärmetrafo GmbH jest produ-
centem energooszczędnych i nie-
zawodnych systemów chłodze-
nia i odzysku ciepła dla maszyn do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Z wieloletniego doświadczenia firmy 
ONI dotychczas skorzystało ponad 
5800 klientów w 72 krajach. Wśród 
nich są małe i  średnie przedsię-
biorstwa oraz globalne koncerny. 
Klientami firmy są tak znane firmy, 
jak np. Airbus, Audi, BMW, Bosch-
-Siemens, EnBW, Gardena, Gerre-
sheimer, Giza, Hilti, Jokey, Magna, 
Mannesmann, Mercedes, Salzgit-
ter Industries, S+C, ThyssenKrupp, 
Tupperware, Warsteiner, VW i ZF.

 mgr inż. Izabela Miękus 

Przedstawiciel w Polsce:

Dopak Sp. z o.o.  54-614 Wrocław • ul. Sokalska 2 
tel. +48 71 35 84 000 • dopak@dopak.pl • www.dopak.pl

Siedziba firmy ONI w Niemczech: 

ONI - Wärmetrafo GmbH  Niederhabbach 17 
D-51789 Lindlar • info@oni.de • www.oni.de

ROZSĄDNIE WYKORZYSTUJEMY ENERGIĘ

NOWOCZESNE SYSTEMY CHŁODZENIA MASZYN 
Z ODZYSKIEM CIEPŁA

NAJWIĘKSZA LICZBA WYKONANYCH INSTALACJI W POLSCE I W EUROPIE

 PROJEKTY  INSTALACJE  SERWIS



Przedstawiciel w Polsce:

Dopak Sp. z o.o.  54-614 Wrocław • ul. Sokalska 2 
tel. +48 71 35 84 000 • dopak@dopak.pl • www.dopak.pl

Siedziba firmy ONI w Niemczech: 

ONI - Wärmetrafo GmbH  Niederhabbach 17 
D-51789 Lindlar • info@oni.de • www.oni.de

ROZSĄDNIE WYKORZYSTUJEMY ENERGIĘ

NOWOCZESNE SYSTEMY CHŁODZENIA MASZYN 
Z ODZYSKIEM CIEPŁA

NAJWIĘKSZA LICZBA WYKONANYCH INSTALACJI W POLSCE I W EUROPIE

 PROJEKTY  INSTALACJE  SERWIS



52  PlastNews 1’2020

 Temat wydania  CHŁODZENIE 

Odzysk ciepła
Często istnieje możliwość wykorzystania 

wydzielającego się w  procesie produkcji 

ciepła odpadowego do celów grzewczych. 

Znajdują tutaj zastosowanie dostarczane 

przez firmę ONI niskotemperaturowe urzą-

dzenia grzejne, takie jak nagrzewnice prze-

mysłowe, grzejniki biurowe, ogrzewanie 

podłogowe, które sprawnie funkcjonują już 

przy temperaturze wody wynoszącej 35°C.

Wentylacja pomieszczeń
Na etapie planowania hali klienci mogą 

otrzymać wsparcie firmy ONI w  zakresie 

projektu i  wykonania instalacji wentylacyj-

nych. Zostają one zintegrowane z  syste-

mami chłodzenia maszyn i  odzysku ciepła, 

co podnosi ich efektywność energetyczną 

i znacznie obniża koszty użytkowania.

Wytwarzanie powietrza sprężone-
go a ogrzewanie wody użytkowej

Prawie w każdym procesie produkcyjnym 

konieczne jest stosowanie sprężonego 

powietrza. Sprężarki zaś wytwarzają bardzo 

duże ilości ciepła odpadowego o relatywnie 

wysokiej temperaturze. W  takich przypad-

kach firma ONI oferuje rozwiązania pozwa-

lające zastosować to ciepło do podgrzania 

wody użytkowej oraz ogrzewania. 

AquaClean – najnowsze, 
opatentowane rozwiązanie 
uzdatniania wody

AquaClean to najnowsze, zaawansowane 

rozwiązanie techniczne służące do oczysz-

czania przemysłowej wody technologicznej 

z  zanieczyszczeń biologicznych i  cząstek 

stałych bez użycia biocydu.

Kompetentny partner 
w inwestycjach „pod klucz“

Wybór ONI jako partnera przy modernizacji 

istniejących lub tworzeniu nowych komplek-

sowych instalacji gwarantuje klientom, że 

otrzymają pełne wsparcie z jednej ręki. Firma 

zapewnia optymalną asystę oraz doradztwo: 

od planowania aż po przekazanie instalacji 

gotowej pod klucz. ONI posiada szerokie 

grono klientów, którzy zlecili kompleksowe 

wsparcie w realizowanych inwestycjach. Po 

finalizacji projektów wielu z nich podkreśla, 

że współpraca z firmą ONI dała im pewność 

i  bezpieczeństwo planowania oraz przej-

rzysty i terminowy przebieg inwestycji. 

Wizytówką dla szczególnie wysokiej 

efektywności energetycznej oferowanych 

rozwiązań jest wiele krajowych i międzynaro-

dowych nagród i wyróżnień.

Rys. 1   System chłodzenia firmy ONI
Rys. 2   System chłodzenia ONI w zabudowie kontenerowej wraz z agregatem 

chłodniczym i chłodniami wentylatorowymi

Rys. 3   Niskotemperaturowe nagrzewnice zasilane z odzysku ciepła
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Rys. 4   Nagroda dla ONI AquaClean na targach Plastpol 2018
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FRIGEL
Szereg nowości w  zakresie chłodzenia 

zaprezentowała podczas minionych targów 

K 2019 firma Frigel. Wśród rozwiązań przed-

stawionych w Düsseldorfie znalazła się między 

innymi nowa wersja znanego już systemu 

chodzenia adiabatycznego Ecodry. Dzięki 

oszczędności zużycia wody sięgającej 95% 

technologia ta jak dotąd zastąpiła systemy 

ewaporacyjne w  ponad 8  tys. aplikacji na 

całym świecie. Podczas targów przedsta-

wiono bezglikolową, samoczyszczącą konfi-

gurację ze stacją pomp z  napędem stero-

wanym przez falownik oraz z nowym cyfrowym 

panelem sterującym.

Innym rozwiązaniem ze standardowej 

oferty były chillery Microgel z  serii RCM/D 

dla formowania wtryskowego oraz z  serii 

RCP dla opakowalnictwa – oba rozwiązania 

w całości ucyfrowione i  sterowane poprzez 

panel dotykowy.

Uwagę zwiedzających przyciągały jednak 

przede wszystkim nowe rozwiązania przed-

stawione podczas targów. Jednym z nich były 

nowe linie termostatów Thermogel: TBD (do 

90°C), będąca solidnym i efektywnym kosz-

towo rozwiązaniem dla różnych zastosowań, 

TDK (do 120°C), TPK (do 180°C) oraz THC 

(Thermogel Heat&Cool, do 180°C) dla specja-

listycznych zastosowań, jak np. w przypadku 

wykańczania powierzchni formowanych 

przedmiotów. Dodatkowo firma przedstawiła 

nową serię termostatów TGM/D (do 90°C), 

łączących wysoką moc pomp z wydajnością 

chłodzenia, opracowanych z  myślą o  skró-

ceniu cyklu w przypadku dużych wolumenów 

produkcji.

Ponadto zaprezentowane zostały dwie 

nowe linie chillerów. Seria chillerów przemysło-

wych Air Cooled MRM Series obejmuje pełną 

gamę urządzeń modularnych w zakresie od 

90 do 580 kW. Charakteryzują się one wyższą 

efektywnością, niezawodnością i  efektyw-

nością kosztową aniżeli poprzednicy z  serii 

Heavygel HGM. Chiller zawiera szereg funkcji 

dla spełnienia zaawansowanych potrzeb 

także w ekstremalnych warunkach pogodo-

wych, przy najniższym współczynniku TCO 

(Total Cost of Ownership) dla urządzeń tego 

typu dostępnych na rynku. Inną nowością 

w tym zakresie były modularne chillery z serii 

Water Cooled 3FX Series. Urządzenia wypo-

sażone w sprężarki rotacyjne odznaczają się 

wysokimi parametrami chłodzenia i  zostały 

zaprojektowane z myślą o dodaniu dodatko-

wych mocy w razie potrzeby, przy zdolności 

chłodzenia do 3000 kW. Firma Frigel zapre-

zentowała także dwa zupełnie nowe rozwią-

zania opracowane z myślą o branży opako-

waniowej: CapCooler – jednostkę do chło-

dzenia zakrętek oraz MoldDryer – jednostkę 

do osuszania zamknięć form, pozwalającą 

uniknąć osadzania się cząsteczek wody przy 

aplikacjach wymagających niskiej temperatury 

chłodzenia. Ofertę firmy Frigel dopełnił system 

nadzoru produkcji MiND, opracowany w myśl 

koncepcji Przemysłu 4.0.

ENGEL
Podczas targów K firma Engel zaprezen-

towała nowości w  swojej ofercie zdigitali-

zowanej kontroli temperatury form. Pierw-

szym rozszerzeniem był nowy model termo-

statu e-temp XL opracowany wraz ze specja-

listami ze szwajcarskiej firmy HB-Therm. 

Nowości w chłodnictwie 
dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych

Jesienią ubiegłego roku podczas targów K 2019 czołowi gracze na rynku chłodnictwa zaprezentowali szereg cie-
kawych rozwiązań dla branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.

 Michał Krajkowski 
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Jednostka posiada moc pomp do 32 kW, 

co dwukrotnie przewyższa wartość maksy-

malną dla poprzedniego modelu. Termostat 

e-temp może być zintegrowany ze sterow-

nikiem CC300 poprzez oprogramowanie iQ 

flow control, dynamicznie regulujące poziom 

przepływu w  zgodzie z  zadanymi warun-

kami procesu. Istotnym elementem jest tu 

także inteligentny system rozdzielania wody 

e-flomo, który może monitorować i  kontro-

lować przepływ i temperaturę wody w każdym 

kanale. Nową funkcjonalnością zaprezento-

waną podczas K 2019 jest tu zautomatyzo-

wane, sekwencyjne przedmuchiwanie kana-

lików formy podczas jej wymiany. Standar-

dowo jest to czasochłonna czynność wykony-

wana ręcznie, przy czym nie zawsze możliwe 

jest zachowanie odpowiedniej precyzji, 

ponieważ często sprężone powietrze nie 

przedostaje się równocześnie przez kana-

liki. Dzięki nowej funkcjonalności w  wersji 

premium e-flomo można przyspieszyć montaż 

formy oraz zminimalizować ryzyko utrzymy-

wania się wody w kanalikach chłodzących.

GWK
Firma GWK zaprezentowała podczas 

targów K szereg rozwiązań w zakresie chło-

dzenia, które łączą w  sobie efektywność 

kosztową z najnowszymi wyzwaniami i celami 

w zakresie ochrony klimatu. Wśród produktów 

przedstawionych na targach wymienić można 

między innymi zastosowanie efektywnych 

pomp wirowych w termostatach z serii ener-

save. Rozwiązanie to pozwala na osiągnięcie 

do 62% oszczędności w  porównaniu do 

konwencjonalnych pomp, a  dzięki wyższej 

produktywności jeden termostat nowej serii 

może zastąpić nawet 3–4 konwencjonalne 

jednostki. Warto dodać, że cała seria termo-

statów enersave jest zaopatrzona w  inter-

fejs EUROMAP 82.1, dzięki czemu system 

zintegrowanych pomp oraz inne ustawienia 

mogą być sterowane przez system kontrolny 

maszyny, podobnie jak dostęp do danych 

oraz alertów.

Wśród innych przedstawionych produktów 

zaprojektowanych z  myślą o  zrównowa-

żonym rozwoju wymienić można między 

innymi zawory kontrolne zaprojektowane 

z  myślą o  zastąpieniu tradycyjnych, zawod-

nych zaworów proporcjonalnych. Dzięki temu 

możliwa jest aż 98-procentowa redukcja 

energii zużywanej przez system dystrybucji 

wody. Równie spektakularna oszczędność 

energii może być uzyskana dzięki zastoso-

waniu produktu integrat evolution, dyna-

micznej jednostki kontrolującej tempera-

turę formy. W tym wypadku redukcja zużycia 

energii wynika z  zastosowania grzałek cera-

micznych umieszczanych wewnątrz formy.

