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 Od redakcji 

Od redakcji

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie PlastNews.

18 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Recyklingu, dlatego też znajdziecie w tym numerze publikacje zwią-

zane z tą tematyką. Na początek chciałabym Was zachęcić do zapoznania się z artykułem poświęconym recyklin-

gowi chemicznemu tworzyw sztucznych, niezbędnemu elementowi Gospodarki Obiegu Zamkniętego i Europej-

skiego, Zielonego Ładu. Został on przygotowany przez Kazimierza Borkowskiego, eksperta ds. zrównoważonego 

rozwoju, współpracującego z Fundacją PlasticsEurope Polska.

Kiedyś zrównoważony rozwój był niszową filozofią biznesową, a teraz stał się siłą napędową wzrostu i rozwoju 

przedsiębiorstw we wszystkich gałęziach przemysłu. Recykling i osiągnięcie obiegu zamkniętego materiałów jest 

podstawą zrównoważonego przemysłu tworzyw sztucznych. Korzystanie z materiałów pochodzących z recyklingu 

szybko staje się wymogiem prowadzenia działalności. Tworzywom sztucznym zawierającym dodatek materiałów 

pochodzących z odzysku poświęcony jest artykuł pt. Drugie życie tworzyw sztucznych.

Nim przetworzymy dane tworzywo sztuczne, dobrze jest poznać jego skład i zbadać jego własności, gdyż 

kompozycje tworzyw sztucznych wciąż są modyfikowane, by dostosować ich właściwości do potrzeb rynku. 

Dlatego też na rynek wprowadzane są nowe, udoskonalone urządzenia oraz oprogramowania analityczne, dzięki 

którym możemy rozróżnić tworzywa sztuczne według ich składu chemicznego oraz przeanalizować ich własności. 

O nowościach na rynku urządzeń do identyfikacji i badania tworzyw sztucznych przeczytacie w publikacji w dziale 

Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych.

Ważnym parametrem przetwórstwa tworzyw sztucznych jest czas ich przebywania w cylindrze wtryskarki. Jeśli 

jest zbyt długi, plus do tego zastosujemy za wysoką temperaturę (i parametry powiązane) to doprowadzimy do 

degradacji tworzywa sztucznego. O tym istotnym zagadaniu możecie przeczytać w artykule w Poradniku tworzyw 

sztucznych.

W cyklu poświęconym ustawianiu parametrów procesu wtrysku tworzyw sztucznych przeczytacie zaś o pręd-

kości dozowania.

Co to są suwaki nożycowe i do czego one służą, dowiedziecie się zaś z artykułu w dziele Narzędziownia.

Chcielibyśmy również zachęcić Was do artykułów opublikowanych w Panelu Eksperta. Znajdziecie w nim konty-

nuację cyklu o gorących kanałach; tym razem dotyczy dysz wielopunktowych i zamykanych. W Panelu Eksperta 

znajdziecie też artykuł poświęcony zagadnieniom symulacji chłodzenia przy użyciu odpowiedniego oprogramo-

wania, której celem jest określenia czasu chłodzenia wymaganego do osiągnięcia przez wypraskę docelowej 

temperatury. Ciekawie przedstawia się również publikacja o przykładzie protezy oka wydrukowanej w 3D.

W marcowym wydaniu w dziale Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych znajdziecie przegląd, w  którym 

prezentujemy firmy oferujące urządzenia znajdujące zastosowanie w rapid prototypingu.

Chcielibyśmy Wam przypomnieć o zamieszczonym na naszej stronie internetowej Katalogu Firm. Wciąż przy-

bywa w nim wpisów. Mamy nadzieję, że korzystacie z niego, by wyszukiwać interesujące Was firmy. Przedsiębior-

stwa z sektora tworzywowego zachęcamy zaś do zamieszczenia swojego wpisu.

Pamiętajcie również o zapisaniu się na bezpłatną e-prenumeratę PlastNews. Formularz znajdziecie się na naszej 

stronie internetowej. Wystarczy tylko, że podacie swój e-mail.

Zapraszamy do zapoznania się z marcowym wydaniem PlastNews. 

Miłej lektury. 

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

https://www.plastnews.pl/katalog
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Od 25 stycznia. br. firma ENGEL stała się większościowym 

udziałowcem TMA AUTOMATION i  razem z  obecnymi udzia-

łowcami: Markiem Łangowskim i Piotrem Orlikowskim zaanga-

żuje się we wspólny rozwój firmy. TMA pozostaje i będzie dalej 

rozwijać się jako niezależna marka, tak jak to było do tej pory. 

Dzięki Grupie ENGEL, TMA zyska ogólnoświatowy dostęp 

do klientów poszukujących rozwiązań TMA AUTOMATION 

m.in. robotów IML oraz cały zakres tzw. „downstream automa-

tion”, tj. automatyzacji produkcji po procesie wtrysku m.in. roboty 

take-out oraz insertingu, systemy wizyjnej kontroli jakości, szta-

plowanie, roboty pakujące, systemy paletyzacji, a także roboty-

zację intralogistyki opartej na robotach AGV/AMV.

Jednym z  obszarów zainteresowania inwestycyjnego firmy 

ENGEL jest Polska i sąsiednie kraje Europy Wschodniej. – Tech-

nologie TMA doskonale uzupełniają własne spektrum robotów 

i komponentów automatyki ENGEL – potwierdza Walter Aumayr, 

wiceprezes ds. automatyzacji i  urządzeń peryferyjnych Grupy 

ENGEL. We  współpracy z  inwestorem strategicznym, firmą 

ENGEL, TMA AUTOMATION może realizować cele rozwojowe. 

Zakupiono już działkę w Gdańsku, aby w niedalekiej przyszłości 

rozpocząć budowę nowego obiektu biurowo-produkcyjnego. 

– Jako lokalizacja Gdańsk, ze swoją dobrą infrastrukturą i dużą 

liczbą uczelni technicznych w okolicy, jest idealną bazą dostępu 

do wykwalifikowanej kadry – mówi Aumayr. – Będziemy również 

powiększać kadry w nowym, gdańskim zakładzie.

– Inwestycja da nam możliwość szerokiego i globalnego wyko-

rzystania wyników prac badawczo-rozwojowych TMA, w zakresie 

wdrażania automatyzacji z wykorzystaniem robotów napędza-

nych magnetycznie. Wdrożyliśmy już kilka projektów tego wysoce 

innowacyjnego i przyszłościowego rozwiązania i jesteśmy bardzo 

zadowoleni z efektów tych wdrożeń. Bezobsługowość, bezawa-

ryjność i energooszczędność sięgająca 30% pozwala nam przy-

puszczać, że nasze rozwiązania zastąpią w niedalekiej przyszłości 

obecnie stosowane napędy mechaniczne – Marek Łangowski, 

prezes zarządu TMA AUTOMATION, opowiedział o  kolejnym 

ważnym czynniku współpracy ENGEL i TMA.

– Nowe, bardziej kompleksowe i większe zapytania/projekty 

będą od teraz dostępne dla TMA. Wsparcie organizacyjne, 

finansowe i  sprzedażowe przyczyni się 

do pozyskania jeszcze ciekawszych 

projektów i zagwarantuje szybki, ale zrów-

noważony rozwój TMA – dodaje Piotr Orli-

kowski, wiceprezes TMA AUTOMATION 

odpowiedzialny za sprzedaż i technologię. 

Dwaj założyciele firmy, Marek Łangowski 

i  Piotr Orlikowski wraz z  firmą ENGEL 

pozostają udziałowcami TMA i nadal będą 

zarządzać firmą. Walter Aumayr wzmacnia 

zespół zarządzający jako trzeci dyrektor 

zarządzający. I

ENGEL większościowym udziałowcem TMA AUTOMATION 

Już 500 wystawców zgłosiło swój udział w  tegorocznej 

26. edycji Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy 

PLASTPOL. Tegoroczne wydarzenie zapowiada się jako ważny 

punkt całej branży, nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Kieleckie targi PLASTPOL już od ćwierć wieku stanowią 

centralny punkt spotkań biznesu i  dialogu krajowych i  świa-

towych koncernów sektora przetwórstwa tworzyw w Europie 

Środkowo-Wschodniej. Wśród wystawców ubiegłorocznej edycji 

pojawili się reprezentanci takich krajów jak: Włochy, Austria, 

Czechy, Portugalia, czy Katar. Każda z firm co roku prezentuje 

najnowocześniejsze maszyny i komponenty, takie jak wtryskarki, 

wytłaczarki do tworzyw sztucznych, granulaty i wiele innych.

1 marca na terenie całej Polski zostały zniesione limity i ogra-

niczenia epidemiczne dotyczące przestrzeni targowych. Infor-

macja ta już zdążyła odbić się pozytywnym echem wśród firm 

wystawiających się na targach Plastpol.

PLASTPOL to nie tylko maszyny i  oferty zakupowe, ale także 

spotkania, seminaria, kursy, a co za tym idzie możliwość spotkania 

się twarzą w twarz i wymiana doświadczeń na polu biznesowym i 

zawodowym z ekspertami z całego świata. Na uczestników czekają 

seminaria podejmujące tematy rozwoju technologii przetwórstwa 

tworzyw sztucznych, oraz spotkania biznesowe, w tym rozpoczyna-

jąca wydarzenie, coroczna konferencja prasowa przygotowana przez 

stowarzyszenie PlasticsEurope Polska, podczas której przedstawiony 

zostanie raport z rozwoju rynku tworzyw sztucznych na świecie.

Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 

i  Gumy PLASTPOL odbędą się w  Targach Kielce w  dniach 

24-27 maja br. I

PLASTPOL rośnie w siłę
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Firma Dopak – dystrybutor maszyn i urządzeń do przetwórstwa 

tworzyw sztucznych, obecny na polskim rynku od 25 lat otwo-

rzył Centrum Badawczo-Rozwojowe we  Wrocławiu. Realizuje 

szeroki pakiet usług dla sektora przetwórstwa tworzyw sztucz-

nych, które dopełniają dotychczasową ofertę spółki. Celem dzia-

łalności badawczo-rozwojowej firmy Dopak jest prowadzenie 

projektów edukacyjnych oraz technologicznego opracowywania 

nowych produktów i ulepszania już istniejących wyrobów formo-

wanych metodą wtryskową oraz kompozytową. 

Centrum Badawczo-Rozwojowe Dopak tworzą: laboratorium, 

prototypownia 3D oraz kompleks szkoleniowy z  bogatą ofertą 

szkoleń z programowania wtryskarek i  robotów, nowoczesnych 

technologii, a także szeregiem tematów poświęconych przetwór-

stwu tworzyw sztucznych. 

Usługi szkoleniowe są dedykowane operatorom i ustawiaczom 

maszyn, pracownikom utrzymania ruchu, technologom, inży-

nierom procesu czy jakości. Przekazywana wiedza teoretyczna 

uzupełniana jest o zajęcia praktyczne, prowadzone na zautoma-

tyzowanych liniach technologicznych oraz symulatorach. 

– Doradzamy jak programować wtryskarki, optymalizować 

proces wtrysku oraz dobierać i  ustawić idealne parametry 

procesu. Umożliwiamy także wytworzenie wyrobów testowych 

i pilotażowych na zaawansowanych liniach automatycznych o sile 

zwarcia od 500 do 5500 kN. Dostępna jest również możliwość 

wykonania prototypu i części zamiennych w technologii druku 3D 

– mówi Magdalena Kazimierczuk, dyrektor jakości w Dopak. 

W laboratorium Centrum Badawczo-Rozwojowym prowadzone 

są badania właściwości fizykomechanicznych tworzyw sztucznych 

oraz gotowych wyrobów, umożliwiające prawidłowe opracowanie 

technologii wytwarzania i maksymalizacji wydajności procesu oraz 

zapewnienia jakości. 

W prototypowni natomiast wykonywane są części zamienne 

i prototypy oraz wysokiej rozdzielczości skany, stosowane w kontroli 

jakości wymiarów i analizie defektów. 

– Park maszynowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Dopak 

tworzy siedem zaawansowanych linii automatycznych. W ich skład 

wchodzą hydrauliczne i elektryczne wtryskarki produkcji KraussMaffei 

o sile zwarcia formy od 500 do 5500 kN wraz z liniowymi robotami 

LRX oraz urządzeniami peryferyjnych, takimi jak: osłony, transpor-

tery, systemy suszenia, podawania i dozowania, systemy chłodzenia 

i mielenia tworzywa. Linie technologiczne przeznaczone są do prze-

twarzania standardowych oraz wysokotemperaturowych tworzyw 

sztucznych, takich jak np. PEEK. Największa maszyna z serii GX to 

wtryskarka o sile zwarcia 550 ton, pracująca w technologii MuCell – 

dodaje Magdalena Kazimierczuk. 

Park maszynowy jest wykorzystywany na potrzeby szkoleń 

i  realizacji procesów technologicznych, przeznaczonych do 

wytwarzania pilotażowych i testowych wyrobów końcowych dla 

kontrahentów, a także udostępniany firmom zewnętrznym reali-

zującym innowacyjne projekty w ramach programów start-up. I

Centrum Badawczo-Rozwojowe Dopak już otwarte
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Plastics Europe wspiera wypracowanie międzynarodowego 

porozumienia, odpowiedzi na wyzwanie, jakie stanowią odpady 

tworzyw i z zadowoleniem przyjmuje rezolucję, wynegocjowaną 

podczas 5. Sesji Zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczo-

nych ds. Środowiska (UNEA-5) w Nairobi. Wzywa ona do stwo-

rzenia wiążącego prawnie instrumentu z obowiązującymi prze-

pisami i dobrowolnymi postanowieniami, które zostaną zdefinio-

wane przez ICN (Wewnętrzny Komitet Negocjacyjny).

Rezolucja podkreśla potrzebę rozwoju zrównoważonej produkcji 

i wykorzystania tworzyw w całym cyklu życia wyrobu. Wymaga to 

podejścia opartego na działaniach na wcześniejszych i późniejszych 

etapach wzdłuż całego łańcucha wartości, które swym zasięgiem 

obejmą zarówno etap projektowania, jak i odpowiedzialnego gospo-

darowania odpadami uwzgledniającego potrzeby środowiskowe. 

– Przemysł w Europie jest w stanie pełnej mobilizacji prowa-

dząc działania zmierzające do przejścia na gospodarkę obiegu 

zamkniętego i stworzenia przyszłości bez zanieczyszczeń odpa-

dami tworzyw. Rezolucja promuje wagę i znaczenie stworzenia 

wspierającej polityki środowiskowej dostosowanej do potrzeb 

naszej branży i łańcucha wartości, która dodatkowo ułatwi naszą 

transformację. Jednocześnie w dokumencie zostały podkreślone 

korzyści wynikające z aktywnej współpracy i dialogu pomiędzy 

naszą branżą a istotnymi interesariuszami – powiedziała Virginia 

Janssens, dyrektor zarządzająca Plastics Europe.

Co najistotniejsze, rezolucja uznaje również, że nie ma jednego 

rozwiązania problemu zanieczyszczenia odpadami tworzyw, 

a  rządy muszą mieć zapewnioną elastyczność we wdrażaniu 

rozwiązań, które najlepiej odpowiadają lokalnym uwarunkowa-

niom i wsparte są odpowiednią, sprzyjającą legislacją. 

– Zanieczyszczenie środowiska odpadami tworzyw sztucznych 

jest nieakceptowalne, a rezolucja UNEA jest krokiem milowym 

w kierunku stworzenia przyszłości wolnej od zanieczyszczeń, co 

jest niezbędne do osiągnięcia naszych wspólnych ambicji klima-

tycznych. Jednocześnie, co równie ważne, rezolucja docenia 

wartość i  ogromne znaczenie dla społeczeństwa, jakie mają 

wyroby z tworzyw. Musimy maksymalnie wykorzystać te wartości 

dążąc do cyrkularności i neutralności klimatycznej, przy jedno-

czesnym wspieraniu rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego – 

dodał Markus Steilemann, prezes Plastics Europe.

Firmy członkowskie Plastics Europe wspierają określenie celu 

obowiązkowej zawartości recyklatu w opakowaniach z tworzyw 

na poziomie 30% do 2030 roku. Ponadto niedawno ogłosiły 

planowane inwestycje rzędu 7,2 mld euro w przełomową tech-

nologię, jaką jest recykling chemiczny. Plastics Europe zostało 

też partnerem projektu unijnego Horizon 2020, PlastiCircle, 

skupiającego się wokół przekształcania odpadów w  warto-

ściowe produkty poprzez innowacje na kluczowych etapach 

gospodarowania odpadami. I

Wg raportu przygotowanego przez AMI Consulting rynek 

koncentratów barwiących nadal jest niezwykle dynamiczny, 

utrzymując wzrost przez cały okres pandemii we  wszystkich 

głównych regionach świata i  przewyższając wzrost zarówno 

PKB, jak i popytu na polimery. Obecnie jest to rynek o wartości 

ponad 30 mld USD. Oczekuje się, że w  ciągu najbliższych 

pięciu lat sektor ten będzie się rozwijał z  coraz większą siłą, 

a średnia roczna stopa wzrostu przekroczy 5%. Nic dziwnego, 

że najszybszy dwucyfrowy wzrost będzie miał miejsce w rozwija-

jących się regionach świata, podczas gdy bardziej umiarkowane 

tempo wzrostu będzie obserwowane na dobrze ugruntowanych 

rynkach Europy, Ameryki Północnej i Azji Północno-Wschodniej.

Pod względem ilościowym światowy rynek masterbaczy 

jest dość równomiernie podzielony między cztery główne typy: 

czarny, biały, kolorowy i  z dodatkami. Jednak pod względem 

wartości, na rynku dominują koncentraty barwiące.

Rynek masterbaczy z dodatkami będzie przewyższał wzrost 

innych masterbaczy, napędzany przez gwałtowny wzrost popytu 

na bardziej zaawansowane formuły produktów, aby spro-

stać coraz bardziej skomplikowanym wymaganiom klientów, 

którzy łączą pigmenty z różnymi dodatkami. Duża część inno-

wacji produktowych nadal ma miejsce na bardziej rozwiniętych 

rynkach, ale inne regiony szybko nadrabiają zaległości i rzeczywi-

ście, najszybszy wzrost dla wszystkich typów produktów będzie 

miał miejsce w Chinach i na subkontynencie indyjskim. Chiny są 

największym dostawcą koncentratów barwiących na świecie, 

a znaczna część produkcji jest zużywana przez ogromny sektor 

wytwórczy tego kraju. 

Podczas gdy wielu przetwórców wymaga coraz bardziej 

zaawansowanych parametrów technicznych, istnieje również 

ciągły nacisk na to, aby produkty były bardziej przyjazne dla środo-

wiska i  łatwiejsze do recyklingu w odpowiedzi na nadchodzące 

przepisy oraz naciski konsumentów i marek. W rezultacie produ-

cenci koncentratów barwiących muszą w stosunkowo krótkim 

czasie opracowywać nowe produkty i dostosowywać istniejące 

receptury. Dlatego też wielu kluczowych graczy koncentruje się 

obecnie na zrównoważonym rozwoju i sposobach lepszego wdra-

żania nowego podejścia do receptur swoich produktów. I

Plastics Europe z zadowoleniem przyjmuje Globalne 
Porozumienie w Sprawie Tworzyw

Globalny rynek koncentratów barwiących będzie dobrze 
prosperował pomimo przyszłych wyzwań

http://www.grafe.com
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BASF zwiększy moce produkcyjne w zakładach w Pontec-

chio Marconi we Włoszech i Lampertheim w Niemczech. Jest 

to część wieloetapowego planu inwestycyjnego, w  ramach 

którego BASF zamierza zaspokoić rosnące zapotrzebowanie 

na lekkie stabilizatory stosowane w  trwałych tworzywach 

sztucznych i  zapewnić większe bezpieczeństwo dostaw dla 

klientów na całym świecie.

– Widzimy rosnące zapotrzebowanie na zrównoważone mate-

riały wykorzystywane w takich zastosowaniach, jak samochody, 

materiały budowlane i szklarnie, aby sprostać globalnym wyzwa-

niom dnia dzisiejszego i przyszłości. Jako wiodący na świecie 

producent i  dostawca stabilizatorów UV, zwiększamy naszą 

produkcję, aby móc sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu 

naszych klientów – powiedział dr Achim Sties, starszy wice-

prezes ds, Performance Chemicals Europe, BASF. – Uzupeł-

niająca inwestycja w  infrastrukturę pomoże również zwiększyć 

odporność i  wydajność naszych działań. Chcemy pozostać 

zaufanym i niezawodnym partnerem dla naszych klientów. 

Rosnąca kontrola nad wykorzystaniem i  recyklingiem 

tworzyw sztucznych skłania branżę do do szukania bardziej 

zrównoważonych rozwiązań. Umożliwienie jak najdłuższego 

użytkowania tworzyw sztucznych w określonych zastosowa-

niach pozwoli zminimalizować ilość powstających odpadów. 

Na trwałość tworzyw sztucznych może negatywnie wpływać 

ekspozycja na słońce i  sztuczne światło, co prowadzi do 

rozpadu wiązań chemicznych w  polimerze. Fotodegradacja 

prowadzi do pękania wiązań i pogorszenia właściwości fizycz-

nych, takich jak odporność na uderzenia i  wytrzymałość na 

rozciąganie. HALS Tinuvin, Chimassorb i  Uvinul firmy BASF 

odgrywają kluczową rolę w ochronie polimerów przed promie-

niowaniem UV i są skutecznymi inhibitorami degradacji wywo-

łanej wolnymi rodnikami. Ta właściwość pomaga wydłużyć 

czas życia produktu. żywotność produktu. Zakłady produk-

cyjne w Pontecchio Marconi i Lampertheim działają na świa-

tową skalę i są strategicznymi miejscami produkcji HALS i NOR 

HALS dla klientów na całym świecie. Firma BASF stale inwe-

stuje w  unowocześnianie i  rozszerzanie możliwości wytwór-

czych, w  tym w  otaczającą infrastrukturę, aby zapewnić 

wysoce wydajną produkcję dodatków najwyższej jakości. BASF 

prowadzi globalną sieć produkcyjną i  jest jedynym dostawcą 

dodatków do tworzyw sztucznych posiadającym zakłady 

produkcyjne na czterech kontynentach. I

BASF zwiększy moce produkcyjne w zakresie dodatków  
do tworzyw sztucznych w Europie

http://www.grafe.com
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Kanitech Michał Królik wyłącznym dystrybutorem Negri Bossi  
w Polsce

Maty do jogi Yoloha z biopochodnego materiału HEXPOL TPE

Firma Kanitech Michał Królik jest nowym, wyłącznym part-

nerem firmy Negri Bossi na terenie Polski. 

W ramach prowadzonej działalności firma Kanitech jest w stanie 

wspierać klientów na każdym etapie przetwórstwa tworzyw 

sztucznych, a  rozpoczęcie tej współpracy dobrze wpisuje się 

w strategię firmy. Negri Bossi jako jeden z największych włoskich 

producentów maszyn wtryskowych z długa historią, ugruntowaną 

pozycją rynkową i z dużą bazą zainstalowanych maszyn, zarówno 

w Polsce, jak i  na świecie, uzupełnia portfolio firmy Kanitech. 

Negri Bossi łączy włoski design i elastyczność z japońską jako-

ścią, trwałością i precyzją dzięki połączeniu z japońskim produ-

centem maszyn wtryskowych - firmą Nissei Plastic. Kluczowy 

jest też fakt, że włoski producent jest w stanie sprostać prak-

tycznie wszystkim wymaganiom stawianym przez przedsiębior-

stwa zajmujące się produkcją wtryskową. Typoszereg maszyn 

zaczyna się od siły zamykania 50T, a kończy na maszynach o sile 

zamykania 7000T. Znajdziemy w nim zarówno maszyny hydrau-

liczne, hybrydowe, jak i w pełni elektryczne. Produkty te współ-

grają z innymi dostawcami firmy Kanitech, takimi jak Frigel, Tria, 

Maguire, Vismec, ST, Yushin, Cemas i wielu innych, będącymi 

światowymi liderami w swoich dziedzinach.

– Zależy nam, aby wspierać naszych klientów w najlepszy 

możliwy sposób z  obsługą sprzedażową i  posprzedażową, 

dlatego został utworzony nowy dział handlowy oraz zatrud-

nione nowe osoby serwisowe. Zespół ten będzie odpowie-

dzialny za promocję maszyn Negri Bossi, ale również robotów 

firmy Yushin, maszyn do zgrzewania Cemas Elettra, kompo-

nentów do szybkich zmian form wtryskowych z firmy KOSMEK 

oraz układów plastyfikujących z  firmy EUROVITI. W  skład 

zespołu będą wchodziły osoby z wieloletnim doświadczeniem 

w obszarze wtrysku tworzyw sztucznych, dzięki czemu będą 

mogły udzielić wsparcie naszym klientom nie tylko w doborze 

urządzeń, ale również w  optymalizacji procesu i  organizacji 

produkcji – skomentował Michał Królik, właściciel firmy Kani-

tech. – Mając w portfolio pełen zakres produktów niezbędnych 

w zakładzie zajmującym się przetwórstwem tworzyw – od urzą-

dzeń peryferyjnych i systemów chłodzenia przez maszyny wtry-

skowe, maszyny do wytłaczania z rozdmuchem i maszyny do 

zgrzewania, po mocowania umożliwiające szybkie przezbrojenia 

i układy plastyfikujące, firma Kanitech jest w stanie wspierać 

swoich klientów od doboru urządzeń i projektowania instalacji 

przez montaż i uruchomienie po wsparcie posprzedażowe oraz 

dostawę komponentów eksploatacyjnych. I

Yoloha to firma, która stawia sobie za cel czynienie rzeczy 

lepszymi. W swoim dążeniu do uzyskania wysokiej jakości mat do 

jogi wykonanych z materiałów odnawialnych, zdecydowała się na 

współpracę z HEXPOL TPE. Aby wesprzeć cele Yoloha w zakresie 

zrównoważonego rozwoju, HEXPOL TPE opracował specjalny 

materiał z rodziny elastomerów termoplastycznych (TPE) Dryflex 

Green. Zawiera 55% surowców pochodzenia biologicznego. 

Charakteryzuje się wysoką odpornością na topnienie i ciągliwością, 

co umożliwia łatwe wytwarzanie materiałów spienionych o jedno-

litej strukturze pianki. Spienianie zapewnia lekkość i amortyzację 

w takich zastosowaniach, jak maty, odzież ochronna i siedzenia.

– Testowałem większość pianek dostępnych na rynku, takich jak 

naturalna guma, EVA, PU, itp. i odkryłem, że pianka TPE stanowi 

odpowiednie połączeniem podparcia, trwałości i wagi. Mając to 

na uwadze, odkryłem HEXPOL TPE, szybko nawiązaliśmy świetną 

współpracę i wspólnie opracowaliśmy materiał dostosowany do 

potrzeb klienta – powiedział Chris Willey, założyciel firmy Yoloha.

Rodzina TPE Dryflex Green zawiera surowce pochodzące 

z  zasobów odnawialnych, w  tym z  produktów ubocznych 

rolnictwa bogatych w  węglowodany, zwłaszcza sacharydy, 

takich jak zboże, burak cukrowy lub trzcina cukrowa. Dostępne 

są TPE o zawartości biopochodnych do ponad 90% (ASTM D 

6866) i twardości od 15 Shore A do 60 Shore D.

– Jesteśmy dumni, że mogliśmy współpracować z Yoloha przy 

tym projekcie. Naszym celem było osiągnięcie wysokiej zawar-

tości biopochodnych przy jednoczesnym zachowaniu parametrów 

mechanicznych i przetwarzalności. Materiał wykazuje dobrą podat-

ność na spienianie w przypadku mat i innych produktów wytłacza-

nych – skomentowała Kathrin Heilmann, specjalista ds. sprzedaży 

technicznej zrównoważonych TPE w HEXPOL TPE GmbH. I
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Universal PCR TPE – wszechstronnie uzdolniony compound  
dla przemysłu tworzyw sztucznych

Dzięki najnowszemu rozwiązaniu firmy KRAIBURG TPE możliwy 

jest udział materiałów pochodzących z  recyklingu odpadów 

pokonsumenckich na poziomie 40%. W centrum uwagi znajduje 

się również jakość i dostępność. To właśnie zapewnia producent 

tworzyw sztucznych z Waldkraiburga w Niemczech dzięki Universal 

PCR TPE – compundowi o  zaawansowanych właściwościach 

mechanicznych, który może być wszechstronnie stosowany.

W świecie tworzyw sztucznych obserwuje się obecnie gwał-

towny wzrost wartości związanych ze zrównoważonym rozwojem 

– oczekuje się, że pożądany materiał będzie szybszy, bardziej 

wydajny i ekologiczny. Jednak jakość jest kwestią, która nie może 

pozostawać na uboczu. Najbardziej zrównoważone rozwiązanie 

to takie, które może być stosowane przez długi czas. Pozwala 

to zaoszczędzić czas, energię i zasoby, a także zyskać punkty 

u konsumentów. Wyniki badań potwierdzają ten zwrot w prefe-

rencjach. Firmy z  nieodpowiednią polityką zrównoważonego 

rozwoju są karane, a ludzie zmieniają swoje wzorce konsumpcji. 

Zrównoważony rozwój jest kryterium zakupu. Firma KRAIBURG 

TPE wspiera klientów w tej zmianie zachowań konsumpcyjnych, 

a  dzięki Universal PCR TPE oferuje wielofunkcyjne tworzywo, 

które można stosować w wielu różnych obszarach.

Najnowszy elastomer termoplastyczny (TPE) firmy KRAIBURG 

TPE został opracowany specjalnie do zastosowań konsumenc-

kich i przemysłowych i zawiera do 40% odpadów z recyklingu 

(PCR). Zgodnie z normą ISO 14021 producent poddaje recy-

klingowi materiały, których konsumenci końcowi z gospodarstw 

domowych i przemysłu nie mogą już używać zgodnie z ich prze-

znaczeniem. Dzięki Universal PCR TPE KRAIBURG TPE wspiera 

klientów i  użytkowników końcowych w  realizacji ich celów 

i zastosowań w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz prezen-

tuje wytrzymałe tworzywo sztuczne, które zapewnia wiele możli-

wych zastosowań i nadaje się jako alternatywa dla sprawdzo-

nych rozwiązań rynkowych.

– Proces rozwoju koncentrował się na dążeniu firmy 

KRAIBURG TPE do zaoferowania klientom zaawansowanej 

alternatywy dla naszych najbardziej poszukiwanych compo-

undów. Universal PCR TPE to nasze wielofunkcyjne narzędzie 

w dziedzinie compoundów, z udziałem materiałów pochodzą-

cych z recyklingu w zakresie od 13% do 40%, które pochodzą 

z gospodarstw domowych lub odpadów komercyjnych i przemy-

słowych – mówi dr Jan Bothe, specjalista ds. rozwoju produktów 

w firmie KRAIBURG TPE. – Poświęciliśmy wiele czasu na opra-

cowanie produktu, który rzeczywiście może coś zmienić. Dzięki 

tej serii możemy zaoferować klientom i potencjalnym klientom 

użyteczną, wysokiej jakości alternatywę dla znanych produktów.

