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 Od redakcji 

Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie PlastNews. 

Zapewne wielu z Was otrzymało już znacznie wyższe rachunki za energię i zastanawiacie się, 

jakie oszczędności wprowadzić, by zredukować jej zużycie. W Poradniku przetwórcy tworzyw 

sztucznych znajdziecie artykuł „Włącz oszczędzanie” z przykładowymi działaniami skutkującymi 

zmniejszeniem poboru prądu. Ponadto poprosiliśmy przedstawicieli różnych firm o wypowiedź 

ze wskazówkami, jakie energooszczędne rozwiązania możecie zaimplementować w swoich 

zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Wielkimi krokami zbliżają się targi K w Düsseldorfie, dlatego też na naszych łamach znajdziecie 

pierwsze informacje o nowościach prezentowanych na wystawie.

Czy znajomość średnicy tulei wlewowej i  dyszy wtryskowej jest istotna przy ustawianiu 

procesu? Czy ten obszar może mieć wpływ na generowanie braków produkcyjnych? O tym 

wszystkim przeczytacie w kolejnej części cyklu poświęconego ustawianiu parametrów procesu 

wtrysku tworzyw sztucznych w dziale Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych.

W tymże dziale znajdziecie również materiał poświęcony sile zamykania jako ważnemu 

elementowi technologii wtryskiwania. 

Dla tych, którzy lubią wiedzieć co w „trawie piszczy” w dziale Tworzywo wydania zamieści-

liśmy dwie publikacje poświęcone nowościom na rynku tworzyw technicznych, pierwsza z nich 

dotyczy nowych produktów ze „świata” poliamidów, a druga PBT i PMMA.

W Panelu eksperta znajdziecie artykuł o dyfuzorach optycznych w oprawach oświetleniowych. 

Zasadniczym celem przemysłu tworzyw sztucznych jest transformacja w kierunku neutralnej 

dla klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym. Branża realizuje to zadanie, poprzez inwestycje 

w zielone technologie i innowacyjne rozwiązania. O tym, jakie są rezultaty tych działań, przeczy-

tacie w artykule przygotowanym przez Plastics Europe Polska.

W dziale Narzędziwonia publikujemy materiał poświęcony mocowaniu form wtryskowych 

z wykorzystaniem łap.

Oczywiście chciałabym przypomnieć o zamieszczonym na naszej stronie internetowej Kata-

logu Firm. Mamy nadzieję, że korzystacie z niego, by wyszukiwać interesujące Was firmy. 

Przedsiębiorstwa z sektora tworzywowego zachęcamy zaś do zamieszczenia swojego wpisu.

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

na naszej stronie www. 

Miłej lektury. 
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15 września br. filia Arburg w Polsce obchodziła okrągły jubi-

leusz: 30-lecia działalności. Konrad Szymczak, dyrektor zarzą-

dzający Arburg Polska, przywitał około 80 gości. Uroczystość 

w stylu "Oktoberfest" była spojrzeniem na 30 udanych lat i towa-

rzyszyły jej okolicznościowe przemówienia oraz pokazy wspo-

minkowych zdjęć.

– Dzisiaj mamy przyjemność świętować 30-lecie Arburg Polska 

wraz z  naszymi klientami, partnerami i  pracownikami – powie-

dział Konrad Szymczak. W imieniu centrali Arburga w Niemczech 

gratulacje z okazji jubileuszu złożyła Silvia Bednar, przedstawi-

ciel handlowy na Polskę. Wśród honorowych gości znaleźli się 

dr Sławomir Śniady, który przez 25 lat był dyrektorem zarządza-

jącym filii oraz Marek Zembrzuski, który przez 29 lat pełnił funkcję 

prokurenta. W  swoim wystąpieniu dr Sławomir Śniady wyraził 

wdzięczność za wieloletnią współpracę. Wraz z Konradem Szym-

czakiem, Marek Zembrzuski spojrzał wstecz na pełną sukcesów 

historię Arburg Polska. 

Różnorodność atrakcji
Na uroczystości jubileuszowe w stylu "Oktoberfest" przybyło 

około 80 gości. Nie zabrakło również prezentacji oferowanych 

rozwiązań: elektryczna maszyna Allrounder 570 A z systemem 

sterowania Gestica produkowała szczotki z polipropylenu. 

Szczególną atrakcją obchodów były prezentacje zdjęć, które 

przywołały wspomnienia o  kamieniach milowych oddziału na 

przestrzeni dziesięcioleci, a także z targów czy z poprzednich 

imprez dla klientów.

Arburg w Polsce
30 lat temu nazwa Arburg i Allroundery nie były w Polsce 

zbyt dobrze znane. Na początku były sprzedawane maszyny 

używane, ale potem, dość szybko, nabywców zyskały także 

nowe wtryskarki. Filia rozwijała się prężnie, a Arburg ciągle 

zwiększał udział w rynku. Ważnym kamieniem milowym była 

budowa Arburg Technology Center (ATC) w Warszawie, do 

którego firma wprowadziła się w 2016 roku. Dzięki powierzchni 

użytkowej 800 m2 oferuje ono wszelkie możliwości zapew-

nienia klientom kompleksowego wsparcia. Zakres usług jest 

szeroki od infolinii eksperckiej i  doradztwa technicznego, 

poprzez magazyn części zamiennych i salon wystawowy, aż 

po szkolenia. I

1 września br. w  Zespole Szkół im. Wincentego Witosa 

w Zarzeczu, jak i w tysiącach innych szkół na terenie całego 

kraju rozpoczął się nowy rok szkolny… z tą jednak różnicą, że 

w tej szkole wraz z rozpoczęciem roku szkolnego rozpoczęła 

się też zupełnie nowa „era”, era kształcenia techników recy-

klingu w oparciu o nowatorski w skali kraju projekt partnerstwa 

samorządu i biznesu.

Projekt „Recykling i  Edukacja”, którego początki sięgają 

2019 roku zaowocował powołaniem nowego kierunku kształ-

cenia na poziomie technikum z  pełnym zaangażowaniem 

potencjału merytorycznego oraz nowoczesnych linii produkcyj-

nych i laboratoriów dwóch lokalnych firm produkcyjnych, które 

od 30 lat zajmują się recyklingiem gumy i tworzyw sztucznych.

Firmy recyklingowe – GPR Guma i  Plastik Recycling oraz 

REPLAS Recycling Plastics – roztaczają patronat branżowy 

nad tym pionierskim kierunkiem kształcenia. I

Arburg Polska ma już 30 lat

W Zarzeczu wykształcą przyszłe kadry dla recyklingu

  Andrzej Kubik, prezes zarządu GPR Guma i Plastik Recycling Sp. z o.o. 
w Zarzeczu, wręcza „Listy Powitalne” uczniom klasy pierwszej 
podejmującym w roku szkolnym 2022/2023 naukę na kierunku 
„Technik Ochrony Środowiska z Innowacją Recykling” 
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PKN ORLEN, w  odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie 

rynku, konsekwentnie inwestuje w  rozwój aktywów petro-

chemicznych. Koncern analizuje możliwość budowy insta-

lacji polietylenu niskiej gęstości (LDPE) w zakładzie w Płocku. 

Na obecnym, analitycznym etapie projektu podpisał umowę 

na licencję i projekt bazowy ze światowym liderem technologii 

polimerowych. W przypadku realizacji inwestycji PKN ORLEN 

poszerzy swój portfel o nowy produkt petrochemiczny – żywice 

polietylenu niskiej gęstości. LDPE to produkt o szerokim zasto-

sowaniu. Najczęściej wytwarza się z  niego folie, worki, kani-

stry oraz opakowania do żywności. PKN ORLEN jest jedynym 

w Polsce wytwórcą polietylenu LDPE i pokrywa ok. 1/3 krajo-

wego zapotrzebowania na ten produkt. To efekt przejęcia w tym 

roku części aktywów związanej z produkcją i sprzedażą LDPE 

od spółki Basell Orlen Polyolefins, w której jest udziałowcem.

– Inwestycje w nowoczesne technologie to jeden z naszych 

strategicznych celów. W  ten sposób konsekwentnie wzmac-

niamy naszą pozycję na europejskim rynku i zwiększamy zyski. 

Petrochemia ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Grupy 

ORLEN i siły polskiej gospodarki. Według światowych prognoz, 

do 2030 roku wartość rynku petrochemikaliów i  bazowych 

tworzyw sztucznych ma się podwoić. Dlatego mocno inwestu-

jemy w ten obszar naszej działalności, efektywnie wykorzystując 

przy tym potencjał płockiego zakładu. Projekt, którego realizację 

analizujemy, pozwoli nam rozszerzyć portfolio o kolejny produkt 

petrochemiczny, rozwijać kompetencje i  tworzyć specjali-

styczne miejsca pracy – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu 

PKN ORLEN.

Umowę na zakup licencji i  projektu bazowego dla instalacji 

LDPE PKN ORLEN podpisał ze spółką LyondellBasell. W oparciu 

o oferowaną przez nią technologię Lupotech T rocznie produ-

kowane jest ponad 14 mld ton polimeru LDPE/EVA na przeszło 

70  liniach produkcyjnych na całym świecie. W przypadku reali-

zacji inwestycji przez PKN ORLEN, w zakładzie w Płocku zostanie 

zbudowana instalacja do produkcji polietylenu niskiej gęstości 

oraz systemy pomocnicze objęte zakresem infrastruktury OSBL.

LDPE to produkt, na który zapotrzebowanie konsekwentnie 

rośnie. Polska jest największym konsumentem polietylenu LDPE 

w Europie Środkowej, a w 2025 roku będzie odpowiadać już za 

blisko 35 proc. regionalnego popytu. Obecnie krajowe zapotrze-

bowanie na ten produkt wynosi ok. 300 tys. ton rocznie, z kolei 

w Europie Środkowej blisko 800 tys. ton. Natomiast zdolności 

produkcyjne w tej części Europy szacowane są na 520 tys. ton. 

Według prognoz, w 2025 roku rynek LDPE w Europie Środkowej 

wzrośnie do ok. 890 tys. ton, a w Polsce do ok. 312 tys. ton.

PKN ORLEN będzie miał w  tym znaczący udział. Koncern 

przejął w lipcu br. od Basell Orlen Polyolefins aktywa, obejmu-

jące moce wytwórcze polietylenu LDPE na poziomie ok. 100 tys. 

ton rocznie, a także jego sprzedaż i obsługę klientów na polskim 

rynku. PKN ORLEN planuje sfinalizować transakcję do końca 

tego roku, uzyskując w tym czasie wszelkie zgody urzędów anty-

monopolowych w Polsce i Holandii. I

APON produkuje w  swoim zakładzie w  Żyrardowie pod 

Warszawą opakowania z tworzyw sztucznych dla przemysłu farma-

ceutycznego. Przejęcie to kontynuacja kurs wzrostu i ekspansji 

utworzonej w 2019 roku dywizji biznesowej ALPLA pharma.

ALPLA produkuje opakowania z  tworzyw sztucznych dla 

produktów farmaceutycznych od 2016 roku. Szybko rozwija-

jący się segment został w 2019 roku skonsolidowany pod marką 

ALPLA pharma i jest ciągle rozbudowywany.  

Firma APON została założona jako przedsiębiorstwo rodzinne 

w 1985 roku. Obecnie w zakładzie w Żyrardowie pod Warszawą 

zatrudnionych jest około 45 pracowników, którzy produ-

kują butelki o objętości napełniania od 5 do 100 ml, pojemniki 

z nakrętkami lub zatrzaskami oraz akcesoria medyczne z dozow-

nikami. Podstawowe opakowania farmaceutyczne produkowane 

są w tzw. clean-room’ie zgodnie z normą ISO 15378.

Firma wytwarza również opakowania do suplementów diety oraz 

dla sektora e-liquidów. Łączna, roczna produkcja wynosi ponad 

200 mln sztuk. Jej integracja z Grupą ALPLA jest korzystna dla 

obu stron – oprócz rozwoju nowych rynków, umożliwi dostęp do 

wiedzy technologicznej i innowacji opakowaniowych. 

ALPLA pharma posiada swoje główne zakłady w  Egipcie, 

Grecji, Rumunii, RPA i  Polsce, a  także zakłady produkcyjne 

w dziewięciu innych krajach. W najbliższych miesiącach i latach 

planowane są dalsze kroki ekspansji. Rozszerzone zostanie 

również jej portfolio. Oprócz standardowych produktów dla 

przemysłu farmaceutycznego koncentruje się na opakowaniach 

dla leków dostępnych bez recepty (OTC) i suplementów diety. 

ALPLA pharma dodała niedawno do swojej produkcji elastyczną 

technologię EBM (extrusion blow moulding), która umoż-

liwia produkowanie trwałych, o obniżonej wadze i opłacalnych 

pojemników.

– Dział Pharma posiada duży potencjał na przyszłość zarówno 

z racji ponadprzeciętnego wzrostu rynku, jak i dzięki lojalnym 

klientom. Nasze globalne zdolności produkcyjne i standardy 

jakościowe umożliwiają niezawodne i długoterminowe partner-

stwo – podkreśla prezes firmy ALPLA Philipp Lehner. I

PKN ORLEN analizuje rozszerzenie produkcji petrochemicznej 
o nowy produkt

ALPLA przejmuje APON, polską firmę z sektora opakowaniowego 
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Corning Incorporated oficjalnie otworzył, zlokalizowany 

w  Mszczonowie, nowy zakład produkcji włókien światłowo-

dowych, który pozwoli zaspokoić rosnące zapotrzebowanie 

na szybkie połączenia sieciowe na terenie Unii Europejskiej 

i w sąsiadujących z nią regionach. 