Innym miejscem, w którym firma gwk dekla-

ruje zmniejszenie zużycia energii, są chłodnice 

hermeticool. Wiele tradycyjnych systemów 

chłodzących wyposażonych jest w wentylatory 

ze stopniową regulacją prędkości, tymczasem 

rozwiązanie firmy gwk opiera się na bezstop-

niowej regulacji prędkości, dzięki czemu 

napęd jest bardziej efektywny – możliwa jest 

redukcja poboru energii aż o 70% w porów-

naniu z tradycyjnymi rozwiązaniami.

Adiabatyczna hybrydowa chłodnica powie-

trza hermeticool zaopatrzona w  inteligentny 

system sterujący generuje dalsze oszczęd-

ności wynikające z poboru zimnego powietrza 

z otoczenia. Sprężarka chłodząca załącza się 

jedynie w cieplejsze dni, dzięki czemu osią-

gnąć można nawet 30-procentową oszczęd-

ność energii w porównaniu z konwencjonal-

nymi technologiami.

AQUATECH / PIOVAN
Wśród rozwiązań zaprezentowanych przez 

firmę Aquatech (wchodzącą w  skład grupy 

Piovan) wymienić należy między innymi linię 

termostatów Easytherm. Rozwiązanie wyróż-

nione nagrodą IF Design Award 2019 wypo-

sażone zostało w  czujnik temperatury dla 

warunków podwyższonego ciśnienia, uzupeł-

niający dotychczasowe czujniki temperatury 

dla warunków normalnych. Zaprezentowane 

również zostały ciekawe innowacje dla chło-

dzonych wodą termochillerów DigitempEvo, 

dzięki którym wysokiej produktywności towa-

rzyszy bardzo niski poziom poboru energii 

elektrycznej. Specjalne miejsce w  prezen-

tacji firmy Aquatech zajęła linia chillerów Easy-

cool+, zaprojektowana i zbudowana z myślą 

o efektywności procesów produkcyjnych prze-

twórców tworzyw sztucznych.

ERACO
Przegląd kończymy propozycją tureckiej 

firmy Eraco, która podczas targów K zapre-

zentowała chłodzony powietrzem chiller 

ERA-S2. Urządzenia z  tej serii wyposa-

żone są w dwie sprężarki z dwoma niezależ-

nymi obiegami chłodniczymi. Charakteryzują 

się kompakową strukturą, krótkim czasem 

konserwacji, łatwym w obsłudze kolorowym 

ekranem LCD oraz zintegrowanym modułem 

hydraulicznym. Sprężarka oraz elementy 

obiegu chłodniczego działają niezależnie 

–  dzięki podziałowi na dwie części możliwa 

jest redukcja poboru energii. Elementy elektro-

niczne, chłodzące oraz sprężające są zdublo-

wane, co zapewnia pewną i bezpieczną pracę 

urządzenia. Ważnym aspektem jest również 

to, iż do przeprowadzenia czynności konser-

wacyjnych nie trzeba wyłączać urządzenia, 

ponieważ jedna ze sprężarek może pracować 

nawet wówczas, gdy druga jest odłączona. 

Chiller ERA-S2 o  mocy od 46 do 258 kW 

może być z powodzeniem używany w małych 

i średnich przedsiębiorstwach. 
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Termostatowanie formy polega na 

podtrzymywaniu określonej, stałej 

temperatury na formie, a  co za tym idzie 

znaczne obniżenie i lości wadl iwych 

produktów końcowych. Uzyskiwane jest 

to poprzez podgrzewanie (w przypadku 

zwiększania) oraz chłodzenia (gdy ocze-

kuje się zmniejszenia temperatury) medium 

termostatującego. Każdy termostat, nieza-

leżnie od jakiego jest producenta, powi-

nien być dokładnie opisany za pośrednic-

twem podstawowych parametrów, takich 

jak moc grzania [w kW], moc chłodzenia 

[w kW] i wydajność pompy. Zakresy tempe-

raturowe procesu termostatowania zależą 

od rodzaju czynnika będącego w  obiegu 

termostatu. Może to być woda stosowana 

do 90°C, a przy wysokim ciśnieniu nawet do 

160°C, albo olej silikonowy lub syntetyczny 

do temperatury 350°C. Dostępne są także 

termostaty pozwalające na pracę w tempe-

raturze 500°C. Grzałkami termostatu steruje 

się poprzez styczniki lub półprzewodniki 

mocy. Wszystkie termostaty do form posia-

dają specjalne tablice sterownicze. Wypo-

sażone są w  mikroprocesory służące do 

kontroli temperatury i  parametrów pracy 

urządzenia. Zazwyczaj termostaty do form 

dysponują mocą grzewczą od 3 do nawet 

144 kW. Termostaty wykonywane są także 

w wersji z podciśnieniem (tzw. odsysaniem). 

Rodzaje termostatów
Termostaty wodne występują w  dwóch 

konfiguracjach w  zależności od metody 

termostatowania – z chłodzeniem pośrednim 

(wymiennikiem cieplnym) lub chłodze-

niem bezpośrednim, w  którym woda chło-

dząca miesza się z wodą grzewczą. Termo-

statowanie z  chłodzeniem bezpośrednim 

jest bardziej skuteczne, jednak w  przy-

padku materiałów polimerowych wzmacnia-

nych zaleca się stosowanie wymienników 

ciepła, ze względu na tendencję do defor-

macji tych tworzyw. Przy termostatowaniu 

w sposób ciągłym, gdzie temperatura utrzy-

mywana jest przez cały cykl wtrysku, także 

wyróżnia się urządzenia z pośrednim i bezpo-

średnim układem chłodzenia. I tak w  urzą-

dzeniach z  chłodzeniem pośrednim obieg 

medium termostatującego jest oddzielony od 

układu chłodzenia. Ciepło pobierane z formy 

przez medium termostatujące, odbierane jest 

przez wodą chłodzącą, która płynie przez 

wymiennik ciepła. W urządzeniach tego typu 

występuje strata ciepła pomiędzy wlotem 

a wylotem medium. W celu uzyskania tempe-

ratury na wlocie formy, jak i  urządzeniach 

z bezpośrednim układem chłodzenia, należy 

dostarczyć do wymiennika wodę chłodząca 

o  niższej temperaturze, co zwiększa koszty 

pracy. Natomiast urządzenia z termostatowa-

niem bezpośrednim wykazują większą przy-

datność, gdy ma się do czynienie z formami 

o wielu obiegach chłodzących. Jeszcze inną 

właściwością termostatowania ciągłego jest 

nierównomierność chłodzenia, czyli wystę-

powanie stref zbyt zimnych na wlocie i  zbyt 

gorących na wylocie. W  przypadku termo-

statowania w  sposób ciągły występują 

duże różnice skurczu, powstają naprężenia 

wewnętrzne oraz deformację, jak i  odchyłki 

wymiarów wypraski. W  przypadku termo-

statowania impulsowego medium chłodzące 

nie przepływa przez formę w  trakcie napeł-

niania gniazda w związku z tym łatwiejszy jest 

pomiar i kontrola temperatury gniazda formy 

oraz napełnienie gniazda formy. Termosta-

ZASTOSOWANIE TERMOSTATÓW W PRZETWÓRSTWIE TWORZYW

Pozwalają utrzymać zadaną,  
stałą temperaturę

Termostat jest urządzeniem lub elementem urządzenia służącym do kontroli temperatury różnego typu maszyn. 
Zalazł zastosowanie prawie we wszystkich gałęziach przemysłu, takich jak przetwórstwa tworzy i gumy, w prze-
myśle chemicznym czy też farmaceutycznym. W przetwórstwie materiałów polimerowych jednym z zastosowań 
termostatów jest kontrola temperatury maszyn i urządzeń, takich jak formy wtryskowe, reaktory chemiczny, cylin-
dry, ślimaki, prasy, kalandry i wiele innych. W procesie formowania materiałów polimerowych utrzymanie pożąda-
nej temperatury ma zasadnicze znaczenie. 

 Justyna Pawłowska 
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towanie impulsowe cechuje ponadto impul-

sowy przepływ medium przez formę po napeł-

nianiu gniazda formy oraz rozprzestrzenianie 

się ciepła w  całej masie formy, zapobiega-

jące skraplaniu się pary wodnej. Przepływ 

materiału jest równomierny, a  wypraski nie 

zawierają tylu wad. W formach do produkcji 

wyprasek wysokiej jakości zaleca się stoso-

wanie wieloobiegowych systemów termosta-

towania. Termostaty wieloobiegowe zbudo-

wane są z wymiennika ciepła, układu grzew-

czego, chłodnicy, pompy, zaworu chło-

dzenia, regulatora mikroprocesowego steru-

jącego temperaturą i  przepływem medium. 

Zaleta termostatowania to wysoka dokład-

ność wymiarowa produkowanych wyrobów, 

większy udział struktury krystalicznej, większa 

odporność wyrobu, korzyści finansowe itp. 

Temperatura formy ma zasadniczy wpływ 

na jakość wyrobu, gdyż zbyt zimna forma to 

krótszy czas cyklu, większy udziału fazy amor-

ficznej, większy skurcz itp. Formy odpowiedni 

nagrzana to długi czas cyklu, większy udział 

fazy krystalicznej, dobre właściwości mecha-

niczne, większa dokładność wymiarowa 

wyrobu itp. 

Producenci 
Ecoflow Solutions for Plastics w  swoim 

portfolio oferuje szeroką gamę termostatów 

wodnych i  olejowych dedykowanych dla 

odbiorców z  branży przetwórstwa tworzyw 

sztucznych, gumy i  innych gałęzi przemysłu. 

Termostaty Ecoflow stosowane są w  prze-

twórstwie elementów z  tworzyw sztucz-

nych dedykowanych dla najbardziej wyma-

gających odbiorców z branży motoryzacyjnej, 

medycznej czy elektronicznej. Ze szcze-

gólną dbałością zaprojektowano i wykonano 

wszystkie urządzenia, aby charakteryzowały 

się trwałością, niezawodnością i  precyzją 

utrzymania zadanych parametrów. Ponad 

wszystko zastosowano systemy zabezpieczeń 

i alarmowania tak, aby zapewnić najbezpiecz-

niejszą obsługę.

Termostaty wodne firmy Ecoflow Solutions 

for Plastics z  serii PWE-120 to nowa gama 

urządzeń o  mocy grzewczej od 6-18 kW. 

Termostaty zaprojektowano i wykonano przy 

użyciu komponentów czołowych europejskich 

producentów: LOWARA, EATON-MOELLER, 

GRUNDFOS oraz DANFOSS tak, by zapewnić 

trwałość, niezawodność i  precyzję procesu. 

Dodatkowo ma to bardzo duży wpływ na 

żywotność urządzeń, jak i  na ewentualną 

dostępność części serwisowych. Termostaty 

charakteryzuje wysoki współczynnik wydaj-

ności pompy Q 65 L/min przy ciśnieniu 4,5 bar. 

Urządzenia zostały wyposażone w  protokół 

MODBUS RTU, który umożliwia podłączenie 

do sieci przemysłowej i zapewnia monitoring 

zadanych i rzeczywistych parametrów pracy. 

Firma oprócz termostatów wodnych posiada 

także termostaty olejowe umożliwiające 

podgrzanie medium do temperatury 300°C 

w serii PO-300-9-1 i PO-300-9-2. 

W swoim portfolio firma Ecoflow Solu-

tions for Plastics oferuje serię HC, w której 

termostat połączono z niezwykle wydajnym 

chillerem. Dzięki inteligentnemu stero-

waniu możliwe jest wygenerowanie zmiennej 

temperatury formy w czasie cyklu względem 

Labotek Polska
tel.:	+48	61	67	08	867
e-mail:	biuro@labotek.pl

www.labotek.pl

•	STEROWNIKI	SEKWENCJI	WTRYSKU

•	STEROWNIKI	GRZANYCH	KANAŁÓW

•	SYSTEMY	ZARZĄDZANIA	PRODUKCJĄ

•	TERMOSTATY	WODNE	I	OLEJOWE
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programowalnej krzywej grzania i  progra-

mowalnej krzywej chłodzenia. Ta szczególna 

cecha pozwala zredukować czas chłodzenia 

i  jednocześnie poprawić jakość wypraski. 

Urządzenia serii HC przeznaczone są szcze-

gólnie do najtrudniejszych technologicznie 

zadań, szczególnie do wyprasek wykona-

nych z  tworzyw technicznych, takich jak 

np. PA, PC, POM. Jednostki te zostały zapro-

jektowane w sposób ergonomiczny z myślą 

o niewielkich przestrzeniach pomiędzy wtry-

skarkami. Często w procesie wtrysku wyma-

gana jest zróżnicowana temperatura stempla 

i matrycy, do tych celów firma oferuje serię 

HCD, która umożliwia programowalne 

grzanie i  chłodzenie dla dwóch odrębnych 

stref w zakresie temperatur +5oC do +90oC. 