Do zalet Universal PCR TPE należą również mocne strony 

w zakresie koloru i mechaniki. Projektanci i konstruktorzy doce-

niają różne opcje kolorystyczne i  tonalne opracowane z myślą 

o zaspokojeniu potrzeb użytkowników. Compoundy są dostępne 

w kolorze naturalnym, stanowiącym podstawę dla rozwiązań kolo-

rystycznych dostosowanych do potrzeb klienta, a także w kolorze 

szarym, charakterystycznym dla tworzyw pochodzących z recy-

klingu. Kolejną cechą, wartą podkreślenia jest przetwarzalność 

mieszanki, która w niczym nie ustępuje właściwościom standar-

dowych roztworów i wyznacza nowe standardy dla compoundów 

PCR. Do zalet materiałów należy stała i  wysoka jakość oraz 

dostępność w Europie. W razie potrzeby na życzenie wystawiane 

są certyfikaty zgodności z REACH i RoHS.

Uniwersalny PCR TPE jest już dostępny dla klientów w regionie 

EMEA. I
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Jednościenne nanorurki węglowe są kompatybilne z więk-

szością materiałów, stabilne termicznie do 1600°C, wysokoprze-

wodzące i ponad 100 razy wytrzymalsze od stali.

Prawidłowo zdyspergowane w matrycy tworzą trójwymia-

rową wzmacniającą i przewodzącą sieć i  to już przy małych 

stężeniach.

W porównaniu do innych materiałów przewodzących, takich 

jak sadza, czy wielościenne nanorurki węglowe, istotną zaletą 

stosowania SWCNT jest kilkukrotnie mniejsze dozowanie. 

SWCNT są dostępne na rynku zarówno w postaci proszkowej 

(TuballTM), jak i koncentratów na różnych nośnikach (Tuball Matrix).

O zaletach jednościennych nanorurek węglowych najlepiej 

opowiedzieć na kilku praktycznych przykładach.

Nanorurki jednościenne w przemyśle 
samochodowym

Malowanie zewnętrznych części samochodowych, takich 

jak błotniki, zderzaki, grille, obudowy lusterek, czy nakładki 

zewnętrzne komplikuje konieczność oddzielenia linii dla 

elementów metalowych i polimerowych, ponieważ tworzywa jako 

takie są izolatorami i ich malowanie natryskowe elektrostatyczne 

w  jednej linii z  elementami metalowymi nie jest możliwe. Aby 

temu zaradzić, producenci części samochodowych modyfikują 

elementy z tworzyw za pomocą dodatków przewodzących, takich 

jak sadza. Wadą stosowania sadzy jest dość duże dozowanie 

celem uzyskania pożądanego efektu, co objawia się pogorsze-

niem właściwości mechanicznych i problemami z przetwórstwem.

Firma OCSiAl wprowadziła na rynek koncentrat Tuball 

Matrix 822 z przeznaczeniem do PA, napełnionego PPS, ABS, 

TPU i  PC. Pozwala on na uzyskanie permanentnego prze-

wodnictwa elektrycznego bez tzw. „hot spotów” na poziomie 

105-109  Ω∙cm, przy jednoczesnym zachowaniu właściwości 

mechanicznych takich jak trwałość i wytrzymałość. Przy dozo-

waniach rzędu tylko 0,1-0,3% koncentrat ten ma dodatkowo 

niewielki wpływ na właściwości reologiczne i przetwórstwo.

Z praktycznego zatem punktu widzenia wprowadzenie nano-

rurek do układu polimerowego pozwala na jednoczesne malowanie 

elementów z tworzyw sztucznych razem z elementami metalowymi 

przy zastosowaniu elektroforezy, co zmniejsza ilość koniecznych 

do wykonania operacji i tym samym obniża koszty produkcji.

Zalety stosowania jednościennych nanorurek 
węglowych firmy OCSiAl w polimerach

W 2013 roku firma OCSiAl opracowała pierwszą, przemysłową metodę wytwarzania jednościennych 
nanorurek węglowych (SWCNT; nazwa handlowa TuballTM) umożliwiając tym samym znaczne obni-
żenie ceny tego materiału i uczynienie go ekonomicznie dostępnym dla wielu zastosowań przemysło-
wych. SWCNT znane są też czasami pod nazwą nanorurek grafenowych.
 

Podstawowe zalety jednościennych 

nanorurek węglowych 

w zastosowaniach przemysłowych:

–  efektywność działania już od stężenia 0,01%,

–  możliwość wytwarzania kolorowych 

materiałów przewodzących,

–  pozwalają na produkcję przezroczystych 

materiałów przewodzących,

–  zachowują lub poprawiają właściwości 

mechaniczne materiałów. 

https://ocsial.com
https://www.tuball.com
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Artykuł promocyjny

Elektrody silikonowe zawierające 
jednościenne nanorurki węglowe

Branża elektroniczna związana z sektorem ochrony zdrowia rośnie 

w ostatnich latach w sposób znaczący. Różnego typu przenośne 

urządzenia monitorujące stają się nieodłączną częścią naszego 

życia. Wymagają one zastosowania nowych materiałów przewo-

dzących prąd elektryczny i  jednocześnie elastycznych, miękkich 

i miłych w dotyku. Silikon jest w tym przypadku dobrym wyborem, 

ale ze swojej natury jest izolatorem. Tradycyjne dodatki poprawia-

jące przewodnictwo elektryczne, takie jak sadza, wypełniacze, czy 

włókna węglowe wpływają na jego elastyczność, twardość, czy 

przetwórstwo. Jeden z chińskich producentów mieszanek silikono-

wych opracował materiał spełniający specyficzne wymagania użyt-

kowników elastycznych elektrod. Wprowadzenie nanorurek węglo-

wych do silikonu pozwoliło na uzyskanie rezystywności na poziomie 

102 Ω·cm, małej twardości i dużej elastyczności. Materiał ten nie 

pozostawia również śladów na skórze, co może się zdarzyć w przy-

padku zastosowania sadzy jako materiału przewodzącego. 

Innym urządzeniem, które już trafiło na rynek, jest elektro-

niczne urządzenie do masażu impulsowego. Jednościenne 

nanorurki węglowe firmy OCSiAl wprowadzone do kauczuku 

silikonowego dały w  tym przypadku rezystancję objętościową 

< 300 Ω z zachowaniem właściwości mechanicznych, elastycz-

ności i bez wpływu na przetwórstwo. 

Szeroko prowadzone testy nie wykazują żadnego działania 

drażniącego, uczulającego, czy toksyczności ostrej przy zasto-

sowaniu nanorurek węglowych w  materiałach polimerowych. 

Zostały już dopuszczone do stosowania w większej skali przez 

odpowiednie Instytucje w Europie, czy Stanach Zjednoczonych.

Kauczuk fluorowy (FKM) odporny  
na ekstremalne warunki

Współpraca firm OCSiAl i Daikin zaowocowała opracowaniem 

przewodzących mieszanek kauczuku fluorowego z nanorurkami 

charakteryzujących się podwyższoną odpornością mechaniczną 

i odpornością termiczną. 

Poprawa właściwości mechanicznych kauczuku fluorowego 

jest bardzo ważna zwłaszcza w  przemyśle motoryzacyjnym, 

wydobywczym, czy lotniczym. Wysoka odporność chemiczna 

i odporność na wysokie temperatury sprawia, że FKM jest mate-

riałem często branym pod uwagę przy projektowaniu elementów 

pracujących w  trudnych warunkach środowiskowych. Specy-

ficzne zastosowania wymagają nieustannej pracy nad poprawą 

właściwości mechanicznych FKM, takich jak moduł, odporność 

na rozdzieranie i wytrzymałość na rozciąganie. 

Jak wynika z doświadczeń obu firm, wprowadzenie zaledwie 

0,3% jednościennych nanorurek węglowych TuballTM, umoż-

liwia uzyskanie rezystancji objętościowej poniżej 10 Ω·cm. Takie 

niewielkie dozowanie pozwoliło uniknąć kompromisów typo-

wych dla innych dodatków przewodzących w  zakresie twar-

dości, szybkości wytłaczania oraz pogorszenia właściwości 

mechanicznych.

Konieczność zagwarantowania stabilności i trwałości mate-

riału wymaga testowania gumy w  warunkach eksploatacyj-

nych. Badania w  temperaturze 200°C wykazały, że guma 

zmodyfikowana nanorurkami firmy OCSiAl wykazała poprawę 

wytrzymałości na rozdzieranie o  61%, wytrzymałość na 

rozciąganie o  92%, a  także lepsze właściwości elastyczne 

przy zachowaniu twardości. Po starzeniu cieplnym w 230°C 

kauczuk fluorowy modyfikowany nanorurkami w porównaniu 

do materiałów bez nanorurek miał ponad 80% wyższą wytrzy-

małość na rozdzieranie, 54% wyższy moduł i zachował właści-

wości elastyczne.

Daje to dobry punkt wyjściowy przy pracy nad opracowywa-

niem mieszanek FKM pod o-ringi, węże do pojazdów hybrydo-

wych czy choćby elementy gumowe robotów. 

Dystrybutorem jednościennych nanorurek węglowych firmy 

OCSiAl w Polsce jest firma C.H. Erbslöh Polska Sp. z o.o. I

https://ocsial.com
https://ocsial.com
https://www.tuball.com
http://www.cherbsloeh.pl
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Metale jako tworzywa mają więcej wad 

niż zalet: ich produkcja oraz prze-

twarzanie (odlewanie, kucie, spiekanie) jest 

energochłonne, a  obróbka mechaniczna 

(skrawanie) wiąże się z dużą ilością odpadu. 

Metale są bardzo ciężkie w  porów-

naniu z tworzywami sztucznymi i materia-

łami naturalnymi, ponadto korodują, a ich 

ochrona przed tym niszczącym procesem 

jest kosztowna. Własności mechaniczne 

metali są znacznie mniej zróżnicowane niż 

tworzyw sztucznych. Wreszcie metale są 

nieprzezroczyste, co w wielu potencjalnych 

zastosowaniach jest ich istotną wadą.

Polimery przewodzące ze względu 

na mechanizm przewodzenia można 

podzielić na: 

– polimery przewodzące redoksowo – 

posiadające w  swojej budowie grupy 

funkcyjne zdolne do odwracalnego pro-

cesu utleniania i redukcji, a w związku 

z tym pozwalające na przemieszczanie 

się elektronów, czyli przepływ prądu;

– polimery przewodzące elektronowo 

– zawierają one zdelokalizowane elek-

trony π tworzące chmurę elektronową 

(podobną do tej w kryształach metalicz-

nych) w obrębie łańcucha głównego;

– polimery przewodzące jonowo zwane 

polielektrolitami, zawierające w swojej 

budowie grupy funkcyjne zdolne do 

tworzenia jonów, np. grupa sulfonowa 

lub aminowa. 

Przewodnictwo takich związków mieści 

się w  szerokim zakresie od 10-4 S/cm 

(charakterystycznym dla izolatorów) do 

ponad 104 S/cm, co odpowiada warto-

ściom przewodników. 

Przewodzenie prądu elektrycznego 

przez te polimery polega na ruchu elek-

tronów w obrębie pojedynczych cząste-

czek oraz przeskokach elektronów 

pomiędzy sąsiednimi makrocząsteczkami.

Wspólną cechą polimerów przewo-

dzących jest obecność w  ich strukturze 

układu sprzężonych wiązań podwójnych, 

a najprostszym związkiem tego typu jest 

poliacetylen. Jednak sama obecność 

układu wiązań podwójnych nie wystarcza, 

ponieważ poliacetylen jest zaledwie 

półprzewodnikiem o  dość niskim prze-

wodnictwie właściwym, znacznie mniej-

szym niż dla powszechnie stosowa-

nego krzemu (dla którego przewodnictwo 

właściwe wynosi około 10-3 S/m). 

Poliacetylen
Domieszkowany poliacetylen wyka-

zywał najwyższe spośród wszyst-

kich dotąd poznanych polimerów prze-

wodnictwo elektryczne (ok. 105 S/m), 

podczas gdy przewodnictwo elektryczne 

srebra i miedzi wynosi 108 S/m.

Poliacetylen znalazł zastosowanie 

w  układach zamkniętych, takich jak 

baterie i akumulatory. Przeszkodą w szer-

szym zastosowaniu tego polimeru jest 

fakt, że domieszkowany poliacetylen 

jest niestabilny w  warunkach atmos-

MATERIAŁY POLIMEROWE I DODATKI PRZEWODZĄCE

Tworzywowe przewodniki

Jeszcze niedawno stwierdzenie, że tworzywa sztuczne mogą być doskonałymi przewodnikami, przy-
jęte zostałoby z powątpiewaniem. Obecnie już nikt tego nie kwestionuje. Pojawia się natomiast pyta-
nie jak szybko materiały polimerowe przewodzące prąd elektryczny wyprą tradycyjne półprzewodniki. 
Metale i ich stopy stosowano jako przewodniki elektryczności od chwili jej odkrycia. Przez wiele lat pozy-
cja metalurgii w tej dziedzinie techniki była niezagrożona. Wszystkie nowo odkryte tworzywa sztuczne 
były izolatorami lub co najwyżej półprzewodnikami. Jednak w wyniku odkryć laureatów Nagrody Nobla 
oraz pracy wielu innych ośrodków naukowych z tej niszy technologicznej metalurgia jest wypierana. 
Polimery przewodzące stają się coraz bardziej popularne i z pewnością przyczyniły się to do rozwoju 
jednej z najnowocześniejszych obecnie dziedzin nauki – elektroniki molekularnej. 

Izabela Gajlewicz
Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników 
 

https://www.plastnews.pl/katalog
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ferycznych. Obecnie znanych już jest 

wiele innych polimerów przewodzących, 

znacznie trwalszych i wykazujących dość 

wysokie przewodnictwo, rzędu kilkuset 

lub kilku tysięcy S/m. Jest to wprawdzie 

wartość mniejsza niż dla metali, ale dla 

wielu zastosowań jest ona wystarczająca.

Polianilina 
Polianilina (PANI) występuje w  kilku 

różniących się stopniem utlenienia formach, 

z  których tylko sól emeraldyny prze-

wodzi prąd elektryczny. Każdą z tych form 

można przekształcić w inną dzięki stopnio-

wemu utlenieniu lub redukcji wyjściowej 

cząsteczki. Zmianom tym towarzyszy 

zarówno zmiana przewodnictwa elektrycz-

nego oraz barwy. Przewodząca postać 

polianiliny to ciemnozielony proszek.

Czysta polianilina osiąga przewod-

nictwo nawet do 104 S/cm. Stanowi 

doskonały materiał antystatyczny. 

Jest stosowana jako składnik lakierów 

i  mieszanin absorbujących promienio-

wanie mikrofalowe w zakresie radarowym. 

Stosowana jest również w akumulatorach 

litowo-polimerowych. Dzięki właściwo-

ściom elektroluminescencyjnym stoso-

wana jest w  wyświetlaczach polimero-

wych (OLED – Organic Light Emitting 

Diode). Polianilina jest także wykorzysty-

wana jako katalizator w procesach kata-

lizy heterogenicznej.

Polipirol
Wśród polimerów przewodzących 

prąd elektryczny polipirol zajmuje dość 

szczególne miejsce. Zainteresowanie, 

jakie budzi ten polimer wynika zwłaszcza 

z  jego dużego przewodnictwa właści-

wego połączonego ze znaczną stabil-

nością w  warunkach atmosferycznych 

i  biokompatybilność. W  konsekwencji 

polimer ten posiada znaczny potencjał 

aplikacyjny. Jak do tej pory polipirol stoso-

wany był z powodzeniem w różnorodnych 

prototypowych urządzeniach, takich jak 

czujniki amperometryczne, biosensory, 

ogniwa elektrochemiczne wtórne, super-

kondensatory, czy powłoki antyelektro-

magnetyczne. 

Polimer ten może być wytwarzany 

zarówno w procesie elektropolimeryzacji, 

a w celu wygenerowania ładunku stosuje 

się proces domieszkowania wykorzy-

stując do tego celu m.in. aniony tetraflu-

oroboranowe, chloranowe(VII) czy anion 

tosylanowy. Dzięki usieciowaniu zacho-

dzącemu podczas elektrochemicznego 

procesu otrzymywania polipirolu, nabywa 

on niezbędnej sztywności, a przez dobór 

odpowiedniego przeciwjonu możliwa 

jest kontrola właściwości fizycznych 

i  chemicznych polimeru. Znanych jest 

również wiele metod otrzymywania poli-

pirolu na drodze syntezy chemicznej 

z wykorzystaniem różnych katalizatorów 

(np.: FeCl3). Polipirol może być wyko-

rzystywany do powierzchniowej mody-

fikacji różnych materiałów, a  w zależ-

ności od grubości warstwy polimerowej 

jest ona przeźroczysta i  antyelektro-

statyczna. Polimer ten stosowany jest 

także do budowy baterii, a  ze względu 

na trwałość w warunkach atmosferycz-

nych i w środowisku wodnym, polipirol 

i  kopolimery polipirolu są stosowane 

do otrzymywania kompozytów prze-

wodzących (praktyczne zastosowanie 

znalazły głównie materiały przewodzące 

powierzchniowo, otrzymywane w wyniku 

chemicznej polimeryzacji pirolu in situ). 

Natomiast biokompatybilność polipirolu 

umożliwia jego zastosowanie w różnego 

typu biosensorach. Może także wystę-

pować w  naturalnym środowisku – 

z  poliacetylenem i  polianiliną tworzą 

kopolimery występujące w  niektórych 

rodzajach melaniny.

Politiofen
Politiofen, a zwłaszcza jego pochodne 

z podstawionymi grupami alifatycznymi, 

charakteryzują się dobrą stabilnością 

termiczną i trwałością chemiczną. Polimer 

może powstawać w wyniku procesu elek-

tropolimeryzacji tiofenu, stosując elek-

trody wykonane z  różnych materiałów, 

np. z  tytanu. Politiofen wytwarzany jest 

także w wyniku syntezy chemicznej.

Dołącz do

Katalogu 
Firm

www.plastnews.pl
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Czysty politiofen wykazuje przewod-

nictwo poniżej wartości 10-9 S/cm, a  po 

domieszkowaniu osiąga wartość 102 S/cm. 

W przypadku politiofenu istnieje możliwość 

modyfikowania jego właściwości elek-

trochemicznych poprzez manipulowanie 

strukturą monomeru. Największe znaczenie 

mają modyfikowane pochodne z  bocz-

nymi łańcuchami alifatycznymi – osiągają 

one przewodnictwo nawet do 103 S/cm. 

Jeżeli łańcuch boczny zawiera więcej niż 

trzy atomy węgla to takie polimery lepiej 

rozpuszczają się w wielu rozpuszczalnikach 

organicznych. Politiofen oprócz dobrego 

elektroprzewodnictwa wykazują również 

silną elektroluminescencję.

Poli(3,4-etylenodioksytiofen) 
PEDOT

Poli(3,4-etylenodioksytiofen) jest jednym 

z  najtrwalszych polimerów przewodzą-

cych. Należy do grupy polimerów elek-

trochromowych, czyli polimerów przewo-

dzących zmieniających swą barwę wskutek 

przepływu prądu elektrycznego. PEDOT 

znakomicie przewodzi elektryczność przy 

niskim napięciu, lecz przy wysokim traci 

przewodność i zachowuje się jak półprze-

wodnik o  wąskim paśmie wzbronionym. 

Rozpuszcza się w rozpuszczalnikach orga-

nicznych. PEDOT jako materiał polimerowy 

jest stosowany w odwracalnych ogniwach 

galwanicznych (baterie litowo-polimerowe), 

w  kolorowych organicznych wyświetla-

czach OLED (stosowanych np. w  telefo-

nach komórkowych i przenośnych odtwa-

rzaczach multimedialnych), stosowany jest 

także jako składnik powłok antystatycznych.

Polifenylen
Poli(p-fenylen) jest pierwszym poli-

merem przewodzącym zawiera-

jącym aromatyczny pierścień benze-

nowy w  łańcuchu polimerowym. Jest to 

polimer liniowy, sztywny i trudno rozpusz-

czalny, a  wartość przewodnictwa elek-

trycznego polimeru mieści się w  grani-

cach 10-15 − 5∙102 S/cm. Wzrost prze-

wodnictwa osiąga się poprzez domiesz-

kowanie m.in. sodem lub litem, nato-

miast w  przeciwieństwie do poliacety-

lenu domieszkowanie jodem i bromem nie 

przynosi efektu wzrostu przewodnictwa. 

Jednak większe zainteresowanie budzi 

pochodna poli(p-fenylenu) – poli(p-fenyle-

nowinylen), której przewodnictwo osiąga 

wartość powyżej 102 S/cm. Polimer ten 

wykazuje silne właściwości elektrolu-

minescencyjne i  nieliniowe właściwości 

optyczne. Polimer wykorzystywany jest 

w budowie wyświetlaczy OLED. Po przy-

łożeniu napięcia emituje światło zielone lub 

żółtozielone. Bardzo dobrej jakości poli-

mery przewodzące uzyskuje się poprzez 

modyfikacje monomeru (p-fenylenowiny-

lenu), w wyniku czego powstają polimery 

o bardziej złożonych strukturach.

Polimery przewodzące występu-

jące w  stanie niezdomieszkowanym 

i zdomieszkowanym różnią się znacznie nie 

tylko przewodnictwem elektrycznym, ale 

też i innymi właściwościami, m.in. barwą, 

właściwościami mechanicznymi i  struk-

turą. Na przykład polipirol w stanie utle-

nionym jest ciemniejszy, bardziej poro-

waty i hydrofilowy oraz bardziej odporny 

chemicznie niż polipirol niezdomieszko-

wany. Zależność różnych cech polimerów 

przewodzących od stopnia zdomiesz-

kowania znacznie poszerza możliwości 

zastosowań tych materiałów. Bardzo 

obiecująca jest perspektywa budowy 

plastycznych baterii i  kondensatorów, 

gdzie można wykorzystać procesy utle-

niania i  redukcji polimerów (domieszko-

wanie oraz proces w stosunku do niego 

odwrotny). Firmy Varta oraz Bridgestone/

Seiko na przełomie lat 80. i  90. wpro-

wadziły na rynek baterie z  anodą litową 

i katodą z polimeru przewodzącego (poli-

pirolu lub polianiliny). 

Innym ciekawym sposobem zapew-

nienia przewodnictwa elektrycznego 

polimerom jest użycie przewodzących 

napełniaczy. Takie rozwiązanie jest o tyle 

korzystniejsze, że nie wymaga skom-

plikowanego parku maszynowego oraz 

wyszukanych metod przetwórstwa. 

Polimery z przewodzącymi 
napełniaczami

Zdecydowana większość polimerów 

należy do dielektryków, czyli materiałów 

nieprzewodzących prądu elektrycznego. 

Jednym ze sposobów zwiększania prze-

wodnictwa tworzyw jest wprowadzanie 

do matrycy polimerowej napełniaczy 

przewodzących prąd elektryczny. Jako 

domieszki przewodzące prąd elektryczny 

stosuje się różne gatunki sadz przewo-

dzących, włókna węglowe, nanorurki 

węglowe, grafit, grafen czy proszki metali. 

Wprowadzenie do polimeru wymienio-

nych dodatków prowadzi z jednej strony 

do pożądanych zmian właściwości elek-

trycznych otrzymanego kompozytu, 

jednakże może powodować pogorszenie 

się jego właściwości mechanicznych.

Zależność rezystywności różnych 

kompozytów od zawartości przewo-

dzącego dodatku wykazuje pewne 

wspólne cechy. Dla niewielkich zawar-

tości domieszki przewodzącej, rezystyw-

ność kompozytu niewiele różni się od 

rezystywności polimeru wyjściowego. 

Dopiero po osiągnięciu tzw. krytycznej 

zawartości domieszki obserwuje się 

istotny spadek rezystywności kompozytu. 

Przewodnictwo w kompozytach z dosta-

tecznie dużą zawartością dodatku prze-

wodzącego związane jest z występowa-

niem przewodzących ścieżek tworzonych 

przez stukające się cząstki.

Mechanizm przewodnictwa prądu 

elektrycznego w  elektroprzewodzących 

kompozytach tłumaczy teoria perkolacji. 

Według ogólnej definicji perkolacja to 

„formowanie się ciągłych ścieżek jednego 

czynnika w środowisku innego”. Stężenie, 

powyżej którego zachodzi zjawisko 

ciągłości jednego medium w  drugim, 

określa się mianem progu perkolacji. Owa 

ciągłość najczęściej umożliwia przepływ 

cieczy, prądu elektrycznego, ciepła itp. 

Możliwość utworzenia przepływu 

w  obszarze, w  którym występują 

elementy zdolne do łączenia się z analo-

gicznymi elementami znajdującymi się 

w otoczeniu określa się mianem prawdo-

podobieństwa perkolacji. W elektroprze-

wodzących kompozytach polimerowych 

napełnianych sadzą zjawisko perko-

lacji ma zasadnicze znaczenie, ponieważ 

pierwsze ścieżki przewodzące tworzą się 

wówczas, gdy stężenie sadzy jest równe 

progowi perkolacji.
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Nanokompozyty
Nanokompozyty polimerowe stanowią 

obecnie nowy, dynamiczny kierunek 

rozwoju w  przemyśle tworzyw sztucz-

nych. W  nanokompozytach polimero-

wych fazę ciągłą stanowi polimer, nato-

miast napełniacz o wymiarach cząstek od 

1 do 100 nm powinien być w niej jedno-

rodnie zdyspergowany, wówczas już 

niewielka jego ilość (2-5% wag.) w zasad-

niczy sposób poprawia szereg właści-

wości wyjściowego polimeru, np. para-

metry mechaniczne, barierowe, cieplne, 

elektryczne.

Na poprawę właściwości eksploatacyj-

nych polimerów ma wpływ rodzaj nano-

napełniacza (kształt cząstek, rozmiar 

cząstek, powierzchnia właściwa, stężenie 

fazy rozproszonej), jednak właściwości 

finalne kompozytu polimerowego zawie-

rającego cząstki nieorganiczne zawsze 

zależą od stopnia dyspersji napełniacza 

i  oddziaływań na granicy faz pomiędzy 

komponentami. Homogeniczna i stabilna 

dyspersja tak małych cząstek w ośrodku 

organicznym zawsze stanowiła wyzwanie 

dla badaczy. Wiele uwagi poświęca się 

opracowywaniu metod otrzymywania 

kompozytów o  homogenicznej struk-

turze, w której cząstki napełniacza zostają 

równomiernie rozprowadzone w  całej 

objętości ośrodka zapewniając jedno-

rodność właściwości oraz maksymalne 

wykorzystanie wzmacniającego poten-

cjału fazy rozproszonej.

Kompozyty przewodzące
Przewodnictwo kompozytu zależy 

krytycznie od objętości napełniacza. Dla 

bardzo niewielkich ilości napełniacza 

odległości między środkami ich cząstek 

są duże, w związku z tym przewodność 

całego kompozytu ograniczona jest prak-

tycznie do przewodnictwa samej osnowy 

polimerowej, wykazującej typową rezy-

stywność 10–15Ω∙cm. Kiedy wprowa-

dzona jest dostateczna ilość napeł-

niacza, odległości między ich środkami 

są mniejsze, w  wyniku czego tworzą 

się połączenia. Wskutek tego powstaje 

ścieżka przewodząca, biegnąca przez 

cały materiał. Przejście od izolatora (izolo-

wane cząstki napełniacza) do przewod-

nika (cząstki połączone w całej objętości 

kompozytu) ma naturę perkolacyjną.

Sadza przewodząca  
(ang. carbon black) 

Sadza jest odmianą alotropową węgla 

(drobnokrystaliczna odmiana grafitu). 

Ma postać czarnego proszku o gęstości 

1,6-2,0  g/cm3. Wykazuje odporność 

na działanie wielu czynników chemicz-

nych (np. kwasów). Sadza produko-

wana jest w specjalistycznych reaktorach 

zakładów sadzowych najczęściej w tech-

nologii piecowej i termicznej. Ogrzewana 

w  temperaturze 3000°C pod zmniej-

szonym ciśnieniem, w  atmosferze gazu 

obojętnego przechodzi w  sadzę grafi-

tową o powierzchni właściwej rzędu kilku-

dziesięciu m2/g. Podstawowymi surow-

cami, z których w reakcji niecałkowitego 

spalania powstaje sadza, są: gaz ziemny, 

naftalen, oleje, smoły. Składa się z drobno 

zdyspergowanych cząstek węgla o śred-

nicy w  przedziale 10-210 nm. Zawiera 

głównie węgiel (min. 90%), do 5% tlenu, 

do 1,1% siarki. 

Podstawowe cząsteczki sadzy (agre-

gaty) składające się ze sferycznych 

elementów tworzą strukturę podobną do 

grafitu. Do podstawowych parametrów 

określających właściwości sadzy należą: 

rozmiar cząsteczki wyrażana w nm, liczba 

jodowa określająca aktywność sadzy wyra-

żana w g/kg, liczba DBP określająca struk-

turalność sadzy wyrażana w 10-5 m3/kg. 

Sadza wykazuje skłonność do agre-

gacji i aglomeryzacji.

Cząstki pierwotne napełniacza w formie 

niezaglomerowanej występują w  warun-

kach rzeczywistych niezmiernie rzadko. 

Na skutek związania siłami wzajemnego 

oddziaływania natury fizykochemicznej kilku 

do kilkunastu cząstek pierwotnych napeł-

niacza, powstaje agregat. Jest to forma 

bardzo często występująca w warunkach 

rzeczywistych. Skupisko liczące od kilku 

do kilkunastu agregatów, powiązanych 

siłami wzajemnego oddziaływania natury 

fizycznej lub chemicznej tworzy aglomerat. 

Aglomeracja jest zatem procesem łączenia 

się agregatów w aglomeraty. Dezaglome-

racja natomiast to proces odwrotny, pole-

gający na redukcji rozmiaru aglomeratów, 

zachodzący podczas homogenizacji skład-

ników mieszanki pod wpływem działania 

naprężeń ścinających. Jej stopień zależy 

przede wszystkim od zużytej w procesie 

mieszania energii, wielkości naprężeń prze-

twórczych, kompatybilności składników 

mieszaniny (napełniacza i ośrodka polime-

rowego) i energii kohezji aglomeratów.

Niektóre typy sadz technicznych znaj-

dują zastosowanie jako pigment do 

barwienia taśm, włókien, nici, skóry, 

papieru, tektury, przy produkcji farb, emalii, 

klejów, smarów, tkanin, wyrobów wytła-

czanych. Stosuje się je również w celu: 

– zwiększenia twardości materiału, 

– polepszenia odporności chemicznej 

materiału,

– polepszenia stabilności w świetle,

– zwiększenia przewodnictwa elektrycz-

nego i cieplnego. 