Należący do największych zakładów produkujących światło-

wowdy w Unii Europejskiej obiekt, to najnowsza z serii global-

nych inwestycji Corning w  produkcję światłowodów i  kabli, 

o łącznej wartości ponad 500 milionów dolarów od 2020 roku, 

powstałych w odpowiedzi na rosnący popyt i duże zobowiązania 

wobec klientów.

Operatorzy sieci w Europie inwestują w rozbudowę sieci szero-

kopasmowych, aby zapewnić szybkie połączenia coraz więk-

szej liczbie osób i społeczności. Inicjatywy te, wraz z  inwesty-

cjami w sieć 5G i centra danych w chmurze, sygnalizują wczesną 

fazę dużej, wieloletniej fali wzrostu dla sieci opartych na włók-

nach światłowodowych, o  praktycznie nieograniczonej prze-

pustowości. Jako wynalazca niskostratnych włókien optycznych 

i światowy lider w pasywnej komunikacji optycznej, Corning ma 

więc wyjątkowe możliwości, aby wspierać rozbudowę tych sieci.

Nowy zakład produkcyjny Corning w  Mszczonowie będzie 

miał uprzywilejowany dostęp do talentów dzięki wykwalifiko-

wanej sile roboczej i szkoleniom technicznym, które są dostępne 

w okolicach Warszawy. Łącznie z 250 pracownikami nowego 

zakładu liczba osób zatrudnianych przez Corning w Polsce prze-

kroczyła 3000. Bieżąca inwestycja jest owocem 20-letniej historii 

udanej produkcji Corning w tym regionie Europy, a zarazem jej 

rozszerzeniem, jako że Corning już od dłuższego czasu produ-

kuje kable światłowodowe i  komponenty łączności w  swoim 

kampusie w pobliskim Strykowie.

– Składamy firmie Corning gratulacje z okazji otwarcia tego 

zaawansowanego zakładu produkcji włókien światłowodowych, 

które stanowią kręgosłup Internetu – powiedział Józef Kurek, 

burmistrz Mszczonowa. – Dzięki światłowodom, które Corning 

będzie produkował w Mszczonowie, szybkie połączenia dotrą 

do większej liczby osób i większej liczby społeczności w Europie. 

Cieszymy się, że wprowadzając swoje innowacje w  życie, 

Corning jeszcze raz postawił na utalentowanych pracowników 

naszego regionu.

Corning rozszerza również zdolności produkcyjne w Stanach 

Zjednoczonych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na 

połączenia szerokopasmowe w Ameryce Północnej. W sierpniu 

koncern ogłosił, że otworzy zakład produkcji kabli światłowo-

dowych koło Phoenix w  stanie Arizona. Rozbudowa zakładu 

produkcji przewodów w Karolinie Północnej, która została ogło-

szona w zeszłym roku obecnie nabiera tempa. Poprzez dodanie 

nowych możliwości produkcji włókien optycznych w  Polsce, 

Corning będzie w stanie zwiększyć dostawy i produkcję ze źródeł 

lokalnych, aby obsłużyć globalne rynki i zaspokoić rosnący popyt.

– Corning pragnie rozszerzyć swoją działalność w  zakresie 

produkcji włókien światłowodowych w Europie, gdzie nasi klienci 

przyspieszają swoje inwestycje w  sieci przyszłości – powie-

dział prezes i dyrektor generalny Corning, Wendell P. Weeks. 

– Od sieci szerokopasmowych, przez 5G, po chmury oblicze-

niowe, wszystkie sieci jutra zależą od światłowodów. Nowy 

zakład w Mszczonowie umożliwi nam skutecznie obsługiwanie 

naszych klientów w Europie i poza nią, w okresie rekordowego 

popytu. Doceniamy wsparcie, jakie uzyskaliśmy ze strony władz 

państwowych i  lokalnych oraz poświęcenie i  zaangażowanie 

naszych wykwalifikowanych pracowników. I

Corning otwiera w Polsce zakład produkcji światłowodów, aby 
sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na szybkie połączenia 
sieciowe w Europie
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Dlaczego? Ponieważ ich profil wycyzelowany jest pod wyma-

gania dynamiczne rozwijającego się biznesu. Podczas 

wydarzenia zaprezentowane zostaną rozwiązania dla wszystkich 

sektorów czerpiących z innowacji w przetwórstwie tworzyw sztucz-

nych i gumy. Liderzy branży przedstawią najnowocześniejsze tech-

nologie sprzyjające robotyzacji i automatyzacji wytwórstwa, a także 

najkorzystniejsze zmiany w zakresie technologii obróbki i przetwa-

rzania. Wszystko to przy jednoczesnym postawieniu nacisku na 

networkingowy rozwój relacji biznesowych i optymalizację łańcucha 

produkcyjnego dla poszczególnych przedsiębiorstw. 

Kogo można spotkać  
na Warsaw Plast Expo?

Jednym z naczelnych założeń Warsaw Plast Expo jest postawienie 

na wysoce sprecyzowaną grupę docelową. Podczas wydarzenie 

zaprezentują się krajowi i europejscy liderzy w zakresie technologii 

produkcji i przetwarzania tworzyw sztucznych, dostawcy surowców 

i środków pomocniczych, a także dystrybutorzy elementów tech-

nicznych i tworzyw wzmocnionych. Ponadto, będzie można zazna-

jomić się z ofertami dystrybutorów maszyn, obróbek, instalacji, elek-

troniki i elektrotechniki. Nie zabraknie producentów klejów, taśm 

i mas uszczelniających, jak również dostawców materiałów do przy-

gotowania produkcji, obróbki wstępnej, technologii do przetwa-

rzania komponentów i maszyn do obróbki powierzchni. 

Tak szeroka, ale jednocześnie sprecyzowana grupa docelowa, 

pozwoli uczestnikom na znalezienie odpowiadających ich wyma-

ganiom ofert, a także szybkie nawiązanie nowych relacji bizneso-

wych, które ułatwią postawienie kolejnego kroku w stronę dyna-

micznego rozwoju biznesu.

Dlaczego warto odwiedzić  
Warsaw Plast Expo?

Podczas trzech dni spotkań branżowych, odwiedzający będą 

mogli poznać zagadnienia dotyczące nowoczesnych technologii 

obróbki, poprawy wydajności i efektywności oraz optymalizacji 

łańcucha produkcyjnego. Na każdym z  tych etapów w doko-

naniu najkorzystniejszych wyborów pomogą im eksperci, którzy 

o najlepszych i dopracowanych rozwiązaniach wiedzą wszystko. 

Najważniejsza jest dla nich bowiem satysfakcja klienta i długofa-

lowa współpraca, z której oba podmioty będą zadowolone. 

Warsaw Plast Expo to nie tylko okazja do znalezienia usług 

i produktów odpowiadających potrzebom. To także możliwość 

poznania najnowszych trendów branżowych. Wiedza ta pozwoli 

zaplanować kolejne kroki w  przyszłość biznesu i  umiejętnie 

przewidzieć zachowania oraz potrzeby konsumentów. Trzy dni 

eventu zaktualizują bazę wiedzy, poszerzą branżowe kompe-

tencje i rozszerzą sieć kontaktów, które niezbędne są, by zagwa-

rantować stopniowy rozwój firm. 

Warsaw Plast Expo w liczbach
Nadchodząca edycja Warsaw Plast Expo charakteryzować 

się będzie dynamicznym rozwojem. Prognozuje się obecność 

6 tysięcy odwiedzających oraz 120 wystawców, którzy zapre-

zentują swoje rozwiązania na 24500 m2 powierzchni wystawien-

niczej. Ponadto zaplanowano 1200 spotkań Hosted Buyers. 

Więcej informacji o  wydarzeniu można znaleźć na stronie 

warsawplastexpo.pl. I

Artykuł promocyjny

Szukasz rozwiązań,  
które rewolucjonizują przemysł? 
Odwiedź Warsaw Plast Expo

Warsaw Plast Expo to Międzynarodowe Targi Przemysłu Tworzyw Sztucznych. Odbędą się one 
w dniach 8-10 lutego 2023 w Ptak Warsaw Expo i zrewolucjonizują branżę.
 

Ptak Warsaw Expo
Al. Katowicka 62 I 05-830 Nadarzyn I info@warsawexpo.eu I www.warsawplastexpo.com

https://warsawplastexpo.com/dla-odwiedzajacych/#dlaczego-warto
https://warsawplastexpo.com
http://www.warsawplastexpo.com
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BASF SE wydał ostateczną zgodę na budowę planowanego zakładu typu Verbund w Zhanjiang w południowej chińskiej prowincji 

Guangdong. Projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Teraz uwaga zostanie skupiona na budowie „rdzenia” Verbund, 

który obejmuje m.in. kraker parowy i kilka instalacji do produkcji petrochemikaliów i półproduktów. BASF zainwestuje do 10 mld euro 

do 2030 roku w celu zbudowania nowego zakładu Verbund.

W 2020 roku BASF rozpoczął budowę pierwszych instalacji w planowanym, zintegrowanym Verbund w Zhanjiang w Chinach, 

Będzie to trzeci co do wielkości tego typu zakład firmy BASF po Ludwigshafen w Niemczech i Antwerpii w Belgii. Jego budowa odbę-

dzie się w kilku fazach i oczekuje się, że osiągnie pełną funkcjonalność do 2030 roku.

Obecnie uruchamiany jest pierwszy zakład do produkcji tworzyw konstrukcyjnych, a fabryka wytwarzania termoplastycznych poliu-

retanów (TPU) powinna zostać uruchomiona w 2023 roku. I

ORLEN Unipetrol podpisał umowę na zakup włosko-cze-

skiej firmy REMAQ, działającej w obszarze recyklingu w Europie 

Centralnej, co stanowi jeden z elementów realizacji strategicz-

nych planów koncernu. Transakcja ta pozwoli Grupie ORLEN 

osiągnąć już blisko 10 proc. mocy w recyklingu, w ramach stra-

tegicznego celu przyjętego do 2030 roku. Z odpadów z tworzyw 

sztucznych zostaną wytworzone nowe produkty petroche-

miczne, które mogą mieć zastosowanie w branży budowlanej, 

motoryzacyjnej czy opakowaniowej.

– Prowadzone przez nas projekty z  zakresu recyklingu 

chemicznego tworzyw sztucznych, pozwolą nam nie tylko reali-

zować założenia gospodarki obiegu zamkniętego, ale także 

zmniejszą zapotrzebowanie na ropę i gaz w produkcji petro-

chemicznej. Przejęcie firmy REMAQ umożliwi rozszerzenie 

kompetencji Grupy ORLEN w zakresie recyklingu mechanicz-

nego. Naszym celem jest odpowiednie powiązanie wszyst-

kich metod recyklingu odpadów i stworzenie w pełni funkcjo-

nalnego łańcucha, w którym samorządy lokalne, dystrybutorzy 

odpadów i  końcowi przetwórcy 

będą efektywnie współpracować. 

Zgodnie ze strategią Grupy ORLEN 

dążymy do tego, aby w 2030 roku 

posiadać moce recyklingu tworzyw 

sztucznych i  odpadów naturalnych 

na poziomie do 400  tys.  ton. To 

także nasz wkład w ochronę środo-

wiska i  planety, który jednocześnie 

przyczyni się do budowy wartości 

koncernu w  długiej perspektywie 

– mówi Daniel Obajtek, prezes 

zarządu PKN ORLEN.

Włosko-czeska firma REMAQ 

powstała w  2004 roku. Koncen-

truje się na handlu recyklatami 

tworzyw sztucznych, w  szczegól-

ności polipropylenu, polietylenu i polistyrenu. W 2009 roku 

firma otworzyła zakład produkcyjny w strefie przemysłowej 

Otrokovice w Czechach. Posiada tam cztery nowoczesne 

linie do regranulacji tworzyw sztucznych o  łącznej wydaj-

ności blisko 29  tys. ton rocznie. REMAQ jest nie tylko 

najszybciej rozwijającą się firmą zajmującą się recyklin-

giem tworzyw sztucznych w  Czechach, ale także zajmuje 

znaczącą pozycję na rynku europejskim. Jej przychody 

przekraczają pół miliarda koron czeskich rocznie (około 

100  mln  zł). Przejęcie firmy REMAQ przez Grupę ORLEN 

planowane jest do końca marca 2023 roku.

W Europie rocznie powstaje ok. 24,5  mln ton odpadów 

z tworzyw sztucznych. Ponad jedna trzecia trafia do recyklingu, 

natomiast 42 proc. jest spalane, a 24 proc. składowane, co jest 

sprzeczne z modelem gospodarki obiegu zamkniętego. Jedno-

cześnie szacuje się, że ilość odpadów z  tworzyw sztucznych 

wzrośnie w 2035 roku do 31 mln ton, co powinno wpłynąć na 

intensyfikację projektów recyklingowych. I

BASF zbuduje zakład typu Verbund w Zhanjiang w Chinach

PKN ORLEN inwestuje w recykling tworzyw sztucznych

Źródło: PKN ORLEN
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Z dniem 25 lipca br. Grupa WITTMANN zwiększyła swój udział 

w ICE Flex S.r.l.. W rezultacie nazwa firmy została zmieniona na 

WITTMANN Digital S.r.l.