Urządzenia wyposażone są w pompy, które 

zapewniają optymalny przepływ i ciśnienie dla 

form wtryskowych. 

Firma KMP Plastics oferuje wysokiej klasy 

urządzenia do termostatowania produko-

wane przez hiszpańską firmę Marse. W zależ-

ności od aplikacji i  wymagań dostępne są 

różne typy termostatów – wodne lub olejowe. 

Wszystkie termostaty firmy Marse są wyposa-

żone w sterowanie algorytmem PID zarówno 

procesu chłodzenia, jak i  grzania. Pompę 

firmy Speck lub Calpeda mogąca pracować 

zarówno pod ciśnieniem, jak i  w prze-

ciwnym kierunku, zbiornik i grzałki wykonane 

ze stali nierdzewnej, system bezpieczeń-

stwa (kontrola szczelności, czujnik poziomu 

medium itp.). Termostaty wodne w zależności 

od sposobu chłodzenia mogą być dostar-

czone w wersji z chłodzeniem bezpośrednim 

i  pośrednim, czyli wymiennikiem ciepła. 

Wodne jednostki umożliwią podgrzanie wody 

do 90°C, natomiast wodne jednostki ciśnie-

niowe w  zależności od wersji nawet do 

180°C. Termostaty olejowe ze względu na 

wyższą temperaturę wrzenia medium umoż-

liwią podgrzanie czynnika do 300°C wykorzy-

stując moc grzewczą w zależności od wersji 

w zakresie od 3-39 kW. 

Firma Braun oferuje termostaty gwaran-

tujące najnowsze rozwiązania techniczne 

w  regulacji temperatury form. Elementy 

konstrukcyjne wymienników wykonane ze stali 

nierdzewnej zapewniają trwałość i bezawaryj-

ność urządzeń. W swoim portfolio firma oferuje 

standardowe termostaty, ale również specjalne 

dopasowane termoregulatory impulsowe 

i  przemienne oraz systemy sprawdzające. 

Oferowane przez Braun urządzenie Variotherm 

Braun to dynamiczny termoregulator posia-

dający dwa obiegi cieplne: obieg gorącej 

wody i obieg wody zimnej. To zmiennocieplne 

termostatowanie pozwala na uzyskanie zado-

walających efektów końcowych przy produkcji 

bardzo zaawansowanych wyrobów, np. wyjąt-

kowo gładkich powierzchni, powierzchni 

antybakteryjnych, samoczyszczących, jak 

i  redukcja śladów łączenia, płynięcia włókna 

szklanego oraz otrzymywanie wyrobów 

o  bardzo cienkich ściankach i  wielu innych 

właściwościach. 

Firma HB-Therm ze Szwajcarii jest 

producentem termostatów, a  firma ELBI 

z  Wrocławia jest jej przedstawicielem. 

Oferuje urządzenia serii Thermo-5 charak-

teryzujące się wydajną i niezawodną pracą 

i  przeznaczone są do zadań termostato-

wania form w procesie formowania wtrysko-

wego lub podobnych technik wytwórczych. 

Nowością są termostaty w wersji Eco-pump 

o  zmiennej charakterystyce pracy oraz 

z dożywotnią gwarancją producenta udzie-

loną na grzałki. Vario 5 to urządzenie służące 

do szybkiego nagrzewania formy w  fazie 

wtrysku i  wydajnego chłodzenia w  fazie 

stygnięcia. Skraca czas cyklu, poprawia 

jakość powierzchni detalu i  oszczędza 

energię. Firma oferuje także rozdzielacze 

wieloobiegowe ze stała kontrola temperatury 

do 200°C pod nazwą handlową HB FLOW. 

Dzięki rozdzielaczom można zmniejszyć 

ilość używanych termostatów. 

Na tagach K w 2019 r Shini pokazała chło-

dziarki przemysłowe serii SIC-A, schładza-

jące wodę w układzie otwartym. Są to urzą-

dzenia o mocy chłodniczej 7,7 kW, 13,5 kW, 

19 kW, 25,5 kW, 31,4 kW, aż do 150 kW, 

proste w obsłudze i niezawodne. Wszystkie 

chłodziarki przemysłowe posiadają certy-

fikat CE i  wyposażone są w  podzespoły 

renomowanych firm: sprężarkę spiralną 

marki Danfoss, pompę średniociśnieniową 

marki CNP, sterownik marki LAE ELEC-

TRONIC. Urządzenia bazują na nowocze-

snym dwuskładnikowym czynniku R410A, 

bezpiecznym dla ludzi i  środowiska. Chło-

dziarki przemysłowe, gwarantujące niskie 

koszty obsługi i  wysoką niezawodność, 

posiadają następujące zabezpieczenia: 

zabezpieczenia termiczne pompy i kompre-

sora, wskaźniki i  presostaty wysokiego/

niskiego ciśnienia, alarmy braku fazy oraz 

zmiany fazy, a  także termostat przeciwza-

mrożeniowy. Chłodziarki przemysłowe Shini 

stosowane są głównie do procesów tech-

nologicznych wymagających stałej cyrku-

lacji medium chłodzącego – wody, w  celu 

uzyskania szybkiego efektu schłodzenia 

i  utrzymywania stałej, precyzyjnej tempera-

tury. Firma oferuje także STM-WF termostat 

wodny i STM-O termostat olejowy używane 

głównie do podgrzewania formy i  utrzymy-

wania jej stałej temperatury. Woda wycho-

dząca z  formy jest kierowana do zbiornika 

w  celu uzyskania wymaganej temperatury 

metodą pośrednią (w termostatach wysoko-

temperaturowych PW do 180°C) lub bezpo-

średnią (w termostatach standardowych 

do 120°C). Sterownik PID ściśle kontroluje 

pracę grzałek oraz elektrozaworów, zapew-

niając uzyskanie żądanej temperatury formy. 
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Termostaty i  rotametry hiszpańskiej firmy 

Marse cechuje wysoka jakość wykonania 

oraz przystępna cena.

W termostatach Marse materiały mające 

kontakt z medium procesowym są wykonane 

ze stali nierdzewnej i/lub mosiądzu, co zapo-

biega występowaniu zjawiska elektrolizy wody 

i korzystnie wpływa na żywotność urządzeń. 

Termostaty budowane są z  komponentów 

sprawdzonych i cenionych producentów jak: 

SPECK i Calpeda – pompy, SWEP – wymien-

niki ciepła i SMC - elektrozawory. 

Jedną z  nowości jest wyposażenie termo-

statu w zintegrowany rozdzielacz, który umoż-

liwia monitorowanie lub zadawanie przepływu 

i  temperatury na 4 lub 8 strefach na pulpicie 

termostatu. Sterowanie pozwala kontrolować 

parametry medium na każdej ze stref. Kolejną 

nowością jest implementacja technologii Industry 

4.0. Nowy panel sterowania umożliwia komuni-

Termostaty i rotametry Marse w ofercie KMP Plastics

KMP Plastics 
ul. Myśliborska 98E/115, 03-185 Warszawa
tel.: (22) 747 18 65, info@kmpplastics.com.pl
www.kmpplastics.com.pl 

kację termostatu przez protokół OPC z innymi 

urządzeniami, co daje możliwość udostępniania 

aktualnego stanu oraz archiwum urządzenia, 

jak i  zdalnego sterowania jednostką. Jedno-

cześnie bezpośrednio na panelu termostatu 

będzie można wyświetlić w postaci czytelnych 

wykresów historię temperatur, przepływów oraz 

ciśnień dla poszczególnych obiegów procesu.

Rotametry Marse dostępne są w wersji od 

1 do 12 stref. Charakterystyczną cechą rotame-

trów Marse jest możliwość łatwego demontażu 

rury rotametrycznej bez konieczności użycia 

narzędzi. Wszystkie rotametry przed wysyłką 

przechodzą ciśnieniowy test szczelności. Ofero-

wane rotametry są standardowo wyposażone 

w pływaki mosiężne i przeznaczone do pracy 

przy ciśnieniu do 6 bar, temperaturze do 95°C 

i przepływie do 12 l/min na każdej ze stref. Dla 

przepływów do 2,5 l/min. na strefie dostępne są 

rotametry z pływakami nylonowymi.

Nowością w  ofercie Marse są rotametry 

ze zdalnym pomiarem lub zdalnym zadawa-

niem przepływu. Opcjonalny panel sterowania 

z ekranem dotykowym 4,3” umożliwia odczyt 

lub kontrolę parametrów medium we wszystkich 

strefach rotametru na podstawie jego przepływu 

lub temperatury na powrocie z  formy. Dodat-

kową opcję stanowi wyposażenie rotametru 

w alarm wizualny i akustyczny. W tym przypadku 

zastosowane czujniki dają możliwość zdalnego 

sterowania przepływem i odczytu jego wartości 

poprzez komunikację z innymi urządzeniami.

rozwiązania dla przetwórstwa 
tworzyw sztucznych

ROTAMETRY WODNE
– Rura rotametryczna z PA wyjmowana bez użycia narzędzi
– Dostępne modele od 1 do 12 stref
– Obudowa wykonana z PA6 +30% włókna szklanego
– Regulator przepływu kanału z mosiądzu
– Termometr (standard)
– Uszczelnienia typu O‐ring (twardość 70SHA)
– Zawór wejściowy oraz wyjściowy wykonany z mosiądzu
– Maksymalna temperatura pracy 95°C
– Przepływ wody 720l/h (12 l/min.)
– Dostępne części zamienne
– Przyłącze wody zasilającej 3/4”

KMP PLASTICS I +48 22 747 18 65 I WWW.KMPPLSTICS.COM.PL

MODEL ZR 3/8”

ZERO WYCIEKÓW

MODEL ZS ø12mm 
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O firmie
Walther-Werke Ferdinand Walther GmbH opracowuje, produkuje i dystry-

buuje gniazdka wtykowe CEE, kombinacje gniazd wtykowych, przemysłowe 

złącza wtykowe, rozdzielacze i stacje transformatorowe dla branży budowlanej, 

rekreacyjnej i  przemysłu, a  także nowoczesną infrastrukturę ładowania dla 

pojazdów elektrycznych. Koncern uchodzi nawet za wynalazcę rozdzielacza 

budowlanego. To średniej wielkości przedsiębiorstwo założone w Grimma koło 

Lipska w 1897 roku, a od roku 1970 zlokalizowane w Eisenbergu w powiecie 

Donnersberg między Worms i Kaiserslautern, działa obecnie globalnie, a jego 

produkty i usługi dostępne są na wszystkich liczących się rynkach na świecie.

Przedsiębiorstwo dysponuje bardzo złożonymi etapami produkcyjnymi oraz 

zaawansowanymi technologiami przetwarzania materiałów. Z  uwagi na to 

duży nacisk kładzie się tutaj na wydajność takich etapów procesu, jak obróbka 

metalu, formowanie wtryskowe, malowanie proszkowe, lakierowanie i montaż. 

Formowanie wtryskowe Walther wykonuje całkowicie we własnym zakresie, 

podczas gdy konstrukcja form wtryskowych realizowana jest częściowo przez 

podwykonawców.

WALTHER-WERKE POSTAWIŁ W PRZYPADKU ELEMENTÓW FORMOWANYCH 
WTRYSKOWO, GDZIE JAKOŚĆ MA KLUCZOWE ZNACZENIE, NA PASYWNE 

TERMOSTATOWANIE VARIOTHERM OD SINGLE TEMPERIERTECHNIK 

Średnio o 15% krótsze  
cykle produkcyjne

Publikacja dzięki uprzejmej zgodzie redakcji

Zwiększenie dokładności zachowania wymiarów 
i  znaczne skrócenie czasu cyklu produkcyjnego 
w  przypadku grubościennych i  krytycznych ele-
mentów formowanych wtryskowo o cyklach trwa-
jących do 180 s. Takie właśnie były cele Thomasa 
Heinricha i Marco Majera w zakładach firmy Wal-
ther zlokalizowanych w Eisenbergu. Pomysł pasyw-
nego termostatowania wariotermicznego, który 
wykorzystali, wziął się z wynalazczości pracowni-
czej. O pomyśle i  jego stopniowym wdrażaniu do 
produkcji seryjnej, teraz już w dziesięciu maszynach, 
K-PROFI dowiedział się podczas wizyty w zakładzie 
zlokalizowanym w Eisenbergu w Palatynacie.

 dipl.-ing. Markus Lüling 
 redaktor naczelny K-PROFI 

Rys. 1   Nowa seria produktów 
„CEE-neo” - czarny korpus 
podstawowy można 
różnorodnie konfigurować 
przy użyciu komponentów 
obrotowych, jest on 
wyposażony w kolorowy 
pierścień służący do 
oznaczenia napięcia

©K-PROFI
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Walther obsługuje wtryskarki o sile zwarcia 

pomiędzy 1500 i  3000  kN. Standardowymi 

rozmiarami wtryskarek są wersje 1500  N 

marek Arburg i Wittmann-Battenfeld. Modele 

rodem ze Schwarzwaldu realizują standar-

dowe projekty, produktów austriackich używa 

się natomiast do formowania wtryskowego 

2k metodą obtryskiwania i produkcji z ponad-

przeciętnie wysokimi masami zasypów do 

2,5 kg na wtryskarce SmartPower przy zale-

dwie 3000 kN siły zwarcia.