W ostatnich latach z  powodzeniem 

stosuje się sadze techniczne oraz prze-

Rys. 1   Aglomeraty i agregaty sadzy  
(Źródło: International Carbon Black Association)
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wodzące do napełniania kompozytów 

polimerowych. Najwięksi producenci 

sadzy to Cabot, AkzoNobel (Ketjenblack), 

Degussa (Printex).

Włókna węglowe
Włókna węglowe są wytwarzane 

poprzez utlenianie i  pirolizę termiczną 

włókien poliakrylonitrylowych. Nano-

włókna węglowe (CNFS) produkowane są 

metodą elektroprzędzenia. 

Włókna węglowe cechuje mała 

gęstość, wysoka wytrzymałość na rozcią-

ganie i  wysoki moduł Younga, wysoka 

wytrzymałość zmęczeniową oraz wytrzy-

małość na pełzanie, dobrze tłumią drgania 

i są bardzo odporne na ścieranie. Cechują 

się dużą stabilnością wymiarową, małą 

przewodnością cieplną w niskich tempe-

raturach, są odporne na nagłe zmiany 

temperatury, na działanie wielu ośrodków 

chemicznych oraz charakteryzują się 

dobrą przewodnością elektryczną.  

Włókna węglowe charakteryzują się 

dobrą odpornością cieplną i chemiczną, 

a  temperatura pracy jest jednym 

z  najważniejszych kryteriów wyboru 

danego rodzaju włókien do wzmacniania 

materiału kompozytowego. Na przy-

kład właściwości włókien węglowych nie 

zmieniają się w atmosferze nieutleniającej 

do temperatury 2000°C, w  odróżnieniu 

np. od włókien szklanych.

Głównymi zaletami włókien węglowych 

stosowanych do wzmacniania osnów poli-

merowych są mała gęstość, dobra prze-

wodność cieplna i elektryczna, a w przy-

padku zastosowania na materiały cierne 

mały współczynnik tarcia. Ponadto włókna 

te posiadają zdolność tłumienia drgań 

oraz niską absorpcję promieniowania rent-

genowskiego. Do wad włókien węglo-

wych zaliczyć należy brak możliwości ich 

powtórnego stosowania ze względu na ich 

kruchość oraz relatywnie wysoką cenę.

Włókna węglowe wykazują bardzo 

słabą zdolność do wiązania się z osnową 

polimerową, ponieważ są źle zwil-

żalne przez żywice. W  celu polep-

szenia tej cechy, przed zalaniem żywicą 

powierzchnię włókna poddaje się utle-

nianiu. Jeśli po utlenieniu powierzchni 

włókno ma być przechowywane przez 

pewien czas, należy pokryć je odpo-

wiednią preparacją zabezpieczającą 

jego powierzchnię przed pochłanianiem 

wilgoci, a także zmniejszającą podatność 

włókna na pękanie w czasie wytwarzania 

kompozytu lub w czasie pracy.

Kompozyty zbrojone włóknem 

węglowym znajdują szerokie zasto-

sowanie w  budowie samolotów 

i śmigłowców, na odpowiedzialne części, 

np. elementy kadłuba, pokrycia skrzydła, 

lotki, klapy, stery, łopaty wirnika, osłony 

przyrządów, elementy tapicerki i inne.

Producenci włókien i  nanowłókien 

węgowych: Applied Sciences, Inc. (ASI), 

Nanostructured & Armorphous Materials 

Inc. (USA).

Nanowłókna węglowe
Czyli ultracienkie włókna o  średnicy 

≤100    nm charakteryzują się wyjątkowo 

dużym polem powierzchni właściwej. 

Cecha ta sprawia, że produkty z nich wyko-

nane posiadają wyjątkowe właściwości 

mechaniczne, elektryczne i chemiczne. 

Posiadają następujące właściwości: 

średnicę 80÷200 nm, długość 0,5÷20 nm, 

gęstość 1,9 g/dm3, rezystywność elektro-

nową 0,75÷0,1 Ω x cm (20÷180 MPa). 

Natomiast grafitowane nanowłókna 

węglowe cechują następujące parametry: 

średnica 80÷200 nm, długość 10÷40 nm, 

gęstość 1,9 g/dm3, rezystywność elek-

tronowa 0,75÷0,1Ω x cm (20÷180 MPa). 

Nanowłókna węglowe mogą być stoso-

wane, między innymi w: 

– nanokompozytach włókno/polimer dla 

podwyższenia wyrobowi finalnemu 

przewodnictwa elektrycznego i wytrzy-

małości, 

– zabezpieczeniach przed promieniowa-

niem elektromagnetycznym.

Nanowłókna węglowe wykorzystywane 

są do modyfikacji termoplastów: PP, PE, 

PS, ABS, PA 6, PA 6/6, PC, PC/ABS, 

PBT, PC/PBT, PPS, PEI oraz mieszanek 

gumowych na bazie kauczuków natural-

nych i syntetycznych. Poprawiają właści-

wości mechaniczne tworzyw (np. udar-

ność) oraz przewodnictwo elektryczne 

i cieplne. 

Najczęściej spotykane zastosowania to: 

motoryzacja (układy paliwowe, obudowy 

lusterek, zderzaki, opony), lotnictwo 

(układy paliwowe), przemysł (napędy 

dyskowe, elementy stosowane w czystych 

pomieszczeniach, ogniwa paliwowe). 

Przędze z włókien 
węglowych

Ich główni producenci to: Toray Indu-

stries (Japonia), Toho Tenax (Japonia), 

Mitsubishi (Japonia), Hexcel (USA), 

Cytec Industries (USA), Schunk Gruppe 

(Niemcy). Do włókien, w których kompo-

nentem przewodzącym są związki 

węgla, należą takie włókna jak: Enkastat 

(Niemcy), Toray SA-7 (Japonia), Antron 

(USA), Belltron (Japonia).

Rowing węglowy (roving)
Włókna węglowe firmy Toho Tenax 

(nazywane też rovingiem lub rowingiem)   

są materiałami o  wysokiej wytrzyma-

łości na rozciąganie, wysokim module 

rozciągania i  wielu innych doskona-

łych właściwościach. Rowing węglowy 

jest uważany za jeden z  niezbędnych 

elementów w  konstrukcjach lotniczych, 

sportowych i w branży rekreacyjnej. Stale 

poszukiwane są również nowe zastoso-

wania w  inżynierii lądowej, budownic-

twie i innych gałęziach przemysłu. Poten-

cjalne zastosowania włókien węglowych 

są praktycznie nieograniczone.

Rowing/roving węglowy wytwarza 

się ze specjalnego włókna akrylo-

wego (zwanego prekursorem), najpierw 

poddając je procesowi utleniania, 

a następnie karbonizacji. Oporność elek-

tryczna wynosi 1,6x10-3 Ω*cm.

Nanorurki węglowe
Nanorurki węglowe jako jedna 

z odmian alotropowych węgla są mate-

riałami, które swoją budową przypominają 

walec. Można je zaliczyć do nanonapeł-

niaczy wykazujących strukturę 2D. Śred-

nica nanorurek osiąga wartości od 2 do 

20 nm, natomiast sama ich długość może 

sięgać 2 cm. Nanorurki węglowe zostają 

utworzone poprzez zwinięcie jedno-

atomowej płaszczyzny grafitowej, lecz 
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sposób zwijania płaszczyzn nie jest jedna-

kowy dla każdej nanostruktury. 

Nanorurki dzielą się na:

– Nanorurki jednowarstwowe (SWNT) 

– zbudowane z jednej warstwy atomów, 

zwiniętej w rurkę o średnicy rzędu nano-

metra. W przeciwieństwie do nanorurek 

wielowarstwowych wykazują bardzo 

przydatne własności elektryczne, dzięki 

czemu są rozważane jako główny kan-

dydat do tworzenia przyszłych układów 

elektronicznych.

– Nanorurki wielowarstwowe (MWNT) 

– zbudowane z wielu warstw atomów, 

ułożonych w odstępach podobnie jak 

w  graficie. Ich własności zależą od 

liczby warstw (rys. 3). 

– Nanorurki dwuwarstwowe (DWNT) 

są szczególnie interesujące ponieważ 

zachowują przydatne własności jedno-

warstwowych, a  jednocześnie są od 

nich znacznie odporniejsze chemicznie.

Nanorurki są jednymi z  najwytrzymal-

szych i najsztywniejszych znanych mate-

riałów. Mogą być dobrymi przewodnikami 

lub półprzewodnikami. W teorii nanorurki 

mogą przewodzić prąd o  1000-krotnie 

większym natężeniu niż przewody meta-

lowe o  analogicznej masie. Komercyjne 

zastosowania nanorurek wielowarstwo-

wych jako dodatków modyfikujących 

właściwości przewodzące PC i PA zapo-

czątkowano dopiero we wczesnych latach 

90. XX wieku. Istnieje wiele metod syntezy 

nanorurek węglowych oraz ich modyfikacji 

poprzez wprowadzanie innych atomów 

do wnętrza. Wspólną cecha jest bardzo 

mała wydajność procesów i  wysokie 

koszty otrzymywania produktów. 

Średnica nanorurki jest tysiące razy 

mniejsza od średnicy włókien węglo-

wych, stąd dla uzyskania podob-

nych właściwości wystarcza znacznie 

mniejszy stopień wypełnienia matrycy 

polimeru. Bardziej jednolite przewod-

nictwo powierzchniowe likwiduje możli-

wość występowania punktowych prze-

grzań, charakterystycznych przy obec-

ności włókien węglowych, co znakomicie 

ułatwia wykonywanie produktów o bardzo 

cienkich ściankach. Istnieją metody 

modyfikacji chemicznej powierzchni 

nanorurek poprawiające adhezję do poli-

merowej matrycy.

Nanorurki węglowe zdyspergowane 

w  matrycy polimerowej tworzą nano-

kompozyt polimerowy – materiał o  jako-

ściowo nowych właściwościach. Nano-

rurki są znacznie mniejsze w porównaniu 

do innych dodatków wprowadzanych do 

polimerów i nie są wrażliwe na oddziały-

wanie naprężeń ścinających. Powstały 

nanokompozyt przyjmuje formę izotro-

pową i wyróżnia się wyjątkowo wysokimi 

charakterystykami fizykomechanicznymi, 

takimi jak wytrzymałość, odporność na 

odkształcenia dynamiczne, ciągliwość, 

przewodnictwo elektryczności i podwyż-

szona odporność termiczna. 

Dodatki o  większych rozmiarach są 

często orientowane w  masie produktu 

pod wpływem wysokich sił ścinania, 

występujących w  procesie formo-

wania metodą wtrysku. Powoduje to 

nierówną dystrybucję cząstek dodatków, 

zwłaszcza w miejscach, takich jak naroża, 

czy krawędzie otworów. W  wypadku 

dodatków przewodzących powoduje 

to tworzenie miejsc o  zróżnicowanej 

przewodności. Produkty otrzymywane 

z nanokompozytów polimerowych zawie-

rających nanorurki węglowe cechuje: 

doskonała jakość powierzchni, brak znie-

kształceń, jednakowy skurcz w każdym 

kierunku. Niskie napełnienie nie wpływa 

na zmianę lepkości polimeru w  warun-

kach przetwórstwa.

Bardzo istotny jest fakt, że w porów-

naniu do sadzy przewodzącej lub włókien 

węglowych taką samą wartość rezystancji 

powierzchniowej lub skrośnej produktu 

uzyskuje się przy mniejszym o  ponad 

połowę napełnieniu. 

Uzyskuje się równocześnie wyższe 

wartości wydłużenia przy zerwaniu 

i znacznie wyższą udarność. Mieszaniny 

polimerowe zawierające 4÷7% nanorurek 

węglowych cechuje oporność powierzch-

niowa rzędu 104÷109 Ω. Tworzywa takie 

nie kumulują ładunków elektrostatycz-

nych jak inne tworzywa dielektryczne 

o oporności powierzchniowej wynoszącej 

1014÷1016 Ω. Niewielkie napełnienie nie 

zwiększa ciężaru produktu i  daje efekty 

nieporównywalnie większe w  stosunku 

do napełnienia sadzą przewodzącą czy 

włóknami węglowymi.

Nanokompozyty polimerowe z  nano-

rurkami węglowymi to odpowiedni mate-

riał, jeśli wymagana jest wysoka czystość 

(np. w napędach dyskowych), elementy 

antystatyczne w  motoryzacji (zbior-

niki paliwowe i elementy układu paliwo-

wego w  postaci obudowy filtrów czy 

modułów pomp), barierowość ograni-

czająca emisję z  układów paliwowych. 

Zastosowanie przewodzących tworzyw 

umożliwia elektrostatyczne lakierowanie 

wielu elementów samochodowych, takich 

jak: zderzaki, błotniki, kołpaki, obudowy 

Rys. 2   Włókno węglowe Pyrograf I   
(Źródło: http://apsci.com/))

Rys. 4   Alotropowe odmiany węgla i ich 
struktury  
(Źródło: R. Świercz, Grafen – kierunki 
rozwoju, zastosowanie, Mechanik,  
12 (2015) 67-70)

Rys. 3   
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lusterek, uchwyty drzwiowe, czy inne 

elementy wnętrza, bez konieczności 

stosowania przewodzących, podkłado-

wych warstw „primerów”.

Specjaliści firmy Hyperion prowa-

dzili szerokie prace związane z  modyfi-

kacją elastomerów wykorzystując nano-

rurki węglowe Fibril. Fluoroelastomery 

(FKM) uzyskują przewodnictwo elek-

tryczne przy napełnieniu rzędu 2% oraz 

uzyskują jeszcze lepszą i  tak znako-

mitą odporność chemiczną. Pozwala to 

na produkcję chemoodpornych, prze-

wodzących i  elastycznych uszczel-

nień (np. oringów), nawet o stosunkowo 

niskich twardościach w  skali Shore’a 

A. Nowoczesne szybkozłącza w  ukła-

dach paliwowych zawierają uszczelnienia 

wykonane z  modyfikowanego w  ten 

sposób kauczuku Viton. Uszczelnienia 

gumowe zawierające napełnienie nano-

rurkami węglowymi oferuje amerykańska 

firma Recently Precix Inc., dostawca 

systemów uszczelnień dla motoryzacji, 

lotnictwa i  przemysłu. Hyperion oferuje 

także przedmieszki gumowe zawierające 

Fibril na bazie kauczuków EPDM.

Nanorurki są jednymi z  najwytrzymal-

szych i najsztywniejszych znanych mate-

riałów. Wykazują niezwykłą wytrzymałość 

na rozrywanie i  unikatowe właściwości 

elektryczne (mogą być one przewod-

nikami lub półprzewodnikami w  zależ-

ności od ułożenia linii wiązań wzdłuż albo 

w poprzek nanorurki; teoretycznie mogą 

przewodzić prąd o  1000-krotnie więk-

szym natężeniu niż przewody metalowe 

o analogicznej masie). Są również znako-

mitymi przewodnikami ciepła. Cechują 

się dużą stabilnością chemiczną i bardzo 

dużą zdolnością do elastycznych i odwra-

calnych odkształceń pod wpływem sił 

ściskających lub zginających, co  wynika 

z elastyczności i  „pustej” struktury, przy 

czym właściwości nanorurek zależą też 

od ich skrętności. Nanorurki nie są nato-

miast wytrzymałe na zgniatanie. 

Grafen
Grafen jest alotropową formą węgla, 

która może występować w postaci poje-

dynczej warstwy. Posiada dwuwymiarową 

strukturę o grubości jednego atomu węgla. 

Grafen charakteryzuje się niespotyka-

nymi parametrami fizycznymi, jest również 

znakomitym przewodnikiem prądu: ruchli-

wość elektronów 20000  cm2/Vs, rezy-

stywność rzędu 10-6 Ω∙cm, prędkość elek-

tronów w  grafenie wynosi 106 m/s, co 

pozwala na zaobserwowanie efektów rela-

tywistycznych. Grafen może być łączony 

z  innymi pierwiastkami, np.  z  żelazem, 

dzięki czemu można modyfikować jego 

właściwości, materiał taki może być super-

paramagnetykiem.

Grafen zbudowany jest z pojedynczej 

warstwy atomów węgla, które tworzą 

połączone pierścienie sześcioczłonowe. 

Długość wiązań pomiędzy atomami węgla 

wynosi około 0,0142 nm. Po raz pierwszy 

udało siego wyizolować w 2004 r. grupie 

brytyjsko-rosyjskich naukowców, którzy 

w 2010 r. za badania nad tym materiałem 

dostali Nagrodę Nobla.

Należy zwrócić uwagę, że obecnie defi-

nicja grafenu obejmuje nie tylko poje-

dynczą strukturę jednoatomową, a w wielu 

publikacjach naukowych przyjmuje się, 

że grafen może posiadać do 10 warstw 

atomów węgla. Powyżej tej wartości 

badany materiał uznaje się już za grafit.

Grafen ma szczególne właściwości 

– jest niezwykle twardy i  wytrzymały. 

Jest ponad dwustukrotnie wytrzymalszy 

od stali (o tej samej grubości), a  przy 

tym niezwykle elastyczny i  można go 

rozciągać nawet o 20%. 

Grafen ma niewielką rezystywność, 

która wynosi 10-8 Ω∙m. Wystarczy jednak 

prosta obróbka chemiczna, chociażby 

dołączenie atomów wodoru, a  z ideal-

nego przewodnika staje się idealnym 

izolatorem (tzw. grafan). Ciekawe jest 

również to, że można osiągnąć wszystkie 

stadia przewodzenia prądu. Pomimo, 

że grafen jest całkowicie przezroczysty, 

to przez jego pojedynczą warstwę nie 

przechodzą nawet atomy helu. Pręd-

kość poruszających się w grafenie elek-

tronów wynosi 1/300 prędkości światła. 

Te unikalne właściwości pozwalają wyko-

rzystać ten materiał w wielu dziedzinach, 

takich jak przemysł elektroniczny, energe-

tyczny, czy medycyna.

Obecnie opracowane są tysiące 

różnych metod otrzymywania grafenu 

w różnych wymiarach, geometrii i jakości. 

Podstawowy podział grafenu zwią-

zany jest z technologią jego wytwarzania 

i potencjalnymi aplikacjami:

– grafen i  grafen płatkowy stosowany 

w  materiałach kompozytowych, far-

bach przewodzących, 

– płaski grafen do urządzeń o mniejszej 

wydajności (mogący zawierać defekty 

strukturalne),

– płaski grafen dla urządzeń elektrycz-

nych o wysokiej wydajności (wysokiej 

jakości grafen, pozbawiony wad struk-

turalnych).

Grafen oprócz szerokiego zastoso-

wania w elektronice wskazuje swój poten-

cjał aplikacyjny również w  innych gałę-

ziach przemysłowych. Tusze z domieszką 

grafenu mogą przewodzić prąd, lakiery 

z domieszką grafenu mogą być bardziej 

wytrzymałe i mogą pochłaniać promienio-

wanie radarowe. Materiały kompozytowe 

powstające na bazie grafenu w  zależ-

ności od stawianych im wymagań mogą 

znaleźć szerokie zastosowanie prak-

tycznie w każdej dziedzinie przemysłu. I
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Prognozy wskazują, że niemożliwe jest utrzymanie aktu-

alnego modelu wykorzystania w  światowej gospodarce 

materiałów i surowców z uwagi na znaczne uszczuplenie tych 

zasobów w środowisku naturalnym. Dotyczy to również tworzyw 

sztucznych – wytwarzanych ciągle jeszcze z  nieodnawial-

nych zasobów naturalnych (ropa naftowa, gaz). Równie ważne 

jest ograniczenie marnowania zasobów, jakie stanowią dzisiaj 

tworzywa sztuczne i wyroby z nich wykonane oraz zatrzymanie 

zanieczyszczania środowiska, zwłaszcza wodnego, odpadami 

tworzyw, które w niektórych regionach świata osiągnęło już kata-

strofalne rozmiary. 

Już teraz postuluje się konkretne działania, aby przeciwdziałać 

tym wyzwaniom. Przede wszystkim należy:

– tam, gdzie to jest możliwe i ekologicznie uzasadnione, odcho-

dzić od wyrobów jednorazowych na rzecz trwałych wyrobów 

wielokrotnego użycia,

– zmienić podejście przy projektowaniu wyrobów tak, aby moż-

liwe były naprawy wyrobów (np. łatwa wymiana modułów), 

a po zakończeniu etapu użytkowania wszystkie materiały kon-

strukcyjne tych wyrobów można było poddać recyklingowi,

– poprawić systemy zbiórki selektywnej odpadów i  ich sorto-

wania,

– udoskonalać technologie recyklingu; zwiększać ich wydajność 

i poprawiać jakość odzyskanych surowców,

– promować i nagradzać używanie surowców wtórnych odzy-

skanych w recyklingu (recyklatów),

– nienadające się do recyklingu mechanicznego odpady two-

rzyw sztucznych poddać procesom recyklingu chemicznego.

Rozwój nowoczesnych technologii i  poszukiwanie nowych 

źródeł surowców do produkcji tworzyw to ważny elementów 

osiągnięcia celów strategii Circular Economy i European Green 

Deal. W tym kontekście kluczowy jest recykling chemiczny.

Czym jest recykling chemiczny?
Najczęściej przyjmuje się definicję, że proces recyklingu tworzyw 

można uznawać za odmianę recyklingu chemicznego, jeżeli w jego 

wyniku zachodzą reakcje chemiczne i powstają nowe substancje. 

W wyniku tych chemicznych przemian polimery degradują się do 

substancji prostszych: oligomerów, małych cząsteczek węglowo-

dorów, czy wręcz monomerów bądź innych prostych substancji, jak 

tlenek węgla czy wodór. Przy takiej definicji recyklingiem chemicznym 

nie są rozpuszczalnikowe metody recyklingu, w których za pomocą 

specjalnych rozpuszczalników rozpuszcza się polimery oddzie-

lając je od zanieczyszczeń, po czym polimery ulegają ponownemu 

wytrąceniu. Z kolei, w recyklingu mechanicznym występują tylko 

procesy fizyczne (oddzielanie tworzyw od zanieczyszczeń, separacja 

poszczególnych polimerów, mycie itp.) i nie prowadzi się operacji 

mających na celu przekształcanie cząsteczek polimerów.

Obrazowo, recykling chemiczny często przedstawia się jako 

jeden z obszarów obiegu zamkniętego, następny za recyklin-

giem mechanicznym (rys. 1).W praktyce stosuje się podział tech-

nologii recyklingu chemicznego na procesy rozkładu termicz-

Recykling chemiczny
 – niezbędny element Gospodarki Obiegu 
Zamkniętego i Europejskiego Zielonego Ładu

W obliczu zagrożeń środowiskowych Europa, jako lider światowych zmian, przyjęła dwa niezwykle 
ambitne strategiczne programy. Ich celem jest ochrona zasobów naturalnych poprzez zwiększenie wyko-
rzystania już używanych surowców (zawracanie materiałów do obiegu – Circular Economy) oraz przeciw-
działanie - lub przynajmniej zahamowanie - gwałtownych zmian klimatycznych, jakie zachodzą pod wpły-
wem szybkiego rozwoju gospodarczego w ostatnim stuleciu (Europejski Zielony Ład - European Green 
Deal). Oba te programy w istotnym stopniu uwzględniają wykorzystanie tworzyw sztucznych, materiałów, 
które zawojowały wiele dziedzin życia z powodu swojej niewiarygodnej wszechstronności i dostępności 
i które stały się w ostatnich dziesięcioleciach symbolem nowoczesności, wygody i postępu.

dr inż. Kazimierz Borkowski
ekspert ds. zrównoważonego rozwoju współpracujący z Fundacją PlasticsEurope Polska



22  PlastNews 3’2022

 Recykling 

nego polimerów (piroliza, zgazowanie) i rozkładu polimerów za 

pomocą polarnych substancji chemicznych (np. rozpuszczal-

ników) – w tym przypadku używa się terminu chemoliza.1

Dlaczego recykling chemiczny  
jest konieczny?

Można przypuszczać, że procesy depolimeryzacji zachodzące 

w  recyklingu chemicznym (zwłaszcza w  metodach termicznej 

degradacji polimerów) będą wymagać większego wkładu energii 

w porównaniu do recyklingu mechanicznego. Dlatego preferowaną 

metodą odzysku tworzyw sztucznych jest recykling mechaniczny, 

którego koszty (ekonomiczne i  środowiskowe) są zwykle niższe 

niż recyklingu chemicznego. Należy pamiętać, że na całkowite 

koszty recyklingu wpływają koszty przygotowania do recyklingu, 

w  tym zbiórki odpadów i  ich rozsortowania, w  tym odseparo-

wania różnych polimerów. Dla pewnej części odpadów, np. mocno 

zanieczyszczonych, odpadów o małych rozmiarach (np. opako-

wania batonów, cukierków) czy wreszcie złożonych opakowań 

wykonanych z kilku polimerów (np. folie barierowe) te koszty przy-

gotowania mogą urosnąć do tak wysokiego poziomu, że recy-

kling mechaniczny może okazać się nazbyt kosztowny i w efekcie 

nieopłacalny. Ponadto nawet przy najlepszych systemach selek-

tywnej zbiórki, zawsze powstaje pewna ilość odpadów (w tym 

np. część odpadów z konsumpcji, zwłaszcza żywność na wynos), 

które nie trafią do pojemników selektywnej zbiórki, tylko wylądują 

w koszach zbiórki mieszanej czy wręcz w środowisku jako śmieci. 

I tutaj rozwiązaniem staje się recykling chemiczny, dla którego odzy-

skanie wartości surowcowej takich odpadów nie jest problemem. 

Co więcej, w niektórych technologiach procesom depolimeryzacji 

można poddać odpady różnych polimerów i  materiały złożone 

(wielopolimerowe). Dodatkową zaletą recyklingu chemicznego jest 

najwyższa jakość otrzymywanych produktów. Pozwala to wyeli-

minować jedną ze słabości recyklingu mechanicznego, którą jest 

zwykle gorsza jakość recyklatów w porównaniu z surowcami virgin. 

Ma to ogromne znaczenie dla akceptacji recyklatów do produkcji 

wyrobów, które mogą mieć kontakt z żywnością, jak np. opako-

wania produktów spożywczych. W obecnej sytuacji w krajach Unii 

Europejskiej mamy duży problem z  zastosowaniem na większą 

skalę dostępnych na rynku recyklatów do produkcji opakowań 

żywności. Pomimo nacisku ze strony społeczeństwa, ekspertów 

od zrównoważonego rozwoju i NGO, a  także ambitnych celów 

legislatorów europejskich, zbyt mało recyklatów trafia do sektora 

produkcji opakowań żywności. Podstawową przyczyną jest troska 

o zachowanie bezpieczeństwa żywności i napojów i wymóg stoso-

wania do produkcji wyrobów mających kontakt z żywnością tylko 

takich materiałów (recyklatów), które spełniają najwyższe normy 

jakościowe i nie spowodują zanieczyszczenia żywności. Idealnym 

rozwiązaniem są systemy recyklingu w zamkniętej pętli (closed-

-loop recycling), gdzie system zbiórki odpadów i  recyklingu jest 

tak zorganizowany, że zużyte opakowania przerabiane są na recy-

klat, który jest używany następnie do produkcji nowych opakowań, 

najczęściej takich samych. Przykładem recyklingu closed-loop 

są systemy zagospodarowania butelek, w tym butelek HDPE na 

mleko w Wielkiej Brytanii, czy butelek PET na napoje i wodę. Częstą 

niedogodnością systemów closed-loop jest konieczność zorga-

nizowania oddzielnego systemu zbiórki tych opakowań, które 

mają być poddane operacjom closed-loop recycling, by wyelimi-

nować możliwość zanieczyszczenia strumienia odpadów. Z tego 

względu systemy recyklingu w pętli zamkniętej nie reprezentują 

obecnie głównego modelu zagospodarowania odpadów2. Wydaje 

się jednak, że rozwój recyklingu w kierunku systemów zamkniętej 

pętli jest jak najbardziej wskazany. Z kolei, z obawy o możliwe zanie-

czyszczenie recyklatów do kontaktu z żywnością, funkcjonujący 

obecnie w Unii Europejskiej system opinii EFSA3 na temat użycia 

konkretnych technologii do wytwarzania takich recyklatów, dotyczy 

w przeważającej większości jedynie jednego polimeru – PET4.

Komisja Europejska próbuje zmienić tę sytuację propo-

nując nowe rozporządzenie w sprawie materiałów do kontaktu 

z żywnością, w  tym recyklatów, które ma zastąpić Rozporzą-

dzenie EU 282/2008 i ułatwić stosowanie recyklatów. W tekście 

proponowanego rozporządzenia, którego publikacja planowana 

jest w I połowie 2022 r., nie ma bezpośredniego odniesienia do 

recyklingu chemicznego, ale użyte sformułowania i definicje5 nie 

wykluczają stosowania tej technologii. 

Recykling chemiczny to technologia 
sprzyjająca ochronie środowiska

Do szacowania oddziaływania wyrobów na środowisko od 

dawna używa się narzędzi grupowanych pod nazwą Life Cycle 

Assessment, LCA (ocena cyklu życia). Opierają się one na 

bezwzględnej lub względnej (przy porównywaniu dwóch lub 

więcej wyrobów) wartości parametrów określających obciążenie 

środowiska przez wyrób w całym cyklu jego życia, od produkcji 

surowców, poprzez wytworzenie wyrobu, jego fazę użytkową, 

Rys. 1   
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aż po zagospodarowanie odpadów powstałych na końcu życia 

wyrobu. Tymi parametrami mogą być np. zużycie energii i emisja 

gazów cieplarnianych, zużycie wody, minerałów itp. Oceny LCA 

wykonuje się również do porównania różnych procesów i/lub tech-

nologii, dzięki czemu dysponujemy różnymi badaniami porów-

nawczymi wpływu na środowisko różnych metod zagospodaro-

wania odpadów tworzyw sztucznych, np. recyklingu mechanicz-

nego, recyklingu chemicznego, spalania z odzyskiem energii, czy 

składowania. Ważne jest, by oceny LCA uwzględniały cały cykl 

życia. Jeśli np. strumień odpadów tworzyw jest poddany recy-

klingowi chemicznemu, zamiast odzyskać z niego energię, należy 

uwzględnić „oszczędzone” emisje gazów cieplarnianych, które 

powstałyby w procesie odzysku energetycznego. 

Opublikowane badania porównawcze oddziaływania metod 

zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych, np. przez 

BASF6, CE Delft7 czy badanie Quantis wykonane przez CEFIC8 

jednoznacznie wskazują, że obciążenie środowiska natural-

nego mierzone jako ślad węglowy (carbon footprint – emisja 

CO2 na tonę odpadów poddanych recyklingowi) dla dojrzal-

szych technologii recyklingu chemicznego (np. piroliza) jest tylko 

nieznacznie większe od śladu węglowego recyklingu mechanicz-

nego. Oczywiście, pod tym względem recykling chemiczny jest 

nieporównywalnie bardziej korzystny od odzysku energetycz-

nego (po pierwsze z powodu emisji CO2 jako produktu spalania 

i po drugie z tytułu unikniętych emisji CO2 związanych z zaosz-

czędzonymi polimerami virgin). W konkluzjach raportu CEFIC-

-Quantis podkreśla się, że technologie recyklingu chemicznego 

mają z jednej strony potencjał zwiększania stopnia zawrócenia 

materiałów do gospodarki (circularity) i oszczędności zasobów 

naturalnych, a z drugiej potencjał obniżania śladu środowisko-

wego, a zatem zdążania w kierunku celów Europejskiego Zielo-

nego Ładu - gospodarki niskowęglowej. 