We wrześniu 2018 roku Grupa WITTMANN zawarła joint 

venture z  firmą ICE Flex, robiąc tym samym ważny krok 

w  kierunku zaoferowania klientom najlepszych możliwych 

rozwiązań rozszerzających możliwości platformy Wittmann 

4.0. Wraz ze wzrostem udziałów i zmianą nazwy firmy, Grupa  

WITTMANN wzmacnia swoje zaangażowanie w pozyskiwanie 

danych produkcyjnych oraz inteligentne systemy planowania 

i monitorowania produkcji.

WITTMANN Digital, z siedzibą w Saronno we Włoszech, jest 

dostawcą innowacyjnych rozwiązań programowych dla prze-

mysłu tworzyw sztucznych. Pakiet TEMI+ MES opracowany 

przez WITTMANN Digital do planowania, monitorowania i prze-

chowywania danych produkcyjnych charakteryzuje się tym, że 

może nadzorować pracę nie tylko wtryskarek, ale także urządzeń 

peryferyjnych i robotów. Jest to bardzo ważny aspekt dla Grupy 

WITTMANN, jako firmy dostarczającej kompleksowe wyposa-

żenie dla zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych. 

Dla Michaela Wittmann, dyrektora zarządzającego Grupy 

WITTMANN, wzmocnienie udziału Grupy WITTMANN i zmiana 

nazwy dostawcy oprogramowania jest wyraźnym sygnałem 

zarówno wewnętrznym, jak i  zewnętrznym, aby kontynuować 

ścieżkę obraną w  2018 roku, a  tym samym jeszcze bardziej 

przyspieszyć działania digitalizacyjne.

Dyrektorzy zarządzający WITTMANN Digital, Giorgio Pigozzo 

i Marco Pelagatti, są również zadowoleni z zaangażowania Grupy 

WITTMANN i  zmiany nazwy firmy. – Jako WITTMANN Digital 

działamy zewnętrznie jako część globalnie działającej renomo-

wanej grupy firm. To również wzmacnia nasz wizerunek na rynku 

– mówi Giorgio Pigozzo. I

Kilka firm zrzeszonych w Europejskim Stowarzyszeniu Prze-

twórców Tworzyw Sztucznych (EuPC) już znalazło się w trudnym 

położeniu w związku z wysokimi cenami energii.

Przetwórcy tworzyw sztucznych, podobnie jak przedstawi-

ciele wielu innych energochłonnych branż, przeżywają szok 

w związku z ogromnym wzrostem cen energii elektrycznej i gazu 

na światowych rynkach. I choć niektórym firmom udało się na 

razie uniknąć wzrostu kosztów ze względu na obowiązujące 

kontrakty na dostawy energii, od początku roku koszty energii 

elektrycznej wzrosły w branży średnio dwukrotnie.

Jednak już teraz wiele firm z branży jest zmuszonych płacić 

za energię elektryczną stawki nawet o 750 proc. wyższe niż na 

początku roku. W niektórych krajach do wzrostu kosztów energii 

dołączyły również podwyżki płac, co postawiło przetwórców 

przed dylematem, czy kontynuować produkcję, czy zatrzymać 

linie technologiczne. To z kolei może poważnie zagrozić przerwa-

niem dostaw kluczowych towarów pakowanych w UE. W przy-

padku niektórych gałęzi przemysłu kontynuowanie produkcji 

w niektórych państwach stoi pod znakiem zapytania z ekono-

micznego punktu widzenia, nie ma też widoków na inwestycje 

i dalszy rozwój w obliczu dużej niepewności panującej na rynku. 

Skutki zamknięcia zakładów zaczynają już uderzać w europejską 

bazę przemysłową.

W tej sytuacji dyrektor zarządzający Europejskiego Stowa-

rzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC) Alexandre 

Dangis wezwał Komisję Europejską, Radę Ministrów i Parlament 

Europejski do uzgodnienia i przedłożenia propozycji natychmia-

stowych działań na szczeblu EU koniecznych dla utrzymania 

funkcjonowania łańcuchów wartości w europejskim przemyśle. 

– Nie potrzebujemy długoterminowych wizji sięgających 2030 r. 

lub dalej, gdy obecnie nasze firmy próbują przetrwać z dnia na 

dzień, mierząc się z  dużym odpływem środków pieniężnych 

na skutek niekontrolowanego wzrostu cen energii – powiedział 

Alexandre Dangis.

Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucz-

nych (EuPC) reprezentuje 50  tys. firm zajmujących się prze-

twarzaniem tworzyw sztucznych, z których większość to firmy 

rodzinne, i zatrudniających łącznie ponad 1,6 mln pracowników 

na terenie całej Europy. Szykując się na trudną zimę, branża ma 

nadzieję, że instytucje UE przedstawią do końca września jasne 

propozycje natychmiastowych środków zaradczych, które są 

konieczne dla utrzymania unijnej bazy przemysłowej. Będzie to 

miało kluczowe znaczenie dla przyszłości całego sektora prze-

twórstwa tworzyw sztucznych w Europie, od którego oczekuje 

się równocześnie ponoszenia dużych inwestycji w gospodarkę 

cyrkularną.

9 września br. Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucz-

nych wystąpił do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z pismem, 

w którym zaproponował zamrożenie cen energii na kolejny rok, 

wprowadzenie dodatkowych ulg dla przedsiębiorców z branż 

energochłonnych, zablokowanie marż wytwórców energii do 

czasu zwiększenia konkurencyjności na rynku wytwórców oraz 

zablokowanie hurtowych cen energii na rok 2023 w układzie 

koszt plus średnia marża wieloletnia. I

Przekształcenie firmy ICE Flex w WITTMANN Digital

Wysokie ceny energii uderzają w europejskich przetwórców 
tworzyw sztucznych 
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Grupa Azoty rozszerza ofertę materiałów do druku 3D 
o filamenty z recyklingu

Gabriel-Chemie wprowadza na rynek nowy, biały masterbacz 
o zredukowanej emisji CO2

Nowa linia produktowa Tarfuse rPLA to filamenty powstające 

z  granulatu będącego w  100 proc. recyklatem przemysłowym, 

powstającym w  wyniku ponownego wykorzystania strumienia 

odpadów resztkowych. Wprowadzona linia jest odpowiedzią Grupy 

Azoty na proekologiczne oczekiwania użytkowników druku 3D. 

Grupa Azoty rozpoczęła komercyjną sprzedaż produktów do 

technologii FDM pod marką Tarfuse w marcu 2020 roku. Podsta-

wowym surowcem do otrzymywania wprowadzonej w 2020 roku linii 

filamentów jest produkowany w Grupie Azoty S.A. wysokiej jakości 

poliamid 6 i jego modyfikowane odmiany. Co istotne, wprowadzona 

linia filamentów z recyklingu swoimi właściwościami mechanicznymi 

i użytkowymi nie odbiega od podstawowej linii Tarfuse. 

Produkty przeznaczone dla druku 3D powstają w Centrum 

Materiałów do Druku 3D Grupy Azoty, zlokalizowanym 

w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Tarnowie.

– W Grupie Azoty konsekwentnie modyfikujemy nasze port-

folio produktowe, zgodnie z  ideą zrównoważonego rozwoju. 

Stale poszukujemy rozwiązań, dzięki którym możemy wprowa-

dzać produkty odpowiadające m.in. na wyzwania, jakie stawia 

przed nami gospodarka o obiegu zamkniętym. Nowa linia fila-

mentów powstających z granulatu, który jest w 100 proc. recy-

klatem przemysłowym to doskonały przykład tego, w jaki sposób 

wdrażamy GOZ w naszych technologiach – mówi Tomasz Hinc, 

prezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Tarfuse rPLA charakteryzuje się bardzo dobrą wytrzymało-

ścią mechaniczną, elastycznością oraz wysoką przyczepno-

ścią międzywarstwową, a także niskim skurczem liniowym. Poli-

laktyd (PLA) to polimer należący do poliestrów alifatycznych, 

otrzymywany z surowców odnawialnych. PLA jest w pełni biode-

gradowalny, co oznacza, że ulega rozkładowi w  środowisku 

naturalnym w  obecności mikroorganizmów. Po zakończeniu 

procesu biodegradacji pozostają tylko naturalne i nieszkodliwe 

substancje, takie jak woda, CO2 i materia organiczna. Oprócz 

kompostowania PLA poddaje się również recyklingowi mecha-

nicznemu i chemicznemu.

– Wprowadzona linia z recyklatu to już kolejna modyfikacja pier-

wotnej linii Tarfuse. Dostrzegamy, że coraz większa liczba naszych 

klientów zwraca uwagę już nie tylko na jakość produktów, ale 

również na sposób ich wytworzenia i kwestie wpływu na środo-

wisko. Mamy technologie i doświadczenie, które pozwalają nam 

odpowiedzieć na wszystkie te wymagania – mówi Grzegorz 

Kądzielawski, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Tylko w ostatnim czasie Grupa Azoty wprowadziła do portfolio 

dla druku 3D linię Tarfuse envi, czyli filamenty biodegradowalne 

i  ekologiczne, które dzięki swojej budowie ulegają procesowi 

szybkiej biodegradacji. Receptura Tarfuse envi 1 została opra-

cowana z myślą o ochronie środowiska – podczas degradacji 

wydziela mniej CO2 do atmosfery. I

Masterbacz pod marką Maxithen Gabriel-Chemie produ-

kuje od 1970 roku. Jako uzupełnienie produktów z tej rodziny, 

firma zaprezentowała ostatnio swoje nowe, zrównoważone 

linie produktów MaxiLoop i  MaxiBlue. Gabriel-Chemie opra-

cował również nowy, biały masterbacz premium ze zredukowaną 

o 10% emisją CO2. Receptury zostały zoptymalizowane, zasto-

sowano surowce o zmniejszonym śladzie węglowym. Recep-

tury zostały zoptymalizowane, zastosowano surowce o zmniej-

szonym śladzie węglowym, dzięki czemu firma może zaoferować 

klientom produkt pozwalającym im zredukować ślad węglowy. 

W austriackiej siedzibie firmy do produkcji nowej bieli wykorzy-

stywana jest w 100% energia ze źródeł odnawialnych, np. ogniw 

fotowoltaicznych. 

Opracowane produkty stanowią alternatywę dla konwencjo-

nalnych rozwiązań, bez konieczności kompromisu w zakresie 

wydajności, funkcjonalności lub zastosowania. Zatwierdzenie 

przez UE i  FDA umożliwia Gabriel-Chemie dostarczanie bieli 

o zredukowanej emisji CO2 klientom na całym świecie.

– Jako firma działająca w  branży tworzyw sztucznych, 

jesteśmy świadomi naszej wielkiej odpowiedzialności. 

Pod parasolem „GC Sustainable Solutions” opracowa-

liśmy oszczędzające zasoby i  przyjazne dla klimatu alterna-

tywy dla konwencjonalnych produktów pochodzenia kopal-

nego. Czyniąc to, bierzemy pod uwagę rosnące wymagania 

naszych klientów, którzy zwracają większą uwagę na ślad CO2 

swoich produktów, ale nie chcą akceptować żadnych kompro-

misów w zakresie funkcjonalności – stwierdziła Nicole Ziegler, 

Corporate Responsibility & Sustainability Manager w Gabriel-

-Chemie. – Jako doświadczony dostawca rozwiązań syste-

mowych, jesteśmy dumni z  naszych nowych osiągnięć. 

Oferujemy naszym klientom rozwiązania, które umożliwiają 

im zmniejszenie śladu węglowego. W  szczególności nasze 

produkty MaxiLoop i MaxiBlue oferują certyfikowaną identy-

fikowalność surowców wraz ze ISCC+ oraz zredukowanym 

śladem węglowym – dodal Martin Horvath, Corporate Product 

Manager w Gabriel-Chemie. I



12  PlastNews 9’2022

 Nowości rynkowe 

Dopak rozszerza ofertę o młyny do recyklingu Vespa

Firma Dopak, dystrybutor maszyn i  urządzeń do przetwór-

stwa tworzyw sztucznych, wprowadziła do swojej oferty szyb-

kobieżne młyny nożowe firmy Vespa Granulators. Rozwiązania 

Vespa od wielu lat przekonują klientów solidnością wykonania, 

bezawaryjnością oraz przystępnymi cenami. Uzupełniają one 

portfolio firmy Dopak w zakresie maszyn do recyklingu o śred-

niej wielkości. Młyny Vespa sprawdzają się zarówno w branży 

recyklingowej, jak również w przetwórstwie tworzyw sztucznych 

przy zawracaniu odpadów produkcyjnych z wtryskarek, wytła-

czarek czy rozdmuchiwarek. 

– Proces weryfikacji i  doboru nowych dostawców maszyn 

jest w naszej firmie bardzo złożony. Zadowolenie klientów jest 

dla nas priorytetem, dlatego musimy mieć pewność, że rozwią-

zania, które wprowadzimy do oferty, będą niezawodne i wysokiej 

jakości, a obsługa posprzedażowa sprawna i rzetelna. Jesteśmy 

przekonani, że maszyny firmy Vespa spełniają najwyższe stan-

dardy. Bardzo się cieszymy, że firma Vespa dołącza do grona 

naszych partnerów biznesowych – powiedziała Ilona Bazgan, 

dyrektor sprzedaży firmy Dopak. 

Korzyści z zastosowania młynów Vespa jest wiele, m.in.: 

– wysoka wydajność dzięki optymalnej geometrii narzędzi skra-

wających;

– wysoka jakość wałów napędowych z łożyskami zabezpieczo-

nymi przed zabrudzeniem

– hartowane narzędzia skrawające;

– łatwa i szybka konserwacja i czyszczenie dzięki przemyślanej 

konstrukcji;

– niezmiennie wysoka jakość wykonania gwarantowana przez 

produkcję w europejskiej fabryce. 