W zakładach Walther lwią część produkcji 

stanowią procesy przetwarzające poliamid, 

a także PC/ABS, PC do wizjerów rozdzielaczy 

budowlanych i  miękkiego PVC do przepu-

stów kablowych i  standardowych produktów 

wtykowych. Kodowanie kolorystyczne, liczba 

biegunów, klasa ochrony, klasyfikacja materiałów 

np. pod kątem palności i wzmocnienia, a także 

duża liczba niezbędnych części wymaganych 

dla każdego produktu, zapewniają komplek-

sowość procesu wytwórczego i szeroki wybór 

produktów. Do produkcji ponad 6000 artykułów 

katalogowych wykorzystywanych jest około 

600  aktywnych form wtryskowych, niektóre 

z  nich wyposażone w  wymienialne wkłady 

formujące. – Klient może zamówić dowolną 

liczbę sztuk, ale większość naszych produktów 

jest produkowana na zamówienie -  wyjaśnia 

Maurice Metz, kierownik produkcji i lean mana-

gement. Dlatego właśnie w branży formowania 

wtryskowego i  montażu tak bardzo pożą-

dana jest elastyczność. – Praktycznie wcale nie 

posiadamy produktów długo magazynowanych 

–  tłumaczy Thomas Heinrich, kierownik działu 

formowania wtryskowego tworzyw sztucznych, 

który pracuje ze swoim zespołem na trzy zmiany.

– Wiele artykułów produkujemy z form poje-

dynczych o  ciężkiej geometrii i  czasie chło-

dzenia powyżej 80 sekund. Są to części grubo-

ścienne, ale również cienkościenne, kurczliwe, 

a tym samym delikatne w montażu, takie jak 

złącza wykonane z narzędzi z głębokimi rdze-

niami, dlatego z  wielkim wyzwaniem poszu-

kujemy możliwości optymalizacji naszych 

procesów – wyjaśnia Marco Majer, zastępca 

kierownika działu formowania wtryskowego 

tworzyw sztucznych. 

Wdrożenie Eco-Temp
– Na targach widzieliśmy system Eco-Temp 

marki Single zastosowany w  termosta-

tach wodnych – wspomina Thomas Hein-

rich. – Rozważaliśmy możliwość użycia go przy 

naszych grubościennych detalach, ale widzie-

liśmy również spore pole zastosowania także dla 

tych o długich cyklach. Pomysł przetestowania 

systemu wziął się z wynalazczości pracowniczej. 

Zasada działania systemu Eco-Temp od 

producenta Single Temperiertechnik GmbH 

z  Hochdorf: w  fazie wtryskiwania, system 

termostatowania przerywa strumień chło-

dziwa, a  tym samym nie schładza niepo-

trzebnie gniazda w  formie. Wtryskiwana 

do gniazda, napływająca, stopiona masa 

tworzywa ogrzewa ścianki w  formie, dzięki 

temu detal efektywniej formuje się w  gnieź-

dzie, docisk oddziałuje dłużej, a  proces 

wzmacnia ścianki detalu, pozwala lepiej 

formować powierzchnie graniczne i  miejsca 

styku/spieku tworzywa. Dopiero po upłynięciu 

danego czasu, system aktywuje intensywny 

przepływ strumienia chłodziwa, który chłodzi 

wypraskę, aż do momentu, kiedy możliwe jest 

wyjęcie jej z formy. Tak zwane pasywne termo-

statowanie wariotermiczne narzędzia formo-

wanego wtryskowo może obniżyć zapotrze-

bowanie na ciśnienie wtrysku i  siłę zwarcia, 

jednolicie wyrównać włókna szklane i zmniej-

szyć ryzyko odkształceń spowodowanych 

kurczeniem się tworzywa. Inteligentnie zapro-

jektowane połączenie nietermostatowanego 

początku cyklu, kiedy medium nie cyrkuluje 

poprzez formę oraz efektywnego chłodzenia 

Rys. 2   – Właśnie znaleźliśmy inteligentne 
rozwiązanie w procesie termostatowania 
– Maurice Metz, kierownik działów 
produkcja i lean management

Rys. 3   Wielu je zna: portfolio produktowe Walther obejmuje połączenia gniazd wtykowych, przemysłowe 
złącza wtykowe, rozdzielacze, stacje transformatorowe i wiele więcej produktów

©K-PROFI ©K-PROFI
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przy niższej temperaturze umożliwia skrócenie 

cyklu w większości zastosowań.

Maurice Metz i  kierownictwo zaakceptowali 

propozycję optymalizacji i zgodzili się na zakup 

pierwszego systemu termostatowania z funkcją 

Eco-Temp marki Single. – Inwestycja w tę tech-

nologię wydała się nam interesująca – mówi 

dzisiaj Maurice Metz wspominając tamte wyda-

rzenia. – Jako przedsiębiorstwo mocno ukierun-

kowane na lean management chcieliśmy poznać 

na podstawie tego projektu odpowiedź na nastę-

pujące pytanie: jakie korzyści może nam przy-

nieść ta technologia podczas produkcji? Dlatego 

w 2015 r. system zainstalowano po raz pierwszy 

w nowej maszynie marki Arburg, a zespół wtry-

skowni przeprowadzał systematyczne badania 

z dużymi seriami testowymi w celu określenia 

użytecznych okien procesowych w  czasie 

przerwy na termostatowanie, a także ustalenia 

poziomu temperatury mediów.

Sytuacją wejściową do przeprowadzenia 

testów było termostatowanie ciągłe narzędzi 

dla elementów z poliamidu 6 przy użyciu wody 

o temperaturze 80°C. – Do testów wybraliśmy 

25 artykułów z naszego asortymentu – infor-

muje Thomas Heinrich. – Zasadniczo testo-

waliśmy powierzchnie połyskujące metodą 

porównań przed i  po, przeprowadziliśmy 

liczne pomiary w obrębie wypraski, zarówno 

wymiarów połączeń regulowanych normą, 

jak i wymiarów wewnątrzzakładowych, mają-

cych znaczenie przy montażu – szczegółowo 

opisuje Marco Majer.

– Początkowo mieliśmy do czynienia na 

przykład z  liniami falistymi na powierzch-

niach. Świadczyło to o tym, że forma jest zbyt 

zimna. Specjaliści do spraw procesów stop-

niowo zbliżali się jednak do optymalnych para-

metrów. –  Po kilku próbach dowiedzieliśmy 

się, jak mocno możemy obniżać tempera-

tury i na jak długo możemy przerwać termo-

statowanie. Po usystematyzowaniu wszyst-

kich wyników uzyskano obniżenie temperatury 

mediów z 80 do 70°C jako sensowne usta-

wienie podstawowe dla produktów standardo-

wych wykonanych z PA6. Zgodnie z oczekiwa-

niami, rozsądny czas wtryskiwania i pierwsza 

faza docisku okazały się odpowiednie dla 

wypraski. Czasy te były wielokrotnie weryfiko-

wane, udokumentowane i archiwizowane indy-

widualnie wraz z danymi zamówienia wszyst-

kich elementów.

– Całe badanie trwało ponad rok. Osta-

tecznie, w wielu przypadkach udało nam się 

bardzo znacząco skrócić czasy cyklu, średnio 

o 15% – podsumowuje Marco Majer.

– Im starsze jest narzędzie i  im bardziej 

złożony jest w  nim układ chłodzenia, tym 

większy jest pozytywny efekt – Majer porząd-

kuje wyniki doświadczeń. – EcoTemp jest 

optymalnym rozwiązaniem pozwalającym 

zachować wysoką jakość powierzchni, 

a jednocześnie skrócić czas cyklu.

Pozytywne doświadczenia z systemem pilo-

tażowym skłoniły Thomasa Heinricha do insta-

lacji przynajmniej jednego systemu termo-

statowania z  funkcją Eco-Temp we  wszyst-

kich zakupionych od tego czasu wtryskar-

kach. Najnowsze systemy ze sterownikiem 

SCT oferują wyświetlacz powiększony do 7“. 

W sterowniku maszyny dodano punkt menu, 

w  którym znajduje się zestawienie parame-

trów cyklu formowania wtryskowego, które 

maszyna dostarcza do systemu termostato-

wania za pomocą przewodu sygnałowego. 

Funkcjonalność jest standardem we wszyst-

kich nowoczesnych sterownikach maszyn.

Jako kryteria jakościowe zespół Waltera 

monitoruje szczególnie istotne parametry 

maszyny, takie jak ciśnienie, prędkość wtrysku 

i  naddatek gramatury w  stosunku do ilości 

potrzebnej do wypełnienia gniazd formy, jak 

również temperaturę obiegu powrotnego 

i przepływ, ponieważ są to najważniejsze para-

metry systemu termostatowania. - Nawet gdy 

przechodzę obok, widzę wartości i  jestem 

w stanie od razu stwierdzić, czy proces prze-

biega prawidłowo - twierdzi Thomas Heinrich. 

Walther nie korzysta z funkcji termostatowania 

profilowanego z wykorzystaniem kilku różnych 

temperatur mediów w  czasie chłodzenia. 

Systemy wieloobiegowe, takie jak zmienne 

systemy termostatowania aktywnego są oczy-

wiście dobrze znane w Walther, ale nawet ich 

nie rozważano ze względu na znacznie wyższe 

środki finansowe potrzebne na zrealizowanie 

takiej inwestycji. Pojawiły się również obawy 

związane z  dużymi zmianami temperatury. 

– Starsze narzędzia mają ograniczoną odpor-

ność na nieszczelności, które pojawiłyby się 

przy wysokich ciśnieniach i wysokiej tempera-

turze, kłopotem byłaby również ograniczona 

tolerancja wypychaczy – tłumaczy Marco Majer. 

– Poza tym temperatury powyżej 90°C i tak nie 

przekraczamy w  żadnym procesie termosta-

towania – stwierdza Thomas Heinrich. Bardzo 

korzystne okazało się połączenie termostato-

wania Eco-Temp z wtryskarkami elektrycznymi. 

Rys. 4   – Eco-Temp jest optymalnym rozwiązaniem 
pozwalającym zachować wysoką jakość 
powierzchni, a jednocześnie skrócić czas cyklu 
– Marco Majer, zastępca kierownika działu 
formowania wtryskowego tworzyw sztucznych

Rys. 5   – Wkrótce będziemy eksploatować jeszcze 
większą liczbę termoregulatorów z funkcją 
Eco-Temp – Thomas Heinrich, kierownik 
działu formowania wtryskowego tworzyw 
sztucznych 
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– Precyzja napędów elektrycznych i wykorzy-

stanie ruchów równoległych w obrębie maszyny 

pozwala jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeń-

stwo procesu - zauważa Thomas Heinrich.

Starych wtryskarek nie opłaca się już dopo-

sażać w  programowalne wejścia i  wyjścia 

do komunikacji z  nowoczesnym systemem 

termostatowania. Dlatego Walther konse-

kwentnie stawia na termostatowanie 

z  systemem Eco-Temp w  nowych maszy-

nach. - W przypadku nowych narzędzi wyko-

rzystujemy w pełni oczywiście także wszystkie 

pozostałe potencjały: optymalne materiały do 

Rys. 6   Ustawienia dokonywane z poziomu 
sterownika wtryskarek: parametry 
sterowania cyklem odpowiadające za 
uruchomienie systemu termostatowania

Rys. 7  W jednej trzeciej wtryskarek zainstalowano 
już systemy termostatowania: pracujące 
systemy termostatowania Single, z tyłu model 
z 2015 r., z przodu inwestycja z 2017 r.