Zaawansowanie technologii recyklingu 
chemicznego

Technologie recyklingu chemicznego to w  większości młode 

technologie, z których wiele nie osiągnęło jeszcze wielkoskalowej 

dojrzałości technologicznej. Pomimo tego, firmy z branży tworzyw, 

zwłaszcza producenci polimerów, są przekonani, że recykling 

chemiczny jest niezbędnym elementem gospodarki obiegu zamknię-

tego. Te technologie mogą także stanowić podstawy dla strategii 

rozwojowej firm w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Stowarzyszenie europejskich producentów tworzyw sztucz-

nych, Plastics Europe, które od początku wdrażania strategii 

Circular Economy i Europejskiego Zielonego Ładu, zaangażo-

wało się mocno w dostosowanie branży do wyzwań obu stra-

tegii, np. przez aktywne wspieranie działań w kierunku zwięk-

szenia recyklingu, ponownego użycia recyklatów itp.9 Firmy 

członkowskie Plastics Europe dostosowują swoje długotermi-

nowe strategie do wymogów czasu i wszystkie zaakcentowały, 

że zrównoważony rozwój zarówno firm, jak i  produkowanych 

przez nie produktów będą wspierały nadrzędne cele obu stra-

tegii: zamykanie obiegu surowców i zmniejszenie śladu środo-

wiskowego. W kontekście recyklingu chemicznego stowarzy-

szenie Plastics Europe opublikowało w ubiegłym roku deklarację 

Tab. 1

Przed 2025 Przed 2030

Deklarowane wydatki 2,6 mld € 7,2 mld €

Produkcja „recyklatów chemicznych” 1,2 mln ton 3,4 mln ton

Tab. 2. Zdolności przerobowe instalacji recyklingu chemicznego (wg S&P Global Platts11)

Firma
Odbiorca 
produktu

Lokalizacja
Zdolność przerobowa  

(ton odpadów na wejściu)
Uruchomienie 

instalacji
Produkt na wyjściu

Plastic Energy SABIC Geleen, NL 20 000 2022 Nafta popirolityczna
Plastic Energy TOTAL Grandpuits, FR 15 000 2023 Nafta popirolityczna
Plastic Energy TOTAL Seville, ES 5 000 2017 Nafta popirolityczna
Plastic Energy TOTAL Almeira, ES 5 000 2015 Nafta popirolityczna
Plastic Energy Exxon Notre Dame Gravenchon, FR 25 000 2023 Nafta popirolityczna
Plastic Energy INEOS Kolonia, DE 30 000 2023 Nafta popirolityczna
Quantafuel BASF Skive, DK 16 000 2019 Nafta popirolityczna
New Energy BASF Budapest, HU 8 000 2018 Nafta popirolityczna
Feunix Ecogy Dow Ternuezen, NL - 2019 Nafta popirolityczna
Mura Dow Teeside, UK 20 000 2022 Nafta popirolityczna
Recycling Technologies Ineos Wingles, FR 15 000 2023 Styren
Recycling Technologies Trinseo Tessenderlo, NL 15 000 2023 Styren
Nexus Shell Norco, Louisiana, USA - 2020 Nafta popirolityczna
UNK INEOS Różne lokalizacje w USA - 2021 Nafta popirolityczna
Nexus CP Chem Różne lokalizacje - 2020 Nafta popirolityczna
Nexus CP Chem Różne lokalizacje - 2020 Nafta popirolityczna
SCG SCG Map Ta Phut, TH 4 000 2021 Nafta popirolityczna
SK Global Chemical Brightnark Korea Południowa 100 000 b.d. Nafta popirolityczna
Agilyx Amsty Oregon, USA 3 650 2019 Styren
Amsty   Illinois, USA 36 500 2023 Styren
Toyo Styrene   Japonia 3 650 2022 Styren
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o podjętych i planowanych do roku 2025 i 2030 inwestycjach 

w technologie recyklingu chemicznego (tab. 1)

Podobne deklaracje płyną z innych regionów świata. American 

Chemistry Council, reprezentująca przemysł chemiczny 

i tworzyw sztucznych w USA, regularnie publikuje aktualizowane 

dane o inwestycjach w kierunku recyklingu chemicznego (w USA 

te technologie najczęściej nazywa się advanced recycling). 

Najnowsze dane wskazują, że od roku 2017 amerykańskie firmy 

chemiczne zainwestowały lub zadeklarowały inwestycje w tech-

nologie recyklingu chemicznego na poziomie 7,7 mld USD10, 

co pozwoli na odzysk do recyklingu dodatkowych kilku mln ton 

odpadów tworzyw sztucznych każdego roku. 

W maju 2021 S&P Platts opublikował raport11 na temat zaawan-

sowania wdrażania technologii recyklingu chemicznego na poziomie 

globalnym, w którym wskazuje na kilkanaście instalacji budowanych 

lub już działających. Śledząc na bieżąco dane podawane do infor-

macji publicznej w internecie można potwierdzić, że każdy miesiąc 

przynosi doniesienia o nowych projektach inwestycyjnych. 

W perspektywie celów Zielonego Ładu – roku 2050, eksperci 

oceniają, że recykling chemiczny jest technologią konieczną 

do osiągnięcia zeroemisyjności gospodarki unijnej. Wg raportu 

McKinsey12, w  roku 2050, ok. 30% surowców do produkcji 

tworzyw będzie pochodziło z procesów recyklingu chemicznego. 

Z kolei w raporcie Uniwersytetu Cambridge recykling chemiczny 

jest uwzględniany jako potencjalny czynnik obniżenia emisyj-

ności gospodarki („Chemical recycling will play an indispensable 

role in a future net-zero emissions plastics system”)13.

Nie ma odwrotu od recyklingu chemicznego
Patrząc na ogromne zaangażowanie przemysłu i  łańcucha 

wartości tworzyw sztucznych w  projekty związane z  recyklin-

giem chemicznym, już teraz te innowacyjne technologie znajdują 

swoje miejsce w światowym procesie zamykania obiegu tworzyw 

sztucznych. Podstawowym argumentem za taką tezą jest fakt, 

że recykling chemiczny rzeczywiście rozwiązuje wiele obecnych 

problemów z zagospodarowaniem odpadów tworzyw sztucznych, 

takich jak np. trudności w recyklingu mechanicznym występujące 

w  przypadku tworzyw złożonych (wielopolimerowych), kompo-

zytów, odpadów mocno zanieczyszczonych i innych. Rozwój recy-

klingu chemicznego będzie przy okazji wpływał na obniżanie emisji 

gazów cieplarnianych, zagospodarowując surowiec odpadowy, 

który obecnie jest spalany z odzyskiem energii – jak wcześniej 

wskazano, przejście od procesów spalania do recyklingu chemicz-

nego skutkuje dużo mniejszą emisją gazów cieplarnianych.

Sukces recyklingu chemicznego jest uwarunkowany poprawą 

legislacji, w  której te technologie zostaną w  pełni uznane za 

część Circular Economy, a „recyklaty” pochodzące z recyklingu 

chemicznego będą traktowane jak pełnoprawne surowce z recy-

klingu. Niezbędne jest doprecyzowanie mechanizmu obliczania 

wykonania poziomu recyklingu chemicznego. Z  oczywistych 

względów nie da się przy rozliczaniu efektów recyklingu chemicz-

nego stosować metod stosowanych w gospodarce odpadowej 

dla recyklingu mechanicznego. Eksperci wskazują, że należy 

tu w  pełni uprawomocnić mechanizmy rozliczania poziomów 

recyklingu na podstawie bilansu masowego. Korzystne byłoby 

sprzężenie tego podejścia z rozwojem digitalizacji zarządzania 

produkcją i strumieni materiałowych. 

Jednocześnie recykling chemiczny nie może być konkurencją 

dla recyklingu mechanicznego i należałoby rozważyć wzmocnienie 

tego stwierdzenia w odpowiedniej legislacji europejskiej i krajowej. I

1  Rozwój recyklingu chemicznego następuje na bieżąco i w jednostkach 

R&D pojawiają się coraz to nowe pomysły, które próbuje się przekształcić 

w funkcjonujące technologie. Za “Chemical Recycling of Polymeric Materials 

from Waste in the Circular Economy. Final Report prepared for the European 

Chemical Agency by RPA Europe SRL, August 2021” można tutaj wspomnieć 

o technologiach, które nie są jeszcze (stan na połowę roku 2021) w fazie 

komercyjnej dostepności na rynku: „hydrocracking, microwave-assisted 

pyrolysis, plasma pyrolysis, pyrolysis with online reforming, and plasma 

gasification”. Z kolei Carbios, opatentował technologie depolimeryzacji PET 

za pomocą nowoopracowanego enzymu PET-depolimerazy i razem z firmą 

Michelin inwestuje w instalację produkcyjną o zdolnościach przetwarzania 

40 tys. t odpadów PET. https://www.carbios.com/en/enzymatic-recycling/

2  Wg Tomra, w skali globalnej, tylko ok. 2% odpadów zbierane i przetwarzane 

jest w pętlach recyklingu z obiegiem zamkniętym.  

https://newsroom.tomra.com/only-2-plastic-packaging-closed-loop/

3  https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/plastics-and-plastic-recycling?qt-

quicktabs_field_collection=3

4  https://www.kunststoffe.de/a/fachartikel/lebensmittelechtes-post-consumer-

rezykla-212520

5  Np. definicje w Art. 2, p. 3: “‘recycling technology’ means a specific 

combination of physical and chemical concepts, principles, and practices to 

recycle a waste stream of a certain type and collected in a certain way into 

recycled plastic materials and articles of a specific type and with a specific 

intended use, and includes a decontamination technology”

6  https://www.basf.com/global/en/who-we-are/sustainability/we-drive-

sustainable-solutions/circular-economy/mass-balance-approach/chemcycling/

lca-for-chemcycling.html

7  https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/03/CE_Delft_2P22_

Exploration_chemical_recycling_Extended_summary.pdf

8  https://cefic.org/app/uploads/2020/12/CEFIC_Quantis_report_final.pdf

9 Jednym z takich działań jest praca w Circular Plastics Alliance, powołanej 

przez Komisję Europejską platformy dla stworzenia warunków istotnego 

zwiększenia wykorzystania recyklatów w gospodarce europejskiej

10  https://www.americanchemistry.com/better-policy-regulation/plastics/

advanced-recycling

11  “Chemical recycling: an overview of technology, market growth and 

environmental impact”, Platts Future Energy Outlook Special Report, S&P 

Global Platts, May 2021. Skrót raportu dostepny pod https://insight.spglobal.

com/story/future-energy-outlooks-special-report-chemical-recycling/page/2/1 

12  https://www.mckinsey.com/industries/chemicals/our-insights/how-plastics-

waste-recycling-could-transform-the-chemical-industry

13  Material Economics (2019). Industrial Transformation 2050 - Pathways to Net-

Zero Emissions from EU Heavy Industry.

https://www.basf.com/global/en/who-we-are/sustainability/we-drive-sustainable-solutions/circular-economy/mass-balance-approach/chemcycling/lca-for-chemcycling.html
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/sustainability/we-drive-sustainable-solutions/circular-economy/mass-balance-approach/chemcycling/lca-for-chemcycling.html
https://www.basf.com/global/en/who-we-are/sustainability/we-drive-sustainable-solutions/circular-economy/mass-balance-approach/chemcycling/lca-for-chemcycling.html
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Firmy poszukujące materiałów pochodzących z  recyklingu 

poużytkowego mogą napotkać trudności związane ze 

stosowaniem tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi 

mechanicznemu. Barwniki, dodatki i obawy związane z zanie-

czyszczeniem mogą znacznie ograniczyć możliwości wykorzy-

stania materiałów pochodzących z recyklingu. Czasami te ogra-

niczenia można rozwiązać za pomocą dodatkowego przetwa-

rzania, a czasami jest to po prostu niemożliwe. Jednak poko-

nanie tych ograniczeń na dużą skalę będzie konieczne.

Ekologia, ruch zero waste i idea zrównoważonego rozwoju są 

silnymi czynnikami oddziałującymi na trendy na rynku tworzyw 

sztucznych. Rosnąca świadomość ekologiczna wśród konsu-

mentów i szeroko komunikowane hasła ekologiczne w mediach 

społecznościach zachęcają do wybierania produktów, które na 

swoich opakowaniach mają oznaczenie „100% z recyklingu” lub 

„opakowanie ekologiczne”. To wyraźny sygnał zachęcający do 

zostania EKO przedsiębiorstwem.

„Nie wyrzucajmy – recyklujmy”
Tworzywa sztuczne to niewątpliwe najczęściej stoso-

wany materiał w  opakowaniach produktów w  wielu bran-

żach. Jest trwały, odporny na uszkodzenia, stosunkowo lekki, 

a  jego produkcja jest znacznie korzystniejsza dla środowiska 

niż np.  opakowania szklane i  powoduje nawet czterokrotnie 

mniejszą emisję dwutlenku węgla. 

Przemysł recyklingowy ma wyjątkową szansę na rozwój 

w Polsce pod warunkiem wprowadzenia odpowiednich, jedno-

litych regulacji prawnych i  uruchomienia procesu edukacyj-

nego dla Polaków, zachęcającego do prawidłowego segrego-

wania odpadów. W przypadku recyklingu odpadów z tworzyw 

sztucznych, wygrywają wszyscy – środowisko jest mniej zanie-

czyszczone przez zalegające na składowiskach odpady, firmy 

recyklingowe mogą się rozwijać, producenci otrzymują dosko-

nały ekologiczny substytut wykonany w 100% z tworzyw z recy-

klingu, a konsumenci mogą cieszyć się ulubionymi produktami 

w zdrowszym dla środowiska opakowaniu i realnie wpływać na 

jego jakość poprzez dalszą segregację.

Recykling jest modny
Hasło „Reduce-Reuse-Recycled” brzmi jak mantra coraz 

większej liczby konsumentów i firm. W dobie mediów społecz-

nościach i wpływowych opinii influencerów, recykling i ekologia 

stały się jednymi z najmodniejszych haseł społecznych dzisiej-

szych czasów. Wraz z  nimi, większą popularność i  uznanie 

zyskują produkty w ekologicznych opakowaniach z recyklingu. 

Ponadto, wiele marek kosmetycznych na świecie sięga również 

po innowacyjny system refilling (ponowne napełnienie pojem-

ników produktem), który w  oparciu o  obowiązujące trendy 

zero waste, jest odpowiedzią na coraz bardziej proekologiczne 

potrzeby odbiorców. Dowody na to, że recykling stał się modny 

i powszechny widać na każdym kroku – na półkach sklepowych 

znak recyklingu można odnaleźć na wielu produktach i często 

jest on dla kupującego powodem podjęcia decyzji zakupowej.

Gospodarka cyrkularna zakłada, że surowce i produkty pozo-

staną w obiegu tak długo jak jest to możliwe, zaś ich wartość 

będzie maksymalizowana. W  konsekwencji będziemy wydo-

TWORZYWA SZTUCZNE Z DODATKIEM MATERIAŁÓW Z RECYKLINGU  
– TWORZYWA CYRKULARNE

Drugie życie tworzyw sztucznych

Zrównoważony rozwój…kiedyś niszowa filozofia biznesową, a teraz siła napędowa wzrostu i rozwoju 
przedsiębiorstw we  wszystkich gałęziach przemysłu. Recykling i  osiągnięcie obiegu zamkniętego 
materiałów jest podstawą ewoluującego zrównoważonego przemysłu tworzyw sztucznych. Niedawno 
zrównoważony rozwój był przejawem dobrowolnego zarządzania, a obecnie korzystanie z materiałów 
pochodzących z recyklingu szybko staje się wymogiem prowadzenia działalności. 

Izabela Gajlewicz
Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
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W przypadku materiałów technicznych, takich jak 

paliwa kopalne, tworzywa sztuczne i metale, które 

często są elementem urządzeń elektronicznych, istotny 

jest proces ich odzyskiwania, gdyż w naszym interesie 

jest materiały nieodnawialne zachować jak najdłużej 

w obiegu. Można to uczynić przede wszystkim poprzez 

ulepszanie istniejących już produktów i ich recykling.

Warto zauważyć, że gospodarka o obiegu zamkniętym 

ma zalety wykraczające poza walory środowiskowe. 

W przeciwieństwie do gospodarki liniowej, ta o obiegu 

zamkniętym może przynieść korzyści zarówno 

klimatowi, jak i biznesowi. 

Wdrażanie cyrkularnych modeli biznesowych 

sprzyja poprawie innowacyjności i konkurencyjności 

przedsiębiorstwa – pozwala wyróżnić się na rynku  

oraz zmniejszyć koszty działalności przy jednoczesnym 

podniesieniu jakości świadczonych usług. 

bywać mniej surowców naturalnych i produkować mniej śmieci, 

a te które już powstaną wykorzystamy ponownie do produkcji. 

Wyróżniliśmy kilka zasad, którymi kieruje się gospodarka 

o obiegu zamkniętym. Pierwszym krokiem w kierunku ich reali-

zacji jest zrozumienie, w jaki sposób materiały krążą w obiegu 

zamkniętym. W  gospodarce o  obiegu zamkniętym mate-

riały krążą w  dwóch odrębnych cyklach, biologicznym oraz 

technicznym i  syntetycznym. Ponieważ przetwarzane są one 

w  różnych procesach istotne jest, aby te dwa rodzaje mate-

riałów od siebie odseparować. Wtedy po zużyciu będzie można 

je odzyskać i poddać kolejnej przeróbce.

Co nowego na rynku?
Na początku roku firmy TotalEnergies i  Berry Global ogło-

siły podjęcie współpracę w celu uczynienia opakowań żywności 

bardziej ekologicznymi. TotalEnergies będzie dostarczać Berry 

Global certyfikowane cyrkularne polimery uzyskane w  wyniku 

zaawansowanego recyklingu poużytkowych odpadów z tworzyw 

sztucznych, które w innym przypadku trudno byłoby poddać recy-

klingowi w  istniejących procesach. Pomoże to zmniejszyć ilość 

odpadów i  pozwoli firmie Berry Global wykorzystywać więcej 

tworzywa sztucznego z  recyklingu w  opakowaniach żywności 

i  napojów, a  także w  opakowaniach dla przemysłu farmaceu-

tycznego. Dzięki ciągłemu przetwarzaniu surowca w  krakingu 

parowym w  Antwerpii, portfolio TotalEnergies z  polietylenu, 

polipropylenu i polistyrenu jest dostępne jako certyfikowany mate-

riał z  zaawansowanego recyklingu. Certyfikowane, cyrkularne 

tworzywa sztuczne TotalEnergies wykazują właściwości zbliżone 

do pierwotnych, odpowiednie do zaawansowanych, wymagają-

cych zastosowań. Od 2023 r. surowiec z trudnych do recyklingu 

odpadów z tworzyw sztucznych będzie produkowany w  powsta-

jącym zakładzie recyklingu TotalEnergies we Francji. Współpraca 

obu firm pokazuje chęć uczynienia opakowań bardziej cyrkular-

nymi i zrównoważonymi, szczególnie w przypadku wymagających 

zastosowań do kontaktu z żywnością, w których nie istnieje żadne 

inne rozwiązanie w zakresie obiegu zamkniętego. TotalEnergies 

Certified Circular Polymers są zgodne ze schematem certyfikacji 

ISCC PLUS, który zapewnia identyfikowalność w całym łańcuchu 

wartości, od surowca aż do produktu końcowego.

W celu wykorzystanie tworzyw sztucznych pochodzących 

z  recyklingu współpracę nawiązały firmy, SABIC, dostawca 

tworzyw sztucznych, Ella’s Kitchen, marka żywności dla niemowląt 

i  Gualapack, działająca na rynku woreczków dziobkowych 

w segmencie żywności dla niemowląt. Firmy wspólnie wprowa-

dziły na rynek nowe wieczko na jedzenie dla niemowląt wykonane 

z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Nasadka jest 

wykonana z certyfikowanych cyrkularnych polimerów pochodzą-

cych z portfolio TRUCIRCLE firmy SABIC. TRUCIRCLE to portfolio 

przetworzonych tworzyw sztucznych pozyskanych z odpadów 

poużytkowych, które w  innym przypadku byłyby przeznaczone 

do spalenia lub składowania Tworzywa od SABIC są następnie 

wykorzystywane do produkcji zakrętki przez firmę Gualapack 

i Ella’s Kitchen. Tym samym Ella’s Kitchen staje się pierwszą firmą 

w kategorii żywności dla niemowląt, która zastosuje certyfiko-

wane cyrkularne polimery z portfolio TRUCIRCLE firmy SABIC. 

Koncern SABIC jest zaangażowany w  tworzenie zrównowa-

żonych, innowacyjnych rozwiązań dla swoich klientów, które 

zostały wyprodukowane w sposób optymalizujący zasoby natu-
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ralne naszej planety i tworzy wartość z tworzywa poużytkowych. 

Wykorzystując zaawansowaną technologię recyklingu, produ-

kuje materiały do wysokiej jakości opakowań przeznaczonych 

do kontaktu z żywnością, które można wielokrotnie poddawać 

recyklingowi. Ta nowa współpraca z Ella’s Kitchen jest korzystna 

dla ekosystemu pakowania żywności i jest kolejnym znaczącym 

krokiem w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym dla zużytych 

tworzyw sztucznych. Cyrkularne polimery SABIC są certyfikowane 

w ramach programu International Sustainability and Carbon Certi-

fication Plus (ISCC PLUS) zgodnie z podejściem bilansu masy. 

Także Solvay, światowy dostawca polimerów specjalistycz-

nych, wprowadził niedawno nową rodzinę wysokowydajnych 

mieszanek poliamidowych HPPA Omnix zawierających min. 33% 

surowców wtórnych, składających się w 70% z żywicy pocho-

dzącej z  recyklingu PIR/PCR. Innowacyjna technologia Omnix 

ReCycle HPPA jest zgodna z przyjętą przez firmę strategią One 

Planet, zmierzającą do ciągłej poprawy śladu ekologicznego 

i  cyrkularności portfolio produktów oferowanych przez firmę. 

Solvay HPPA z recyklingu z 50% wzmocnieniem z włókna szkla-

nego Omnix ReCycle, który jest prawdziwym przełomem na 

rynku poliamidów do sprzętu AGD. Produkt łączy w sobie wyjąt-

kowe właściwości mechaniczne pierwotnego półaromatycz-

nego HPPA z lepszym przepływem, mniejszą chłonnością wody 

i  najlepszym w swojej klasie wyglądem powierzchni. Ponadto 

jego wyjątkowy profil wydajności i  zrównoważonego rozwoju 

oferuje atrakcyjne rozwiązanie materiałowe dla właścicieli marek 

i  producentów, którzy chcą zwiększyć zawartość materiałów 

z  recyklingu w swoich produktach, bez uszczerbku dla stabil-

ności wymiarowej, wysokiej sztywności, odporności na uderzenia 

i przetwarzalności. Omnix ReCycle oszczędza zasoby i posiada 

niższy ślad węglowy w porównaniu z pierwotnym HPPA, wyka-

zując w ten sposób o 30% niższy współczynnik ocieplenia global-

nego (GWP). Jednocześnie nadaje się do zastąpienia słab-

szych poliamidów (PA) oraz metali. Na przykład w sprzęcie AGD 

zapewnia wyższą trwałość niż standardowe polimery PA6 czy 

PA66. Pomaga to producentom OEM zmniejszyć liczbę uszko-

dzeń i  zwrotów z  tytułu uszkodzeń, jednocześnie spełniając 

wymagania klientów wynikające z  rosnącej świadomości konsu-

mentów dotyczącej długowieczności i  mniejszego wpływu na 

środowisko przy wyborze produktów. Dzięki doskonałemu wyglą-

dowi powierzchni, nowy HPPA z recyklingu może również wyeli-

minować potrzebę malowania, co zwiększa jego ogólne zrów-

noważone korzyści i ułatwia recykling po zakończeniu użytko-

wania w zastosowaniach w coraz bardziej obiegowej gospodarce 

tworzyw sztucznych. Solvay Omnix ReCycle może być przetwa-

rzany na standardowych urządzeniach do formowania wtrysko-

wego, w tym przy użyciu form ogrzewanych wodą.

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż także wzbogacił swoją 

ofertę handlową o  kolejne, innowacyjne gatunki cyrkularne, 

w tym o materiały CirculenRevive.

CirculenRevive to grupa polimerów cyrkularnych, których 

produkcja jest połączona z zaawansowanym procesem recyklingu 

chemicznego odpadów pokonsumenckich z tworzyw sztucznych. 

Wykorzystując zaawansowaną technologię recyklingu chemicz-

nego, LYB już teraz w swojej pilotażowej instalacji we Włoszech 

produkuje surowiec wyjściowy, który jest używany do produkcji 

polimerów pod nazwą CirculenRevive. Metoda ta polega na 

wykorzystaniu odpadów z  tworzyw sztucznych, które nie są 

łatwe do odzyskania przez recykling mechaniczny oraz na prze-

kształceniu ich pod wpływem odpowiednich katalizatorów, w jak 

najniższej temperaturze w surowiec do produkcji nowych poli-

merów. Pozwala na zagospodarowanie większej ilości odpadów 

z tworzyw sztucznych, aby zawrócić je do łańcucha jako wyso-

kiej jakości polimery przy jednoczesnym osiągnięciu niższej emisji 

i  zmniejszeniu śladu środowiskowego CO2. Dostępność poli-

merów CirculenRevive z zaawansowanego recyklingu w oparciu 

o bilans masowy zgodny z certyfikatem ISCC PLUS jest jeszcze 

ograniczona. Firma przewiduje jednak, że ta grupa tworzyw umoż-

liwi przetwórcom produkcję nowych wyrobów i zastosowań, które 

spełnią surowe wymagania regulacyjne i to nawet takie wysokie 

jak te stawiane polimerom do produkcji opakowań do żywności 

oraz wyrobów medycznych i farmaceutycznych.

Koncern LANXESS posiada w  swoim portfolio Durethan 

BLUEBKV60H2.0EF, wytwarzany zgodnie z  zasadami zrów-

noważonego rozwoju. Aż 92% surowców potrzebnych do 

uzyskania tego materiału zastąpiono odpowiednikami, które 

spełniajają kryteria zrównoważonego rozwoju. Ma to wielkie 

znaczenie w  produkcji tworzyw sztucznych wzmocnionych 

włóknem szklanym. 

Prezentowany rodzaj materiału to pierwszy produkt w nowej 

serii „Scopeblue”, wprowadzonej przez LANXESS. Marka 

ta obejmuje produkty, które składają się w  co najmniej 50% 

z surowców cyrkularnych (z recyklingu lub pochodzenia biolo-

gicznego) albo których ślad węglowy jest co najmniej o 50% 

niższy niż w przypadku produktów konwencjonalnych.

Jednym z surowców wykorzystywanych do produkcji wyso-

kowydajnego tworzywa sztucznego na bazie poliamidu 6 jest 

cykloheksan uzyskiwany ze zrównoważonych źródeł. Związek 

ten może mieć pochodzenie organiczne, ale można go też 

uzyskać w procesie recyklingu biologicznego lub chemicznego. 

Opisywany materiał wzmocniono włóknami szklanymi, stano-

wiącymi 60% jego masy. Włókna te składają się ze szklanych 

odpadów przemysłowych, a nie z surowców mineralnych. Alter-

natywne surowce, wykorzystywane przez LANXESS w prekur-

sorach poliamidu 6, z chemicznego punktu widzenia są tożsame 

z ich odpowiednikami pochodzenia kopalnego. W efekcie Dure-

than BLUEBKV60H2.0EF – jako materiał typu „drop-in” – ma 

takie same właściwości jak materiał pierwotny. Można go też 

równie łatwo przetwarzać bez konieczności adaptacji infrastrk-

tury produkcyjnej czy modyfikacji narzędzi.
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Pochodzenie surowców ze zrównoważonych źródeł podlega 

certyfikacji zgodnie ze standardami ISCC Plus (International 

Sustainability and Carbon Certification). Dotyczy to nie tylko 

związków chemicznych wytwarzanych w  zakładach produk-

cyjnych LANXESS w  Antwerpii i  Krefeld-Uerdingen, ale 

także wszystkich prekursorów pochodzących wyłącznie od 

dostawców posiadających certyfikat ISCC Plus.

Pierwsze partie napojów Pepsi oraz Mirinda rozlewane do butelek 

wykonanych w 100% z przetworzonego plastiku (rPET) opuszczają 

polskie zakłady produkcyjne PepsiCo w Michrowie i Żninie. Napoje 

w  nowych opakowaniach pojawiły się na sklepowych półkach 

jeszcze w grudniu 2021 r. Tym samym Pepsi staje się pierwszą 

tak dużą marką napojów gazowanych na polskim rynku dostępną 

w plastikowych butelkach pochodzących wyłącznie z recyklingu.

Jak głosi komunikat PepsiCo, firma w  ten sposób przy-

czynia się do realizacji założeń gospodarki obiegu zamkniętego, 

w której surowce mogą być wykorzystywane wielokrotnie. To 

kolejny ważny krok do realizacji wizji świata PepsiCo, w którym 

tworzywo nigdy nie stanie się odpadem, a  jednocześnie speł-

nienie przez firmę złożonego pod koniec 2020 roku zobowią-

zania. Zmiana rodzaju opakowań wpisuje się w strategię PepsiCo 

pep+ (PepsiCo Positive), która zakłada kompleksową transfor-

mację działalności przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważo-

nego rozwoju. Pod koniec 2020 roku PepsiCo złożyło w Polsce 

deklarację dotyczącą dalszych inwestycji w  zmianę procesu 

produkcyjnego i  wdrożenie do produkcji butelek powstałych 

z przetworzonego PET-u (rPET). Od grudnia 2021 w butelkach 

w 100% z recyklingu produkowane są wszystkie napoje Pepsi, 

Pepsi MAX oraz Mirinda, a  wcześniej, od lipca 2020 roku to 

opakowanie wprowadzono także dla marki Lipton Ice Tea.

Nowa butelka rPET powstaje ze zużytych opakowań tworzywo-

wych, które z żółtych pojemników trafiają do selektywnej zbiórki. 

Następnie tworzywo sztuczne jest poddawany segregacji, prze-

twarzane w granulat, a  ten we włókno poliestrowe, z którego 

można wytworzyć wiele różnych produktów, w tym nowe opako-

wania napojów. W  ten sposób można skutecznie zapewnić 

plastikowej butelce kolejny cykl życia i  jednocześnie obniżyć 

poziom emisji CO2. PepsiCo szacuje, że wprowadzenie butelek 

w 100% wykonanych z rPET obniży emisję gazów cieplarnianych 

w Europie nawet o ok. 40% w przeliczeniu na jedną butelkę.