Aktualnie oferta firmy Dopak w zakresie młynów do recyklingu 

jest szeroka. Znajdziemy w niej zarówno stanowiskowe młynki 

wolnoobrotowe Mo.Di.Tec, ciężkie młyny i  kompletne linie do 

recyklingu Neue Herbold, na kruszarkach Weima kończąc. I

Odwiedź nas na K 2022
Stoisko D22
Hala 15

poland.sumitomo-shi-demag.eu

http://poland.sumitomo-shi-demag.eu
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Trzy wątki przewodnie tegorocznych targów to: 

– gospodarka o obiegu zamkniętym,

– cyfryzacja,

– ochrona środowiska.

Partnerzy firmy Kanitech mając na uwadze te kierunki 

i wyzwania, jakie stoją przed przetwórcami tworzyw sztucznych, 

przygotowali szereg nowości i  rozwiązań technicznych, które 

pozwolą im sprostać.

Nowa seria maszyn od firmy ST
ST Blowmoulding, będąc wiodącym producentem maszyn do 

wytłaczania z rozdmuchem z głowicami akumulatorowymi, przy-

gotował na tegoroczne targi K prezentację swojej nowej serii 

maszyn z oznaczeniem AX. Będzie ona posiadała szereg unikal-

nych cech:

– wyposażona będzie w  pełni elektryczny kolanowy układ 

zamykania formy z możliwością regulacji jej wysokości, co 

będzie skutkowało jeszcze niższym zużyciem energii. Warto 

podkreślić, że już dzisiaj maszyny firmy ST są klasyfiko-

wane w najwyższej grupie pod kątem energooszczędności 

wg normy Euromap 46.1 i  zużywają poniżej 290 W na kg 

przetworzonego tworzywa,

– będzie miała dwa unikalne ekstrudery HEX używane przez 

firmę ST. Są one bardzo wydajne pod kątem zużycia energii 

elektrycznej, a taka konfiguracja pozwala też na wykorzystanie 

materiałów z recyklingu,

– zaprezentowany zostanie nowy autorski system opracowany 

przez firmę ST umożliwiający jednoczesne przezbrojenie formy 

oraz automatyczną wymianę dyszy i  trzpienia w głowicy, co 

pozwoli znacząco skrócić czas przezbrojenia,

Nowości od partnerów firmy Kanitech 
na targach K’2022

Ze względu na zbliżające się wielkimi krokami targi K w Dusseldorfie, firma Kanitech wspólnie ze swo-
imi partnerami chciałaby przybliżyć nowości, które będą prezentowane podczas tego wydarzenia. Nie-
podważalnie jest to globalnie najważniejsza wystawa związana z tworzywami sztucznymi i gumą. 
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KANITECH Michał Królik I ul. Warszawskie Przedmieście 15 I 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.: (25) 749 70 34 I fax: (25) 740 42 43 I biuro@kanitech.pl I www.kanitech.pl

– maszyna ta będzie również wyposażona w oprogramowanie 

do zdalnej komunikacji, umożliwiające podgląd stanu pracy 

i parametrów maszyny.

Nowości od Nissei Plastic i Negri Bossi
Ten rok jest wyjątkowy zarówno dla firmy Nissei Plastic, jak 

i Negri Bossi. Po 3 latach od połączenia obu firm nareszcie, po 

okresie ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, współ-

praca między tymi producentami mogła wystartować pełną parą. 

Jest to też jubileuszowy rok dla obydwu firm, ponieważ każda 

z nich świętuje swoje 75-lecie. 

Podczas tegorocznych targów K na wspólnym stoisku firm 

Negri Bossi i Nissei, będzie można zobaczyć:

–  najnowszą serię maszyn elektrycznych 5 generacji NOVA 5e 

opracowanych wspólnie przez inżynierów z Włoch i Japonii. 

Dwie maszyny tego typu będą przetwarzały w pełni biodegra-

dowalne materiały, realizując pionierskie aplikacje z  sektora 

opakowaniowego,

– w pełni elektryczną maszynę do mikroformowania dla branży 

medycznej,

– nową serię pionowych maszyn wtryskowych ze zautomatyzo-

wanym stanowiskiem do aplikowania insertów,

– najnowsze rozwiązania z zakresu dużych maszyn, w tym nową 

serię maszyn dwupłytowych NOVA P oraz najnowszą gene-

rację legendarnych maszyn VECTOR ST,

– prezentowane będą również najnowsze rozwiązania z zakresu 

komunikacji pomiędzy maszynami wtryskowymi a  urządze-

niami peryferyjnymi, jak termostaty, suszarki, podajniki two-

rzywa czy roboty i  integracja ich sterowania w panelu wtry-

skarki oraz system MES do nadzoru pracy maszyn i urządzeń 

peryferyjnych.

Nowości z zakresu chłodzenia  
od firmy Frigel

Dbałość o  środowisko i  zasoby naturalne jest wpisana 

w działalności firmy Frigel od jej początków. Nieprzerwanie od 

momentu powstania firmy wprowadzała ona na rynek innowa-

cyjne, wydajne i  oszczędne rozwiązania z  zakresu systemów 

chłodzenia. Tegoroczne targi K pozwolą na kontynuację tej stra-

tegii. Podczas wystawy prezentowane będą:

– najnowsze jednostki Microgel z serii RSM i RSD,

– nowy model unikalnej chłodni adiabatycznej o oznaczeni MDK,

– nowa seria chillerów przemysłowych 3FA o bardzo kompak-

towej budowie i wysokiej efektywności,

– najnowszy panel sterując 3PR 4.0 oraz platforma MIND 2.0 

pozwalająca na rejestrację pracy systemu oraz zdalną komu-

nikację. Jest to otwarta platforma, która można rozbudować 

o komunikację z urządzeniami innych producentów,

– firma Frigel zaprezentuje nową unikalną technologię kon-

troli temperatury form wtryskowych i będzie to jej światowa 

premiera.

Z tego względu stoisko firmy Frigel powinno być obowiąz-

kowym punktem do odwiedzenia podczas wizyty w Dusseldorfie.

Co więcej?
Każdy z dostawców firmy Kanitech przygotował coś specjal-

nego na nadchodzącą wystawę. Klienci będą mogli zobaczyć:

– prezentację super szybkich robotów od firmy Yushin dedyko-

wanych do maszyn opakowaniowych,

– firma Maguire będzie prezentowała najnowszy model suszarki 

z serii Ultra,

– firma Vismec pokaże pełną gamę urządzeń z najnowszymi ste-

rownikami z ekranami dotykowymi,

– firma cemas Elettra zaprezentuje najnowszą wersję maszyn do 

zgrzewania elektrycznego MK2,

– firma Plasmac pokaże najnowsze rozwiązania z  zakresu 

recyklingu.

Firma Kanitech zachęca do odwiedzenia stoisk swoich part-

nerów oraz do kontaktu z  Państwa opiekunami handlowymi, 

którzy będą w Dusseldorfie podczas całych targów, aby służyć 

wsparciem i móc zaprezentować wszystkie nowości. I

http://www.kanitech.pl
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GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH
Sachsenberger Straße 1 I 35066 Frankenberg (Eder) I Niemcy I www.guenther-hotrunner.com
Osoba kontaktowa:  
Grzegorz Natkowski I doradca techniczno-handlowy I kom.: 501 874 663 I gnatkowski@wp.pl

GÜNTHER Heisskanaltechnik, wiodący producent 

w obszarze techniki gorąco – i zimnokanałowej przedstawi 

na targach K 2022 (hala 1/stoisko C44) swój nowy regulator 

temperatury blueMaster.

Optymalne funkcje kontroli
Optymalne funkcje kontroli, wszechstronna łączność, kompak-

towa zabudowa, jak i inteligentne sterowanie stanowią niezbędne 

składniki innowacyjnej techniki regulacji firmy GÜNTHER. Na 

rynku pojawią się regulatory temperatury w wersji blueMaster 

compact i blueMaster pro.

Dla niewielkich aplikacji lub dla działów serwisowych prze-

widziany jest regulator blueMaster compact z 3 lub 6 strefami. 

Wszystkie regulatory posiadają adaptacyjną regulację, tzn. urzą-

dzenie dopasowuje parametry do podłączonej mocy grzew-

czej bez udziału operatora. Nowy blueMaster pro może być 

użyty w aplikacjach posiadających od 6 do 24 stref grzewczych. 

Regulator może być obsługiwany bezpośrednio lub przez prze-

glądarkę, a dzięki połączeniu sieciowemu można go łatwo zinte-

grować z  centrum sterowania. Urządzenie posiada również 

cechy, takie jak: protokół OPC UA zgodny z Euromap 82.2, bazę 

informacji o narzędziu, zarządzanie użytkownikami, różne opcje 

wyświetlania parametrów i wiele innych.

Sterowanie przy pomocy smartfonu
W odpowiedzi na różne sytuacje firma GÜNTHER opraco-

wała aplikację, która jest przeznaczona także dla użytkow-

ników nieposiadających wiedzy specjalistycznej z  zakresu 

przetwórstwa tworzyw sztucznych. Zorientowany na użytkow-

nika asystent funkcji wraz z graficznym wskazaniem tempe-

ratur pozwala na łatwiejszą interpretację danych i  powo-

duje, że obsługa urządzenia staje się intuicyjna. – Posiadamy 

nowoczesny interfejs w zasięgu ręki, możemy szybko obsłu-

giwać przy pomocy smartfonu albo tabletu. Dlaczego więc nie 

obsługiwać regulatora przy pomocy smartfonu – mówi Chri-

stoph Münch kierownik projektu technika regulacji GÜNTHER 

Heisskanaltechnik. Wszystkie dane pomiarowe można również 

szybko i  bezpiecznie przesłać do chmury wykorzystując je 

później do bardziej szczegółowej oceny. I

Technika regulacji  
z intuicyjną obsługą

Wyjątkowe właściwości regulacyjne, wszech-
stronna łączność i  inteligentna kontrola – nowa 
technika regulacji temperatury firmy GÜNTHER 
trafia w punkt.
 

Rys. 1   GÜNTHER zaprezentuje na targach K innowacyjne, ale 
również dostępne technologie do bezpiecznej i zorientowanej 
na użytkownika obsługi przy pomocy nowego interfejsu 
w regulatorze blueMaster

GÜNTHER Heisskanaltechnik  
na targach K 2022

Hala 1 / Stoisko C44
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Globalne debiuty
Trzy z czterech prezentowanych maszyn podczas wystawy 

K’2022 będą miały swoje światowe debiuty.

HSB-4N – Double Blow Heat-Set Reheat Blow Molding – 

produkcja 1-litrowej zwrotnej butelki PET na wodę gazowaną do 

wielokrotnego napełniania – najlżejsze butelki w branży o wyjąt-

kowych parametrach.

PF36/9-12000 – maszyna 1,5-stopniowa do produkcji butelek 

PET bezpośrednio z granulatu, produkująca 12-litrowy super lekki 

pojemnik typu Bag-In-Box do dystrybucji wody (globalny debiut).

ASB-12M-2INJ – maszyna 1-stopniowa do produkcji butelek 

dwuwarstwowych, produkująca 300 ml butelkę z  pompką 

airless, z zewnętrzną warstwą PET oraz wewnętrzną warstwą PP 

(globalny debiut).

PM-100/111N – kompaktowa maszyna do preform z pionowym 

układem zamykania. Podczas targów produkowane będą  

13,5-gramowe preformy z wydajnością 14.700 pr/h (globalny debiut).

HSB-4N – Zwrotne butelki PET  
do wielokrotnego napełniania 

Maszyna
HSB-4N: Rozdmuchiwarka z podwójnym rozdmuchem

Formowany produkt
Typ: 1-litrowa zwrotna butelka PET do wielokrotnego napełniania 

Waga: 53 gramy (najlżejsza w swojej klasie)

Wydajność: 3,060 but/h

Zastosowanie: woda gazowana z nasyceniem 1,5 objętości gazu

Możliwość ponownego użycia: ponad 25 razy

Podczas targów K’2022, korzystając z  dobrze znanego 

procesu podwójnego rozdmuchu stosowanego w maszynach 

serii HSB, Nissei ASB zademonstruje na żywo produkcję zwrot-

nych butelek PET do wielokrotnego napełniania na maszynie 

HSB-4N, przewyższających pod każdym względem obecne 

standardy branżowe.

– 1-litrowa butelka do wody gazowanej (wzór zgodny z popu-

larnym niemieckim standardem przemysłowym dla wody 

gazowanej)

– Waga: 53 gr (obecny standard przemysłowy 62 gr)

– Ilość cykli ponownego wykorzystania: ponad 25 razy (obecny 

standard do 25 razy)

– Zawartość rPET: do 30% bez zmniejszenia wydajności 

(w testach laboratoryjnych butelki ASB R&R z 30% RPET prze-

kraczały 30-krotne cykle mycia i napełniania pod ciśnieniem).

Proces Double Blow Heat-Set (podwójny rozdmuch), który jest 

główną cechą maszyn serii HSB, generuje wyższą krystaliczność 

(gęstość) materiału przy jednoczesnym mniejszym naprężeniu 

wewnętrznym w  formowanej butelce, co gwarantuje lepszą 

Na targach K’2022 Nissei ASB pokaże  
cztery nowe technologie formowania 
z rozdmuchem zorientowane na zrównoważony 
rozwój połączony z efektywnością produkcji

Nissei ASB Machine Co., Ltd., wiodący producent maszyn i form do wtrysku z rozdmuchem PET (oraz innych 
tworzyw sztucznych), zaprezentuje na wystawie K’2022 (hala 14 stoisko B38) w Düsseldorfie w Niemczech 
w dniach 19-26 października br., podczas pokazu na żywo, cztery nowe technologie formowania. 