Rys. 8   Gotowe tworzywo PA6 trafia do firmy 
wyłącznie w kolorze czerwonym: dostawcą 
jest BASF, wszystkie pozostałe typy 
pochodzą od DSM, dla którego Clariant 
produkuje masterbacze

Rys. 9   Motywacja do wdrożenia termostatowania z systemem Eco-Temp: dobre formowanie detali 
z powierzchniami połyskującymi
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produkcji narzędzi, dopasowane konturem 

kanały chłodzące i spiekane laserowo rdzenie.

Thomas Heinrich uważa, że górną granicą 

opłacalności dla w  pełni elektrycznych wtry-

skarek jest aktualnie siła zwarcia rzędu 2000 kN, 

dlatego nowe wtryskarki marki Arburg o  sile 

zwarcia 1500 kN są typu 520E-1500 eDrive. 

Większe modele to wtryskarki hybrydowe 

typu 630A-2500 AllDrive z  elektryczną prze-

kładnią ślimakową. – Dzięki którym osiągamy 

krótsze czasy cyklu – dodaje Marco Majer. 

W ramach specjalnego procesu produkcyjnego 

Walther stosuje również technikę natryskiwania 

2-komponentowego z  użyciem TPE i  TPU 

metodą obtrysku wspomaganego robotycznie, 

w  tym celu używa się wtryskarek Battenfeld 

połączonych z narzędziami Glittenberg i wypo-

sażonymi w kanały grzewcze Ewikon.

Nowa generacja gniazd CEE
Na skróceniu czasu cyklu, przyspieszeniu 

optymalizacji procesu i oraz redukcji czasu prze-

robu zyskują nie tylko klienci, lecz także sam 

Walther-Werke. – Termostatowanie z systemem 

Eco-Temp będzie bardzo pomocne przy 

produkcji nowej generacji gniazd CEE – mówi 

z  przekonaniem Maurice Metz. Nowa gene-

racja CEE „CEE neo” składa się z monochro-

matycznego, czarnego korpusu podstawowego 

z niewrażliwymi powierzchniami matowymi, który 

można dowolnie doposażać i różnorodnie konfi-

gurować przy użyciu komponentów obroto-

wych. Podłączenie do kontaktu odbywa się za 

pomocą zoptymalizowanych zacisków śrubo-

wych lub sprężynowych. Połączenie przed-

nich i tylnych części złączy w układzie samona-

prowadzania i  ćwierć obrotu, a  także łatwego 

w obsłudze uchwytu kablowego odciążającego 

zapewnia lekką konfekcję i maksymalne bezpie-

czeństwo procesu. Napięcie oznaczone jest 

zgodnym z  normą, wielofunkcyjnym pierście-

niem kolorowym. Walther zwiększył standardową 

klasę ochrony z IP44 do IP54. Dzięki opcjonalnej 

płytce drukowanej umieszczonej w  przedniej 

części wtyczki możliwe jest wdrożenie wymogów 

przemysłu 4.0. W  połączeniu z  funkcjonalno-

ścią inteligentnego systemu dystrybucji energii 

elektrycznej (Intelligent Power Distribution, IPD), 

mogą one komunikować swój status oprogra-

mowaniu na wyższym poziomie zaawansowania.

Dzięki jednolitemu korpusowi podstawowemu, 

możliwości doposażenia modułowego i większej 

elastyczności montażu, nowy produkt zmniejszy 

również liczbę wariantów w  branży obróbki 

tworzyw sztucznych i jeszcze bardziej zwiększy 

swoją wydajność. Aktualnie powstaje w  pełni 

automatyczna linia produkcyjna dla wyrobów 

nowej generacji. Równolegle odbywa się stop-

niowa wymiana starszych wtryskarek. Hein-

rich zdradza też plany na przyszłość. - Wkrótce 

będzie eksploatować jeszcze większą liczbę 

maszyn z funkcją Eco-Temp – dodaje Heinrich. 
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Rys. 11   Ważne parametry procesu - na 
wyświetlaczu sterownika SCT temperatura 
obiegu powrotnego i przepływ systemu 
termostatowania wyświetlane są tak 
wyraźnie, że można je z łatwością 
sprawdzić, nawet jeżeli tylko przechodzi 
się obok

Rys. 12   600 aktywnych narzędzi ustawionych 
w szeregu: używając różnych wkładów 
formujących, tworzyw i kolorów, Walther 
formuje wtryskowo przy ich użyciu ponad 
6 000 artykułów katalogowych 

Rys. 13   Bliskie pokrewieństwo z zwykłymi sieciami 
elektrycznymi: Stacje ładowania pojazdów 
elektrycznych, na zdjęciu stojące  
przed centralą firmy w Eisenstadt,  
są stosunkowo nowym produktem 
Walther-Werke

Rys. 10   Kompaktowa hala do formowania 
wtryskowego: w firmie Walther wtryskarki 
marki Arburg i Battenfeld pracują z siłą 
zwarcia do 3000 kN, w dużej części 
zaopatrywane są przez centralny system 
zarządzania materiałami firmy Motan

©K-PROFI

©K-PROFI

©K-PROFI

©K-PROFI

Artykuł sponsorowany



Brylantowy połysk powierzchni.
Wypraska o najwyższej jakości.
Efektywne wypełnianie gniazda tworzywem sztucznym, likwidacja linii
łączenia na powierzchni wypraski i perfekcyjny połysk – to zalety ATT
w procesie wtrysku. Termostatowanie zmiennocieplne ATT Variotherm,
które najpierw grzeje, następnie szybko chłodzi, zapewnia optymalny 
proces i idealny detal.

„Alternating Temperature Technology” firmy Single Temperiertechnik GmbH:
to najefektywniejsze rozwiązanie termostatowania Variotherm dostępne na
rynku z zastosowaniem w procesach formowania wtryskowego i przy
produkcji na prasach.

Wędkarzy 5  •  51-050 Wrocław  •  tel.: (+48 71) 350 05 25  •  fax: (+48 71) 350 03 38  •  e-mail: biuro@mastercolors.com.pl 

www.mastercolors.com.pl 



66  PlastNews 1’2020

 Temat wydania  CHŁODZENIE  Artykuł sponsorowany

Z chemicznego punktu widzenia kamień kotłowy to węglan wapnia 

(CaCO3). Wytwarza się w wodzie nasyconej tlenkiem węgla, co jest 

możliwe, gdyż dwutlenek węgla CO2 reaguje z wodą H2O tworząc kwas 

węglowy H2CO3. 

Dlaczego wapno się wytrąca? Odpowiedź jest bardzo prosta: musi 

być różnica energii, która prowadzi do otwarcia struktur wodnych tzw. 

klatek dookoła rozpuszczonych jonów, które to reagują pomiędzy sobą. 

W tym samym czasie zostaje naruszona równowaga węglanowo-wap-

niowa i zaczyna brakować CO2. Wówczas związki zaczynają szukać 

punktu, w którym mogą zacząć krystalizować. Punkty takie zawsze 

znajdują się na ścianach rur.

Z chemicznego punktu widzenia, krystalizacja węglanu wapnia prze-

biega zgodnie z poniższym równaniem:

Ca(HCO3)2 ↔ CaCO3 + H2O + CO2

Powyższa reakcja opisująca tworzenie kamienia może zachodzić 

także w drugą stronę, tj. kamień może się rozpuszczać. 

Fizyka i chemia
W wodzie poddanej fizycznemu oczyszczaniu wody zahamowana 

zostaje krystalizacja węglanów (głównie kalcytu) w  wyniku zainicjo-

wania konkurencyjnego procesu, aktywacji koloidalnego roztworu krze-

mionki, która następnie absorbuje jony wapnia, magnezu i innych metali 

i wytrąca się jako bezpostaciowy skoagulowany aglomerat (aragonit). 

Na rys. 1 pokazano jak działa pole elektryczne w  rurze metalowej 

(przewodzącej prąd) i  rurze niemetalowej (będącej izolatorem). Efekt 

końcowy jest taki sam: przy powierzchni rury gromadzą się ładunki 

przeciwne do polaryzacji zwoju.

Jeśli cyklicznie będzie dokonywać się zmiany bieguny zwojów 

(naprzemiennie) lub będzie przykładany biegun i rozładowywane uzwo-

jenie (pulsacyjnie), to wytworzony zostanie tzw. prąd przesunięcia 

między uzwojeniem a ścianą rury. W ten sposób zostanie wywołany prąd 

płynący od/z ziemi do ścian rury, gdzie przewodnikiem będzie woda. 

Takie naprzemienne lub pulsacyjne przykładanie napięcia do uzwojenia 

wywołuje naprzemienne lub pulsacyjne pole elektryczne wzdłuż rury.

Ważnym aspektem staje się rozpuszczony w wodzie kamień kotłowy 

(rys. 2). Rozpuszczony kamień – wodorowęglan wapnia – dysocjuje do 

jednego, dodatnio naładowanego jonu Ca2+ i dwóch jonów wodorowę-

glanowych HCO3-. Każdy z  jonów otoczony jest „klatką” cząsteczek 

wody: cząsteczki wody otaczają jon wapniowy w ten sposób, że atomy 

tlenu są skierowane w stronę jonu wapniowego, natomiast wodoru skie-

rowane są na zewnątrz. Jon wodorowęglanowy jest otoczony cząstecz-

kami wody w ten sam sposób, z tym, że atomy tlenu są skierowane na 

zewnątrz. Każda z tych grup utrzymywana jest siłami elektrostatycznymi 

i charakteryzuje się dodatnim bądź ujemnym ładunkiem elektrycznym, 

co przedstawiono schematycznie na rys. 3.

Te „klatki” wodne powinny być postrzegane jako sfery o  średnicy 

1-2  nm z  ok. 100-200  cząsteczkami wody otaczającymi jon. Masa 

Bezchemiczne uzdatnianie  
wody chłodzącej 1

Fizyczne oczyszczanie wody jest przedmiotem badań wielu uczonych od wielu lat.
Podczas tego czasu udowodniono jego skuteczność. Czasami jednak jest ona kwestionowana i odrzucana. 
Celem stosowania tego typu oczyszczania jest usuniecie kamienia kotłowego, zapobieganie korozji oraz rozwoju 
mikrobiologii.

Rys. 1   Mechanizm indukcji elektrycznej w rurach różnych typów

Rys. 2   Rozpuszczony i zawieszony kamień kotłowy

Rys. 3   Schemat rozpuszczonego w wodzie węglanu wapnia
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każdej z grup (zarówno Ca2+ jak i HCO3-) wynosi 30-60 x 10-22 g. Jest 

to bardzo interesujące z punktu widzenia oczyszczania wody.

Wyindukowane zmienne pole elektryczne oddziałuje na jony i na grupy 

zawarte w wodzie powodując poruszanie się ich w rurze we wszystkich 

kierunkach. Z fizycznego punktu widzenia jest to podłużna fala mecha-

niczna. W  tym samym czasie poszczególne jony rozpuszczonego 

węglanu wapnia są uwalniane z „klatek” wodnych. Wówczas mogą się 

ze sobą połączyć i tworzyć cząsteczki węglanu wapnia, które następnie 

służą jako jądra krystalizacji. 

Kryształy węglanu wapnia są elektrycznie obojętne i  już nie reagują 

w  wodzie. Ponadto, kryształy te nie odkładają się na istniejących 

złogach na ściankach rur.

Aby opisany powyżej proces mógł zajść, musi być wywołane zmienne 

pole elektryczne w określonym specyficznym przedziale częstotliwości, 

który powoduje drgania rezonansowe „klatek” wodnych. 

Warstwy ochronne
Wiadomo, że płynąca w rurach woda przyspiesza na zakrzywieniach 

rur. Płynie ona szybciej po zewnętrznej niż po wewnętrznej stronie. 

W wodzie płynącej ciśnienie dynamiczne wzrasta, a ciśnienie statyczne 

spada. Oznacza to, że po wewnętrznej stronie rury następuje niedobór 

CO2 i  zostaje naruszona równowaga węglanowo-wapniowa. Węglan 

wapnia ulega uwolnieniu, znajdując punkty krystalizacji po wewnętrznej 

stronie rurociągu. W ten sposób warstwa kamienia rośnie odśrodkowo. 

Razem z węglanem odkładają się również inne minerały. Z powodu zmian 

ciśnienia, podobna sytuacja występuje na złączeniach/rozgałęzieniach 

rur. Parująca woda oraz ulatniający się z niej CO2 powoduje też powsta-

wanie kamienia na końcówkach kranów i pryszniców. Na powierzchniach 

grzewczych usuwany jest CO2 z wody, co powoduje, że stają się one 

powierzchniami „wybieranymi” jako punkty krystalizacji węglanu wapnia.