W październiku zeszłego roku PepsiCo wspólnie z firmą Nestlé 

Polska zainaugurowało w  Polsce projekt ReFlex - przedsię-

wzięcie mające na celu zwiększenie zbiórki i recyklingu odpadów 

opakowaniowych po elastycznych opakowaniach wieloma-

teriałowych oraz z  tworzyw sztucznych, takich jak np. chipsy. 

Istotą przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu recyklingu tych 

odpadów w naszym kraju. I
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MASZYNY I URZĄDZENIA DO RECYKLINGU TWORZYW – PRZEGLĄD

Wychodząc naprzeciw obecnym potrzebom klientów firma 

Kanitech posiada w swojej ofercie dwie grupy produk-

towe umożliwiające zawracanie własnych odpadów przedsię-

biorstwom zajmującym się przetwórstwem tworzyw sztucznych. 

Są to młyny włoskiej firmy Tria oraz linie do regranulacji również 

od włoskiego producenta – Plasmac.

Młyny Tria
Firma Tria posiada pełen wachlarz rozwiązań od małych młynów 

wolnoobrotowych i szybkoobrotowych po modele umożliwiające 

zmielenie kompletnych zderzaków samochodowych. Obszarem, 

dla którego ten producent posiada unikalne rozwiązania są apli-

kacje dla przedsiębiorstw zajmujących się wytłaczaniem. W ofercie 

występują dedykowane rozwiązania dla firm zajmujących się: 

– termoformowaniem, gdzie oferowane modele z serii TF umożliwiają 

zawracanie zarówno pełnej foli przy rozruchu linii, folii z niewykrojo-

nymi wypraskami oraz samego ażuru. A zastosowanie dodatko-

wego wlotu bocznego umożliwia zawrócenie przez ten sam młyn 

również już sztaplowanych produktów, jeśli jest taka potrzeba; 

– wytłaczaniem profili, rur lub płyt komorowych, które dzięki 

wykorzystaniu młynów z serii XT mogą zawracać odpady bez 

potrzeby wstępnego cięcia nawet długich elementów.

– rozdmuchem lub produkujących duże objętościowo kompo-

nenty opracowane zostały młyny z serii BM z powiększoną 

komorą tnącą. 

Produkty firmy Tria cieszą się uznaniem klientów zarówno 

w Polsce, jak i na świecie ze względu na swoją trwałość i jakość 

wykonania, jak również na fakt, że dzięki nim można uzyskać 

równomierny przemiał o  bardzo małym zapyleniu, co jest 

niezmiernie istotne przy jego ponownym przetworzeniu.

Linie do regranulacji Plasmac
Drugą serią produktów służących do zawracania odpadów 

w ofercie Kanitech są linie do regranulacji firmy Plasmac. Jest 

ona wspólnym projektem włoskiego producenta urządzeń pery-

feryjnych do linii wytłaczania Syncro Group oraz firmy EREMA 

– austriackiego producenta linii do regranulacji. Korzystając 

z  doświadczeń obu tych producentów, będących liderami 

w swoich dziedzinach, Plasmac dostarcza zaawansowane linie do 

regranulacji idealnie wkomponowane w ciąg linii do wytłaczania. 

Produkty te są dedykowane do linii o małych i średnich wydajno-

ściach stosowanych do zawracania odpadów w linii produkcyjnej.

Dostępne są 3 serie wytłaczarek o  różnym zastosowaniu 

i przedziale wydajności:

– Alpha to seria dedykowana do zawracania odpadów bezpo-

średnio przy liniach produkcyjnych. Gama modeli z tej serii umoż-

liwia zawracanie odpadów z maksymalna wydajnością od 25 kg/h 

do 180 kg/h. Dostępne są głowice tnące chłodzone powietrzem, 

jak i wodą w zależności od przetwarzanych materiałów;

– Omega to seria linii do zawracania odpadów offline. Maszyny 

te posiadają wbudowaną kruszarkę i są dostępne z wydajno-

ściami z przedziału od 120 kg/h do 250 kg/h,

– Epsilon to najnowsza seria maszyn firmy Plasmac. Łączy ona 

w sobie cechy pozostałych dwóch serii, posiada kompaktową 

budowę jak linie z serii Alpha oraz wbudowaną kruszarkę, tak jak 

linie z serii Omega. Dedykowana jest do zawracania odpadów na 

linii produkcyjnej, gdzie ma się przykładowo trym dużej grubości, 

ażur z termoforowania albo odpady z produkcji wtryskowej.

Każda z linii może być doposażona w możliwość pobierania 

materiału z kilku miejsc, jak transporter taśmowy, odciąg z rolki 

czy kosz na trym. Linie firmy Plasmac charakteryzują się wyjąt-

kowo niskim zużyciem energii na kg przetworzonego materiału 

oraz minimalną degradacją przetwarzanego surowca, dzięki 

czemu otrzymuje się jednorodny regranulat o wysokiej jakości. 

Dzięki zastosowaniu ślimaków w technologii SST (short screw 

technology) są ona bardzo kompaktowe.

Linie można doposażyć również w ręczną lub automatyczną 

zmianę sit oraz w odgazowanie, kiedy zawracany jest materiał 

z nadrukiem lub materiały higroskopijne.

Wszystkie oferowane produkty są wspierane przez dział 

serwisu firmy Kanitech zarówno przy uruchomieniu, jak i podczas 

późniejszej eksploatacji.

Ze względu na obecny nacisk na ekologię oraz bieżącą sytu-

ację na rynku tworzyw możliwość pełnego zawrócenia własnego 

odpadu jest kluczowa dla firm zajmujących się przetwórstwem 

tworzyw sztucznych. Firma Kanitech zaprasza do kontaktu osoby 

poszukujące wydajnych i  energooszczędnych rozwiązań z  tego 

obszaru, które zapewniają przemiał i regranulat najwyższej jakości. I

Rozwiązania z zakresu recyklingu od Kanitech

KANITECH Michał Królik I ul. Warszawskie Przedmieście 15 I 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.: 697 429 434, fax: (25) 740 42 43 I biuro@kanitech.pl I www.kanitech.pl

http://www.kanitech.pl
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Firma nie oferuje tylko maszyn, ale jest także czynnie dzia-

łającym recyklerem tworzyw sztucznych. Zna dosko-

nale problemy tej branży i stara się je na bieżąco rozwiązywać 

i udoskonalać procesy. Swoją wiedzą i doświadczeniem zawsze 

dzieli się ze swoimi klientami.

– Recykling to nasza pasja i i jej się poświęcamy. Media mówią, że 

tworzywa sztuczne to przekleństwo naszych czasów, my, że dzięki nim 

tak dobrze i szybko rozwija się świat. Proponujemy wiele rozwiązań 

tego „problemu”. Tworzywa można przetworzyć, ale do tego 

potrzebna jest wiedza, jaką posiadamy – mówią przedstawiciele firmy. 

Pracownicy Domu Recyklingu potrafią dobrać rozwiązania dla 

klientów oraz zaproponować już gotowe instalacje do przetwa-

rzania różnego rodzaju tworzyw. Obecnie dużym problemem są 

również regulacje prawne wprowadzane przez ustawodawcę, 

które nie sprzyjają recyklerom, podnosząc koszty ich działalności.

W szerokiej ofercie firmy można znaleźć następujące maszyny, 

których większość jest dobrze znana:

– młyny uniwersalne DRU do tworzyw sztucznych twardych 

PP, PE, ABS, PS i miękkich, takich jak folia czy big bag - o róż-

nych długościach i wielkościach rotoru, w zależności do czego 

będzie miało służyć dobierane z klientem rozwiązanie,

– młyny dedykowane DRP – do palet, arkuszy, profili, 

– kruszarki jednowałowe – od 600 mm szerokości rotora do 

2000 mm. Służą do wstępnego rozdrabniania czy to zlepów 

powstałych podczas produkcji czy zmniejszenia rozmiaru 

beczek, skrzyń, rozdrobnieniu folii, big bagów,

– kruszarki dwuwałowe – do wstępnego rozdrabniania tworzyw 

twardych,

– linie do mycia i separacji tworzyw sztucznych - z uwagi na to, 

że coraz więcej tworzyw trafiających do recyklingu jest zanie-

czyszczonych (pochodzą z  selektywnych zbiórek komunal-

nych lub z sortowni), które wymagają dodatkowego czysz-

czenia i mycia – Dom Recyklingu oferuje: całe linie do mycia 

tworzyw lub też poszczególne do nich elementy, takie jak 

myjki, wirówki, wanny flotacyjne, 

– linie do compoundingu, 

– linie do granulacji tworzyw, 

– linie do pirolizy – termicznego procesu utylizacji, 

– sortery optyczne.

Więcej szczegółów technicznych na stronie www.domrecyklingu.com

Dom Recyklingu skupia się na spełnieniu wymagań klienta i na 

dostosowaniu się do jego określonych warunków. Nie ma iden-

tycznych rozwiązań, każdy jest rozpatrywany indywidualnie, bo 

inne są uwarunkowania u każdego klienta.

Firma jest dumna, że zaufało jej już kilkudziesięciu recyklerów 

w Polsce i Europie, dlatego wszystkich zaprasza do współpracy. I

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

MASZYNY I URZĄDZENIA DO RECYKLINGU TWORZYW – PRZEGLĄD

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

http://www.domrecyklingu.com
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MASZYNY I URZĄDZENIA DO RECYKLINGU TWORZYW – PRZEGLĄD

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

Rozwiązania do recyklingu 
tworzyw w ofercie ElBi-Wrocław

WANNER Technik GmbH produ-

kuje znane i  niezawodne młyny wraz 

z kompletnym wyposażeniem. 

Wieloletnie doświadczenie w ich produkcji 

gwarantuje najwyższą jakość pracy oraz 

łatwą i  szybką obsługę. Młynki, produko-

wane w kilku seriach różniących się wielko-

ścią i wydajnością, doskonale wpisują się 

w potrzeby przetwórców tworzyw sztucznych. Najmniejsze młynki 

z serii BABY mają komorę tnącą o wymiarach jedynie 80 x 100 mm 

i moc 0,75 kW. Na drugim biegunie znajduje się seria ENERGY 

z młynami o mocach do 30 kW i komorach mielących o wymiarach  

450 x 800 mm.

Pozostałe serie: COMPACT, DYNAMIC oraz X-tra zapewniają 

idealne dopasowanie dla pośrednich wielkości młynów. 

Małe i średnie młynki pracujące bezpośrednio przy wtryskarkach 

dostępne są również w wyposażeniu GREEN LINE, gdzie pracą 

urządzenia steruje regulowany układ czasowy lub sygnał wysta-

wiany przez maszynę. Młynki nie pracują 

cały czas, a  jedynie wtedy, gdy jest to 

potrzebne. Układ ten pozwala na oszczęd-

ność nawet do 50% energii elektrycznej 

w zależności od parametrów aplikacji.

Wszystkie młyny mogą być wyposa-

żone w  automatyczne systemy odbioru 

przemiału.

Dodatkowo dla bardziej wymagających aplikacji można 

stosować zintegrowane lub zewnętrzne jednostki odpylające 

z regulacją separowanej frakcji. Odpylony przemiał jest łatwiejszy 

w przetwarzaniu i podnosi wydajność i jakość produkcji.

Procesy przetwórcze, które nie pozwalają na stosowanie 

przemiału, również nie wykluczają powtórnego wykorzystania 

surowca dzięki zastosowaniu kompletnej i  kompaktowej linii 

regranulacji. Uzyskany w procesie wytłaczania regranulat jest 

zbliżony parametrami do tworzyw oryginalnych i może stanowić 

dla nich atrakcyjną i opłacalną alternatywę.

REINBOLD Entsorgungstechnik 

GmbH od ponad 25 lat produkuje 

rozwiązania z zakresu recyklingu.

Specjalnością są urządzenia 

rozdrabniające. Szeroka gama urzą-

dzeń składająca się z  jedno- lub 

czterowałowych rozdrabniarek oraz 

rozdrabniarek poziomych. 

Już najmniejsze z urządzeń AZR 600 zapewnia dużą wydaj-

ność dzięki komorze tnącej 600 x 800 mm i szybkiemu hydrau-

licznemu popychaczowi. Lej zasypowy o  pojemności 0,6 m3 

pozwala na łatwy załadunek mielonych elementów. 

Pełna gama zawiera 9 wielkości urządzeń. Największe 

z nich posiada imponującą komorę tnącą o wymiarach 2000 x 

1500 mm z komorą zasypową o pojemności 3 m3.

Rozdrabniarki pozwalają na łatwą 

zmianę ciętej frakcji poprzez wymianę 

sit dostępnych z  otworami od 10 do 

40  mm. Szczególnym rozwiązaniem 

oferowanym przez REINBOLD jest 

stosowanie okrągłych noży. Zapewniają 

one większą długość krawiędzi tnących 

w  porównaniu z  tradycyjnymi nożami. 

Okrągłe noże rotora o średnicach od 30 do 60 mm redukują 

koszty eksploatacji, ponieważ mogą być montowane w 4 pozy-

cjach na każdej z 2 stron, co łącznie zapewnia ich 8-krotne 

wykorzystanie.

Odpowiednio dobrana moc napędów w zakresie od 15 do 

90 kW zapewnia efektywne cięcie odpowiednie do wybranych 

aplikacji. I

http://www.elbi.com.pl


32  PlastNews 3’2022

 Recykling 

MASZYNY I URZĄDZENIA DO RECYKLINGU TWORZYW – PRZEGLĄD

WENDE Recyclingtech s.c. I Kościerzyce 41 E, 49-314 Kościerzyce
tel./fax: (77) 416 96 66 I wende@wende.pl, www.wende.pl

Lindner Antares – wydajna technika 
w kompaktowym wydaniu

Rozdrabniarka firmy Lindner rozpoczyna cały proces prze-

twarzania tworzyw sztucznych. W  tej roli idealnie sprawdza 

się rozdrabniarka jednowałowa typu Antares. Dzięki solidnej 

konstrukcji, łatwemu dostępowi do konserwacji i ogromnej mocy, 

seria ta łączy w sobie wszystkie zalety rozdrabniaczy Lindner 

w  jednej kompaktowej maszynie. Szeroka gama rozmiarów 

pozwala na dostosowanie rozdrabniacza do specyficznych 

wymagań jakościowych i wydajnościowych klienta.

Lindner WASHTECH 
Jako producent wysoce wydajnych systemów do mycia i prze-

twarzania odpadów z tworzyw sztucznych, Lindner WASHTECH 

jest na dzień dzisiejszy liderem w tej dziedzinie. 

Na szczególną uwagę zasługuje Rafter. Jest to jedyne dostępne 

na rynku innowacyjne urządzenie, w którym proces mycia nastę-

puje pod wodą. Maszyna zaprojektowana została do separacji ciał 

obcych i wstępnego mycia silnie zanieczyszczonych, wstępnie 

rozdrobnionych odpadów z tworzyw sztucznych, m.in. takich jak 

agrostretch, folie z selektywnej zbiórki i LLDPE/LDPE zanieczysz-

czone nalepkami i etykietami, folie PP itd.

W trzech fazach procesu ciała obce, takie jak kamienie, metal 

i  szkło są skutecznie oddzielane, a przylegające elementy, jak 

w przypadku etykiet bardzo dobrze namaczane lub odrywane, 

co optymalnie przygotowuje przetwarzany materiał do dalszego 

etapu intensywnego mycia.

EREMA GmbH – najlepsza jakość
WENDE Recyclingtech s.c. jest również jedynym przedsta-

wicielem na rynku polskim firmy EREMA, specjalizującej się 

w produkcji maszyn do ekstruzji tworzyw sztucznych. Austriacki 

partner jest światowym liderem w rozwoju i produkcji maszyn do 

recyklingu oraz komponentów systemowych.

Jednym z  najbardziej popularnych produktów jest seria 

maszyn INTAREMA TVEplus, zapewniająca filtrację, homogeni-

zację oraz odgazowanie na najwyższym poziomie.

INTAREMA® TVEplus® 
Opatentowany system wytłaczarki INTAREMA® TVEplus® 

wyznacza nowe standardy w recyklingu materiałów trudnych do 

przetwarzania, takich jak gęsto zadrukowane folie lub bardzo 

wilgotne materiały. Jest to możliwe dzięki połączeniu efektywnej, 

precyzyjnej filtracji, pełnej homogenizacji stopionego materiału 

i  wydajnego odgazowania w  jednym procesie. Podstawowa 

zasada technologii TVEplus® brzmi: filtracja odbywa się przed 

układem odgazowania. Dzięki temu jakość produktów końco-

wych jest niezwykle wysoka. 

Wytłaczarki INTAREMA® charakteryzują się przede wszystkim:

1. Technologią Counter Current – opatentowana technologia 

Counter Current zmienia kierunek obrotu w  jednostce tnąco-

sprężającej.

2. Smart Start® – zdumiewająco łatwa obsługa dzięki logicznej, 

intuicyjnej i przejrzystej strukturze.

3. ecoSAVE® – system obniżający zużycie energii nawet o 12%. I

WENDE Recyclingtech s.c. – idealny partner na lata

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

http://www.wende.pl/lindner
http://www.wende.pl/erema
http://www.wende.pl/erema
http://www.wende.pl
http://www.wende.pl
http://www.wende.pl
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Od 24 lat na rynku w branży maszyn  
do odpadów i surowców wtórnych.

Kompletne linie do recyklingu tworzyw sztucznych  
od renomowanych producentów.

WENDE Recyclingtech s.c., Kościerzyce 41 E, 49-314 Kościerzyce, tel./fax: +48 77 416 96 66, wende@wende.pl, www.wende.pl

Dział sprzedaży: Łukasz Michalski, tel. +48 533 389 990, lukasz@wende.pl

Biuro Regionalne w Łodzi: ul. Wacława Kondka 6, 91-177 Łódź, Krzysztof Cuper, tel.: +48 501 282 926, kcuper@wende.pl

http://www.wende.pl
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Młynki do tworzywa sztucznego 
– co musisz wiedzieć przed zakupem?

Młynki do recyklingu tworzyw sztucznych to przydatne urządzenie w każdym zakładzie przetwórstwa 
tworzyw sztucznych. Umożliwiają one odzyskanie surowca z odpadów produkcyjnych lub wyrobów 
wadliwych, powstałych w wyniku formowania wtryskowego, termoformowania czy wytłaczania. Dzięki 
odpowiednio dobranym młynom zakład samodzielnie odzyskuje cenny surowiec i wykorzystuje go do 
ponownej produkcji. Realizując model gospodarki obiegu zamkniętego, firma zyskuje realne oszczęd-
ności, ogranicza ślad węglowy i negatywny wpływ na środowisko naturalne. 
 

Aby odpowiednio dobrać młyn i  zyskać produkt idealnie 

dopasowany do potrzeb, warto zwrócić uwagę na rodzaj 

tworzywa, jakie będzie mielone. Niewłaściwie rozdrabniając 

surowiec, a co za tym idzie, mocno go rozgrzewając, możemy 

doprowadzić do jego degradacji, na skutek czego, w kolejnych 

etapach przetwórstwa będzie zupełnie nieprzydatny. Trafniej 

dobrany młyn pozwoli uzyskać bardzo dobrej jakości przemiał, 

bez pyłu. Takie urządzenie będzie też bardziej wydajne, posłuży 

wiele lat i szybko się zwróci.

Dopasuj młyn do przeznaczenia 
i tworzywa, jakie będziesz mielił

W zależności od rodzaju tworzywa, które będzie wykorzysty-

wane do mielenia, dostępne są dwa rodzaje urządzeń:

1. Młyny walcowe, wolnoobrotowe, których przykładem są 

rozwiązania francuskiej firmy MO.DI.TEC. Doskonale sprawdzają 

się one w  przypadku tworzyw twardych, jak np. ABS, PA, 

PEEK, PEAK. Są to młyny stanowiskowe, stosowane do recy-

klingu bezpośrednio przy wtryskarkach. Dzięki szerokiej ofercie 

producenta można dopasować urządzenie do rodzaju i wielkości 

detalu, który będzie mielony. 

Młyny walcowe pracują w  technologii wolnoobrotowej, 

która ma wiele zalet, m.in. niski poziom hałasu oraz brak zapy-

lenia mielonego materiału. Taki sposób mielenia zapewnia 

również wysoką jakość uzyskiwanego przemiału i brak degra-

dacji tworzywa. Dzięki temu uzyskany surowiec może być 

bezpośrednio zwrócony w procesie produkcji i wykorzystany do 

wytworzenia kolejnych, pełnowartościowych detali. 

MASZYNY I URZĄDZENIA DO RECYKLINGU TWORZYW – PRZEGLĄD
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Dopak Sp. z o.o. I ul. Kwiatkowskiego 5a I 54-614 Wrocław
tel.: ( 71) 35 84 000 I dopak@dopak.pl I www.dopak.pl

MASZYNY I URZĄDZENIA DO RECYKLINGU TWORZYW – PRZEGLĄD

MŁYN STANOWISKOWY MO.DI.TEC 

SERIA GOLIATH PLUS

Energooszczędny młyn stanowiskowe 

o kompaktowej, wytrzymałej i odpornej na zużycie 

konstrukcji z solidną budową wałów. Urządzenie 

dostępne w różnych rozmiarach i mocach. 

MŁYN NOŻOWY NEUE HERBOLD
Urządzenia NEUE HERBOLD są kojarzone 

z wysoką wytrzymałością, efektywnością 

oraz bezpieczeństwem użytkowania.

2. Drugim rodzajem urządzenia są młyny nożowe niemieckiej firmy 

Neue Herbold – przeznaczone do mielenia produktów z tworzyw 

miękkich z polietylenu, polipropylenu, LDPE, jak również elasto-

merów: TPE, TPU, TPV. Dzięki szybkiemu obrotowi noży w tych urzą-

dzeniach można lepiej rozdrobnić tworzywo o miękkiej teksturze. 

Zalety młynów nożowych Neue Herbold to ponadto:

– wysoka zdolność przerobowa, dzięki optymalnemu doborowi 

geometrii elementów tnących,

– niskie zużycie energii przy zachowaniu wysokiej wydajności,

- niewielki udział pyłu,

– umiejscowienie noży pod kątem w celu uzyskania efektu cięcia 

nożycowego,

– szybka i łatwa wymiana noży - regulacja noży wirnika oraz sto-

jana odbywa się poza młynem, co znacząco zwiększa bezpie-

czeństwo operatora oraz skraca do minimum czas przestoju.

Jaki młyn dla automotive,  
a jaki dla branży opakowaniowej?

Jakie więc przełożenie ma rodzaj wykorzystywanego tworzywa 

na branżę i jak najlepiej dopasować odpowiednie urządzenie do 

konkretnego przeznaczenia w przedsiębiorstwie? 

W branży technicznej i automotive zdecydowanie przeważają 

młyny wolnoobrotowe firmy MO.DI.TEC. Rozwiązania tego produ-

centa dominują w tej chwili na rynku producentów motoryzacyj-

nych. W branży AGD, w której wykorzystuje się dużo ABS i polie-

tylenu twardego zalecane są młynki walcowe, wolnoobrotowe. 

W przypadku dodatkowych pytań na temat młynków do recy-

klingu, zapraszamy do kontaktu z firmą Dopak. I

https://dopak.pl/produkty/recykling-tworzywa-sztucznego/mlyny-stanowiskowe2/
https://dopak.pl/produkty/recykling-tworzywa-sztucznego/mlyny-nozowe/
http://www.dopak.pl
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Unterfeldstrasse 3 I 4052 Ansfelden I AUSTRIA
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Artykuł promocyjny

– Przez te wszystkie lata maszyny EREMA bardzo dobrze się 

sprawdzały. Wyposażone w wiodącą w branży technologię, są 

również łatwe w obsłudze, bardzo niezawodne i  zawsze speł-

niały nasze oczekiwania. Nawet w przypadku szczególnie trud-

nych projektów – mówi dyrektor generalny Anviplas Aleix Vintró, 

który przejął firmę od swojego ojca Joana, który założył ją wraz 

z dziadkiem i wujkiem Aleixa. Jako przykład podaje recykling folii 

barierowej, która składa się z trzech różnych warstw materiału.

Firma Anviplas, zatrudniająca 64 osoby, zajmuje się recyklin-

giem poprzemysłowych i pokonsumenckich odpadów z tworzyw 

sztucznych, zwłaszcza HD i LDPE oraz PP, w celu wytworzenia 

granulatu we  wszystkich wariantach kolorystycznych. Zdol-

ność produkcyjna wynosi 1 800 ton miesięcznie. W zakładzie 

w Navarcles (Barcelona) pracuje maszyna do recyklingu EREMA 

typu INTAREMA® 1716 TVEplus® ze zmieniaczem sit, która 

przetwarza strumień materiału PP. Ten opatentowany system 

wytłaczania został opracowany z myślą o przetwarzaniu mate-

riałów trudnych do przetworzenia, takich jak mocno zadruko-

wane folie, a także bardzo wilgotne odpady. Maszyna ta charak-

teryzuje się zoptymalizowanym trzystopniowym systemem 

odgazowywania; po pierwsze poprzez początkowe podgrzanie 

i wysuszenie materiału w  jednostce kondycjonowania wstęp-

nego, po drugie, ponieważ konstrukcja ślimaka umożliwia odga-

zowanie wsteczne, a po trzecie w strefie odgazowywania wytła-

czarki. – W technologii TVEplus® strefa ta znajduje się za filtracją 

stopionego materiału, dzięki czemu przez strefę odgazowania 

może przejść tylko całkowicie roztopiony, przefiltrowany i zhomo-

genizowany materiał – wyjaśnia Jan Stöger, kierownik ds. organi-

zacji sprzedaży w firmie EREMA.

Klienci Anviplas wytwarzają szeroką gamę produktów z granulatu 

pochodzącego z recyklingu. Obejmują one różne produkty foliowe, 

takie jak folie stretch, termokurczliwe, mulczowe i  kiszonkowe, 

rury nawadniające, faliste i wysokociśnieniowe, a także pojemniki, 

takie jak tuby, butelki, beczki i skrzynki. Wszystkie te zastosowania 

wymagają granulatu z recyklingu, który spełnia najwyższe wyma-

gania jakościowe. – To jest właśnie nasza mocna strona - mówi 

Aleix Vintró. – Produkujemy recyklat najwyższej możliwej jakości, 

ponieważ chcemy nadal oferować naszym klientom produkty, które 

optymalnie spełniają ich potrzeby i otwierają możliwości biznesowe, 

które są opłacalne i przyjazne dla środowiska. Dlatego też Anviplas 

pracuje obecnie intensywnie nad udoskonaleniem procesu recy-

klingu złożonych materiałów wielowarstwowych. Po raz kolejny 

EREMA jest niezawodnym partnerem.

W lutym 2022 r. Grupa Repeats, ogólnoeuropejska platforma 

recyklingu LDPE, i  Anviplas ogłosiły, że Repeats zainwesto-

wała w hiszpańską firmę recyklingową. Dla firmy Repeats inwe-

stycja w Anviplas stanowi ważny krok w budowaniu paneuro-

pejskiej platformy recyklingu tworzyw sztucznych. Pod kierow-

nictwem Repeats spółka planuje prawie podwoić swoje moce 

produkcyjne, aby zaspokoić rosnący popyt na LDPE z recyklingu 

w Europie. Aleix Vintró będzie nadal kierował hiszpańskimi dzia-

łaniami i planami ekspansji w przyszłości. I

ANVIPLAS i EREMA 
- wspólna praca przez pokolenia

Wether it is inhouse, postconsumer, bottle or chemical recycling: closing the 
loop in a precise and profitable way if machines are perfectly tuned for the 
respective application. Choose the number one technology from EREMA when 
doing so: over 6500 of our machines and systems produce around 14.5 million 
tonnes of high-quality pellets like this every year – in a highly efficient and  
energy-saving way.

2203025ERE_eplast news_A4.indd   1 23.03.22   11:23

Hiszpańska firma Anviplas zajmuje się recy-
klingiem tworzyw sztucznych od ponad  
30 lat. W tym czasie zdobyła rozległe know-
-how, z  którego korzystają obecnie klienci 
w  całej Europie, Afryce i  Azji. Współpraca 
z firmą EREMA jest niemal równie długa. Od 
1991  r. firma Anviplas polega na technologii 
i usługach austriackiego producenta maszyn 
do recyklingu.

  Aleix Vintró, CEO 
Anviplas, i Joan 
Vintró w zakładzie 
w Navacles. Pracuje 
tam maszyna EREMA 
INTAREMA® 1716 
TVEplus® firmy 
EREMA

http://www.erema.com
http://www.erema.com
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respective application. Choose the number one technology from EREMA when 
doing so: over 6500 of our machines and systems produce around 14.5 million 
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– Pandemia postawiła przed nami wiele 

wyzwań – mówi Jochen Pfeil, podsu-

mowując ostatnie miesiące. Jochen jest 

kierownikiem działu serwisu Vecoplan 

w Bad Marienberg w Westerwaldzie i  jest 

odpowiedzialny za całą obsługę posprzeda-

żową. Firma projektuje, produkuje i sprze-

daje maszyny oraz urządzenia do rozdrab-

niania, transportu i przetwarzania surowców 

pierwotnych oraz wtórnych w cyklu produk-

cyjnym jak również recyklingowym. Mate-

riały te obejmują tworzywa konstrukcyjne, 

które są stałe, twarde lub odporne na 

wysoką temperaturę, wstępnie rozdrob-

nioną biomasę, która po przetworzeniu 

musi być jednorodna i pozbawiona obcych 

materiałów, oraz materiały odpadowe 

z komunalnych wysypisk śmieci do wyko-

rzystania jako paliwa alternatywne w prze-

myśle cementowym. Jochen Pfeil był zasko-

czony pandemią, podobnie jak wielu jego 

klientów, w  tym firma Ecorec Slovensko 

s.r.o. z  Pezinok na Słowacji, która prze-

twarza RDF przez całą dobę, siedem dni 

w tygodniu. Producent zlecił firmie Vecoplan 

dostawę rozdrabniacza wstępnego z serii 

VEZ 2500 TV oraz dwóch rozdrabniaczy 

wtórnych z  serii VEZ 2500 T. Jednym 

z  klientów firmy Vecoplan jest również 

Weerec Oü z  Kiiu w  Estonii. Zajmuje się 

przetwarzaniem tworzyw sztucznych, takich 

jak PE i  PP, pochodzących z  odpadów 

z  gospodarstw domowych i  przemysło-

wych. Vecoplan dostarczył do Weerec Oü 

rozdrabniacz serii VIZ 1300 T. Maszyna ta 

pojawiła się na rynku w 2019 r. i nadaje się 

do prawie wszystkich materiałów wejścio-

wych wykonanych z tworzyw sztucznych. 

Co łączy obie te firmy? Zleciły one Vecoplan 

instalację i uruchomienie na miejscu.