 

Rys. 1   Wzory pojemników produkowanych podczas targów K’ 2022 
1) 1-litrowa, zwrotna butelka PET do ponownego napełnienia 
2) 12-litrowa butelka typu Bag-in-Box 
3) dwuwarstwowa butelka airless wraz z preformą 
4) preforma 13,5 grama
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stabilność termiczną i  większą odporność na pękanie (udar-

ność), zapewniając wysokie wskaźniki ponownego użycia, nawet 

przy znacznie mniejszej wadze niż obecne standardy branżowe.

W typowym scenariuszu produkcyjnym pojedyncza maszyna 

HSB-4N wyprodukuje do 20 mln zwrotnych butelek PET do wielo-

krotnego napełniania rocznie, a każda z nich ma żywotność prze-

kraczającą 25 cykli, co odpowiada 500 mln jednorazowych butelek.

Pod koniec życia zwrotnej butelki PET do wielokrotnego 

napełniania można poddać ją recyklingowi „bottle to bottle” lub 

przekształcić w rPET dla innych nowych produktów, zazwyczaj 

zmniejszając ich ślad węglowy o dodatkowe 25%.

PF36/9-12000 – 12-litrowe butelki  
Bag-In-Box do dystrybutorów wody

Maszyna
PF36/9-12000: 1,5-stopniowa maszyna do produkcji butelek 

PET bezpośrednio z granulatu 

Formowany produkt
Typ: 12-litrowa butelka typu Bag-in-Box

Waga: 120 gr

Wydajność: 1,540 but/h

Zastosowanie: butelki Bag-in-Box do dystrybutorów wody

Usługa dostarczania wody Bag-In-Box jest bardzo popu-

larna na rynku w  Japonii, gdzie Nissei ASB jest kluczowym 

graczem dostarczającym urządzenia do produkcji popular-

nych 12-  i  9-litrowych, lekkich pojemników PET na wodę. 

Nowa koncepcja pojemników zapewnia szeroki zakres korzyści 

w  zakresie bezpieczeństwa konsumenta i  przyczynia się do 

zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie zużycia 

tworzyw sztucznych. Przykładowo lekki wewnętrzny pojemnik 

z PET zmniejsza zużycie materiału i można go łatwo zgniatać 

przystosowując do zbiórki w miejskich programach recyklingu. 

12-litrowa butelka waży zaledwie 120  gramów – 10 gr PET 

Rys. 2   HSB-4N Rozdmuchiwarka do podwójnego rozdmuchu (Double 
Blow Heat-Set Reheat Stretch Blow Molding Machine) firmy 
Nissei ASB

Rys. 3   1-litrowa butelka zwrotna PET do wielokrotnego napełniania 
wraz z preformą demonstrowana podczas targów K’ 2022

Rys. 4   PF36/9-12000 - 1,5-stopniowa maszyna ISBM firmy Nissei ASB

Rys. 5   12-litrowa butelka typu Bag-In-Box o wadze zaledwie 120 gr 
przed napełnieniem i podczas użytkowania na dystrybutorze 
wody
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na 1  litr wody – mniej więcej połowę plastiku w  porównaniu 

z „lekkimi” 500 ml, 1,5 l lub 2 l butelkami.

Maszyna PF36/9-12000 jest kontynuacją dobrze znanej serii 

ASB PF36, która działa zgodnie z oryginalną zasadą maszyny 

1,5-stopniowej, łącząc najlepsze elementy jedno- i  dwustop-

niowej techniki formowania w wysoce wydajny i kompaktowy 

system. To sprawia, że produkcja 1,5-stopniowa w porównaniu 

do poprzednich metod formowania przy założeniu jednakowej 

wydajności może być teraz realizowana przy:

– 35% niższym koszcie sprzętu,

– 70% mniejszej powierzchni,

– 60% mniejszym zużyciu energii.

Wszystkie modele z serii PF36 działają w oparciu o zasadę, że 

proces wtrysku trwa zazwyczaj około trzy razy dłużej niż proces 

rozdmuchiwania – w przypadku PF36/9-12000 oznacza to, że 

w  jednym cyklu wtrysku formowanych jest dziewięć preform, 

a tym samym czasie mamy trzy rozdmuchy po trzy butelki.

Istniejące modele z serii PF36 nadają się do produkcji wiel-

koseryjnej butelek PET obejmujących zakres od 100 ml do 5 l, 

podczas gdy zupełnie nowy wariant PF36/9-12000 rozszerza 

ten asortyment o butelki PET aż do 12 l.

ASB-12M-2INJ – dwuwarstwowy 
pojemnik typu airless

Maszyna
ASB-12M-2INJ: maszyna jednostopniowa do produkcji 

2-warstwowych pojemników   metodą wtrysku z rozdmuchem

Formowany produkt
Typ: 300 ml PET + PP typu airless

Waga: 28,5 gr (PET: 22,8g + PP: 5,7g) 

Wydajność: 410 but/h

Zastosowanie: płyny czułe na kontakt z powietrzem w prze-

strzeni ponad poziomem nalewu po otwarciu pojemnika.

Opatentowany przez ASB proces formowania dwuwar-

stwowego umożliwia formowanie pojemników z  wewnętrzną 

i zewnętrzną warstwą w korpusie i/lub szyjce butelki o różnych 

grubościach, konfiguracjach, kolejności formowania oraz 

z  różnych tworzyw, zgodnie z  wymaganiami klienta, tak aby 

zapewnić produktowi oczekiwaną wartość dodaną.

ASB-12M-2INJ bazuje na najlepiej sprzedającym się modelu 

ASB-12M, odpowiednio zmodernizowanym, wykorzystu-

jącym podwójny zestaw jednostek wtryskowych i  6-stano-

wiskowy stół obrotowy, który składa się z  dwóch oddziel-

nych stacji wtrysku i chłodzenia. Te modyfikacje umożliwiają 

radykalną poprawę właściwości wizualnych lub fizycznych 

butelek w zależności od zastosowanych tworzyw na warstwy 

wewnętrzne i zewnętrzne.

Poprzez prosty zabieg dodania dwóch zestawów płyt szczę-

kowych oraz wymianę zespołu gorących kanałów, można insta-

lować standardowe zestawy form z  maszyny ASB-12M, co 

znacznie zwiększa elastyczność i  kompatybilność maszyny.

Możliwe aplikacje są bardzo szerokie i zróżnicowane, przykładowo:

Pojemniki typu airless  
(prezentowany podczas wystawy)

Butelka jest zaprojektowana w taki sposób, że podczas gdy 

zawartość dozowana jest za pomocą rozpylacza z pompką, 

Artykuł promocyjny

Rys. 7   Podwójny zestaw jednostek wtryskowych formujących 
wewnętrzne i zewnętrzne warstwy preformy

Rys. 8   Wewnętrzna warstwa butelki airless kurczy się wraz ze 
zużyciem zawartości, chroniąc ją przed nadmiernym kontaktem 
z powietrzem (demonstracja podczas targów K’ 2022)

Rys. 6   Maszyna ASB-12M-2INJ firmy Nissei ASB  
do produkcji pojemników dwuwarstwowych
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który zapobiega ponownemu przedostawaniu się powietrza 

do butelki, wewnętrzna warstwa butelki wykonana z PP może 

oddzielić się od zewnętrznej warstwy PET i kurczyć się wraz 

z  zawartością. W  rezultacie wewnątrz butelki nie powstaje 

przestrzeń nad zawartością płynu, dzięki czemu nadaje się 

ona do wszelkich produktów płynnych, które wymagają 

ochrony przed powietrzem dostającym się do butelki po 

otwarciu pojemnika.

Ekologiczny pojemnik wykorzystujący PET 
z recyklingu płatków jako warstwę zewnętrzną

Obecna produkcja pojemników przeznaczonych do kontaktu 

z żywnością przy użyciu przetworzonego PET może być w wielu 

krajach ograniczona ze względu na przepisy dotyczące bezpie-

czeństwa żywności. W  tej metodzie pojemnik jest formo-

wany z  wewnętrzną warstwą z  pierwotnego PET, podczas 

gdy warstwa zewnętrzna stanowiąca do 70% masy pojemnika  

i która nigdy nie styka się z produktem, może być formowana 

przy użyciu recyklatu PET dowolnej jakości.

Unikalny design – kształty, kolory  
i inne efekty wizualne 

Zintegrowane kolorowe paski, paski wziernikowe, wewnętrzne 

żebra, gradienty kolorów i wiele innych. Wszystkie te elementy 

można zastosować w celu zwiększenia atrakcyjności marketin-

gowej lub poprawy funkcjonalności pojemników.

Duża elastyczność tej metody formowania oferuje niezliczone 

możliwości, a ASB będzie nadal rozwijać zarówno proces, jak 

i maszyny, w  tym różne modele o  różnej wydajności, zgodnie 

z wymaganiami i opiniami rynku.

PM-100/111N – maszyna do preform
Maszyna

PM-100/111N: maszyna do produkcji preform

Formowany produkt
Typ: preforma 28 mm Alaska Neck (wymiar T= 26,75 mm)

Waga: 13,5 gr

Wydajność: 1,700 pref/h

Zastosowanie: woda mineralna

Na targach K będzie miał miejsce debiut zupełnie nowej 

kompaktowej wtryskarki ASB PM-100, odpowiedniej do 

produkcji wysokiej jakości preform na małą i średnią skalę.

Zgodnie z  filozofią projektową ASB, PM-100 wykorzystuje 

pionowy system zamykania formy z indeksowaniem formy przez 

stół obrotowy przechodzący kolejno przez stacje wtrysku, chło-

dzenia i  zrzutu, przy jednoczesnym wykonywaniu wszystkich 

operacji.

Maszyna wyposażona jest w  potrójny zestaw szczęk, co 

zapewnia pewny uchwyt preform, aż do momentu ich zrzutu.

– Wtrysk odbywa się do 3-rzędowej formy umożliwiającej pro-

dukcję 18, 24 lub 36 preform w zależności od ich specyfikacji.

– W stacji chłodzenia preformy są aktywnie chłodzone zarówno 

od wewnętrznej, jak i  zewnętrznej strony.

– Po dotarciu do stanowiska zrzutu, preformy mogą w dalszym 

ciągu być chłodzone. Dopiero po otwarciu szczęk preformy 

są zrzucane, a puste szczęki przechodzą ponownie do stacji 

wtrysku, a cały proces rozpoczyna się ponownie.

W zależności od wymagań klienta, preformy mogą być zrzu-

cane na opcjonalny przenośnik lub też odbierane przez specjal-

nego robota. Do wyboru są dwie opcje średnicy ślimaka i dwie 

opcje wielkości prześwitu maszyny, co zapewnia możliwość 

produkcji szerokiej gamy preform, w  tym preform do butelek 

zwrotnych do wielokrotnego napełniania. To wszystko odbywa 

się ma powierzchni zaledwie 13 m2.

Ponadto
Maszyny zostaną zademonstrowane na targach K’2022 

wraz z  pełną linią dopasowanych urządzeń pomocniczych, 

które firma jest w  stanie dostarczyć, takich jak podajniki 

preform, agregaty chłodnicze, sprężarki, regulatory tempera-

tury form itp.

Na stoisku ASB będzie prezentowana również szeroka gama 

ekscytujących pojemników i technologii do ich produkcji, w tym; 

Zero Cooling, butelki odporne na wysoką temperaturę nalewu, 

Bag-in-Box, butelki ze skośną/pochyloną szyjką, butelki HDPE 

w technologii ISBM, butelki grubościenne, butelki kosmetyczne 

i wiele innych. I

Rys. 9   Stacja zrzutu prefom PM-100/111N ukazująca stół obrotowy dla 
36 preform

http://www.nisseiasb.pl
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YUDO EU, S.A. jest częścią międzynarodowej firmy YUDO, 

założonej w 1980 r. z siedzibą w Korei Południowej, która 

specjalizuje się w rozwiązaniach dla przemysłu tworzyw sztucz-

nych i  systemów gorąco kanałowych do form wtryskowych. 

YUDO jest obecne na pięciu kontynentach z  dziewięcioma 

zakładami produkcyjnymi, 19 filiami i 19 przedstawicielstwami. 

Warto wspomnieć o prężnie działającej filii w POLSCE – YUDO 

POLAND.

YUDO działa we wszystkich obszarach zastosowań formowania 

wtryskowego tworzyw sztucznych w branżach, takich jak moto-

ryzacyjna, medyczna, AGD, opakowaniowa i produkty do pielę-

gnacji ciała. W związku z tym ciągłe poszukiwanie mądrzejszych 

i zoptymalizowanych rozwiązań są częścią DNA firmy. – Widzie-

liśmy potrzebę innowacyjnego podejścia do tematu wtrysku, 

które przezwyciężyłoby wady poprzednich rozwiązań. Nasze dzia-

łania wymagały znalezienia partnera zorientowanego na inno-

wacje w dziedzinie automatyzacji. Poprzez portugalskiego dystry-

butora Bresimar, natknęliśmy się na firmę Beckhoff i  jej potężną 

technologię sterowania opartą na komputerach PC. Wspólnie 

opracowaliśmy niezwykle elastyczny, precyzyjny i wydajny system 

sterowania procesem wtrysku – Yudrive 2 – wyjaśnia Francisco 

Milhinhos, dyrektor zarządzający YUDO EU.