Urządzenie do fizycznego oczyszczania wody zostało także spraw-

dzone w wymiennikach ciepła w sieciach ciepłowniczych po stronie 

wtórnej i również się sprawdziło: kamień się nie osadzał

Instalacja urządzenia do fizycznego oczyszczania wody nie sprawia, 

że węglan wapnia znika, ale czyni go „nieszkodliwym”. 

Usuwanie istniejącego kamienia  
i ochrona przed korozją

Urządzenia wykorzystywane do fizycznego oczyszczania wody są 

również zdolne do usuwania istniejącego kamienia oraz zapobiegania 

powstawaniu rdzy i korozji.

Równanie, którym opisano powstawanie kamienia jest reakcją odwracalną:

Ca(HCO3)2 ↔ CaCO3 + H2O + CO2

Równowaga węglanowo-wapniowa gra tutaj kluczową rolę. Jeśli 

w  roztworze jest nadmiar kwasu węglowego, kamień ulega rozpusz-

czeniu. Każda krystalizująca cząsteczka węglanu uwalnia do wody 

jedną cząsteczkę kwasu węglowego. Kwas węglowy stopniowo atakuje 

i rozpuszcza kamień osadzony na rurach. W zależności od tego w jakim 

stopniu zakamienione są rury (zależy to od twardości wody i czasu użyt-

kowania rur), proces oczyszczania może trwać od pół roku do roku.

Dzięki temu, że na ścianach rur nie osadza się kamień kotłowy, 

możliwe jest, iż warstwa złożona z węglanów metali, chroniąca rury 

przed korozją, stanie się grubsza.

Na anodzie zachodzi reakcja utleniania metalu: Fe -> Fe2+ + 2e-

Zaś na anodzie redukcji: 2 H2O + O2 +2e- -> 2 OH-

W przypadku rur, proces korozji przebiega podobnie, z tą różnicą, że 

zachodzi inny mechanizm kontaktu tlenu z metalem. Schematycznie ten 

proces przedstawia rysunek 4. W przypadku, gdy woda nie jest poddawana 

fizycznemu oczyszczaniu, węglan wapnia odkłada się nierównomiernie, 

według zasad opisanych wcześniej. Między odcinkami o grubej warstwie 

kamienia a odcinkami bez „miejsc zarośniętych” istnieje różnica w dostępie 

tlenu rozpuszczonego do powierzchni metalowej. Umożliwia to korozję na 

tej samej zasadzie jak w przypadku kontaktu z powietrzem atmosferycznym.

Udowodniono, że najczęściej rury korodują w pobliżu kolanek i rozgałę-

zień, ponieważ w tych miejscach kamień gromadzi się w największej ilości.

Jeśli zostanie usunięty kamień pozostawiając jedynie warstwę 

ochronną, kontakt z tlenem rozpuszczonym będzie taki sam na całym 

odcinku rurociągu i nie będzie mogła się wytworzyć różnica potencjału, 

a tym samym korozja elektrochemiczna nie będzie mogła zajść. 

Podsumowanie
Skuteczność fizycznego oczyszczania wody wynika nie tylko z doświad-

czeń użytkowników, ale ma również silne podłoże teoretyczne i praktyczne 

poparte fizyczno-chemicznymi dowodami. Specyfika pracy omawianego 

urządzenia wskazuje na to, iż typowe testy laboratoryjne, zwłaszcza te 

krótkie, często zawodzą lub dostarczają fałszywe rezultaty. Najlepiej byłoby 

opracować nową procedurę testową, która dostarczyłaby ilościowe 

dowody przedstawionych w niniejszym opracowaniu teorii. 

 1 Opracowano na podstawie: Dr.-Ing. Hartmut Jünke

Rys. 4   Korozja rury metalowej w przypadku kamienia kotłowego o różnej 
grubości
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Powszechnie stosuje się metody polega-

jące na przepłukiwaniu kanałów aktywnym 

chemicznie medium. Tego typu czyszczenie, 

zwłaszcza w  przypadku stosowania agre-

sywnych mediów czyszczących na bazie 

m.in.  kwasu fosforowego i  solnego, niesie 

ryzyko uszkodzenia formy lub jej elementów, 

takich jak uszczelki czy przegrody chłodzące. 

Z kolei efektywność bezpiecznych rozwiązań, 

opartych na czyszczeniu ultradźwiękowym, jest 

w  przypadku czyszczenia kanałów chłodzą-

cych niska ze względu na utrudniony dostęp 

do wewnętrznych powierzchni kanałów. Stąd 

konieczność poszukiwania skutecznych, 

a  jednocześnie bezpiecznych metod czysz-

czenia układów chłodzenia.

Preparaty Buchem
W poszukiwaniu artykułów chemicz-

nych, które są chętnie wybierane przez prze-

twórców tworzyw sztucznych, warto skorzy-

stać z  produktów marki Buchem. Znajdują 

one zastosowanie zarówno przy produkcji 

artykułów z  przeznaczeniem do przecho-

wywania żywności, jak również zabawek 

i wyrobów dla dzieci. Umożliwiają skuteczne 

czyszczenie form wtryskowych oraz zabez-

pieczanie elementów mechaniki i  elektroniki. 

Dostępne są również środki do odkamieniania 

form wtryskowych, w szczególności układów 

chłodzenia, niezbędnych do ich prawidłowego 

funkcjonowania.

Przykłady 
WSC – Phase 1
Środek opracowany do usuwania rdzy, złogów 

wapnia z elementów, takich jak grzałki, pompy, 

zawory oraz przewody. Środek ten posiada 

w swoim składzie kwas fosforowy, który oprócz 

właściwości czyszczących wnika także w meta-

lowe powierzchnie, zabezpieczając je w  ten 

sposób przed rdzewieniem. Ma to znaczenie 

w  przypadku form. Regularne stosowanie 

środka uodpornia kanały chłodzące w formie.

WSC – Phase 2
Środek opracowany do neutralizacji środka 

WSC – Phase 1, działa również jako inhibitor 

korozji oraz służy do końcowego oczyszczania 

zabrudzeń oraz bakterii.

Urządzenie CoolingCare
Automatyczne urządzenie do czyszczenia, 

diagnostyki i konserwacji układów chłodzenia 

w  formach wtryskowych CoolingCare to 

diagnostyka i czyszczenie kanałów w jednym.

System zaprojektowano w taki sposób, aby 

był jednakowo wydajny dla szerokiego prze-

działu średnic kanałów chłodzących. Dedyko-

wane pompy dla każdego z sześciu czyszczo-

nych obiegów pozwalają na efektywne czysz-

czenie kanałów niezależnie od ich średnicy. 

Opatentowana metoda dynamicznej pulsacji 

medium chłodzącego wewnątrz kanałów skut-

kuje zwiększeniem ilości usuwanych zanie-

czyszczeń z czyszczonego obszaru i pozwala 

na zastosowanie mniej agresywnej chemii, 

bezpiecznej dla stali, aluminium, mosiądzu 

i miedzi. Cały proces przebiega automatycznie 

– pozwala to na usprawnienie prac konser-

wacyjnych i  redukcję czasu potrzebnego do 

obsługi urządzenia do minimum. Po zakoń-

czeniu czyszczenia następuje automatyczny 

proces neutralizacji i osuszenia układu sprę-

żonym powietrzem.

Unikatowym dla stanowisk czyszczą-

cych rozwiązaniem jest zaimplementowanie 

testu drożności i szczelności poszczególnych 

kanałów. Dzięki tym funkcjom urządzenie jest 

w  stanie ocenić stan układu jeszcze przed 

rozpoczęciem czyszczenia. W  przypadku 

zapchanych kanałów uruchomiony zostaje 

dedykowany program, mający na celu prze-

pchanie. Funkcja diagnostyki daje możli-

CZYSZCZENIE SYSTEMÓW CHŁODNICZYCH

Niedoceniany aspekt 
efektywnego chłodzenia

Omawiając chłodzenie nie powinno zapominać się również o tym, że wszystkie układy chłodzące w tym kanały 
w formach powinny być czyszczone. 
Stopień zanieczyszczenia kanałów można diagnozować poprzez porównanie parametrów chłodzących formy 
nowej i formy w trakcie użytkowania. Rozkład temperatury formy wyznacza się kamerą termowizyjną lub porównu-
jąc wydatek przepływu przez poszczególne kanały form po procesie produkcji formy z wydatkiem zmierzonym po 
określonym czasie jej pracy. W przypadku pogorszenia się wyników pomiarów zaleca się oczyścić kanały chłodzące. 

 Joanna Troska-Grudzień 
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wość definiowania wzorcowych parame-

trów przepływu dla danego kanału, które 

zapisane zostają w bazie danych urządzenia 

i mogą służyć za punkt odniesienia podczas 

późniejszego czyszczenia. Różne programy 

czyszczące w  połączeniu z  możliwością 

pełnej archiwizacji danych przypisanych do 

konkretnej formy umożliwiają śledzenie postę-

pujących zmian układu. Wszystkie te wbudo-

wane funkcje sprawiają, że system Cooling-

Care jest odpowiednim narzędziem nie tyko do 

udrażniania kanałów chłodzenia, ale również 

do prowadzenia nadzoru technicznego chło-

dzenia w formach wtryskowych.

RWR 80 L KST DUAL 
AUTOMATIC

Systemy RWR marki Bio-Circle są odpo-

wiednim rozwiązaniem do czyszczenia 

układów zamkniętych bez konieczności ich 

czasochłonnego demontażu i montażu. Linia 

RWR KST dostosowana jest do szczególnych 

wymagań w  zakresie czyszczenia kanałów 

chłodzących w formach wtryskowych używa-

nych do produkcji wyrobów z tworzyw sztucz-

nych. Ich regularne czyszczenie potęguje efekt 

chłodzenia, a  dzięki temu ogranicza braki 

i zwiększa wydajność produkcji.

Czyszczenie kanałów chłodzących 

w  formach wtryskowych używanych do 

produkcji wyrobów z  tworzyw sztucznych – 

system usuwa kamień, korozję i  inne zabru-

dzenia z  wnętrza układów zamkniętych. 

Brak konieczności czasochłonnego demon-

tażu formy – wystarczy podłączyć urządzenie 

i  można uruchomić bezobsługowy proces 

czyszczenia.

Najważniejsze parametry techniczne: 

– średnica węża 1/2”,

– objętość użytkowa 60 l.

– zasilanie 400 V / 50 Hz,

– fabrycznie ustawiona temperatura opty-

malna 60°C/140°F (może być dostoso-

wana do własnych potrzeb w zakresie od 

30°C/86°F do 90°C/194°F).

Zaprojektowany dla sektora produkcji 

tworzyw sztucznych metodą wtrysku RWR 

KST jest dostosowany do szczególnych 

wymagań w formowaniu wtryskowym: pneu-

matyczna pompa o  podwójnej membranie 

umożliwia wyjątkowo skuteczne czysz-

czenie wąskich kanałów chłodzących już przy 

bardzo małym przepływie. Jest to szczególnie 

pomocne przy czyszczeniu kanałów o skom-

plikowanym przebiegu.

Wszystkie systemy RWR są wyposażone 

w cyfrowy przepływomierz. Dzięki pomiarowi 

przepływu można określić czy czyszczenie 

zostało zakończone (przepływ jest stały) czy 

też nadal trwa (przepływ się zwiększa).

Systemy „Dual” posiadają dodatkowo 

oddzielny obieg z  pompą odśrodkową do 

określania dokładnego przepływu. Pozwala 

to ustalić stały przepływ docelowy dla każdej 

formy. Po zakończeniu czyszczenia zinte-

growany by-pass ze sprężonym powietrzem 

wydmuchuje pozostałości płynu z  formy 

z powrotem do zbiornika, dzięki czemu elimi-

nuje się ubytki środka czyszczącego.

W przypadku całkowitego zatkania kanałów 

przez rozpuszczone zabrudzenia, zmiana 

kierunku przepływu na przeciwny może 

pomóc wypłukać cząsteczki zanieczyszczeń 

z  formy. W  systemach „Automatic” zmiana 

kierunku następuje automatycznie w określo-

nych interwałach. 

W urządzeniach RWR KST stosowane są 

następujące płyny:

– Power Cleaner KST – dostosowany do 

szczególnych wymagań w sektorze tworzyw 

sztucznych,

– Power Cleaner 150 – alternatywa w postaci 

środka niewymagającego specjalnego ozna-

kowania zgodnie z rozporządzeniem CLP.

Ultradźwięki
Inne metody czyszczenia to np. czysz-

czenie ultradźwiękami. Pozwala na usunięcie 

osadów z  nawet najbardziej skomplikowa-

nych elementów oraz układów chłodzenia. 