Potem nastąpiły 
ograniczenia związane 
z wejściem na rynek

Maszyny dotarły do Estonii i na Słowację 

na czas - ale gdy przyszło do instalacji 

i uruchomienia, pandemia pokrzyżowała 

szyki ekipie serwisowej. – Nie mogliśmy 

pojechać do klientów z powodu ograni-

czeń wjazdu – mówi Jochen Pfeil. Wraz 

ze swoimi współpracownikami, Patric-

kiem Kesslerem i  Markusem Fritzem, 

odpowiednio kierownikiem i inspektorem 

ds. rozruchu, zastanawiali się, jak mimo 

to zapewnić szybkie wsparcie. – Zapyta-

liśmy naszych klientów, czy wyobrażają 

sobie uruchomienie online – relacjonuje 

Fritz. Miała to być pierwsza taka sytuacja 

dla trzech ekspertów Vecoplanu.

Veikko Simon, kierownik produktu 

w  Weerec Oü, od razu się ucieszył 

–  w  końcu to prawdopodobnie jedyna 

możliwość w  czasie pandemii. Również 

Lukáš Hulej z  Ecorec dostrzegł w  tym 

szansę na szybkie uruchomienie maszyn. 

– Z wyprzedzeniem poinformowaliśmy elek-

tryków klienta – mówi Pfeil. – Oczywiście 

musieli oni dysponować bardzo specjali-

styczną wiedzą, więc sporządziliśmy katalog 

wymagań, aby im pomóc – dodaje Kessler.

Technicy Vecoplan poinstruowali 

pracowników klienta, jak należy zainsta-

lować kamery na miejscu. Dzięki apli-

kacjom i  wideokonferencjom specjaliści 

z Bad Marienberg mogli wirtualnie patrzeć 

przez ramię elektrykom, towarzysząc im na 

każdym etapie, który ostatecznie dopro-

wadził do pomyślnego uruchomienia insta-

lacji. – Z naszej centrali przekazywaliśmy 

instrukcje dotyczące wszystkich zadań, od 

instalacji po testy – mówi Kessler.

Brak trudności 
w komunikacji

Zespół serwisowy przekazywał 

instrukcje za pomocą kamer i  mikro-

fonów. – Mimo że pracownicy na miejscu 

posiadali niezbędną wiedzę, od czasu do 

czasu musieliśmy zagłębiać się w szcze-

góły – mówi Kessler. – W Bad Marienberg 

jesteśmy międzynarodowym zespołem, 

więc nie mamy problemów z  językami 

obcymi. Zakład i  niezbędne wyposa-

żenie zostały zbudowane w kilku etapach. 

W Weerec w Estonii, technicy serwisowi 

zainstalowali również Vecoplan Smart 

Center (VSC) wraz z nową rozdrabniarką 

do tworzyw sztucznych VIZ. Ta nowa, 

zaawansowana koncepcja cyfryzacji 

oferuje nowoczesny interfejs komunika-

cyjny pomiędzy Vecoplanem a  klientem 

dzięki systemowi VSC.connect. Użyt-

kownik ma dostęp do takich usług, jak 

zarządzanie dokumentami i zdalny serwis. 

Zintegrowany, intuicyjny panel operatorski 

Vecoplan wspiera swoich klientów 
w czasie pandemii dzięki zleceniom online

Przed wybuchem pandemii mało która firma spodziewała się, że skutki COVID-19 będą tak poważne, jak się 
okazało – również producent paliw pochodzących z odpadów (RDF) ze Słowacji i firma recyklingowa z Estonii 
zostały zaskoczone powagą pandemii. Oba przedsiębiorstwa zamówiły rozdrabniacze Vecoplan, które zostały 
dostarczone na czas - ale wtedy pojawił się koronawirus i spowodował ograniczenia dotyczące wjazdu do 
poszczególnych krajów. Dział serwisu, kierowany przez Jochena Pfeila, szybko opracował koncepcję urucho-
mienia urządzenia online i zaoferował ją klientom – z dużym sukcesem i potencjałem na przyszłość.
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Rozwiązujemy problemy jutra – od 1969 roku.
Kiedy kończy się cykl życia jednego produktu, rozpoczyna się cykl życia nowego 
produktu. Technologia przetwarzania Vecoplan to nasze rozwiązanie do cenionego 
obchodzenia się z zasobami – wczoraj, dziś i jutro. Zostań wizjonerem!

Odwiedź nas na targach 
IFAT w Monachium

30 maja – 3 czerwca 2022
hala B5, stoisko 229/328

https://vecoplan.com/de/recycling-waste/kunststoff-post-consumer/
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VSC.control służy jako medium komuni-

kacyjne dla układu sterowania maszyny 

oraz jako łącznik z technikami Vecoplan. 

– Mogliśmy przełączać się na system 

sterowania i  wizualizację, dzięki czemu 

mogliśmy śledzić każdy etap rozruchu 

w czasie rzeczywistym – wyjaśnia Pfeil.

Ogólna satysfakcja
Różnice w  jakości? Dział serwisowy 

dostrzega wyraźną korzyść w  postaci 

skrócenia czasu podróży, a  co za tym 

idzie obniżenia kosztów podróży dla 

klienta, a  ponadto nie trzeba już prze-

strzegać ograniczeń wjazdu – korzyść, 

którą postrzega również jako wyraźną 

wartość dodaną: w  przypadku wystą-

pienia problemu – klient od samego 

początku był zaangażowany w  znale-

zienie rozwiązania. A  to doświadczenie 

mu pomoże w  przyszłych analizach 

błędów. A  dla samej firmy Vecoplan? 

–  Zdalne uruchomienie nie tylko elimi-

nuje czas podróży, ale także pozwala nam 

lepiej zaplanować nasze zasoby – mówi 

Pfeil. –  A  klient widzi również najlepsze 

możliwe opcje wsparcia, które możemy 

zaoferować w przyszłości, minimalizując 

przestoje w produkcji.

Rozwiązanie 
z potencjałem

– Klienci stali się bardziej otwarci na 

takie podejście. Obecnie realizujemy dwa 

projekty uruchomień online miesięcznie 

i  możemy pochwalić się już około 

25  udanymi projektami – mówi Kessler. 

Czy po pandemii zdalne uruchamianie 

zostanie włączone do oferty produk-

towej? – W przypadku maszyn do pewnej 

wielkości będziemy włączać uruchomienie 

online jako usługę do naszej oferty. Zapy-

tania napływają, a  opinie klientów są 

pozytywne. Niewiele osób mogło prze-

widzieć, że to podejście sprawdzi się tak 

dobrze – ale sukces pokazał, że mieliśmy 

rację – mówi Kessler. Tak więc to, co na 

początku było tylko nowinką lub środkiem 

tymczasowym w czasie pandemii, może 

stać się stałym elementem wyposażenia.

Lukáš Hulej z firmy Ecorec na Słowacji był 

bardzo zadowolony ze zdalnego urucho-

mienia systemu. W  obecnych czasach 

zdecydowałby się na takie rozwiązanie 

ponownie, chociaż nadal wolałby mieć 

na miejscu pracowników firmy Vecoplan. 

Widzi wyraźną korzyść w zaoszczędzonym 

czasie. Przekazanie do eksploatacji online 

jest zdecydowanie realną opcją.

Veikko Simon z Estonii również jest zado-

wolony z przebiegu projektu. – To prawdo-

podobnie najszybsze i  najbardziej ekono-

miczne rozwiązanie w  tych trudnych 

czasach – mówi Simon. – Wszystkie przygo-

towania przebiegły sprawnie i otrzymaliśmy 

wszystkie niezbędne dokumenty z wyprze-

dzeniem. Wybrałby to podejście ponownie. 

Jest również entuzjastycznie nastawiony do 

VSC; w końcu dzięki temu ma stały kontakt 

z Vecoplanem – nawet z daleka. I

Rys. 1   Technicy Vecoplan mogą zidentyfikować i usunąć się na panelu 
sterowania lub na panelu sterowania kontaktu z klientem oraz 
podczas kontroli błędów sterowania

Rys. 2   – Mogliśmy śledzić każdy etap uruchomienia w czasie 
rzeczywistym – mówią Patrick Kessler (z lewej) i Markus Fritz

Rys. 3   Nowa maszyna VIZ firmy Vecoplan 
może niezawodnie rozdrabniać wiele 
materiałów z tworzyw sztucznych

http://www.vecoplan.com
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Nowości
Nowa kamera do rozróżniania tworzyw
Jest to przełomowe rozwiązanie, które zwiększy tempo recy-

klingu tworzyw sztucznych. Technologia została już przetesto-

wana w skali pilotażowej i zostanie wdrożona na skalę przemy-

słową wiosną 2022 roku. We współpracy z Vestforbrænding, 

Dansk Affaldsminimering Aps i PLASTIX, naukowcy z Wydziału 

Inżynierii Biologicznej i  Chemicznej Uniwersytetu w  Aarhus 

opracowali nową technologię kamery, która pozwala dostrzec 

różnicę między 12 różnymi rodzajami tworzyw sztucznych 

(PE, PP, PET, PS, PVC, PVDF, POM, PEEK, ABS, PMMA, PC 

i PA12). Dzięki tej technologii można zobaczyć różnicę między 

wszystkimi rodzajami „plastików konsumenckich” a  kilkoma 

wysokowydajnymi tworzywami sztucznymi. Tworzywa sztuczne 

są obecnie oddzielane przy użyciu technologii bliskiej podczer-

wieni (NIR) lub poprzez testy gęstości. Metody te mogą 

oddzielać niektóre frakcje tworzyw sztucznych (na przykład PE, 

Nowości na rynku urządzeń do badania 
i identyfikacji tworzyw sztucznych

Kompozycje tworzyw sztucznych są ciągle udo-
skonalane, aby dostosować ich właściwości do 
potrzeb rynku. Ale nim przetworzymy dane two-
rzywo sztuczne powinniśmy znać jego skład 
i zbadać jego własności. Na rynek wprowadzane 
są nowe, udoskonalone urządzenia oraz opro-
gramowania analityczne, dzięki którym możemy 
zidentyfikować szeroką gamę rodzajów tworzyw 
sztucznych, a  tym samym rozróżnić tworzywa 
sztuczne według ich składu chemicznego oraz 
przeanalizować ich własności.

Marta Lenartowicz-Klik
Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Inżynierii 
Materiałów Polimerów i Barwników w Toruniu

Celem identyfikacji  

tworzyw sztucznych  

jest określenie  

typu polimeru  

stanowiącego główny 

składnik tworzywa.
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PP i PET), ale nie z taką samą dokładnością, jak nowa tech-

nologia, a zatem nie z chemiczną czystością składu, co jest 

niezbędne, aby móc zwiększyć wskaźnik recyklingu odpadów 

z tworzyw sztucznych. 

Urządzenie skanujące od TrinamiX
Firma trinamiX, spółka należąca do BASF, opracowała 

ręczne urządzenie skanujące, które wykorzystuje powszechnie 

uznaną technikę analityczną znaną jako spektroskopia w bliskiej 

podczerwieni (NIR), aby natychmiast określić konkretny rodzaj 

tworzywa sztucznego.  Urządzenie trinamiX może rozróżniać 

różne rodzaje tworzyw sztucznych za pomocą spektroskopii, 

czyli badania interakcji między falami świetlnymi a określonym 

obiektem. Podobnie jak odcisk palca, każdy rodzaj tworzywa 

sztucznego emituje swój unikalny wzór odbitego światła. 

Analizując ten wzór, można dowiedzieć się, z  jakim rodzajem 

tworzywa sztuucznego mamy do czynienia. 

Gdy skanowanie jest wykonywane za pomocą spektrometru 

trinamiX,   zebrane dane są natychmiast porównywane z innymi 

sygnaturami świetlnymi przechowywanymi w chmurze danych 

utrzymywanej przez BASF, a pasujący wynik jest wyświetlany 

w zwykłej aplikacji na telefon. Biorąc pod uwagę jego opła-

calność, spektrometr trinamiX pozwala również na skuteczną 

identyfikację mniej popularnych tworzyw sztucznych, otwie-

rając nowe ścieżki recyklingu. Wszechstronny skaner trinamiX 

ma również wiele innych zastosowań, ale przede wszystkim 

jest kolejnym narzędziem pozwalającym zrealizować zobo-

wiązanie firmy BASF do osiągnięcia Gospodarki o  Obiegu 

Zamkniętym.

Spektrometr fotoluminescencyjny FLS1000 
od Edinburgh Instruments

Spektrometr FLS1000 wyznacza standardy zarówno w spek-

troskopii fotoluminescencji w stanie ustalonym, jak i w rozdziel-

czości czasowej, zarówno dla badań podstawowych, jak i ruty-

nowych zastosowań laboratoryjnych. System jest modułowym 

spektrometrem fluorescencji i  fosforescencji do pomiaru widm 

od ultrafioletu do średniej podczerwieni (do 5500 nm) i czasu 

życia od pikosekund do sekund. FLS1000 umożliwia nieza-

wodne i dokładne pomiary widm i kinetyki luminescencji przy 

użyciu najnowocześniejszych źródeł, detektorów, wysokiej 

jakości optyki i precyzji. Duża komora na próbki pomieści prak-

tycznie każdy rodzaj akcesoriów do próbek. Wysoka czułość 

jest warunkiem wstępnym dla pomiarów małych stężeń próbek 

(także małych objętości). Gwarantowana czułość przyrządu  

>35 000:1 dla standardowego pomiaru Ramana przy użyciu 

metody SQRT nie ma sobie równych w branży. FLS1000 posiada 

interfejs USB, a wszystkie tryby pracy są kontrolowane przez 

jedyny moduł akwizycji danych i kompleksowy pakiet oprogra-

mowania. Źródło światła, detektor, siatka, szczeliny, polaryza-

tory są sterowane komputerowo w celu zapewnienia dokładnych 

i  precyzyjnych pomiarów. FLS1000 jest standardowo wypo-

sażony w wolną od ozonu lampę ksenonową o mocy 450 W, 

która obejmuje zakres od 230 nm do > 1000 nm do pomiarów 

w stanie ustalonym. Dostępny jest pełny zakres opcji detektora 

w celu zwiększenia zakresu pokrycia spektralnego i/lub zmniej-

szenia szerokości odpowiedzi instrumentalnej w  przypadku 

pomiarów w  okresie eksploatacji.  Przyrząd jest standardowo 

wyposażony w detektor PMT-900 w chłodzonej obudowie, który 

obejmuje zakres od 185 nm – 900 nm. 

Neaspec wprowadza linię produktów neaSCOPE
NeaSCOPE to ukierunkowana na zastosowanie linia 

produktów do obrazowania w nanoskali i spektroskopii z ulep-

szonymi końcówkami, służąca potrzebom klientów z  różnych 

dziedzin nauki, inżynierii i badań przemysłowych, w tym mate-

riałów 2D, polimerów.

Wszystkie produkty zawierają opatentowany AFM przezna-

czony do obrazowania i spektroskopii w nanoskali w zakresie IR, 

THz i widzialnym. 

– IR-neaSCOPE – zapewnia obrazowanie i  spektroskopię 

w nanoskali w podczerwieni (IR) w oparciu o sondowanie roz-

szerzalności fototermicznej indukowanej laserem za pomocą 

końcówki AFM.

– VIS-neaSCOPE+s - zapewnia mapowanie bliskiego pola z roz-

dzielczością polaryzacji lokalnych złożonych pól elektromagne-

tycznych (amplituda i faza).

Nicolet RaptIR FTIR od Thermo Fisher 
Scientific 

Nowej generacji mikroskop spektroskopowy z transformacją 

Fouriera (FTIR) został zaprojektowany, aby umożliwić szybką 

lokalizację i identyfikację materiałów śladowych, wtrąceń, zanie-

czyszczeń oraz mikrocząstek wraz z  rozmieszczeniem tych 

materiałów w próbce. Mikroskop obejmuje duży obszar roboczy 

i wytrzymały stolik, co pozwala na badanie szerokiej gamy próbek 

o grubości do 4 centymetrów i wadze do 5 kilogramów. Udosko-

nalona automatyzacja umożliwia szybką i wydajną identyfikację 

tysięcy cząstek na filtrze o powierzchni 1 cm2.

Dzięki mikroskopowi Nicolet RaptIR FTIR można uzyskać 

różnorodne informacje ilościowe i kinetyczne o próbkach oraz 

identyfikować nieznane substancje. Ponadto soczewka obiek-

tywu na podczerwień o ograniczonej dyfrakcji zapewnia bardzo 

ostre obrazy, ukazujące szczegóły próbki, które w innym przy-

padku mogłyby zostać pominięte.

Mikroskop Nicolet RaptIR FTIR integruje się z  64-bitowym 

oprogramowaniem do obsługi przepływu pracy Thermo Scien-

tific OMNIC Paradigm, oferując nowy interfejs użytkownika, 

upraszczając badania materiałoznawcze i zapewniając większą 

elastyczność w użytkowaniu.
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IDENTYFIKACJA 
POLIMERÓW...

NETZSCH Instrumenty Sp.z.o.o
ul. Halicka 9
31-036 Kraków

(+48) 12 424 0925
biuro@netzsch.com

NETZSCH

DSC 214 Polyma®

…jednym kliknięciem

możliwa przy użyciu 
DSC 214 Polyma® wyposażonego 
w tryby Autoewaluacji i Identyfi kacji.
DSC 214 Polyma® wyposażonego 
w tryby Autoewaluacji i Identyfi kacji.

https://analyzing-testing.netzsch.com/pl
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Nowy skaningowy mikroskop elektronowy 
z „prostą automatyzacją SEM”, analizą 3D

Nowy skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) firmy JEOL 

odpowiada na potrzebę szybszego i łatwiejszego pozyskiwania 

zarówno obrazów SEM, jak i analizy danych EDS, szczególnie 

dostosowany do powtarzalnych operacji i kontroli jakości.

JSM-IT510 InTouchScope SEM nowy skaningowy mikro-

skop elektronowy oferuje automatyzację zwiększającą produk-

tywność, w tym automatyczne  obrazowanie „Simple SEM”, 

zautomatyzowany montaż oraz analizę EDS na 

żywo. IT510 jest następcą popularnego 

JEOL IT500. Wyposażony jest w inte-

ligentną technologię JEOL, która 

umożl iwia bezproblemową 

nawigację od obrazowania 

optycznego do obrazowania 

SEM, Live EDS i  analizy 

3D oraz funkcje automa-

tyczne od wyrównania 

do ustawiania ostrości 

w  celu uzyskania szyb-

kich, wyraźnych i ostrych 

obrazów. Ten inteligentny, 

elastyczny i potężny skanin-

gowy mikroskop elektro-

nowy zapewnia najwyższy 

poziom inteligentnej technologii 

z  wbudowaną automatyzacją dla 

najbardziej wszechstronnej obecnie 

dostępnej analizy SEM.

Mikrospektrofotometr 2030PV PRO  
UV-visible-NIR od CRAIC Technologies

Firma CRAIC Technologies wprowadziła na rynek mikrospek-

trofotometr 2030PV PRO UV-visible-NIR. Jest przeznaczony 

do nieniszczącej analizy wielu rodzajów próbek mikroskopo-

wych od głębokiego ultrafioletu do bliskiej podczerwieni. Analizę 

próbek można przeprowadzić za pomocą absorbancji, reflek-

tancji, Ramana, fotoluminescencji i fluorescencji z niezrównaną 

szybkością i  dokładnością. System można również skonfigu-

rować do obrazowania próbek mikroskopowych w regionach UV 

i NIR oprócz obrazowania kolorowego. W połączeniu ze stan-

dardami CRAIC Technologies Traceable Standards, które zostały 

specjalnie zaprojektowane do użytku z  mikrospektrofotome-

trami i skalibrowane przy użyciu standardowych materiałów refe-

rencyjnych firmy NIST, mikrospektrofotometr 2030PV PRO jest 

najnowocześniejszym narzędziem do mikroanalizy dla każdego 

laboratorium lub zakładu produkcyjnego. Mikrospektrofotometr 

2030PV PRO integruje zaawansowany spektrofotometr z wyra-

finowanym mikroskopem UV-VIS-NIR oraz potężnym, łatwym 

w obsłudze oprogramowaniem. Sterowanie za pomocą ekranu 

dotykowego, zaawansowane oprogramowanie, kalibrowane 

zmienne apertury i  inne innowacje wskazują na nowy poziom 

zaawansowania mikroanalizy. 

Najnowocześniejsze gęstościomierze  
od Qualitest

Nowe densymetry – testery ciężaru właściwego to zaawan-

sowany sprzęt do testowania gęstości próbek stałych 

i  ciekłych z  bardzo precyzyjnym czujnikiem 

i  funkcją automatycznego ważenia.  Ta 

popularna linia niedrogich i najwyż-

szej jakości elektronicznych 

gęstościomierzy ma szerokie 

zastosowanie i  zastoso-

wania w  laboratoriach 

kontroli jakości i  testach, 

zwłaszcza w  przemyśle 

gumowym i  tworzyw 

sztucznych.  

G ę s t o ś c i o m i e r z 

–  SD-200L to najwyż-

szej klasy gęstościo-

mierz o  gęstości 0,0001 

do pomiaru ciężaru właści-

wego ciał stałych i  cieczy. 

Model o  wysokiej precyzji 

z rozdzielczością gęstości 4 miejsc 

po przecinku zarówno dla ciał stałych, 

jak i  cieczy. Nadaje się do granulek 

z tworzyw sztucznych, folii, gumy, tkanin, zaawan-

sowanych materiałów i gęstości cieczy w dziedzinie medycyny, 

żywności i chemii, które wymagają dokładności.

Nowa seria pulsatorów Vibrophore od Zwick
Najnowsza generacja pulsatorów Vibrophore firmy Zwick po 

raz pierwszy może być wykorzystywana zarówno jako dyna-

miczne oraz w pełni wartościowe statyczne maszyny wytrzy-

małościowe – z obciążeniami do 1000 kN i częstotliwościami 

badawczymi do 285 Hz. To czyni je również atrakcyjną propo-

zycją dla laboratoriów, głównie wykonujących badania statyczne, 

jak również dla tych, przeprowadzających przede wszystkim 

testy dynamiczne, jedynie z okazjonalnymi badaniami statycz-

nymi. Inteligentna elektronika sterująca i pomiarowa testControl II 

cechuje się częstotliwością sterowania 10 kHz, zapewniając 

szybką odpowiedź na zdarzenia podczas badań łączących 

w  sobie szybką akwizycję danych pomiarowych – zapewnia 

to bardzo dokładne pomiary. Jednocześnie nowy jest wyso-

kiej jakości pilot zdalnego sterowania, wyposażony w wyświe-

tlacz obrazujący wskazania kanałów pomiarowych oraz status 
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maszyny i przebiegu badania. Upraszcza to procedurę przygo-

towania testu i zapewnia dokładne pozycjonowania dynamicznej 

trawersy bez wykorzystania komputera PC. Wynikiem jest zwięk-

szona wygoda operatora, zwłaszcza gdy PC i maszyna wytrzy-

małościowa są zainstalowane oddzielnie, na przykład w komorze 

dźwiękoszczelnej. Nowe maszyny  Vibrophore  są dostępne 

w zakresie od 100 do 1,000 kN.

Nowy FALCON 5000G2 od Innovatest
Druga generacja FALCON 5000 firmy Innovatest to twardo-

ściomierz G2, Micro Vickers / Vickers / Knoop i Brinell zapewnia 

wyjątkową wydajność, zaprojektowaną tak, aby sprostać najbar-

dziej wymagającym zadaniom użytkownika. Całkowicie nowy 

9-pozycyjny zmieniacz narzędzi (rewolwer) jest przystosowany 

do szerokiej gamy wgłębników. W standardzie montowanych 

jest 8 wgłębników lub 8 obiektywów, laserowy system pozy-

cjonowania i  sonda dotykowa. Standardowa (zdejmowana) 

osłona zabezpiecza oprzyrządowanie przed uszkodzeniem. 

Stanowi również podstawę dla 18-megapikselowej, pełnokolo-

rowej kamery pomiarowej i 18-megapikselowej, pełnokolorowej 

kamery przeglądowej ze zmiennym polem widzenia, zmotory-

zowanym zoomem i systemem autofocusa. FALCON 5000G2 

posiada stację dokującą iSMART do szybkiego montażu plat-

form z obrabianymi przedmiotami. Paski LED z przodu zmie-

niacza narzędzi w sposób ciągły informują o stanie urządzenia.

STA 449 F1 Jupiter od NETZSH
Nowo opracowany STA 449 F1 Jupiter jest odpowiednim 

narzędziem do analizy termicznej materiałów w  dziedzinie 

badań, rozwoju i zapewniania jakości. Łączy w sobie nieogra-

niczoną elastyczność konfiguracji i  niezrównaną wydajność 

w  jednym przyrządzie. Jednoczesna analiza termiczna (STA) 

jest metodą polegającą na jednoczesnym zastosowaniu dwóch 

technik badawczych: termograwimetrii (TG) i skaningowej kalo-

rymetrii różnicowej (DSC) w stosunku do jednej próbki. Jedno-

czesne rejestrowanie dwóch sygnałów na tym samym przyrzą-

dzie zapewnia większą efektywność oraz umożliwia uzyskanie 

kompleksowej informacji dotyczącej charakterystyki cieplnej 

badanej próbki (np. rozgraniczanie pomiędzy przemianami fazo-

wymi a dekompozycją czy reakcjami addycji i kondensacji, jedno-

znaczna klasyfikacja procesów pirolizy, utleniania oraz spalania).

To połączone podejście pozwala uniknąć typowych 

problemów analitycznych, takich jak wpływ niejednorodności 

materiału, przygotowanie próbki i  warunki pomiaru. Oprócz 

wspólnych zalet STA, seria NETZSCH STA została zaprojekto-

wana jako system platformowy. Dzięki temu użytkownicy mają 

możliwość wyboru spośród różnych typów pieców, czujników, 

termopar, tygli i akcesoriów. Oferuje unikalne możliwości zasto-

sowania, takie jak rzeczywista entalpia, wilgotna atmosfera, 

nawet w zakresie wysokich temperatur.

Podsumowanie
Nowoczesne metody i urządzenia są często bardzo wąsko 

specjalizowane, skomplikowane i zwykle bardzo drogie. Wyma-

gają spełnienia określonych warunków i wysoko kwalifikowanej, 

przeszkolonej obsługi. Bardzo istotnym, a  niezbyt prostym 

zagadnieniem jest wybór właściwych metod. 

Nie zawsze otrzymane informacje pozwalają na identyfikację 

tworzywa (chociażby dlatego, że nie wszystkie tworzywa zostały 

uwzględnione), nie zawsze uzyskane wyniki muszą być iden-

tyczne dla tych samych polimerów podstawowych. Różnice 

mogą wywołać różnego rodzaju dodatki, których celem jest 

modyfikacja własności tworzywa sztucznego. Rozwój nowych 

technologii i nowych materiałów prowadzi do wyrobów nowej 

generacji. Badania tworzyw sztucznych dostarczają informacji 

o  trwałości, wytrzymałości mechanicznej, bezpieczeństwie 

stosowania, degradowalności i wielu innych, decydują również 

o  kierunku zastosowania tworzywa. W  metodach badań 

tworzyw sztucznych znalazły zastosowanie metody ekspery-

mentalne zapożyczone z  różnych dziedzin chemii fizycznej, 

chemii analitycznej, inżynierii materiałowej i  fizyki. Poznanie 

morfologii tworzyw sztucznych, umiejętność powiązania ich 

budowy z  właściwościami pozwala na lepsze zrozumienie 

procesów i  jednocześnie doskonalsze projektowanie narzędzi 

do przetwórstwa, jak i ostatecznych wyrobów. I
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Zbyt długi czas przebywania, za wysoka temperatura 

(i  parametry powiązane) powodują degradację tworzywa. 

Największy wpływ na czas przebywania wywiera wielkość 

cylindra uplastyczniającego. Dla niestandardowych procesów 

znajomość tej wartości ma kluczowe znaczenie dla jakości 

wypraski. Stosowanie rozmiaru wtrysku w celu dopasowania 

formy do wtryskarki jest często ważniejsze niż fizyczne ogra-

niczenia siły zamykania, ciężaru i  rozmiaru formy. Ważny jest 

całkowity czas przebywania, tzn. w cylindrze uplastyczniającym 

i  ewentualnie w  gorących kanałach (GK). W  niekorzystnych 

warunkach może on być wielokrotnością czasu przebywania 

w cylindrze (rys. 1.). Należy też uwzględniać czas i temperaturę 

suszenia tworzywa sztucznego.

Degradacja tworzywa
Proces wtrysku daje wiele możliwości degradacji tworzywa 

sztucznego. Obowiązkiem przetwórcy jest zachowanie masy 

cząsteczkowej (MW) polimeru podczas wtrysku, co jest warun-

kiem do uzyskania wymaganej jakości wyprasek. Degra-

dacja następuje, gdy wiązania kowalencyjne wzdłuż szkieletu 

łańcucha molekularnego zostają zerwane. Długości łańcu-

chów molekularnych ulegają skróceniu zmniejszając MW poli-

meru. Wraz ze spadkiem MW właściwości użytkowe tworzywa 

pogarszają się. Degradacja może nastąpić, gdy przekro-

czone zostaną zalecane temperatury lub czas przebywania 

w cylindrze oraz pobytu w GK. Degradacja może też nastąpić 

w wyniku niewłaściwego przygotowania tworzywa sztucznego 

przed wtryskiem, czyli suszenia.

Suszenie tworzywa sztucznego
Podczas suszenia podstawowym zadaniem jest usunięcie 

wilgoci z tworzywa sztucznego oraz zapobiec jego przesuszeniu. 

Należy więc przestrzegać zaleceń producentów tworzyw doty-

czących warunków suszenia, dobierać wielkości leja tak, aby 

czas przebywania tworzywa pozostawał w zalecanym zakresie 

czasu suszenia. W  przypadku niektórych tworzyw sztucz-

nych można stosować różne kombinacje czasu i  temperatury 

suszenia, np. wyższe temperatury i krótsze czasy suszenia lub 

odwrotnie. Wilgoć obecna w tworzywie higroskopijnym jest więk-

szym zagrożeniem niż za wysoka temperatura lub czas suszenia.

Czas przebywania tworzywa 
w cylindrze wtryskarki

Czas przebywania to okres, który tworzywo sztuczne spędza w cylindrze wtryskarki. Termoplasty to 
materiały organiczne, których skład chemiczny sprawia, że nie są one w stanie wytrzymać temperatur 
obróbki termicznej stopu dłużej niż przez pewien czas. Dlatego podczas wtrysku tworzyw sztucznych 
zwłaszcza wrażliwych termicznie, czas przebywania w cylindrze jest bardzo ważny.

Andrzej Zwierzyński

Czas potrzebny na przepływ tworzywa sztucznego od wlotu cylindra wtryskarki do gniazda 

formy jest określany jako czas przebywania. Odnosi się do ilości tworzywa obecnego 

w cylindrze wtryskarki, wagi wtrysku i całkowitego czasu cyklu. Czas przebywania bywa 

również określany jako HUT (Hold Up Time). 