Systemy gorących kanałów są stosowane w formach wtrysko-

wych, aby umożliwić uplastycznionemu tworzywu wtryśnięcie do 

gniazda formy. Zapobiegają ochłodzeniu i utwardzeniu tworzywa, 

aby proces przebiegał sprawnie. 

TECHNOLOGIA STEROWANIA WTRYSKIEM TWORZYW SZTUCZNYCH

Zintegrowana kontrola przepływu 
tworzywa sztucznego, zwiększająca 
wydajność i elastyczność

YUDO EU została założona w Portugalii w 2003 roku i opracowuje systemy wtrysku gorących kanałów, 
przeznaczone głównie na rynek europejski i amerykański. Według YUDO EU, nowe rozwiązanie prze-
znaczone dla gorących kanałów „Yudrive 2”, opracowane wspólnie z Beckhoff - partnerem w dziedzi-
nie automatyzacji i zaawansowanych technologii sterowania, ustanawia nowe standardy w zakresie 
elastyczności, precyzji i wydajności wtrysku.
 

Rys. 1   Eksperci Yudo EU obok nowego sterownika Yudrive 2  
(od lewej do prawej): Henrique Neves, dyrektor departamentu 
R&D oraz dyrektor zarządzający Francisco Milhinhos

http://yudo.com
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Yudrive 2 
Proces rozwoju dla Yudrive 2 rozpoczął się od pomysłu wdro-

żenia systemu gorących kanałów w oparciu o technologię serwo-

motorów. W konwencjonalnych systemach gorących kanałów igły 

sterowane są przez układ hydrauliczny lub pneumatyczny przesu-

wający igłę w celu otwarcia lub jej zamknięcia. Jednak ta spraw-

dzona i łatwa w użyciu technologia ma wady w zakresie kontroli 

procesu i  jakości, jak również efektywności energetycznej, wiel-

kości i czystości. W tym zakresie sterowanie oparte o servo niesie 

ze sobą szereg zalet. Z punktu widzenia ekspertów z Yudo szybko 

to stało się jasne, że sterowanie oparte na komputerze PC firmy 

Beckhoff może spełniać, a nawet przekraczać zestaw wymagań. 

Kompaktowe rozwiązania dla IPC  
oraz sterowania ruchem

Ponieważ kompaktowość była jednym z głównych kryteriów 

w poszukiwaniu rozwiązania, Yudo zdecydował się na użycie 

modułów plug-in EtherCAT z serii EJ poziomu I/O. 

Podczas procesu wtrysku serwomotor i przekładnia ślimakowa 

zapewniają ruch liniowy. Dzięki własnemu rozwojowi i produkcji 

serwomotorów, Beckhoff był w  stanie sprostać specjalnym 

wymaganiom tego procesu wtrysku. Zmodyfikowane uzwojenie 

oraz dopasowanie wału i kołnierza zapewniają, że serwomotor 

dostarcza wymaganą moc i umożliwia mechaniczne sprzężenie 

z przekładnią ślimakową. 

Spójne i otwarte oprogramowanie sterujące
Oprogramowanie Yudrive 2 korzysta z  filozofii sterowania 

opartej na PC firmy Beckhoff. Dlatego też może być bezpro-

blemowo zintegrowane w  nową architekturę sterowania. 

Skutkuje to zwiększoną jakością procesu, oszczędnościami 

kosztów i zmniejszonym zużyciem materiału poprzez minima-

lizację występowania wad części. Z jednej strony poprawia się 

inteligentne podejście do sterowania jakością produktu, ale 

także zapewnia się użytkownikowi końcowemu niespotykaną 

elastyczność.

Yudrive 2 można łączyć z różnymi formami wtryskowymi do 

produkcji różnych części, ponieważ TwinCAT 3, który jest sercem 

Yudrive 2, wykrywa automatycznie rodzaj formy podłączonej do 

sterownika. 

Wniosek
– Yudrive 2 umożliwił nam pozycjonowanie się na rynku o jeden 

krok naprzód. Wyprzedziliśmy naszych konkurentów. To rozwią-

zanie wprowadziło na rynek nowy model kompaktowego, solid-

nego i wydajnego napędu elektrycznego, który pozwala klientowi 

rozwiązać szereg problemów, których nie da się rozwiązać za 

pomocą konwencjonalnych metod. Wszystkie stawiane wyma-

gania zostały spełnione – podsumowuje osiągnięcia w  tym 

zakresie Francisco Milhinhos. I

Artykuł promocyjny
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Poliamidy alifatyczne wykazują ponadto bardzo dobrą odpor-

ność chemiczną i są tworzywami wyjątkowo olejoodpornym. 

Ta doskonała równowaga właściwości sprawia, że poliamid jest 

materiałem, który idealnie zastępuje metale w zastosowaniach, 

takich jak części motoryzacyjne, zawory przemysłowe czy izola-

tory cięgien kolejowych oraz w  innych aplikacjach przemysło-

wych, których wymagają dużej wytrzymałości, odporności na 

obciążenia dynamiczne i  redukcji masy. Tworzywa nylonowe 

wykazują skłonność do absorpcji wilgoci, w  związku z  czym 

mają gorszą stabilność wymiarową niż inne tworzywa konstruk-

NOWOŚCI NA RYNKU POLIAMIDÓW

Materiały o szerokich 
perspektywach

Poliamidy (PA) to semikrystaliczne tworzywa termoplastyczne o małej gęstości i dużej stabilności ciepl-
nej. Należą one do najważniejszych i najbardziej użytecznych technicznych tworzyw konstrukcyjnych 
z uwagi na wyjątkową odporność na zużycie, dobry współczynnik tarcia oraz bardzo dobre właściwo-
ści w zakresie odporności na skrajne temperatury i uderzenia.

 
Izabela Gajlewicz 
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu

Istniejące różnice we własnościach 
fizycznych pomiędzy różnymi typami 
są głównie spowodowane składem 
i strukturą ich łańcuchów cząsteczkowych. 
Właściwości poszczególnych rodzajów 
PA zależą przede wszystkim od struktury 
ich łańcuchów cząsteczkowych i składu 
chemicznego dodatków. 
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cyjne. Właściwości poliamidu wahają się od twardego i odpor-

nego na obciążenia dynamiczne PA 66 po miękki i elastyczny 

PA 12. W zależności od rodzaju materiału, produkty poliamidowe 

absorbują różne ilości wilgoci, co z kolei wpływa na właściwości 

PA6, a  także stabilność wymiarową gotowych części. Przez 

zastosowanie dodatków uszlachetniających uzyskuje się specy-

ficzne właściwości tych tworzyw, takie jak np. odporność na 

działanie mediów chemicznych, promieniowanie UV czy stabil-

ność w warunkach obciążeń cieplnych. 

Istnieje wyraźna różnica pomiędzy kształtkami półproduktów 

poliamidowych wytwarzanych przez wytłaczanie, a tymi otrzy-

mywanymi przez odlewanie. Wytłaczanie umożliwia produkcję 

mniejszych części, uzyskiwanych w większych ilościach, nato-

miast odlewanie zwykle stosowane jest w  produkcji mniej-

szych partii, dużych części o  niższym poziomie naprężeń 

wewnętrznych. Zarówno poliamid wytłaczany, jak i odlewany 

można modyfikować poprzez zastosowanie napełniaczy, aby 

wzmocnić określone właściwości. Szeroka gama poliamidów 

umożliwia, w  zależności od zastosowań, dobór tworzywa 

o  określonych właściwościach technicznych. Już w  fazie 

konstrukcji można uniknąć późniejszych kosztów związanych 

z korektą i naprawą zużytych elementów. Preferowane obszary 

zastosowań to: budowa maszyn, pojazdów, technika transpor-

towa, budowa sprzęgieł i przekładni, maszyn włókienniczych, 

pakujących i  papierniczych, budowlanych, rolniczych oraz 

drukarskich.

Nowości w świecie poliamidów
Koncern chemiczny Solvay wprowadził na rynek rodzinę 

wysokowydajnych mieszanek poliamidu 6 i 66 opartych na co 

najmniej 33% zawartości materiałów pochodzących z  recy-

klingu, składającej się w  70% z  tworzyw PIR/PCR. Techno-

logia Omnix ReCycle HPPA (High Performance Polyamide) jest 

zgodna z  „One Planet” – planem firmy dążącym do poprawy 

śladu środowiskowego i cyrkularności oferowanych produktów. 

Nowe materiały mogą pochwalić się niższą absorpcją wody, 

lepszą płynnością i  najlepszym w  swojej klasie wyglądem 

powierzchni w porównaniu z pierwotnymi materiałami. Recyklin-

gowa zawartość w Omnix ReCycle przyczynia się do znacznie 

niższego śladu węglowego w porównaniu z pierwotnym HPPA, 

wykazując w  ten sposób o 30% niższy współczynnik global-

nego ocieplenia (GWP). Nowe materiały nadają się do zastą-

pienia słabszych poliamidów i  metali. Wg danych firmy ich 

zastosowanie w sprzęcie AGD zapewnia wyższą trwałość niż 

standardowe poliamidy 6 i 66. Pomoże to producentom OEM 

zmniejszyć liczbę uszkodzeń i zwrotów z tego tytułu, jednocze-

śnie spełniając rosnącą świadomość konsumentów dotyczącą 

mniejszego wpływu na środowisko. Dzięki dobremu wyglądowi 

powierzchni, nowy HPPA z  recyklingu może również wyelimi-

nować potrzebę malowania, co zwiększa jego korzyści i ułatwia 

recykling po zakończeniu użytkowania w coraz bardziej obie-

gowej gospodarce tworzyw sztucznych.

Belgijski koncern Domo Chemicals niedawno udostępnił 

produkty marki Technyl klientom na całym świecie. Po prze-

jęciu firmy Solvay European Performance Polyamides (PA 66) 

w 2020 roku, Domo zajmuje się obecnie produkcją i komer-

cjalizacją pełnej gamy nylonów Technyl 66 i  6. Kluczowe 

zastosowania marki Technyl to materiały o  wysokiej odpor-

ności termicznej i chemicznej, lekkie rozwiązania inżynieryjne 

(zamienniki metalowe, aluminiowe i termoutwardzalne), mate-

riały zmniejszające palność dla zaawansowanej ochrony elek-

trycznej, materiały o wysokiej estetyce z dodatkiem nowych 

rozwiązań w zakresie wytłaczania i tarcia oraz odporności na 

zużycie. W  obszarze e-mobilności, oprócz nowego, poma-

rańczowego, ognioodpornego tworzywa Technyl, specjalnie 

zaprojektowanego produktu do komponentów i okablowania 

wysokonapięciowego, Domo oferuje kompletny zestaw mate-

riałów opracowanych z myślą o zapewnieniu różnych właści-

wości mechanicznych, hydrolizy, ognioodporności i odporności 

na uderzenia. Ponadto seria Technyl 4Earth stanowi konku-

rencyjną i zrównoważoną alternatywę dla nylonu. Oceny cyklu 

życia pokazują, że ślad węglowy tych produktów jest zmniej-

szony o jedną czwartą, podczas gdy zużycie zasobów nieod-

nawialnych zmniejsza się o połowę, a zużycie wody o ponad 

dwie trzecie w porównaniu z tradycyjnymi związkami. Jedno-

cześnie koncern DOMO Chemicals wprowadził na rynek 

NYLEO, nową markę innowacyjnej linii produktów Performance 

Fibres. Trzy nowe materiały oferują: NYLEO PROTECT – zwięk-

szoną ognioodporność, NYLEO 4EARTH – lepszą biodegra-

dowalność, a NYLEO SAFE – właściwości bakteriostatyczne. 

Oparty na PA 66, NYLEO jest używany w przemyśle jako włók-

niny ścierne i lotnicze, wykładziny dywanowe, tekstylia o wyso-

kich parametrach użytkowych, flock do tapicerki, wnętrz samo-

chodowych i podłóg oraz wielu innych produktów konsumenc-

kich. Marka NYLEO jest stosowana w pełnym portfolio mate-

riałów z włókien nylonowych 66. Są one dobrze znane ze swojej 

wysokiej sprężystości, wyjątkowej odporności na zużycie 

i  ścieranie, dużej wytrzymałości na rozciąganie, podatności 

na barwienie i trwałości koloru, stałej jakości oraz „miękkości” 

w dotyku. NYLEO PROTECT zwiększa poziomu bezpieczeń-

stwa w branży sprzętu ochrony osobistej, odzieży, mebli i trans-

portu, gdyż DOMO opracowało nowe włókno PA 66 zmniej-

szające palność. Materiał łączy w sobie wszystkie zalety PA 66 

z ulepszoną ognioodpornością, z wartością indeksu tlenowego 

(LOI) NYLEO PROTECT poprawionego do 28%. Firma opra-

cowała NYLEO 4EARTH, ponieważ coraz więcej producentów 

troszczy się o  zrównoważony rozwój i  gospodarkę o obiegu 

zamkniętym. Opierając się na obserwacji, że łańcuch wartości 

tekstyliów jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do 

powstawania wysypisk śmieci, na których większość odzieży 

http://granulat.com.pl
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kończy swoją żywotność, DOMO opracował nowe włókno, 

które wykazuje zwiększoną biodegradację podczas składo-

wania. Tradycyjne włókno nylonowe 66 rozkłada się w około 

50-100 lat, natomiast NYLEO 4EARTH o zwiększonej biode-

gradowalności rozkłada się poniżej pięciu lat. Pandemia wymu-

siła jeszcze większą sterylność, a  rozmnażanie się bakterii 

stało się problemem zdrowotnym. Dlatego DOMO opracowało 

nowe włókno bakteriostatyczne do walki z  tym problemem. 