Największą zaletą tej metody jest czyszczenie 

bez wycierania powierzchni formy przez 

usuwane z  niej zanieczyszczenia. Proces 

odbywa się w wannie ze stali nierdzewnej za 

pomocą głowicy sterowanej przez generator 

ultradźwięków.

Odkamieniacze
Znane są również odkamieniacze – np. 

KAMIX – jest to preparat, który produkowany 

jest na bazie kwasów organicznych. Dodat-

kowo w składzie preparatu znajduje się szereg 

inhibitorów zapobiegających reakcji prepa-

ratu z  metalami oraz substancje ułatwia-

jące usuwanie produktów korozji metali. 

KAMIX  staje się płynem dopiero w  miejscu 

użycia, gdzie przygotowuje się roztwór czysz-

czący. Zalecanym stężeniem jest roztwór 10%.

Przykładów można mnożyć – najistot-

niejsze jest to, że na rynku dostępnych jest 

wiele rozwiązań pozwalających czyścić kanały 

systemów chłodzących, aby nie dopuścić do 

powstania złogów, pogarszających przepływ 

medium, a tym samym obniżających efektyw-

ność działania systemów chłodniczych. 

Literatura:
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Zalety systemów Bauer
– Znacznie ogranicza rozwój korozji 

i zmniejsza istniejącą korozję,

– minimalizuje złuszczanie się metali 

(np. żelazo, miedź, cynk) w systemie rur,

– zapobiega awariom w obwodzie spowodo-

wanym zanieczyszczeniami i znacznie skraca 

czas prac konserwacyjnych i przestojów,

– gwarantuje czyste, przewodzące ciepło 

powierzchnie. Generalnie poprawia prze-

wodnictwo cieplne układu, a  tym samym 

efekt chłodzenia (lepsza efektywność),

– przyjazne dla środowiska rozwiązanie 

Twoich problemów bez użycia drogich 

i agresywnych środków chemicznych,

– znaczna oszczędność energii i  tylko niskie 

koszty utrzymania (wkłady filtracyjne),

– prosta, przejrzysta i  tym samym przyjazna 

dla użytkownika obsługa.

Zasada bezchemicznego 
uzdatniania wody

Sterowana mikroprocesorowo elektronika 

generuje zmienne częstotliwości zgodnie ze 

specjalnym matematycznym algorytmem. 

W urządzeniu uzdatniającym (cewce) wbudo-

wanym w system wodny, wystarczająco silne, 

pulsujące pole elektromagnetyczne jest gene-

rowane przez przepływający prąd impulsowy. 

Energia magnetyczna jedynie zmienia struk-

turę kryształów mineralnych przepływającej 

wody, które następnie nie przywierają już do 

rury, armatury wodnej i wymienników ciepła. 

Pozostałe właściwości minerałów, jak również 

ich ilość, nie ulegają zmianie - niezbędne dla 

człowieka minerały są w  ten sposób zacho-

wane w pełnej ilości.

Istniejące osady są rozpuszczane i wypłu-

kiwane w  wyniku uzdatniania wody i  przy 

pomocy siły płynącej wody. W  systemach 

zamkniętych (obiegi chłodniczy i  grzewczy) 

rozpuszczone minerały są usuwane z wody za 

pomocą dodatkowego filtra.

Obszary zastosowania:
– Budynki mieszkalne,

– zakłady przemysłowe,

– hotele, gastronomia

– kuchnie komercyjne,

– browary,

– przemysł spożywczy,

– budynki publiczne, szkoły, szpitale itp.

Montaż
Instalacja w układach zamkniętych (chłodzą-

cych lub grzewczych)

W systemach zamkniętych, urządzenie 

do uzdatniania wody firmy Bauer Water-

technology jest instalowane albo bezpo-

średnio w  rurze głównej (optymalne uzdat-

nianie 100%), albo równolegle do rury głównej 

jako „bypass” (częściowe uzdatnianie w przy-

padku rur o dużych wymiarach). W przypadku 

instalacji poziomej, przewód obejściowy musi 

być zawsze montowany poprzecznie do rury 

głównej – nie wyżej ani niżej. Montaż przyłączy 

o promieniu gięcia 45 stopni, jak również zasto-

sowanie zaworów regulacyjnych, gwarantuje 

wystarczający przepływ wody w  instalacjach 

obejściowych. Realizacja obiegu na zbiorniku 

wody jest również doskonałym, funkcjonalnym 

rozwiązaniem. W  systemach zamkniętych 

wymagany jest zawsze oddzielny filtr. 

Bezchemiczne uzdatnianie wody 
– Bauer Watertechnology

Firma Bauer Watertechnology specjalizuje się w bezchemicznych produk-
tach do uzdatniania wody. Urządzenia te nie usuwają z wody naturalnych 
minerałów i znacznie minimalizują problemy w instalacjach wody pitnej, sys-
temach grzewczych, obiegach chłodniczych i systemach wentylacyjnych 
z nawilżaniem. System Pipejet składa się z elektroniki sterowanej mikropro-
cesorowo z generowaniem impulsów, jak również z urządzenia do obróbki, 
które musi być zainstalowane w systemie rur. W systemach zamkniętych 
wymagany jest dodatkowy filtr.

  Sterownik urządzenia Bauer

  Bauer Pipejet Pj50I

  Bauer Pipejet PJ-80F



Bezchemiczne uzdatnianie 
wody chłodzącej



72  PlastNews 1’2020

 Temat wydania  CHŁODZENIE 

W trosce o środowisko
Już w latach 30. XX wieku wynaleziono czyn-

niki chłodnicze, ich ilość rozrosła się z biegiem 

lat do kilkudziesięciu – jednak obecnie 

w powszechnym zastosowaniu jest ich zale-

dwie kilkanaście. Niektóre z nich (freony CFC 

i HCFC, w tym bardzo często spotykany R22) 

są wycofywane z użycia ze względu na szko-

dliwość dla warstwy ozonowej. W odniesieniu 

do innych (z grupy HFC) wprowadzone zostały 

prawne procedury prowadzące do maksymal-

nego ograniczenia emisji oraz użytkowania 

urządzeń chłodniczych i  klimatyzacyjnych 

w sposób bezpieczny dla ludzi i  środowiska 

naturalnego.

Czynniki z  grupy HFC są bezpieczne dla 

warstwy ozonowej, ale zostały zaliczone 

do tzw. fluorowanych gazów cieplarnia-

nych (inaczej zwanych F-gazami). Aby zobra-

zować ich potencjalny wpływ na środowisko 

warto wspomnieć, że emisja kilograma dość 

powszechnego czynnika R134a z grupy HFC 

może w takim samym stopniu przyczynić się 

do globalnego ocieplenia klimatu na Ziemi, co 

emisja dwutlenku węgla generowana podczas 

przejechania nowoczesnym samochodem 

ponad 10  tys. km. Najbardziej popularnym 

czynnikiem był R22, który montowany był 

w układach chłodzących jeszcze w 2003 roku. 

W  2014 roku nastąpił zakaz serwisowania 

układów z tym czynnikiem. 

Zamienniki średnio- i  długoterminowe 

– przykład HFC – bezchlorkowe:

– substancje jednorodne: np. R134A, R125, 

R32, R 143a, R152a, 

– mieszaniny – np. R404A, R 507a, seria 

R407, R410A, R417A/B, R422A/D, R427A.

Obecnie istnieje metoda obliczeniowa 

pozwalająca ocenić wpływ poszczególnych 

instalacji chłodniczych na globalne ocie-

plenie. Jest to wskaźnik TEWI (Total Equiva-

lent Warming Impact), całkowity równoważnik 

tworzenia efektu cieplarnianego.

Wszystkie fluorowane czynniki chłodnicze, 

włącznie z  bezchlorowymi płynami z  grupy 

HFC, należą do kategorii gazów cieplarnianych.

Ich emisja do atmosfery przyczynia się do 

globalnego ocieplenia. Wpływ tych substancji 

jest zdecydowanie silniejszy niż CO2, który jest 

najpowszechniejszym gazem cieplarnianym 

w ziemskiej atmosferze (obok pary wodnej). 

Należy zatem kłaść silny nacisk na korzystanie 

ze sprężarek o wysokiej sprawności i podze-

społów instalacji chłodniczych o zoptymalizo-

wanej konstrukcji.

Porównując sprężarki chłodnicze o odmien-

nych rozwiązaniach technicznych można stwier-

dzić, że różnice w pośredniej emisji CO2 z tytułu 

ich energochłonności mogą mieć większe 

znaczenie niż wycieki czynnika chłodniczego.

R134a był pierwszym wszechstronnie prze-

testowanym, bezchlorowym czynnikiem 

chłodniczym o zerowym potencjale niszczenia 

warstwy ozonowej (ODP=0). Obecnie spotyka 

się go w  wielu urządzeniach chłodniczych 

i klimatyzacyjnych na całym świecie. Używany 

jest zarówno jako czynnik jednorodny, a także 

jako składnik różnorodnych mieszanin.

W przetwórstwie tworzyw używane mogą być 

urządzenia chłodzące różnych typów, w zależ-

ności od tego czy czynnikiem chłodzącym 

TRENDY W CZYNNIKACH CHŁODNICZYCH  
I PRZYKŁADY ICH ZASTOSOWANIA W UKŁADACH CHŁODZENIA 

Aby chłodzić w ekologiczny sposób

Przemysł i nie tylko nie może „obejść” się bez układów chłodzenia, z tym, że rzadko myśli się, jakie czynniki chło-
dzące zapewniają możliwość stosowania tych układów w np. klimatyzacji, chillerach, sprężarkach itp. i jaki wpływ 
mają one na środowisko, w tym na warstwę ozonową. 

 Joanna Troska-Grudzień 

Tabela 1. Zamienniki – bezfluorowe 

Czynnik zastępowany
Zamienniki

Numer wg ASHRAE
Wzór chemiczny 

R12 (R500)
R290/600a

R600a
C3H8/C4H10

C4H10

R22

R717
R723
R290
R1270

NH3
NH3 + R-E170

C3H8
C3H6

R114
R12B1

R600a C4H10

R13B1 Brak zamienników
R13
R503

R170 C2H6

Różne R744 CO2
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wymagającym precyzyjnego sterowania tempe-

raturą jest powietrze czy ciecz. Układy chłod-

nicze często muszą charakteryzować się dużą 

elastycznością, aby te same urządzenia mogły 

być wykorzystywane w różnych procesach prze-

mysłowych. Przykładowo maszyna do formo-

wania arkuszy z  tworzywa sztucznego przez 

rozdmuchiwanie może produkować elementy 

o małej grubości – wówczas temperatura zadana 

musi być stosunkowo wysoka (zazwyczaj 20°C). 

Ta sama maszyna może również produkować 

grubsze wyroby z tworzyw sztucznych, wymaga 

to jednak niższej temperatury zadanej.

Oprócz konieczności utrzymania różnych 

wartości zadanych temperatury podczas 

procesu produkcyjnego procesowe urzą-

dzenia chłodnicze muszą być zdolne do utrzy-

mania stabilnej zadanej temperatury pomimo 

zmian temperatury otoczenia. 

Trendy na rynku 
Rozwiązania Danfoss
Ciekawymi sprężarkami są sprężarki firmy 

Danfoss o zmiennej prędkości do chłodzenia 

procesowego. 

Dzięki zastosowaniu sprężarki z  falownikiem 

Danfoss, sprężarki z  odpowiednio dobranym 

napędem, można sprostać wyzwaniom zwią-

zanym z takimi zastosowaniami produkcyjnymi 

jak powyższe. Rozwiązania o zmiennej prędkości 

bardzo szybko dostosowują się do zapotrze-

bowania na chłodzenie i precyzyjnie utrzymują 

nastawę (±0,2°C) pomimo zmiennych tempe-

ratur otoczenia. W  przypadku konieczności 

zmiany parametrów procesowych możliwa jest 

płynna i bardzo precyzyjna regulacja temperatury.

1. Agregat sprężarkowy o wysokiej efektyw-

ności i przyjazny dla środowiska

Sprężarki odśrodkowe Danfoss Turbocor 

serii TG zapewniają wydajność nominalną od 

40 do 150 TR / od 140 do 540 kW i wyko-

rzystują czynnik chłodniczy nowej generacji 

HFO-1234ze. Ten czynnik chłodniczy cechuje 

się bardzo niskim współczynnikiem GWP < 1, 

zerowym potencjałem zubażania warstwy 

ozonowej ODP i nie podlega zapisom unijnego 

rozporządzenia F-gazowego o  wycofywaniu 

fluorowęglowodorów (HFC).