Rys. 1   Czas przebywania tworzywa w cylindrze i GK
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Drogi dozowania ślimaków
Przyjmuje się, że tworzywo jest obciążone termicznie na 

długości tzw. strefy stopionego tworzywa sztucznego, tj. w stre-

fach sprężania i dozowania. Ponieważ najczęściej używane są 

ślimaki uniwersalne, długość ta wynosi ok. 8D. Za krótka droga 

dozowania (<1D) i  duża średnica ślimaka powoduje znaczne 

wydłużenie czasu przebywania. Wtedy istnieje ryzyko:

– zmniejszenia wytrzymałości mechanicznej (redukcja MW), 

– odbarwień, przypaleń, smug, pęcherzy, niszczenia stabilizatorów,

– dodatkowych naprężeń tworzywa (za wysokie obroty ślimaka).

Mała średnica ślimaka i dłuższa droga dozowania (>3D) to: 

krótszy czas przebywania, mniejsza efektywna długość ślimaka 

i gorsze uplastycznienie. Konsekwencjami są wady wyprasek 

(wypaczenia, linie płynięcia, połysk, szorstkość, smugi barwne). 

Przy bardzo krótkich czasach przebywania zalecane jest stoso-

wanie ślimaków o większym stosunku L/D.

Określanie czasu przebywania tworzywa 
sztucznego

Wytyczne dla optymalnego czasu przebywania są podawane 

przez producentów tworzyw w danych dotyczących ich prze-

twórstwa. W  praktyce zwykle nie są dostępne narzędzia do 

dokładnego obliczania czasu przebywania stopu zależnie od 

wykorzystywanej maszyny i warunków przetwórstwa, co unie-

możliwia przetwórcom dokonywać szybkich ocen procesu. 

Określenia czasu przebywania można dokonać dość dokładnie 

w warunkach laboratoryjnych, a w praktyce można to zrobić 

doświadczalnie lub dokonać szacunkowych obliczeń.

W metodzie doświadczalnej podczas bieżącej produkcji 

dodaje się (w strefie zasypu) kilka granulek barwnego tworzywa 

tego samego typu. Następnie mierzy się czas od ich dodania 

do pojawienia się na wypraskach barwnych smug (rys. 2.). 

Wyniki prób i obliczeń pokazują, że nie jest możliwe osiągnięcie 

równomiernego czasu przebywania. Jak pokazują statystyki, 

powstaje zróżnicowane spektrum czasów przebywania. Zwykle 

maksimum krzywej rozkładu jest stosowane jako reprezenta-

tywny średni czas przebywania (rys. 3.). Przy większym wyko-

rzystaniu ślimaka uzyskuje się węższe spektrum czasu przeby-

wania (skok >40% maks. objętości skokowej). Jeśli wykorzy-

stanie jest zbyt wysokie (>70%), ryzyko słabej homogenizacji 

stopu znacznie wzrasta. Przy wykorzystaniu (<40%) uzyskuje 

się znacznie większe różnice w czasie przebywania. 

Ponieważ czas przebywania jest związany z ilością tworzywa 

w cylindrze, gramaturą (objętością) wtrysku i czasem cyklu to 

może być obliczony z zależności:

tprz = tcyk [s]
Vcyl

Vwtr

gdzie Vcyl /Vwtr = ilość wtrysków

Vcyl – objętość tworzywa w cylindrze [cm3], 

Vwtr – objętość wtrysku (wypraski + wlewek, bez GK) [cm3], 

tcyk – czas cyklu [s]

Jednak gdy nie znamy pojemności całego cylindra do obliczenia 

wartości przybliżonej, można skorzystać ze wzoru (źródło: Bayer AG):

tprz = Vśl = 1,1÷1,5 x Vsk; Vsk =tcyk x 4D = π D
3 [s]

ρst Vśl

Gw

π D
2

4

Vśl – objętość ślimaka; 

Vsk – max. objętość skoku [cm3], tj. 4D; 

Gw – masa wtrysku [g]

D – średnica ślimaka [mm];

ρst – gęstość stopu [g/cm3] (ρ w 20°C x wsp ≈ 0,85);

Rys. 2   Doświadczalna metoda określania czasu przebywania tworzywa w cylindrze

Rys. 3   Spektrum czasów przebywania tworzywa w cylindrze wtryskarki



48  PlastNew 3’2022

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 

tcyk – czas cyklu [s]

1,1– współcz. korygujący dla ślimaków płaskich (mała głębo-

kość zwojów, tworzywa cz. krystaliczne),

1,5 – współcz. korygujący dla ślimaków głębokich (uniwer-

salne, głębokie zwoje, tworzywa amorficzne).

Do szybkiego obliczenia wartości przybliżonej można też 

skorzystać ze wzoru (źródło: DuPont):

8 x D

Sśl

tprz = =x tcyk [s]x tcyk

2 x Smax

Sśl

sśl – efektywny skok ślimaka, tj. masa wtrysku [mm] (bez 

poduszki resztkowej)

smax – max. skok ślimaka, tj. 4D [mm]; 

D – średnica ślimaka [mm]; 

tcyk – czas cyklu [s]

Zalecane czasy przebywania tworzywa 
Duża różnorodność tworzyw sprawia, że zalecane czasy prze-

bywania są bardzo zróżnicowane. Optymalne czasy wynoszą 2 do 

8-9 minut, ale mogą przekraczać 30 min. Większą uwagę należy 

zwracać na tworzywa wrażliwe termicznie o krótkich dopuszczal-

nych czasach przebywania (PET, PBT, PC, PC/ABS, PVC). Mini-

malny czas przebywania nie powinien być krótszy niż 1 min (rys. 4.).

W tabeli podano wartości czasu przebywania dla średnicy 

70 mm. Czasy przebywania dla ślimaków o mniejszych średni-

cach są krótsze, a o większych dłuższe od podanego. Reasumując, 

należy pamiętać, że im większa średnica ślimaka, tym dłuższy czas 

przebywania potrzebny do uzyskania porównywalnej jednorodności 

masy. Wynika to z większej głębokości zwojów i innego stosunku 

objętości masy do przewodzącej ciepło powierzchni cylindra.

Rys. 4   Zalecane czasy przebywania dla wybranych termoplastów (średnica ślimaka 70 mm)

Rys. 5   Termiczne okno przetwórstwa tworzywa

Rys. 6   Obszar degradacji tworzywa dla różnych temperatur
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Poza tym tworzywa mają okna termiczne przetwórstwa ogra-

niczone możliwością uplastycznienia i homogenizacji masy oraz 

rozkładem termicznym. Te same typy tworzyw są oferowane 

w różnych odmianach odporności termicznej (podczas wtrysku 

i użytkowania) (rys. 5 i 6).

Zalecenia technologiczne
Czas przebywania w cylindrze i temperatury mają duży wpływ na 

jakość wyprasek (wygląd, własności użytkowe), dlatego ważne jest, aby:

– wysokość temperatury stopu była dobrana odpowiednio do 

czasu przebywania w cylindrze,

– unikać zbyt długich czasów przebywania mimo właściwych 

temperatur cylindra i wysokich  temperatur stopu przy długim 

czasie przebywania (ryzyko degradacji),

– unikać za krótkich czasów przebywania (słaba homogenizacja 

tworzywa),

– przy dodatku środka uniepalniającego nastawiać temperatury 

z dolnego zakresu zalecanego,

– przy dużym skoku dozowania (krótki czas przebywania) przy-

najmniej częściowo wyrównać różnice nastawiając odpo-

wiednio wysoki profilu temperatur, 

– przy małym skoku dozowania lub szczególnie długim czasie 

cyklu nastawiać stopniowo  wzrastający profil temperatur  

(dla krótszego oddziaływania wyższych temperatur).

Podsumowanie
Znaczenie czasu przebywania tworzywa w  cylindrze bywa 

często pomijane i niedoceniane.

Dobór właściwej wielkości jednostki wtrysku ma kluczowe 

znaczenie dla produkcji, bez degradacji tworzywa. Duża różno-

rodność tworzyw i  dodatków daje bardzo szerokie spektrum 

czasów przebywania w  cylindrze, a  jego zmiana jest trudna 

lub niemal niemożliwa bez zmiany cylindra uplastyczniającego. 

Ważne jest, aby uwzględniać czas przebywania w GK (może 

to być wielkość krytyczna) oraz kontrolować warunki suszenia. 

Za długi czas przebywania przyczynia się do spadku jakości 

i powstawania wielu wad wyprasek. I

Literatura:

1. Johannaber F. Michaeli W., Handbuch Spritzgießen, Carl Hanser Verlag, 

München, Wien 2002

2. Schepper B. Ewering J., Tworzywa sztuczne w praktyce, poradniki techniczne 

DuPont

3. Derlin, Poradnik przetwórstwa wtryskowego, DuPont

4. Bestimmung der Verweilzeit beim Spritzgießen technischer Thermoplaste. ATI 

634, Bayer AG, Leverkusen, 1988

5. Zawistowski H., Zięba S., Ustawianie procesu wtryskiwania tworzyw 

termoplastycznych, Plastech 2015

6. Kulkarni S., Robust Process Development and Scientific Molding, Carl Hanser 

Verlag, Munich 2017

Zapraszamy na www.plastnews.pl

PlastNews w nowej odsłonie

Zmieniamy się 

w nowoczesne 

branżowe 

czasopismo 

internetowe. 

A do tego darmowa 

prenumerata dla 

wszystkich, wystarczy 

tylko kliknąć:  

Zamów bezpłatną 

e-prenumeratę.

https://www.plastnews.pl/e-prenumerata


50  PlastNew 3’2022

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 

Wpływ prędkości dozowania  
na tworzywo i jego dodatki

Stosowanie niskich prędkości dozowania zmniejsza ryzyko 

uszkodzenia tworzywa, stosowanych barwników czy wypeł-

niaczy długowłóknistych i środków zmniejszających palność. 

Podczas przetwarzania materiałów wzmocnionych włóknem 

szklanym, przy zbyt dużych prędkościach dozowania, może 

dochodzić do ich skracania. Będzie to miało wpływ na badania 

wytrzymałościowe, którym są poddawane wtryśnięte części. 

Dodatki zmniejszające palność tworzyw sztucznych mogą 

ulegać degradacji, jeżeli prędkość dozowania będzie zbyt 

szybka. Może to wpłynąć na zmniejszenie ich udziału w stopie 

oraz na klasę palności.

Ustawianie prędkości dozowania
Prędkości obrotowe ślimaka są często ustawiane w  taki 

sposób, żeby czas dozowania był krótszy niż czas chło-

dzenia. Jeżeli czas dozowania będzie dłuższy od czasu chło-

dzenia, maszyna wstrzyma otwarcie formy do momentu jego 

zakończenia, co wydłuży czas cyklu produkcji. W praktyce 

przyjmuje się zasadę, że czas dozowania powinien zakoń-

czyć się na około 2 sekundy przed zakończeniem czasu 

chłodzenia. Wyjątkiem od powyższej reguły jest doposa-

żenie maszyny w  dodatkowy układ hydrauliczny lub silnik 

elektryczny, obsługujący w sposób niezależny proces dozo-

wania. Dzięki temu możemy kontynuować proces uplastycz-

niania w czasie, gdy forma wtryskowa się otwiera i wyformo-

wuje wypraskę. Należy pamiętać, że w przypadku dozowania 

przy otwartej formie, ciśnienie uplastyczniania może powo-

dować wypływanie tworzywa z punktów wtrysku. Problem 

ten może się pojawić w  przypadku układów zimnoka-

nałowych, gdzie tworzywo będzie wpływać do kanałów. 

W  formach z  gorącymi kanałami może wystąpić kroplenie 

układu GK. Powyższe problemy mogą doprowadzić do 

powstania oporów podczas wtrysku, które w konsekwencji 

znacząco utrudnią lub nawet uniemożliwią wtrysk tworzywa 

do formy. Niezbędne w  takim przypadku jest wyposażenie 

układu gorącokanałowego w dysze zamykane lub doposa-

żenie jednostki plastyfikacji w układ zamykanej dyszy wtry-

skowej (rys. 1).

USTAWIANIE PARAMETRÓW PROCESU WTRYSKU  
TWORZYW SZTUCZNYCH CZ. 3

Prędkość dozowania

Prędkość dozowania, czyli prędkość obrotowa ślimaka jest jednym z parametrów procesu wtrysku, 
który ma bezpośredni wpływ na jakość uplastycznionego materiału.
Tarcie, które powstaje w  wyniku obracania się ślimaka, zapewnia dodatkowe źródło ciepła od 
wewnętrznej strony cylindra. Wysokie obroty ślimaka generują duże ścinanie i pomagają w uplastycz-
nieniu tworzywa. Weryfikacja wpływu temperatury tarcia na stop tworzywa powinna odbyć się po kil-
kunastu minutach pracy maszyny w trybie automatycznym. Procedura pomiaru temperatury została 
przedstawiona w artykule „Ustawianie parametrów procesu wtrysku tworzyw sztucznych cz. 1 – Dobór 
temperatury układu plastyfikacji”.

Adam Sobczyński
ASCONS
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Częstą praktyką przy długich czasach chłodzenia jest stoso-

wanie opóźnienia dozowania, w  celu obniżenia ryzyka prze-

grzania i degradacji stopu.

Istnieją ogólne wytyczne prędkości obwodowych dozowania 

dla poszczególnych typów tworzywa (tab. 1). Należy jednak 

zwrócić uwagę na fakt, że ogólne wytyczne nie uwzględniają 

dodatków do tworzyw, które mogą ulegać uszkodzeniu podczas 

zwiększonych prędkości dozowania. Najlepszym źródłem doty-

czącym dopuszczalnych prędkości jest karta techniczna prze-

twarzanego materiału lub bezpośredni kontakt z  dostawcą 

w przypadku braku takiej informacji we wspomnianej karcie.

Prędkość obrotowa ślimaka (RPM) jest uzależniona od śred-

nicy ślimaka. Niektóre maszyny starszego typu nie mają możli-

wości programowania prędkości obwodowej. W  takim przy-

padku można posłużyć się wykresem do ustalenia prędkości 

obrotowej w zależności od średnicy ślimaka i oczekiwanej pręd-

kości obwodowej (rys. 2).

Profilowanie prędkości dozowania
Profilowanie prędkości dozowania może być stosowane przy 

długich drogach pobierania tworzywa. Mniejsza prędkość przy 

rozpoczynaniu dozowania zmniejsza moment generowany przez 

układ napędowy na ślimaku. Dobrą praktyką jest zmniejszenie 

prędkości przed osiągnięciem drogi dozowania. Dzięki temu 

zwiększamy dokładność osiąganej objętości (rys. 3).

Podsumowanie
Prędkość dozowania stanowi kluczowy element przy progra-

mowaniu wtryskarki. Wartości dostosowane do wymogów prze-

twarzanego tworzywa zapewnią świadomą produkcję z nasta-

wieniem na jakość wyrobu. I

Tabela 1. Dopuszczalne prędkości obwodowe dla 
wybranych tworzyw (źródło: Ustawianie procesu 
wtryskiwania tworzyw termoplastycznych, Henryk 
Zawistowski, Szymon Zięba, 2015)

Tworzywo
Dopuszczalna prędkość 

obwodowa [m/s]

Amorficzne

PS 1,2
SAN 0,6
ABS 0,6

PMMA 0,4
PC 0,4

PC/ABS 0,4

Częściowo 
krystaliczne

HDPE 1,2
PP 1,2

PA 6 0,8
PA 6.6 0,8
POM 0,6
PET 0,4

–  Przy produkcji wyrobów precyzyjnych o wysokich wymaganiach 
jakościowych zaleca się stosowanie niskich prędkości obwodowych 
w zakresie 0,05-0,2 m/s

–  Produkcja elementów technicznych może odbywać się 
z prędkościami w zakresie 0,2 – 0,6 m/s

–  Dla produkcji masowej (np. nakrętki, kubki) stosuje się prędkości 
dozowania 0,6-1,2 m/s

Rys. 1   Dysza zamykana wtryskarki (źródło: herzogsystemsag.com)

Rys. 2   Zależność prędkości obrotowej od średnicy ślimaka dla 
wybranych prędkości obwodowych  
(źródło: opracowanie własne)

Rys. 3   Przykład profilowania prędkości dozowania  
(źródło: opracowanie własne)
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BMB Spa
Via Enrico Roselli, 12 I 25125 Brescia I Italy
tel.: +39.030.26.89.811 I fax: +39.030.26.89.880
www.bmb-spa.com

MUEHSAM Rozwiązania Dla Przemysłu Sp.j.
ul. Zagnańska 149 C I 25-563 Kielce
tel.: +48 41 34 35 132 I fax: +48 41 34 46 476
www.muehsam.pl

Artykuł promocyjny

W tym roku firma BMB zaprezentuje się na polskim rynku 

na targach Plastpol 2022 i pokaże aplikację do produkcji 

cienkościennych pojemników na żywność. Aplikacja obejmuje 

w  pełni elektryczną maszynę o  zmniejszonym zużyciu energii 

i  bardzo wysokiej wydajności pod względem produktywności. 

Dzięki wszystkim napędom elektrycznym, silnikom bezpośrednim 

i śrubom rolkowym dążymy do wyjątkowej precyzji i wydajności 

w  sektorze, szczególnie nadającym się również do przetwa-

rzania materiałów mających kontakt z żywnością oraz w dzie-

dzinie medycyny. Dzięki dedykowanemu profilowi ślimaka do 

produkcji opakowań, przy określonym ciśnieniu 2000 bar i pręd-

kości wtrysku 350 mm/s możemy przerobić 16 g PP w mniej niż 

2,5 s. W pełni elektryczna wtryskarka eKW20Pi/700 jest wypo-

sażona w system centralnego smarowania olejami, odpowied-

nimi do produkcji żywności i zamkniętym obiegiem chłodzenia 

cieczą dla wszystkich napędów. Dzięki niewielkiemu obwodowi 

hydraulicznemu pod akumulatorem możemy zapewnić wszystkie 

ruchy hydrauliczne form, bez konieczności dodawania oddzielnej 

jednostki sterującej. Sterowanie CNC Heidenhain dodat-

kowo wzmacnia doskonałą wydajność maszyny, gwarantując 

niezwykle wysoką precyzję i niewyczerpane możliwości progra-

mowania. Wszystkie parametry mogą być przesyłane do central-

nego systemu sterowania (Przemysł 4.0) poprzez protokół komu-

nikacyjny OPC-UA. Wtryskarkę można bezpłatnie i w dowolnym 

momencie podłączyć do serwisu posprzedażowego BMB, 

w  ramach teleserwisu, w  celu uzyskania pomocy technicznej 

i poszukiwania najlepszej wydajności dzięki wsparciu ekspertów 

BMB. W 2021 roku dostarczyliśmy do Polski ok. 16 maszyn, 

z czego tylko jedna była hydrauliczna, reszta w pełni elektryczna 

i hybrydowa (maszyna hybrydowa BMB to tylko wtrysk hydrau-

liczny pod akumulator, a uplastycznianie i otwieranie/zamykanie 

elektryczne). Ta ważna informacja pozwala nam zrozumieć, 

w jaki sposób Polska inwestuje w technologię, energooszczędne 

i wysokiej jakości maszyny. Firma, świadoma tego ważnego czyn-

nika, doskonale wpisującego się w filozofię produkcji BMB (ponad 

90% maszyn to maszyny hybrydowe i  elektryczne), poprzez 

lokalną obecność Muehsam w Kielcach, jest silnie zdetermino-

wane, aby coraz więcej inwestować na rynku polskim. Dzięki 

doskonałemu stosunkowi jakości do ceny maszyny wyproduko-

wanej w całości we Włoszech, wyposażonej w 100% w euro-

pejskie podzespoły, możemy liczyć na wysoką niezawodność 

produktu, spełniającego najwyższe oczekiwania. I

BMB na targach Plastpol 2022 
zaprezentuje aplikację do produkcji 
cienkościennych pojemników na żywność
 

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

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

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

www.bmb-spa.com

MUEHSAM Rozwiązania Dla Przemysłu Sp.j. - ul. Zagnańska 149 C, 25-563 Kielce 
NIP: 6572684209 | REGON: 260070677 - tel. +48 41 34 35 132 - fax +48 41 34 46 476 - www.muehsam.pl

Wyłączny agent d la Polski:

Odwiedź nas w
PLASTPOL 2022
24 - 27 Maya
Kielce - Polska
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MUEHSAM Rozwiązania Dla Przemysłu Sp.j. - ul. Zagnańska 149 C, 25-563 Kielce 
NIP: 6572684209 | REGON: 260070677 - tel. +48 41 34 35 132 - fax +48 41 34 46 476 - www.muehsam.pl

Wyłączny agent 
d la Polski:

customization
BMB, elastyczność i redukcja kosztów.
Personalizacja to nasza prawdziwa siła. Naturalne predyspozycje dążenia do zadowolenia klienta zawsze 
prowadzą nas do konstruowania maszyn, koncentrując się przede wszystkim na produktach i materiale, na 
jego cechach, nie zaniedbując celu jakim jest produkcja z cyklem powyżej  wszelkich oczekiwań. Optymalizacja 
procesów za pomocą dedykowanych do produktu maszyn, charakteryzujących się dużą elastycznością, jest 
teraz łatwiejsza do osiągnięcia.

Wielostopniowe wtryskiwanie w celu niezależnego 
wypełniania różnych gniazd w formach typu “stack” 
lub w przypadku wtrysku wielokomponentowego  w 
2, 3, 4 kolorach ze stołem obrotowym, czy też coraz 
częściej w celu dotrysku materiałów kompostowalnych 
jest dla BMB standardem.

Jedna maszyna umożliwia wytwarzanie zupełnie 
różnych produktów wykomagających różnych 
sił zwarcia czy typów surowca.Pozwala to na 
obniżeniem kosztów operacyjnych, przestrzeni 
roboczej i konserwacji.
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RAPID PROTOTYPING – PRZEGLĄD

SYGNIS S.A. I ul. Leśna 8 I 83-010 Straszyn
tel.: (22) 668 47 57 I kontakt@sygnis.pl I https://sygnis.pl

Nasz hardware house specjalizuje się 

w doskonaleniu i realizacji projektów od 

podstaw do gotowego produktu.

Nasze zasoby to:

– Zespół projektantów i inżynierów

 Jesteśmy grupą złożoną z utalentowa-

nych i  uznanych specjalistów, którzy 

potrafią zrealizować Twoje pomysły. 

Opisz czego potrzebujesz, a  my 

zajmiemy się resztą.

– Centrum produkcyjne

 Posiadamy nie tylko kilkadziesiąt wyso-

kiej jakości maszyn FFF/FDM, ale także 

SLS, SLA, MJP i ponad 26 innych tech-

nologii wytwórczych. Stosujemy znane 

materiały, jak PLA, ABS czy PET oraz 

specjalistyczne, jak PA12, PP, ABS CF, 

żywice i woski lane. Drukujemy również 

ze 100% czystego PEEK, PEEK CFR, 

PI, PEKK i PVDF.

– Zespół badawczo-rozwojowy

 Jeśli potrzebujesz specjalistycznego 

sprzętu, którego jeszcze nie ma na 

rynku – dobrze trafiłeś. Nasz zespół 

naukowców projektuje m.in. układy 

mechaniczne i  elektryczne w  oparciu 

o własne pomysły technologiczne.

– Obróbka końcowa i wykańczanie

 Zaopiekujemy się Twoim projektem 

do samego końca i nadamy mu osta-

teczne szlif, dzięki naszym metodom 

post-processingu. Bez względu na to, 

jak szalony lub skomplikowany ma być 

efekt końcowy.

Jesteś zainteresowany naszymi usłu-

gami? Skontaktuj się z nami i  zamów 

próbki wydruków, stwórz własne projekty 

lub zleć produkcję seryjną. I

Rapid rototyping na najwyższym poziomie

Przemysłowy druk 3D na wyciągnięcie ręki

UBOT Technologies Sp. z o.o. I ul. Rybitwy 22 I 30-722 Kraków 
tel. kom.: 692 410 690 I biuro@ubot3d.pl I www.ubot3d.pl 

Od 2015 roku dostarczamy produ-

centom najlepsze rozwiązania technolo-

giczne w zakresie druku 3D w technologii 

FDM. Nasze produkty znajdują zastoso-

wanie w szeroko pojętej branży przemy-

słowej: od możliwości prototypowania, po 

drukowanie części zamiennych.

Zastosowanie druku 3D pozwala 

na zwiększenie wydajności i  obniżenie 

kosztów produkcji.

W naszej ofercie posiadamy:

Drukarkę desktopową S320

– jeden z największych obszarów robo-

czych w swojej klasie;

– zamknięta konstrukcja z systemem fil-

trowania;

– możliwość wydruku z  wielu mate-

riałów, co sprawia, że jest idealnym 

wyborem jako projektowa drukarka 

do działu konstrukcyjnego.

Drukarki przemysłowe P800D oraz P440

– możliwość pełnego wykorzystania 

takich materiałów jak m.in. ABS, ASA, 

nylon;

– duży obszar roboczy; 

– aktywnie grzana komora robocza;

– autorska konstrukcja ekstrudera oraz 

wiele przydatnych funkcji.

Drukarki sprawdzą się zarówno 

w dziale produkcyjnym, jak i w działach 

konstrukcyjnych lub R&D, gdzie istotnym 

aspektem jest trwałość elementów i  ich 

funkcjonalność.

System łączności Wi-Fi w urządzeniach 

umożliwia kontrolowanie druku z każdego 

miejsca na świecie.

Oprócz sprzętu wysokiej jakości zapew-

niamy pomoc w  wyborze odpowied-

niego urządzenia oraz wsparcie techniczne 

w zakresie montażu i korzystania z drukarek.

Nie czekaj, drukuj. I

https://sygnis.pl/new/dla-przemyslu/
https://sygnis.pl/new/
https://ubot3d.pl/portfolios/s320/
https://ubot3d.pl/portfolios/p440/
https://sygnis.pl
http://www.ubot3d.pl
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INVIZION Sp. z o.o. I ul. Morelowa 8 I 61-474 Poznań 
tel. kom.: 608 88 37 20 I info@invizion.pl I www.invizion.pl

Pomiary skomplikowanych elementów, jakimi są wypraski, 

metodami stykowymi są bardzo czasochłonne i  dają ogra-

niczony pogląd na geometrię elementu. Z  pomocą przy-

chodzą tutaj laserowe skanery 3D SCANTECH, które umoż-

liwiają szybkie pomiary 3D całych 

powierzchni, elastyczne bazowania, 

porównanie z  modelem CAD, analizę 

wymiarową i przeprowadzenie inżynierii 

odwrotnej. Profesjonalne skanery 3D 

SCANTECH cechują się metrologicz-

nymi dokładnościami, dużymi obsza-

rami pomiarowymi i  niezwykłą mobil-

nością, dzięki czemu mogą być użyte 

także w warunkach produkcyjnych, do 

pomiaru nie tylko gotowych produktów, 

ale też narzędzi czy form.

Jednak, aby wykonać wiarygodne pomiary wiotkich części, 

należy je poprawnie zamocować, odbierając tym samym 

wszystkie stopnie swobody w punktach RPS. Modułowe oprzy-

rządowanie pomiarowe Witte ALUFIX spełniaja te wymagania, 

gdyż umożliwia pewne i powtarzalne 

mocowanie części, pozwalajac na 

wykonanie dokładnych pomiarów za 

pomocą zarówno skanerów 3D, jak 

i maszyn stykowych.

INVIZION jest głównym dystrybu-

torem produktów SCANTECH i Witte 

w Polsce. Oferujemy usługi skanowania 

3D, inspekcji 3D i inżynierii odwrotnej, 

a  także bezpłatne demonstracje 

u klienta możliwości skanerów 3D oraz 

modułowych systemów mocowania. I

W jaki sposób poprawić jakość elementów fromowanych wtryskowo?

SMARTTECH Sp z o.o. I ul.Racławicka 30 I 05-092 Łomianki
biuro@smarttech3d.com I www.skaner3d.pl 

Skaner 3D MICRON3D green stereo wraz z oprogramowa-

niem SMARTTECH3Dmeasure to niezawodny zestaw do szyb-

kiego prototypowania, czyli przenoszenia fizycznego obiektu do 

świata cyfrowego.

Zastosowanie skanera 3D 

MICRON3D green stereo pozwala 

na proste i  efektywne stworzenie 

cyfrowego bliźniaka dowolnego 

obiektu. Produkt dzięki wysokiej 

precyzji pomiaru, potwierdzonej 

metrologicznie, doskonale wpisuje 

się w  rozwiązania technologiczne 

w ramach idei Przemysłu 4.0. 

Oprogramowanie SMARTTECH-

3Dmeasure obsługujące skaner 3D 

umożliwia użytkownikowi natych-

miastowe rozpoczęcie pełnej digita-

lizacji, prowadząc go przez proces 

uzyskania pełnej informacji o kształcie obiektu. Surowym wyni-

kiem skanowania 3D jest chmura punktów, czyli zbiór punktów 

odzwierciedlających powierzchnię przedmiotu. Następnie punkty 

te są łączone w  siatkę trójkątów 

(triangulacja), tworząc cyfrowy model 

3D. Taka reprezentacja stanowi 

zaawansowaną dokumentację 

mierzonego obiektu i  pozwala na 

jego bezpośrednie modyfikacje lub 

druk 3D. 

Model, uzyskany na podstawie 

skanowania 3D, można edytować 

i  analizować zarówno w  oprogra-

mowaniu SMARTTECH3Dmeasure, 

jak i  eksportować, w  postaci pliku 

.obj lub .ply do innych znanych plat-

form, jak np.: Verisurf, Polyworks, 

Geomagic, Solid Works, ZBrush itp. I

https://www.invizion.pl/skanery-3d/
https://www.invizion.pl/modulowe-systemy-mocujace-witte-alufix/
https://www.invizion.pl/modulowe-systemy-mocujace-witte-alufix/
https://skaner3d.pl/urzadzenia/skanery-3d/micron3d-green-stereo/
https://skaner3d.pl/smarttech3dmeasure-v-20/
http://www.invizion.pl
http://www.skaner3d.pl
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3DGence Sp. z o.o. I ul. Graniczna 66 I 44-178 Przyszowice
tel.: (32) 438 98 63 I cs@3dgence.com I www.3dgence.com

Możliwość drukowania na miejscu prototypów i w pełni funkcjonalnych części do użytku końco-

wego to główne zastosowanie przemysłowych drukarek 3D. Profesjonalny druk 3D pozwala 

znacząco skrócić czas rozwoju nowych produktów oraz wspiera procesy produkcyjne.

Szybkie prototypowanie w druku 3D czyli niezależność firmy 
Firmy korzystające z przemysłowych drukarek 3D są wstanie szybko wdrażać i testować zmiany, 

produkować niezbędne przymiary i pomoce produkcyjne używanych na miejscu w ciągu kilku 

godzin lub dni. 

Przemysłowy druk 3D = zerowe straty materiału, wysoka jakość i precyzja
Przemysłowy druk 3D pozwala drukować z ponad 40 materiałów o różnych własnościach fizycz-

nych i chemicznych. Profesjonalne drukarki 3D zapewniają wysoką dokładność wydruków, powta-

rzalność procesu i odpowiednie własności wytrzymałościowe drukowanych modeli.