Do matrycy polimerowej został wprowadzony środek bakterio-

statyczny, który zapewnia długotrwały efekt ochrony włókien 

i hamowania rozwoju bakterii.

W ofercie koncernu Avient pojawił się nowy kompozyt 

wzmocniony długimi włóknami na bazie poliamidu 6 odzy-

skanego z sieci rybackich wycofanych z eksploatacji. Według 

dyrektora generalnego ds. technologii długich włókien, Erica 

Wollana, jest to pierwszy materiał kompozytowy z długimi włók-

nami w planowanym większym portfolio opartym na materiałach 

z recyklingu. Materiały są dostępne na całym świecie w stan-

dardowym czarnym kolorze w typowych procentach wagowych 

długiego włókna szklanego, długiego włókna węglowego lub 

kombinacji hybrydowych. Poziomy zawartości materiału poużyt-

kowego różnią się w ramach oferty, co umożliwia produktom 

końcowym spełnienie różnych wymagań dotyczących wydaj-

ności i  zrównoważonego rozwoju. Potencjalne zastosowania 

rynku strukturalnego dla Complēt R obejmują pojazdy nowej 

generacji, które zużywają mniej zasobów energii, meble biurowe 

z  materiałów pochodzących z  recyklingu oraz lżejszy sprzęt 

turystyczny do rekreacji na świeżym powietrzu. Nowy materiał 

zapewnia sztywność, wytrzymałość na równi ze standardowymi 

materiałami z długich włókien nylonu 6, wykorzystującymi pier-

wotną żywicę nylonową 6. Stosowanie tych kompozytów jako 

zamiennika metalu sprzyja również znacznej redukcji masy oraz 

oszczędności czasu i kosztów dzięki jednoetapowemu formo-

waniu wtryskowemu.

Firma DSM Engineering Materials niedawno wprowadziła 

na rynek w  100% biologiczny Stanyl B-MB. Wykorzystanie 

maksymalnych poziomów biomasy, umożliwiło zmniejszenie 

o połowę śladu węglowego tej linii materiałów, a tym samym 

i  produktów opartych na Stanylu B-MB. To pierwszy w branży 

wysokotemperaturowy poliamid bazujący w 100% na biotech-

nologii. Stanyl B-MB jest materiałem certyfikowanym wg ISCC+ 

i  zapewnia dokładnie takie same właściwości, wydajność 

i  jakość jak konwencjonalny Stanyl. Produkcja Stanylu B-MB 

generuje ślad węglowy do 50% niższy niż oryginał oparty na 

tworzywach pierwotnych. W  praktyce oznacza to redukcję 

emisji CO2 o 3,3 tony na tonę wyprodukowaną, co odpowiada 

ładowaniu 420 000 smartfonów. To przykład wspierania dzia-

łania na rzecz „zrównoważonego zaopatrzenia” w  ramach 

inicjatywy SimplyCircular DSM Engineering Materials. Roeland 

Polet, prezes DSM Engineering Materials stwierdził, iż „zarówno 

konsumenci, jak i  organy regulacyjne domagają się bardziej 

zrównoważonych materiałów, wprowadzenie na rynek w 100% 

biologicznego Stanylu B-MB jest ważnym krokiem naprzód 

dla naszej branży. Jesteśmy w  pełni zaangażowani w  opra-

cowywanie produktów pozyskiwanych w  sposób zrówno-

ważony i o zmniejszonym wpływie na środowisko. Dzięki tym 

samym specyfikacjom i wydajności, ale o 50% niższym śladzie 

węglowym, to nowe portfolio umożliwi naszym klientom reali-

zację ich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i przy-

czyni się do pozytywnej przyszłości planety –  więc to, co 

zaprojektują dzisiaj, wszyscy będziemy mogli docenić jutro”. 

Stanyl B-MB kontynuuje 30-letnią tradycję stosowania mate-

riałów z rodziny Stanyl w spełnianiu najbardziej rygorystycznych 

wymagań klientów w zakresie wydajności. Jego dobre właści-

wości w wysokich temperaturach, wysoki przepływ i przetwa-

rzanie oraz wyjątkowa odporność na zużycie i tarcie sprawiają, 

że jest odpowiedni do zastosowań w wysokich temperaturach 

w  przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym, elektrycznym 

i dóbr konsumpcyjnych, takich jak złącza USB, przekładnie do 

siłowników samochodowych i  przemysłowych, układ napę-

dowy, łańcuchy rozrządu, koszyki łożyskowe i przenośniki do 

kontaktu z żywnością.

W oparciu o poliamid LyondellBasell CirculenRecover, firma 

TSL, specjalista od sprzętu sportowego, stworzyła innowa-

cyjną rakietę śnieżną, która zachwyci fanów sportu. Wkładka 

nowego modelu rakiet śnieżnych jest nie tylko oparta na mate-

riałach pochodzących z recyklingu, ale łączy również ekstre-

malną odporność z modnym designem. TSL jako producent 

rakiet śnieżnych, jest silnie związane z poszanowaniem natury, 

dobrym samopoczuciem klienta i  innowacyjnością. Dlatego 

dla TSL naturalne było zainwestowanie w materiały pocho-

dzące z recyklingu w nowym modelu rakiety śnieżnej. Wyzwa-

niem przy tym projekcie było znalezienie tworzywa sztucz-

nego, na bazie materiałów pochodzących z  recyklingu, ale 

jednocześnie spełniającego wszystkie wymagania techniczne 

i wizualne. Rozwiązaniem stałą się gama produktów Circulen-

Recover firmy LyondellBasell. Rakiety śnieżne, a zwłaszcza ich 

wkładka, są używane w ekstremalnych warunkach, dlatego 

muszą być bardzo odporne na uderzenia i  niskie tempera-

tury, a  także trwałe z upływem czasu. Wymogi te są zwykle 

niezgodne z  tworzywami sztucznymi opartymi na mate-

riałach pochodzącymi z  recyklingu. Po konsultacjach obie 

firmy zdecydowały się na CirculenRecover EP PA MV SHI H. 

Produkt zawiera około 80% materiałów pochodzących z recy-

klingu i spełnia wysokie standardy jakościowe oraz projektowe 

klientów TSL. Zrównoważony model rakiet śnieżnych TSL 

wchodzi do produkcji seryjnej i będzie dostępny w sezonie 

zimowym 2022/2023. 

Tworzywa sztuczne mają również duży potencjał zastosowania 

w  infrastrukturze ładowania pojazdów elektrycznych. Dotyczy 
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to w  szczególności naściennych stacji ładowania. Te wall-

boxy muszą być bardzo bezpieczne, ponieważ są stosowane 

wewnątrz budynków, takich jak hale garażowe czy prywatne 

garaże. Materiałom, z których są wykonywane stacje ładowanie, 

stawiane są wysokie wymagania. Jednym z  tworzyw, które 

spełnia wysokie wymagania jest bezhalogenowy, trudnopalny 

Durethan BKV20FN01 firmy LANXESS. Mieszanka poliamidu 6 

jest stosowana do produkcji złączy kabli ładujących produko-

wanych przez firmę Leopold Kostal GmbH & Co. KG, global-

nego dostawcę systemów elektryki samochodowej, przemy-

słowej i solarnej, a także elektrycznych systemów kontaktowych. 

Złącza kabli do ładowania są stosowane we własnych wallbo-

xach Enector firmy Kostal, które są dystrybuowane przez Kostal 

Solar Electric, jak również w wallboxach wiodącego niemiec-

kiego producenta przemysłowych systemów złączy i rozwiązań 

ładowania dla elektromobilności.

Argumentami za użyciem tego materiału w  tej aplikacji była 

wysoka odporność na zapalenie w oparciu o bezhalogenowy 

pakiet ogniotrwały oraz wysoka rezystancja śledzenia. Jest on 

również łatwy w obróbce i pozwala uzyskać elementy o wysokiej 

jakości powierzchni. 

Kolejną mocną stroną materiału jest jego wysoka rezystancja 

śledzenia. Ta cecha przyczynia się do zmniejszenia ryzyka zwarć 

i  usterek spowodowanych przez prądy pełzające w  skrzynce 

ściennej. Ponadto zespoły elektryczne i elektroniczne mogą być 

zaprojektowane bardziej kompaktowo, co skutkuje mniejszym 

urządzeniem o większej gęstości mocy. 

Mieszanka, która jest wzmocniona 18% wagowo krót-

kimi włóknami szklanymi, charakteryzuje się również dobrą 

wytrzymałością, sztywnością i odpornością. Systemy złączy 

kabli do ładowania są zatem niepodatne na obciążenia 

mechaniczne, zwłaszcza podczas montażu. PA może być 

również ekonomicznie przetwarzany w  stabilnym procesie 

formowania wtryskowego.

BASF wprowadził do obrotu na rynku europejskim kilka klas 

poliamidów i poliftalamidów, które pozyskał w  ramach prze-

jęcia działalności firmy Solvay w zakresie PA66. Te tworzywa 

konstrukcyjne, wcześniej oferowane pod nazwą Technyl, dołą-

czyły do portfolio BASF, otrzymując nazwę handlową Ultramid. 

Jak poinformowała firma BASF, klienci na całym świecie będą 

mogli korzystać z  szerokiego portfolio tworzyw sztucznych, 

obejmującego obie klasy PA66 oraz Ultramid One J — polifta-

lamid (PPA) oparty na PA66/6T. W ten sposób koncern będzie 

wspierać swoich klientów w opracowywaniu innowacyjnych 

rozwiązań w zakresie tworzyw sztucznych we wszystkich gałę-

ziach przemysłu, na przykład w zastosowaniach w sektorze 

E&E, takich jak złącza i wyłączniki dla elektroniki użytkowej 

i domowej, a także w pojazdach autonomicznych i w obszarze 

dotyczącym e-mobilności. Ultramid One J zostanie zintegro-

wany z portfolio PPA, które w 2016 roku firma BASF wpro-

wadziła na rynek pod marką Ultramid Advanced. Wypełnia 

on lukę w  ofercie pomiędzy klasami poliamidów i  poliftala-

midów. To wysokowydajne tworzywo sztuczne charaktery-

zuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi i  dielek-

trycznymi zarówno w  warunkach wysokiej wilgotności, jak 

i  w podwyższonych temperaturach, a  jego niska absorpcja 

wody zapewnia dobrą stabilność wymiarową. Rozszerza 

gamę kolorów i wzorów komponentów, ponieważ może być 

barwiony na pomarańczowo i  na szaro, a  także na różne 

odcienie bieli. Ze względu na bardzo wysoką płynność nadaje 

się do produkcji małych i złożonych komponentów wymagają-

cych ochrony elektrycznej.
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Perspektywy rynku poliamidów 
 Wg raportu przygotowanego przez Grand View Research 

światowy rynek poliamidów został wyceniony na 33,30 mld USD 

w  2020  r., a  przewiduje się, że do 2028  r. osiągnie 

53,32 mld USD, przy współczynniku wzrostu CAGR na poziomie 

6,2% w latach 2021-2028. Gigantyczne inwestycje w badania 

i rozwój specjalistycznych poliamidów w połączeniu z rosnącym 

zapotrzebowaniem na te materiały w przemyśle motoryzacyjnym 

spowodowały wzrost ich sprzedaży, nawet podczas pandemii 

koronawirusa. Zwiększone zapotrzebowanie na poliamid jako 

zamiennik metali w celu zmniejszenia masy jest napędzany przez 

popyt na produkty w branży motoryzacyjnej, elektrycznej i elek-

tronicznej, towarów konsumpcyjnych i urządzeń. Aby zaspokoić 

rosnące zapotrzebowanie ze strony rosnącej populacji, przemysł 

elektroniczny jednocześnie modernizuje smartfony, komputery, 

laptopy, smartwatche i  inne konsumenckie urządzenia elektro-

niczne. Poliamidy wykorzystywane są do produkcji obudów do 

telewizorów, laptopów, telefonów komórkowych i  innych urzą-

dzeń elektronicznych. W 2020 r. największy udział w rynku polia-

midów miał segment poliamidów alifatycznych, co przypisuje się 

wzrostowi zapotrzebowania na produkcję i wytwarzanie polia-

midu w  komponentach motoryzacyjnych i  opakowaniowych, 

a także w elektrycznych. Autorzy raportu szacują, że tendencja 

ta utrzyma się w okresie objętym prognozą. Poliamid jest również 

stosowany w rurach do kabli i przewodów, złączach, styczni-

kach, rozdzielnicach niskiego napięcia oraz innych zastoso-

waniach w  przemyśle elektrycznym i  elektronicznym. Właści-

wości, takie jak dobra przetwarzalność, cienkie ścianki, zdol-

ność znakowania laserowego, niska palność, wysoka sztywność 

i wytrzymałość, wysoka temperatura odkształcania cieplnego, 

doskonała charakterystyka przepływu, krótki czas cyklu wtrysku 

i lekkość sprzyjają zastosowaniom poliamidu w przemyśle elek-

trycznym i elektronicznym. Dzięki tym właściwościom oczekuję 

się w okresie prognozy wzrostu popytu na poliamid w przemyśle 

elektrycznym i  elektronicznym. Zgodnie z  przewidywaniami 

segment włókien i  folii poliamidowych będzie wnosić istotny 

wkład do przychodów rynku PA. Jednym z  głównych czyn-

ników napędzających rynek folii nylonowych jest wzrost zapo-

trzebowania na materiały do pakowania produktów spożyw-

czych, przeznaczone do kuchenek mikrofalowych. W segmencie 

włókien, tekstylia stanowiły największy udział w  przycho-

dach – ponad 60,0% w 2020 roku. Jednak epidemia pandemii 

COVID-19 wpłynęła na siłę konsumpcyjną nabywców, co zmniej-

szyło popyt na odzież i negatywnie wpłynęło na wzrost branży 

tekstylnej. Jednak popyt na osłony twarzy znacznie wzrósł 

z  powodu epidemii COVID-19, co powinno mieć pozytywny 

wpływ na przemysł włókienniczy. Tym samym tworząc zapotrze-

bowanie na poliamid w zastosowaniach tekstylnych.