Cechy i korzyści:

– opracowany dla czynnika chłodniczego 

HFO-1234ze o  bardzo niskim współczyn-

niku GWP od 40-150 TT / 140-540 kW,

– wysoka efektywność energetyczna pod 

pełnym i częściowym obciążeniem,

– zwarta, lekka i  prosta konstrukcja układu 

zmniejsza koszty instalacji i konserwacji,

– opcja soft start redukuje prąd przy rozruchu,

– wyjątkowo cicha praca – 70.

Rozwiązania od gwk
Energooszczędne, przemysłowe agregaty 

chłodnicze gwk mają za zadanie odprowadzać 

nadmiar ciepła z maszyn produkcyjnych.

Odbywa się to poprzez chłodzenie zimną 

wodą w określonych miejscach, co zwiększa 

wydajność i  jakość wytwarzanych detali. 

W agregatach chłodniczych gwk, wykorzystuje 

się nie zawierający chloru środek chłodniczy 

R134a. Jego użycie umożliwia pracę w niskich 

ciśnieniach obiegu chłodniczego, w  porów-

naniu do innych środków chłodniczych.

Dzięki temu obciążenia mechaniczne oraz 

naprężenia elementów są dużo mniejsze, co 

pociąga za sobą mniejsze ich zużycie i wyższą 

wartość COP. Wyższe wartości COP to niższe 

koszty eksploatacji. Agregaty chłodnicze gwk 

serii SKL to schładzacze wody z zewnętrznymi 

skraplaczami chłodzonymi powietrzem. Agre-

gaty te wyposażane są w sprężarki śrubowe, 

z płynną regulacją mocy chłodniczej. Zasto-

sowanie parowników płaszczowo-rurowych 

powoduje, że agregaty znajdują zastoso-

wanie szczególnie w przemysłowych proce-

sach chłodzenia. Moduł do optymalizacji ener-

getycznej gwk, w połączeniu z elektronicznym 

zaworem rozprężnym, pozwala na płynną 

regulację kondensacji środka chłodniczego. 

Agregaty chłodnicze z  takim wyposażeniem 

zużywają mniej energii elektrycznej w porów-

naniu ze standardowymi agregatami, przez co 

koszty eksploatacji są niższe o około 25%.

Agregaty chłodnicze gwk, chłodzone wodą 

znajdują zastosowanie, jeśli tanio dostępna 

jest woda chłodząca o wyższej temperaturze. 

Odpowiednio zwymiarowane powierzchnie 

wymienników, parowników i kondensatorów, 

pozwalają na dodatkowe zoptymalizowanie 

parametrów wydajności maszyny.

Agregaty wody lodowej  
od EUROCHILLER

Gama agregatów wody lodowej EURO-

CHILLER GC to kompletny typoszereg agre-

gatów o kompaktowej budowie zaprojektowa-

nych tak, aby mogły funkcjonować jako indy-

widualne, autonomiczne urządzenia chłodzące 

lub do obsługi kilku niewielkich maszyn lub 

linii technologicznych w centralnym systemie 

chłodzenia. Agregaty wody lodowej serii GC 

pokrywają zakres wydajności chłodzenia od 

3,8 do 137,6 kW.

Najważniejsze cechy: kompresory wielo-

spiralne typu SCROLL, ekologiczny czynnik 

chłodniczy R407C.

Kompaktowe agregaty wody lodowej: 

elastyczne dopasowanie mocy chłodzenia 

i parametrów wody lodowej.

Kompaktowe agregaty wody lodowej serii 

GC są odpowiednim rozwiązaniem wszędzie 

tam, gdzie procesy technologiczne wymagają 

indywidualnego podejścia do kwestii chło-

dzenia, którego nie jest w  stanie zapewnić 

system centralny. Stosowanie agregatów 

kompaktowych ma następujące korzyści:

Niezależność gniazda produkcyjnego
W wielu procesach przetwórstwa tworzyw 

sztucznych, w  szczególności w  procesie 

ekstruzji czy compoundingu, kluczową sprawą 

jest stabilność wszystkich parametrów procesu 

w tym stała temperatura wody lodowej. W przy-

padku systemów centralnych częstym zjawi-

skiem jest, że parametry wody są zakłócane 

w wyniku nieustannie zmieniającego się zapo-

trzebowania na wodę przez różne linie techno-

logiczne znajdujące się w tym samym zakładzie.

Zainstalowanie kompaktowego chillera 

bezpośrednio przy linii produkcyjnej gwaran-

tuje stabilność parametrów wody lodowej 

niezależnie od sytuacji. Możliwe jest również 

optymalne dopasowanie mocy chłodzenia, 

temperatury wody lodowej, co nie jest możliwe 

w  systemach centralnych bez stosowania 

dodatkowego oprzyrządowania i termostatów.

Elastyczne dopasowanie  
mocy chłodzenia

Dzięki dużej rozpiętości mocy agregatów 

chłodniczych serii GC można łatwo dopasować 

moc chłodzenia do każdego z procesów tech-

nologicznych. Dzięki temu agregaty pracują 

zawsze z optymalną wydajnością, przy której 

osiągają maksymalną sprawność i  zużywają 

minimum energii. W miarę rozbudowy zakładu 

można w  zależności od potrzeb doposażać 

park maszynowy w kolejne agregaty.
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Większa pewność i niezawodność
Rozdysponowanie mocy chłodzenia na 

poszczególne małe jednostki EUROCHILLER 

GC, to rozwiązanie gwarantujące większą 

niezawodność i bezpieczeństwo niż budowa 

jednego centralnego układu chłodzenia, 

od którego zależy funkcjonowanie całego 

zakładu. W  przypadku konieczności zatrzy-

mania pojedynczych urządzeń chłodniczych 

w celach konserwacji lub w przypadku usterki 

łatwiej jest zaplanować przestój tylko jednego 

gniazda produkcyjnego niż całego zakładu.

  

Szybka i prosta instalacja
Dzięki wbudowanej pompie obiegowej 

i zbiornikowi akumulacyjnemu, agregaty serii 

GC są samowystarczalne i  ich podłączenie 

do układu chłodzenia linii technologicznej 

ograniczone jest do wykonania wyłącznie 

niezbędnego orurowania. Po podłączeniu 

urządzenia do linii technologicznej i  napeł-

nieniu instalacji wodą system chłodzenia jest 

gotowy do pracy. Montując agregat wody 

lodowej bezpośrednio przy maszynie unika 

się budowy skomplikowanej sieci przesy-

łowej wody chodzącej, jaka jest niezbędna 

w systemie centralnym. Instalując nową linie 

produkcyjną wymagającą chłodzenia nie 

istnieje konieczność dopasowywania się do 

istniejącej sieci oraz jej modyfikacji. W  ten 

sposób ogranicza się też straty ciepła na 

liniach przesyłowych, a  także minimalizuje 

ilość cieczy w obiegu chłodzenia.

Szeroka gama modeli
By móc idealnie dopasować parametry 

agregatu do wymagań procesu opracowano 

aż 18 modeli agregatów serii GC o różnej mocy 

chłodzenia. Biorąc pod uwagę różne warianty 

wyposażenia poszczególnych modeli, seria 

GC to ponad 200 różnych konfiguracji urzą-

dzeń. Przykładowe to: 

Seria GC-W – agregaty ze skraplaczem 

chłodzonym wodą – polecane wszędzie tam, 

gdzie z różnych powodów nie można zasto-

sować chłodzenia za pomocą powietrza. 

Może to być istotne w przypadku procesów 

technologicznych wrażliwych na cyrkulację 

powietrza w  ich otoczeniu, małą kubaturę 

pomieszczenia, w którym zamierza się zain-

stalować chiller lub gdy ma się swobodny 

dostęp do wody chodzącej. 

Seria GC-C – agregaty ze skraplaczem 

chłodzonym za pomocą wentylatorów odśrod-

kowych wyposażonych w  funkcję soft-start. 

Są zalecane wszędzie tam, gdzie zachodzi 

konieczność odprowadzenia ciepłego powie-

trza wytworzonego przez agregat poza obszar 

pracy maszyny. Wentylatory odśrodkowe, 

które generują wyższe ciśnienie powietrza na 

wyjściu niż wentylatory odśrodkowe, można 

podłączyć do instalacji wyciągowej w  celu 

odprowadzenia ogrzanego powietrza.

Seria GC-LT – agregaty specjalne przezna-

czone do pracy w  temperaturze do -30°C 

medium chłodzącego. Są to agregaty, których 

konstrukcja jest dopasowana do pracy w obni-

żonym zakresie temperatur poprzez odpo-

wiednie skonfigurowanie obiegu sprężarkowego.

Seria GC – O – agregaty specjalne przezna-

czone do bezpośredniego chłodzenia czynnika 

chłodniczego w postaci oleju lub jego emulsji. 

Konstrukcja tych agregatów uwzględnia 

specyfikę oleju, który jest słabszym przewod-

nikiem ciepła w porównaniu z czynnikami na 

bazie wody. W  urządzeniach tych zastoso-

wano również komponenty odpowiednie do 

pracy z olejem, w szczególności olejoodporne 

uszczelniania. Agregaty tej serii posiadają moc 

chłodzenia w zakresie od 2,5 do 60 kW.

GC-LASER – agregaty specjalne o podwyż-

szonej dokładności termoregulacji do +/- 0,1 °C 

zrealizowanej dzięki technologii HGBP modulo-

wania wydajności parownika (Hot Gas Bypass).

Obieg sprężarkowy agregatów GC jest 

klasycznym i sprawdzonym układem zbudo-

wanym na bazie kompresorów typu SCROLL 

i napełniany ekologicznym gazem R407C.

Rozwiązania MEHITS 
z czynnikami chłodniczymi 
o obniżonym wskaźniku GWP

W związku z mającą nastąpić w 2021 roku 

kolejną fazą europejskiego pułapu F-gazo-

wego, Mitsubishi Electric Hydronic & IT 

COOLING SYSTEMS SpA (MEHITS) od 

2019 roku oferuje, jako jedna z pierwszych, 

w swoich agregatach chłodniczych i pompach 

ciepła czynniki chłodnicze najnowszej gene-

racji o znacznie obniżonym wskaźniku GWP 

(Global Warming Potential)  – potencjale 

tworzenia efektu cieplarnianego.

MEHITS stosuje w  swoich rozwiązaniach 

OPTEON XL41 (R454B) – dla całej platformy 

multi-scroll oraz OPTEON XP10 (R513A) 

– dla całej platformy agregatów chłodniczych 

bezolejowych i  śrubowych produkowanych 

w  Europie. R454B jest mieszanką czynnika 

A2L i R 234yf, która posiada GWP 466. Oferuje 

lepszą wydajność energetyczną, podobną 

pojemność i  kompatybilność z  projektami 

systemów chłodzenia. 

Śrubowe i  odśrodkowe agregaty firmy 

są również dostępne w  wersjach R513A 

i R1234ze.

HYBRYD ECO-SAFE to system oparty na 

bardzo intensywnym odbiorze ciepła idącym 

w  parze z  precyzyjną stabilizacją tempe-

ratury w  procesie produkcji. Odbiornikiem 

ciepła jest w tym przypadku specjalny chiller 

z wbudowanym free-coolerem produkcji firmy  

MITSUBIHI (Climaveneta).

Medium chłodzące olej i formy wtryskowe jest 

specjalnie oddzielone, a temperatura jego pracy 

jest precyzyjnie ustawiana w  każdym obiegu 

oddzielnie, stosownie do wymagań wtryskarek 

(możliwość gwarancji temperatury w przedziale 

25-32°C. Układ pracuje na wodę uzdatnioną lub 

glikol i jest w pełni zabezpieczony przed zama-

rzaniem w  zimie. Zaletą systemu jest to, że 

daje gwarancję temperatury w sezonie letnim 

w  porównaniu do standardowych rozwiązań 

opartych na podlewaniu chłodni (gdzie tempe-

ratury przekraczają w wielu przypadkach 35°C, 

co powoduje wyłączanie się wtryskarek).

Podsumowanie
Tak w  skrócie wygląda sytuacja związana 

z stosowaniem czynników chłodzących. Oczy-

wiście można przywołać wszystkie rozporzą-

dzenia, zarządzenia i akta prawne, które powo-

dują, że jedne czynniki chłodzące się stosuje, 

a inne nie. Przetwórcy powinni pamiętać o tym, 

że sytuacja związana z globalnym ociepleniem 

i ochroną środowiska jest dynamiczna i dotyczy 

również tego sektora przemysłu, lepiej na ten 

temat więc wiedzieć więcej niż za mało. 
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