Jakość wydruku jest uzależniona od możliwości drukarki, jej pola roboczego, temperatur na 

jakich wymagających branż, takich jak aerospace, automotive czy medycyna. 3DGence wspiera 

firmy swoją flagową przemysłową drukarką 3D INDUSTRY F421 oraz INDUSTRY F350. I

Szybkie prototypowanie w druku 3D – nieograniczone możliwości dla przemysłu

Sinterit sp. z o.o. I ul. Nad Drwiną 10 I 30-741 Kraków
tel.: kom.: 570 967 854 I contact@sinterit.com I www.sinterit.com

Sinterit jest nowoczesną firmą produkującą drukarki 3D dzia-

łające w zaawansowanej technologi SLS (selective laser sinte-

ring). Od 2015 roku firma jest pionierem, a  obecnie również 

liderem segmentu drukarek kompaktowych, przeznaczonych dla 

firm, uniwersytetów oraz centrów badawczych. W ofercie firmy 

Sinterit dostepne są cztery drukarki 3D SLS: Lisa, Lisa PRO, 

Lisa X oraz przemysłowa drukarka NILS 480.

SLS to jedna z najbardziej zaawasnowanych i preferowanych 

przez inżynierów technologia druku 3D. Pozwala na tworzenie 

skomplikowanych oraz trwałych wydruków, które w  przeci-

wieństwie do popularnych technologii FDM oraz SLA są łatwe 

w postprocessingu oraz nie potrzebują w procesie druku dodat-

kowych konstrukcji wspierających. 

Ta cecha pozwala na tworzenia zaawansowanych geome-

trycznie i precyzyjnych modeli. Przed powstaniem firmy Sinterit 

na rynku dostępne były jedynie duże, przemysłowe drukarki 

SLS, z których mogły skorzystać jedynie duże korporacje. Wraz 

z pojawieniem się modelu Lisa nastąpiła rewolucja, dzięki której 

technologia SLS trafiła do tysięcy klientów, w tym małych i śred-

nich firm, na całym świecie. 

Wprowadzone w  2021 roku drukarki Lisa X (największa 

i najszybsza drukarka kompaktowa w ofercie Sinterit) oraz NILS 480 

to odpowiedź na rosnące oczekiwania nowych klientów. I

https://3dgence.com/3d-printers/industry-f421/
https://3dgence.com/
https://sinterit.com/3dprinters/lisa-x/
https://sinterit.com/3dprinters/nils-480/
http://www.3dgence.com
http://www.sinterit.com
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3D Lab Sp. z o.o.
ul. Farbiarska 63 B I 02-862 Warszawa I www.3d-lab.pl

3D Lab Sp. z o.o. od początku swojego istnienia stawiała na 

innowacyjność. Już od czasu jej założenia, czyli od roku 2007 

jest nierozerwalnie związana z drukiem 3D i szeroko pojętymi 

technologiami przyrostowymi. Doświadczenia zdobywane na 

przestrzeni lat pozwalają firmie na realizację najbardziej wymaga-

jące projektów nie tylko z dziedziny druku 3D, ale także z zakresu 

projektowania, inżynierii odwrotnej czy też metalurgii proszków. 

Opowiadając na aktualne wymagania rynku spółka skupia się 

na profesjonalnych realizacjach odpowiadających nie tylko 

potrzebom prototypowania, dla których druk 3D jest idealnym 

rozwiązaniem, ale także na dostarczaniu produktów finalnych. 

Doskonałym przykładem takiego zastosowania może być druk 

3D na potrzeby jubilerstwa i technologii traconego wosku oraz 

pracowni dentystycznych. Firma 3D Lab jako jedyny dystrybutor 

marki 3D Systems oraz 2OneLab dysponuje szerokim port-

folio produktowym, które umożliwia dobór właściwej techno-

logii w zależności od oczekiwanych rezultatów ilościowych oraz 

jakościowych. Jako producent zaawansowanej technologii do 

ultradźwiękowej atomizacji proszków metali dysponuje również 

parkiem maszynowym otwartym na współpracę w  zakresie 

obróbki ubytkowej. I

3D MASTER I ul. Jakobinów 23 I 02-240 Warszawa
tel.: (22) 846 21 50 I info@3dmaster.pl I www.3dmaster.pl

Firma 3D MASTER zajmuje się m.in. sprzedażą skanerów 

3D, które idealnie sprawdzają się przy procesie rapid prototy-

ping. A dlaczego idealnie pasują do tego modelu tworzenia? 

Dzieje się tak dlatego, że skanery 3D są niezwykle nowocze-

snymi urządzeniami, które w  szybki sposób mogą przenieść 

na ekran komputera wybrany obiekt, urządzenie lub produkt. 

Nowoczesny skaner 3D LEO posiada wbudowany kolorowy 

ekran, dzięki czemu możliwe jest całkowicie bezprzewodowe 

skanowanie 3D, którego efekty od razu są widoczne! Skanery 

3D pozwalają na dokładne i szybkie odwzorowanie skanowa-

nego obiektu, a następnie dają ogromne możliwości obróbki 

w środowisku komputerowym. Mogą być one wykorzystywane 

w bardzo wielu branżach, pomagają tworzyć protezy, dzięki nim 

fani motoryzacji po zeskanowaniu konkretnej części swojego 

pojazdu mogą zmodyfikować go pod swoje potrzeby, szeroko 

wykorzystywane są w produkcji oraz przemyśle – czyli wszę-

dzie tam, gdzie potrzebne jest szybkie działanie oraz reago-

wanie. Skanery 3D niezmiennie wykorzystywane są w procesie 

rapid prototyping – bo jest to najszybsza metoda przenie-

sienia obiektu w świat wirtualny. Dają one możliwość szybkiego 

sprawdzenia, czy pomysł jest dobry, jak będzie wyglądał oraz 

czy będzie funkcjonalny. I

https://www.3d-lab.pl/plastic-3d-printers/
https://www.3d-lab.pl/metal-3d-printers/
https://skanery3d.eu/skanery-3d/skanery-3d/
https://skanery3d.eu/skanery-3d/skanery-3d/
https://skanery3d.eu/skanery-3d/artec-leo/
http://www.3d-lab.pl
http://www.3dmaster.pl
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Dla porównania – obecny, nazwijmy to tradycyjny, proces przygotowania 

protezy oka trwa nawet do 6 tygodni. Jest to etap kilkugodzinnych konsul-

tacji i formowania indywidualnego, dopasowywania i na końcu ręcznego malo-

wania. Według Moorfields druk 3D stanowi znacznie szybszą alternatywę, skra-

cając proces produkcji do zaledwie dwóch / trzech tygodni. Wstępna wizyta 

w celu dokonania pomiarów gałki ocznej jest również krótsza i zajmuje nie więcej 

niż pół godziny. 

Po zeskanowaniu gałki ocznej Verze’a i wymodelowaniu danych, dostosowana 

do potrzeb proteza oka została wydrukowana przez niemieckie biuro 3D FIT 

AG. Natomiast same prace przygotowawcze odbyły się dzięki firmom Ocupeye 

i Fraunhofer IGD, które użyczyły swojej wiedzy w zakresie odpowiedniego opro-

gramowania, współpracując już wcześniej z  Moorfields Biomedical Research 

Centre oraz Moorfields Eye Charity. Fraunhofer IGD wykorzystał oprogramowanie 

Cuttlefish:Eye, które wykonało skan 3D gałki ocznej oraz skalibrowało kolory-
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 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych  PANEL EKSPERTA 

KĄCIK NOWYCH TECHNOLOGII BY

Proteza oka 
wydrukowana  

w 3D
W listopadzie 2021 roku Szpital Okulistyczny Moorfields 
w Londynie ogłosił dopuszczenie pierwszej na świecie pro-
tezy oka ludzkiego stworzonej w  technologii addytywnej – 
otrzymał ją pacjent Steve Verza. Wszystko w  ramach pro-
wadzonych badań klinicznych. Proteza w  zakresie swo-
jej dokładności wizualnej jest bardziej realistyczna niż opcje 
akrylowe, a sama metoda przygotowania jest od nich szyb-
sza i tańsza. 

 

https://sygnis.pl/new/
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stycznie tworzoną protezę ze zdrowym okiem. Następnie wykorzystano sterownik 

drukowania 3D Cuttlefish do wydrukowania modelu na wielokolorowej, wieloma-

teriałowej drukarce 3D.

– Jesteśmy podekscytowani możliwościami, jakie daje to w pełni wydrukowane 

w 3D oko – powiedział profesor ze szpitala Moorfields, Mandeep Sagoo. – Jest to 

kulminacja czterech lat rozwoju zaawansowanej technologii pomiędzy Moorfields 

Eye Hospital, UCL Institute of Ophthalmology, Ocupeye i Fraunhofer.

Prace nad protezami oka były prowadzone już wcześniej. W 2018 roku Seve-

rance Hospital of the Yonsei University Health System (YUHS) ogłosił plany 

komercjalizacji swojego pierwszego sztucznego oka wydrukowanego w 3D, 

natomiast do tej pory nie zostały przedstawione aktualne informacje na temat 

postępów prowadzonych prac. Podobnie, agencja projektowa Fripp Design od 

wielu lat opracowuje drukowane w 3D sztuczne oczy we współpracy z Manche-

ster Metropolitan University i University of Sheffield. Oba przykłady dotyczą 

protezy dla człowieka. 

Protetyka oka u zwierząt jest praktykowana już od zeszłego roku, kiedy 

naukowcy z  Chungbuk National University opracowali spersonalizo-

wane sztuczne oczy dla psów, które straciły je w następstwie nieuleczal-

nych chorób. Drukowane w 3D protezy zostały z sukcesem przetestowane 

u dwóch czworonogów rasy beagle i pomyślnie zaakceptowano ich zastoso-

wanie w weterynarii.

Profesor Sagoo ma nadzieję, że trwające badania kliniczne zastosowanej 

u  pacjenta protezy oka dostarczą wszystkim zainteresowanym mocnych 

dowodów na to, że druk 3D ma wielki potencjał w dziedzinie protetyki oczu 

i daje szanse na szybszą oraz bardziej efektywną pracę, skracając tym samym 

listy oczekujących. I

Źródło: https://3dprintingindustry.com/news/london-man-receives-worlds-first-3d-printed-prosthetic-

eye-200197/

„To nowe oko wygląda 
fantastycznie, a dzięki 

rozwojowi technologii druku 
3D będzie tylko coraz lepiej 

Steve Verza
pacjent
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W praktyce konstruktorskiej zdarzają się jednak sytuacje, 

gdy typowe, najbardziej rozpowszechnione rozwiązania 

nie zdają egzaminu. W takiej sytuacji konieczne jest zwrócenie 

się ku innym sposobom, być może mniej, ze względu na ich 

komplikację, znanym i popularnym, ale jedynym, które zapew-

niają uzyskanie pożądanego efektu końcowego. W przypadku 

form wtryskowych, najczęściej jest to sytuacja, gdy wyformo-

wanie części wtryskiwanej lub jej fragmentu jest utrudnione, bądź 

w ogóle niemożliwe, z powodu niewielkiej dostępnej przestrzeni. 

Takie nietypowe konstrukcje rzadko można znaleźć w literaturze 

dotyczącej budowy form wtryskowych. Warto zatem pochylić się 

nad nimi bliżej.

Suwak nożycowy
Jednym z rozwiązań, które pragnąłbym zająć się w tym opra-

cowaniu jest suwak nożycowy. Przykład takiego rozwiązania 

pokazany został na rys. 3.

Przykład
Budowa i zasada działania zostanie omówiona na przykładzie 

formy wtryskowej na przyłącze układu paliwowego. Wyrób ten to 

wypraska dwukomponentowa, gdzie oba komponenty są tego 

Budowa i zasada działania 
suwaków nożycowych

Najprostsza forma wtryskowa składa się z matrycy i stempla, ograniczających zamkniętą przestrzeń, 
czyli gniazdo formujące. Płynne tworzywo wypełnia tę przestrzeń, zastyga i po otwarciu formy gotowy 
wyrób można usunąć z formy wtryskowej. 
Zasada jest bardzo prosta, ale gdy w produkowanej wyprasce znajdzie się geometria, której nie można 
wyformować przez prosty podział, sprawa nieco się komplikuje. Wtedy pomocne są wszelkiego rodzaju 
suwaki, wypychacze skośne bądź sprężyste. Rozwiązań jest bardzo wiele, a producenci normaliów 
często oferują gotowe rozwiązania. 

Ireneusz Bukszyński
Nifco

Rys. 1   Zasada działania prostej i formy z koniecznym suwakiem

Rys. 2   Przykład liftera, suwaka mechanicznego i stempli sprężystych

Rys. 3   Suwak nożycowy



61  PlastNews 3’202260  PlastNews 3’2022

 Narzędziownia 

samego koloru. Na rys. 4 zostały one zróżnicowane dla lepszej 

wizualizacji.

Do jej produkcji użyto dwóch jednokrotnych form wtrysko-

wych, zamocowanych na maszynie ze stołem obrotowym. Detal 

ten posiada trzy króćce dolotowe, które są wstępnie formowane 

w pierwszym komponencie, za pomocą klasycznych suwaków. 

Tak uformowany detal jest oblewany drugim komponentem. I 

tutaj konieczne, oprócz czterech suwaków klasycznych, okazało 

się zastosowanie suwaków nożycowych. Dzięki nim możliwe 

było „objęcie”, zaformowanie, a następnie uwolnienie produktu. 

Dodatkowym, obok ograniczonego miejsca, problemem były 

wysokie wymagania jakościowe odnośnie maksymalnej, dopusz-

czalnej wysokości śladu na płaszczyźnie łączenia. Klasyczne 

rozwiązania suwaków nie dawały pewności, że te wymagania 

będą osiągnięte, a  przede wszystkim, czy w  trakcie eksplo-

atacji formy nie pojawią się w niej luzy i wypływki, nawet jeśli na 

początku mogłoby ich nie być.

Budowa suwaka nożycowego
Suwaki nożycowe składają się z  płytki ruchomej 1) zamo-

cowanej do płyty wypychaczy, a  ruch płyty wypychaczy do 

przodu zapewnia napęd suwakowi. Właściwą część roboczą 

stanowią skrzyżowane ze sobą szczęki 2) i 3), które połączone 

są z  dwiema połówkami nieruchomej obudowy 4) poprzez 

pochylone pod kątem powierzchnie prowadzące 5). Cały zespół 

suwaka jest umieszczony w korpusie matrycy 6).

Suwaki nożycowe to typ suwaków, które 

dzięki swej kompaktowej budowie, umożliwiają 

wyformowanie niewielkich fragmentów 

wyrobów, przede wszystkim w sytuacji, gdy 

potrzebna jest lokalna płaszczyzna podziału, 

usytuowana pod znacząco innym kątem niż 

płaszczyzna główna. Rys. 4   Element układu paliwowego

Rys. 6   Budowa i części składowe suwaka nożycowego

Rys. 7   Maksymalny kąt nachylenia i otwarcie suwaka nożycowego

Rys. 5   Formy 2K na element układu paliwowego oraz przekrój przez części formujące
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Zasada działania suwaków nożycowych 
Istotą działania tego typu mechanizmów jest wzajemne 

ułożenie i  „przenikanie” się szczęk i  obudowy suwaka 

w sposób przypominający nożyce. Kąt powierzchni prowa-

dzących, jaki można stosować, jest duży i dochodzi do 50°. 

Tak duży kąt rekompensuje stosunkowo niewielki, dostępny 

ruch suwaka w  płaszczyźnie równoległej do oprawy. 

Niemniej jednak, suwaki tego typu mogą być stosowane 

tylko tam, gdzie wymagany skok otwarcia wynosi maksy-

malnie kilkanaście milimetrów (równy jest on odległości X 

przedstawionej na rys, 7).

Sekwencja pracy mechanizmu jest następująca: ruch do 

przodu elementu 1), wymuszony przez płytę wypychaczy, 

przenoszony jest na szczęki 2) i  3). Ponieważ są one ze 

sobą połączone kształtowo, przez pochylone pod kątem 

płaszczyzny prowadzące, następuje, oprócz ruchu w płasz-

czyźnie pionowej, ruch w  płaszczyźnie poziomej. W  rezul-

tacie wypraska zostaje uwolniona i możliwe jest jej usunięcie 

z  formy. Cofającą się płyta wypychaczy pociągnie w  dół 

element 1), a  ten z  kolei spowoduje ruch szczęk w  dół, 

zamknięcie się suwaka w  pozycji formowania i  cały cykl 

zacznie się od nowa.

Wady i zalety suwaków nożycowych
Zaletą suwaków nożycowych jest przede wszystkim 

kompaktowa budowa, umożliwiająca zastosowanie ich 

w  miejscach o  ograniczonej dostępnej przestrzeni. Drugą 

bardzo ważną zaletą jest również możliwość wspólnej obróbki 

powierzchni formujących, w pozycji do formowania. Dzięki 

temu minimalizujemy ślad na płaszczyźnie łączenia i ewentu-

alne wypływki. Ma to często ogromne znaczenie, gdy tole-

rancje dla jakości linii podziału są ciasne. W omawianym przy-

kładzie był to najważniejszy powód zastosowania suwaków 

nożowych - jakiekolwiek uskoki i wypływki na płaszczyźnie 

podziału w  przypadku króćca pod wąż, w  układzie pali-

wowym były niedopuszczalne.

Główną wadą tych mechanizmów jest, wspomniany już, 

niewielki skok szczęk, jaki można uzyskać. Ogranicza to mocno 

zakres zastosowania dla suwaków nożycowych. Inna wada 

to wymagana wysoka precyzja wykonania. W  rzeczywistości 

niewiele narzędziowni potrafi podołać zadaniu dokładnego ich 

wykonania i zmontowania, tak aby pracowały niezawodnie i nie 

sprawiały problemów w produkcji masowej. 

Podsumowanie
Suwaki nożycowe, ze względu na swoją budowę i  zasadę 

działania, są bardzo ciekawym i przydatnym rozwiązaniem. Na 

pewno warto je mieć w  zanadrzu, na wypadek sytuacji, gdy 

dysponujemy niewielką ilością dostępnego miejsca, co zdarza 

się w formach stosunkowo często. Również wymagania jako-

ściowe odnośnie detali wciąż rosną i  tu również znajomość 

mechanizmów, pozwalających na ich dotrzymanie, będzie 

z pewnością cenna. I

Rys. 8   Sekwencja otwarcia suwaka nożycowego

Rys. 9   Gotowa wypraska
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Analiza chłodzenia 
formy wtryskowej

Jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu jest branża tworzyw sztucznych. Tworzywa 
można formować różnymi metodami. Najbardziej rozpowszechnione jest formowanie wtryskowe. 
Na etapie projektowania narzędzi (form wtryskowych) pojawia się wiele pytań dotyczących wypełnienia 
gniazda, linii łączenia, pułapek powietrznych, deformacji detali, efektywności chłodzenia itd. Najczęściej 
konstruktorzy stosują analizę wtrysku, aby uzyskać odpowiedzi na większość pytań. Oczywiście ana-
liza wtrysku jest niezastąpiona, ale nie pozwala określić wydajności termicznej formy podczas procesu 
wtryskowego. Wydajny system chłodzenia pozwala na skrócenie czasu cyklu całego procesu wtrysko-
wego i pomaga w produkcji części o wysokiej jakości.

Marcin Antosiewicz

Celem analizy jest symulacja chłodzenia pozwalająca okre-

ślić czas chłodzenia wymaganego do osiągnięcia przez 

wypraskę docelowej temperatury.

Definiowanie analizy można podzielić na następujące etapy:

Definiowanie rodzaju przepływu
Pozwala określić sposób definiowania chłodzenia, przez usta-

wienie jednowymiarowych układów 1D (krzywe) lub układów 

3D (gotowe modele otworów). Definiując krzywe, nadawane są 

średnice. Program automatycznie tworzy model wirtualny.

Definiowanie części formujących 
Na tym etapie wskazywane są: stempel, matryca i detal, który 

jest formowany. Do każdego modelu należy przypisać materiał.

Definiowanie obiegu 
W tym etapie wskazywane są modele otworów lub krzywe. 

Następnie określane są wloty i wyloty chłodzenia oraz czynnik 

chłodzący (woda, olej, powietrze itd.). 

Określanie parametrów chłodziwa
Definiowanie tego etapu może być realizowane przez 

określenie prędkości przepływu lub ciśnienia. W przypadku 

pierwszego sposobu należy określić prędkość przepływu 

i  temperaturę na wejściu. Przy drugim sposobie okre-

ślane są ciśnienia na wejściu i wyjściu oraz temperatura na 

wejściu.

Rys. 1   Widok menu programu, w którym można przeprowadzić analizę efektywności chłodzenia
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Ustawienia parametrów analizy
Analizę można definiować na dwa sposoby. Pierwszy określany 

jako typ ustalony pozwala zdefiniować temperaturę początkową 

formy i  tworzywa. Drugi sposób określony jako zmienny (krót-

kotrwały) pozwala zdefiniować temperaturę docelową wypraski, 

maksymalny czas chłodzenia, temperaturę początkową formy 

i temperaturę wtrysku.

Wyniki analizy
Wyniki analizy najczęściej są oferowane w  postaci HTML. 

Pozwalają ocenić zależność temperatury w  czasie między 

wypraską a wkładami formującymi. Dzięki temu można łatwo 

zidentyfikować gorące miejsca, które wymagają dodatkowego 

chłodzenia. I

Rys. 2   Widok częściowego raportu analizy

Rys. 3   Widok rozkładu 
temperatur na stemplu
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SYSTEMY GK W PRAKTYCE. CZ. 3 

Dysze wielopunktowe i zamykane

Dysze wielopunktowe (multidysze) pozwalają na wtrysk bezpośredni wielu wyprasek. Najczęściej sto-
suje się je w przypadku małych wyprasek, co pozwala na uzyskanie większej krotności przy założonych 
gabarytach formy. Dysza przystosowana do takiego wtrysku zaopatrzona jest w wybraną ilość punk-
tów wtrysku (2, 3, 4, 6, 8) dostępną w zależności od średnicy dyszy. Konstruktor ma możliwość doboru 
żądanej średnicy, na której umieszczone są końcówki.

Maryla Marciniak

W przypadku tych dysz istotne jest zapewnienie takich 

samych warunków wtrysku dla wszystkich wyprasek. 

Zwykle wszystkie końcówki takiej dyszy są sterowane jedną 

termoparą i nie ma możliwości indywidualnej kontroli warunków 

cieplnych poszczególnych przewężek. Fakt ten wiąże się 

z koniecznością zapewnienia możliwie powtarzalnej zabudowy 

i jednorodnego chłodzenia poszczególnych gniazd formujących.

Multidysze mają również zastosowanie w przypadku, gdy istnieją 

specjalne wymagania odnośnie kołowości wypraski (np.  koła 

zębate). Wtedy wtrysk w kilku miejscach zapewnia uzyskanie więk-

szej jednorodności wypełnienia i spełnienie tego oczekiwania.

Zastosowanie dysz wielopunktowych doradzane jest w przy-

padku tworzyw łatwopłynących. Zastosowanie tworzyw tech-

nicznych powinno wiązać się z akceptacją producenta dyszy dla 

Rys. 1   Multidysze do wtrysku w osi formy Rys. 2   Wtrysk przy użyciu mini multidyszy

https://marciniak.pl/


67  PlastNews 3’202266  PlastNews 3’2022

  PANEL EKSPERTA  Narzędziownia 
P

A
N

E
L E

K
S

P
E

R
TA

danej aplikacji. Większe możliwości dają w tym przypadku dysze 

z wymiennymi końcówkami, które pozwalają na szybką naprawę 

pojedynczej zużytej czy uszkodzonej końcówki.

Zastosowanie dysz wielopunktowych 
z wtryskiem w osi formy

Najczęstszym rozwiązaniem dysz wielopunktowych są dysze, 

w których wtrysk występuje w osi formy. Dysze te są alternatywą 

dla systemu gorącokanałowego z  wieloma dyszami. W  przy-

padku wtrysku wielu małych wyprasek pozwalają one na zmniej-

szenie gabarytów formy.

Przy współosiowym wtrysku małych detali możemy zasto-

sować mini multidysze. Zapewniają one jednolite wypełnienie 

wyprasek. Na zdjęciu poniżej przedstawiono przykładowy wtrysk 

obudowy długopisu. W przypadku mini multidysz istnieje możli-

wość doboru odległości między punktami wtrysku od 3,2 mm.

Zastosowanie dysz wielopunktowych 
z wtryskiem bocznym

Innym rozwiązaniem multidysz są dysze do wtrysku bocz-

nego. Mogą one służyć do wtrysku w  boczną powierzchnię 

małych wyprasek lub realizować wielopunktowy wtrysk w środku 

jednego detalu dla zapewnienia żądanej kołowości wyrobu.

Istnieje wiele rozwiązań tych multidysz. W  przypadku dysz 

„otwartych” wtrysk realizowany jest z przetryskiem małego „korka”, 

który w następnym wtrysku jest rozpuszczany i  rozprowadzany 

w wyprasce (to rozwiązanie nie jest doradzane dla wyprasek tech-

nicznych). Bardziej nowoczesne konstrukcje posiadają wymie-

nialne końcówki z iglicą eliminującą wspomniany wyżej efekt, dzięki 

czemu zapewniają większą łatwość sterowania produkcją.

Dysze do wtysku pod kątem
Producenci GK starają się sprostać coraz trudniejszym 

wyzwaniom stawianym przez przetwórców tworzyw sztucznych 

– stąd na rynku pojawiają się nowe możliwości. Jednym z takich 

rozwiązań są dysze do wtrysku pod kątem. Konieczność zapew-

nienia nietypowego wtrysku powinna prowadzić do skorzystania 

z pomocy technicznej renomowanego wytwórcy GK.

 

Centralne dysze zamykane
Najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem dysz są dysze zamy-

kane. Ich zastosowanie pozwala na uzyskanie najbardziej estetycz-

nego śladu po wtrysku, skrócenie czasu cyklu i wysoką powtarzal-

ność procesu. Dodatkowo uniemożliwiają one wyciek tworzywa. 

Zastosowanie dysz zamykanych znacząco wpłynęło na możliwości 

wtrysku zarówno wyprasek cienkościennych, jak i grubościennych.

Zamykanie kanałów dyszy jest realizowane dzięki zastoso-

waniu zaworu napędzanego hydraulicznie lub pneumatycznie. 

To drugie rozwiązanie stosowane jest coraz częściej ze względu 

na rosnącą popularność maszyn elektrycznych (bez możliwości 

zasilania dysz z  instalacji hydraulicznej wtryskarki), czystość 

pracy i łatwiejszy serwis.

Rys. 3   Multidysze do wtrysku bocznego

Rys. 4   Multidysze do wtrysku bocznego z wymiennymi końcówkami

Rys. 5   Wtrysk pod kątem

Rys. 6   Przykładowe rozwiązanie konstrukcji dyszy zamykanej
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W obydwu przypadkach producenci dysz podają optymalne 

ciśnienia pracy (odpowiednio oleju lub powietrza) zarówno 

podczas prób warsztatowych, jak i pracy.

Najbardziej kluczowym zespołem w   dyszy zamykanej jest 

igliczka wraz z prowadniczką. Oba elementy są ze sobą indy-

widualnie pasowane, aby uniemożliwić wyciek tworzywa przez 

siłownik dyszy.

Możliwe są dwa rozwiązania wykończenia igliczek – zamy-

kania przewężki na powierzchni cylindrycznej bądź stożkowej. 

Większość przetwórców stosuje ten pierwszy rodzaj ze względu 

na łatwiejsze wykonanie gniazda dyszy i możliwość uzyskania 

większej średnicy przewężki. Powierzchnia stożkowa ma z kolei 

lepsze prowadzenie i  samocentrowanie iglicy, co zmniejsza 

ryzyko uszkodzenia jej krawędzi.

W zależności od rodzaju aplikacji stosowane są różne rozwią-

zania końcówek dysz (rys. 9).

Tak jak w przypadku dysz otwartych możliwe są dwa rodzaje 

zabudowy iglicy – przewężka w  matrycy lub w  końcówce. 

W przypadku wtrysku w ograniczoną przestrzeń wewnętrzną 

stosuje się wydłużone końcówki.

Podobnie jak w  przypadku dysz otwartych, konieczna jest 

zabudowa dyszy zamykanej, zgodnie z wytycznymi jej produ-

centa. Szczególnie istotne jest zapewnienie wykonania prze-

wężki w  matrycy z  tolerancją +0,01 mm dla właściwej pracy 

iglicy. Nie ma tego problemu w przypadku zastosowania rozwią-

zania zabudowy przewężki w końcówce - tę tolerancję gwaran-

tuje producent GK.

Zastosowanie dysz zamykanych pozwoliło na rozwój wtrysku 

sekwencyjnego, który przy zastosowaniu specjalnego sterow-

nika pozwala na regulację otwierania i zamykania poszczegól-

nych dysz dla osiągnięcia optymalnego wypełnienia wypraski 

(wielkogabarytowe części przemysłu motoryzacyjnego, palet, 

cienkościennych elementów oświetleniowych itp.).

W przypadku zastosowania dysz zamykanych bardzo istotne 

jest, aby nie rozpoczynać zamykania iglicy przed osiągnięciem 

przez tworzywo temperatury przetwórstwa. Szczególnie przy 

dużych siłach zapewnianych przez sterowanie hydrauliczne 

próba poruszenia iglicy przy zamarzniętym tworzywie może 

doprowadzić do jej uszkodzenia.

Co bardzo istotne produkcje kończymy ZAWSZE schowaniem 

iglicy (otwarciem przewężki). W  innym przypadku ryzykujemy 

zerwaniem iglicy przy następnym rozpoczęciu produkcji.

W następnym artykule omówione zostaną systemy gorącoka-

nałowe z wieloma dyszami. I

Rys. 7   Zamykanie cylindryczne (walcowe) Rys. 8   Zamykanie stożkowe

Rys. 9   a) Końcówka zwykła;                                       b) Końcówka z zabudowaną przewężką;                            c) Końcówka wydłużona

a) b) c)
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DOPAK Sp. z o.o.  52-407 Wrocław • ul. E. Kwiatkowskiego  5A • tel. +48 71 35 84 000  www.dopak.pl

Szkolenia – dla branży tworzyw sztucznych  

Zapraszamy 
do odwiedzenia 
naszego stoiska

w dniach 24-27.05.2022
na targach PLASTPOL

Szeroka oferta edukacyjna dla operatorów i ustawiaczy maszyn, 
automatyków, pracowników serwisu, utrzymania ruchu, 
technologów, inżynierów procesu czy jakości.

Szkolenia serwisowe z obsługi, programowania maszyn i robotów, 
nowych technologii oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Zajęcia odbywają się w Centrum Badawczo-Rozwojowym  
Dopak we Wrocławiu w parku maszynowym wyposażonym  
w nowoczesne wtryskarki elektryczne i hydrauliczne  
o sile zwarcia od 500 do 5500 kN.

Zobacz terminarz szkoleń: www.dopak.pl/szkolenia

http://www.dopak.pl
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