Segment tworzyw konstrukcyjnych zdominował rynek 

w 2020 roku i zdobył udział w przychodach na poziomie ponad 

55,0%. Obejmuje on przemysł motoryzacyjny, elektryczny i elek-

troniczny, towary konsumpcyjne i urządzenia, opakowania i inne. 

Segment motoryzacyjny wyłonił się jako wiodący w 2020 roku. 

Wzrost sektora motoryzacyjnego i  zwiększony nacisk rządów 

na zmniejszenie emisji pojazdów tworzą większe zapotrzebo-

wanie na lekkie tworzywa sztuczne. Oczekuje się, że będzie to 

napędzać rynek poliamidu w okresie prognozy. Poliamid 6 domi-

nował na rynku w 2020  r. i  odpowiadał za udział w przycho-

dach przekraczający 50,0%. Autorzy raportu przewidują utrzy-

manie przewagi w okresie prognozy. Zastosowanie poliamidu 6 

w różnych zastosowaniach w ciągu ostatnich kilku lat ugrunto-

wało jego niezawodność, użyteczność i ekonomię. Doskonałe 

wykończenie powierzchni produktu, nawet we wzmocnionych 

warunkach sprawia, że  nadaje się on do zastosowań, w których 

estetyka ma pierwszorzędne znaczenie. Poliamidy pochodzenia 

biologicznego również zyskują na popularności ze względu na 

rosnące obawy o środowisko wynikające ze zużycia poliamidów 

opartych na paliwach kopalnych. Ich ulepszona odporność 

chemiczna, niski stopień wchłaniania wilgoci i wyższa odpor-

ność na uderzenia w porównaniu z ich tradycyjnymi odpowied-

nikami zwiększyły ich zastosowanie w wielu aplikacjach, takich 

jak płaszcze kablowe, dywany, opony, artykuły sportowe oraz 

elastyczne węże olejowe i gazowe.

Podsumowanie
Polimery i  kompozyty poliamidowe to tworzywa przyszłości 

i  jakkolwiek są powszechnie znane i  szeroko stosowane, to 

wciąż znajdują coraz to nowe zastosowania. Należy przy tym 

pamiętać, że perspektywy dla tego materiału są ogromne. 

Świadczyć o  tym może bardzo duża liczba gatunków tego 

tworzywa i liczne sposoby jego modyfikacji. Poliamid to polimer, 

który z całą pewnością zasłużył sobie na miano materiału XXI w. I

Literatura:

1. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/polyamide-market

2. https://www.ptonline.com/search?q=polyamides&sort=latest

3. https://www.pressreleasefinder.com/DOMO/DOMOPR052/en/

4. https://www.pressreleasefinder.com/DOMO/DOMOPR044/en/

5. https://www.pressreleasefinder.com/DSM_Engineering_Materials/DSMPR534/en/

6. https://www.pressreleasefinder.com/LyondellBasell/LYBPR006/en/

7. https://www.chemiaibiznes.com.pl/artykuly/lanxess-nowe-warianty-

zrownowazonych-tworzyw 8. https://www.pressreleasefinder.com/UniteChem/

UNTPR004/en/

9. https://www.basf.com/pl/pl/media/news-releases/2022/02/firma-basf-

rozszerza-swoj-ofert-poliamidow-i-poliftalamidow-na-r.html 

10. https://www.avient.com/avient-launches-long-fiber-composites-based-nylon-

reclaimed-end-life-fishing-nets

11. https://www.pressreleasefinder.com/Solvay/SOLPR017/en/

 

Plastoplan Polska Sp. z o.o.  
www.plastoplan.pl 

Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 
03-901 Warszawa 

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

 

Szanowni Państwo, 
 
przez cały rok, nieprzerwanie, zapewniamy naszym partnerom OEM i przetwórcom tworzyw sztucznych najwyższej jakości 
surowce, niezawodną logistykę,  pomoc w doborze materiałów dostosowanych do potrzeb branży oraz indywidualne 
wsparcie w zakresie przetwarzania. 
 
Jako część Grupy Hromatka, będziemy oczekiwać Państwa na Targach K w Dusseldorfie. 
 

Hala 5, Stoisko E20. 
 
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska Grupy Hromatka pomiędzy 19 a 26 października 2022 roku! 
Z niecierpliwością czekamy na możliwość podzielenia się z Państwem naszymi najnowszymi rozwiązaniami materiałowymi 
i serwisowymi, tak by wizyta na targach K była zarówno przyjemna jak i udana biznesowo. 
Dodatkowo czeka na Państwa spersonalizowana niespodzianka.  
 
Do zapamiętania w październiku:  
Spójrz na swoją dłoń, Twoje pięć palców oznacza hale nr 5. 
Ponadto przypomni Ci o partnerskim uścisku dłoni na naszym stoisku.  
 
 
Whatever you reach for, reach for Plastoplan Plastics! 

 

Będziemy zachwyceni mogąc spotkać się z Tobą!  

 
 
Zespół Plastoplan Tworzywa 

http://www.plastoplan.pl


30  PlastNews 9’2022

 

Plastoplan Polska Sp. z o.o.  
www.plastoplan.pl 

Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 
03-901 Warszawa 

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

 

Szanowni Państwo, 
 
przez cały rok, nieprzerwanie, zapewniamy naszym partnerom OEM i przetwórcom tworzyw sztucznych najwyższej jakości 
surowce, niezawodną logistykę,  pomoc w doborze materiałów dostosowanych do potrzeb branży oraz indywidualne 
wsparcie w zakresie przetwarzania. 
 
Jako część Grupy Hromatka, będziemy oczekiwać Państwa na Targach K w Dusseldorfie. 
 

Hala 5, Stoisko E20. 
 
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska Grupy Hromatka pomiędzy 19 a 26 października 2022 roku! 
Z niecierpliwością czekamy na możliwość podzielenia się z Państwem naszymi najnowszymi rozwiązaniami materiałowymi 
i serwisowymi, tak by wizyta na targach K była zarówno przyjemna jak i udana biznesowo. 
Dodatkowo czeka na Państwa spersonalizowana niespodzianka.  
 
Do zapamiętania w październiku:  
Spójrz na swoją dłoń, Twoje pięć palców oznacza hale nr 5. 
Ponadto przypomni Ci o partnerskim uścisku dłoni na naszym stoisku.  
 
 
Whatever you reach for, reach for Plastoplan Plastics! 

 

Będziemy zachwyceni mogąc spotkać się z Tobą!  

 
 
Zespół Plastoplan Tworzywa 

http://www.plastoplan.pl


32  PlastNews 9’2022

 Tworzywo wydania 

Rynek PBT
Według raportu analityków z  IMARC globalny rynek politere-

ftalanu butylenu osiągnął wartość 2691,9  mln USD w  2021  r. 

Prognozuje się, że osiągnie on 3450,6 mln USD do 2027 r., wyka-

zując CAGR na poziomie 4,22% w okresie 2022-2027. Znaczący 

wzrost w branży motoryzacyjnej na całym świecie tworzy pozy-

tywne perspektywy dla rynku. Ponadto rosnące wykorzystanie 

produktów w przemyśle tekstylnym do produkcji strojów kąpielo-

wych ze względu na jego elastyczne właściwości, odporność na 

słoną wodę i  zachowanie koloru, sprzyja tendencji wzrostowej 

rynku. Ponadto, różne innowacje produktowe, takie jak rozwój 

recyklingu PBT, zapewniają siłę napędową do wzrostu rynku. Te 

nowe warianty PBT są produkowane przy użyciu zrównoważo-

nych materiałów ekologicznych i  są przyjazne dla środowiska, 

biokompatybilne i biodegradowalne. Rosnące zapotrzebowanie 

na PBT w produkcji czujników elektronicznych o wysokim napięciu 

i czułości w pojazdach elektrycznych (EV) pozytywnie wpływa na 

wzrost rynku. Inne czynniki, w tym wdrożenie różnych inicjatyw 

rządowych w  celu promowania wykorzystania PBT w  różnych 

gałęziach przemysłu, wraz z rosnącym wykorzystaniem produktu 

do produkcji cewek odchylających, tulei i cewek adaptera, zgodnie 

z prognozami będą napędzać wzrostowy trend na rynku.

O PBT słów kilka
Politereftalan butylenu (PBT) otrzymuje się poprzez polikon-

densację kwasu tereftalowego lub tereftalanu dimetylowego 

i glikolu butylenowego. Ze względu na doskonałe właściwości 

użytkowe, walory estetyczne (gładkość powierzchni, przyjemny 

ciepły dotyk) oraz zalety przetwórcze (względnie mała lepkość 

w stanie stopionym) i ekologiczne (czyste, bezodpadowe wytwa-

rzanie i przetwarzanie) znalazł on wszechstronne zastosowanie. 

PBT stosowany jest w elektrotechnice (wtyczki, gniazda, złącza, 

łączniki, regulatory, elementy klawiatury, telefonów i obudowy 

komputerów, korpusy cewek); w motoryzacji (złącza elektryczne, 

regulatory napięcia, osłony świec zapłonowych, elementy 

konstrukcyjne i napędu wycieraczek, reflektory przednie, ramki 

świateł, klamki, oprawy lusterek, elementy konsoli, popielniczki). 

PBT w połączeniu z PC może zastępować metal w nadwoziach 

samochodów. Stosuje się go do wytwarzania sprzętu sporto-

wego (elementy wiązań narciarskich, obudowy skuterów śnież-

nych), w produkcji sprzętu RTV, w gospodarstwie domowym 

(obudowy sprzętu, artykuły oświetleniowe, uchwyty, pokrętła 

kuchenek gazowych, elementy programatorów pralek). 

PBT wzmocniony i usztywniony włóknem szklanym stanowi 

odpowiedni materiał do produkcji elementów różnego rodzaju 

Popularne tworzywa 
konstrukcyjne: PBT i PMMA

Popularne tworzywa konstrukcyjne to termoplasty techniczne, które można z powodzeniem wyko-
rzystać jako alternatywę między innymi dla metalu czy ceramiki. Na tle innych tworzyw sztucznych 
wyróżniają się przede wszystkim bardzo dobrymi parametrami mechanicznymi i cieplnymi. W większo-
ści przypadków wykazują świetną odporność na uszkodzenia mechaniczne i na większość substancji 
chemicznych. Do zalet tworzyw konstrukcyjnych zalicza się również nierzadko trwałość, wytrzymałość 
oraz stabilność wymiarową czy skrawalność. Obecnie postęp techniczny wymaga stosowania mate-
riałów konstrukcyjnych o małym ciężarze właściwym, odpornych chemicznie i termicznie oraz wyka-
zujących dobre właściwości mechaniczne, izolacyjne i elektroizolacyjne, dodatkowo charakteryzują-
cych się łatwym, ekonomicznym i proekologicznym sposobem otrzymywania i przetwarzania. Wymie-
nione cechy łączy w sobie termoplastyczny PBT wprowadzony na światowy rynek już w 1970 r. przez 
firmę Ticona pod nazwą Celanex, jak i PMMA, który jest najlepiej znaną odmianą polimerów akrylowych, 
a proces jego syntezy opracowano w końcu lat 20. XX wieku w kilku laboratoriach, a w pierwszej poło-
wie lat 30. technologię jego produkcji na skalę przemysłową opracowało i opatentowało niezależnie od 
siebie kilka firm, w tym Rohm and Haas (1933) i ICI Acrylics (1936). Jakie nowe produkty w ostatnim cza-
sie wprowadzili na rynek producenci tych materiałów?

Mia Walasek
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urządzeń elektrycznych i  elektronicznych. Poli(tereftalan buty-

lenu) klasyfikowany jest jako średnio wytrzymałe tworzywo inży-

nieryjne. 

Właściwości PBT, jak i  innych termoplastów, można modyfi-

kować zmieniając np. ich stopień polimeryzacji, stosując miesza-

niny z  innymi polimerami, wprowadzając napełniacze oraz 

dodatki antyelektrostatyczne i uniepalniające, a także zmieniając 

częściowo strukturę chemiczną makrocząsteczek. W  wyniku 

modyfikacji można np. zwiększyć lepkość polimeru w  stanie 

stopionym, polepszyć jego sztywność, udarność, stabilność 

kształtu lub zmniejszyć elektrostatyczne ładowanie tworzywa lub 

je uniepalnić. 

PBT przetwarza się metodą wtrysku za pomocą tradycyj-

nych wtryskarek ślimakowych, natomiast gatunki PBT o dużej 

masie cząsteczkowej wytłacza się. Granulat przed przetwór-

stwem należy wysuszyć. Zalecana temperatura przetwórstwa to 

240 – 260°C. PBT jest podatny na formowanie, a mała lepkość 

w stanie stopionym umożliwia łatwe wypełnienie formy w warun-

kach niewielkiego ciśnienia. Należy również pamiętać, że PBT 

charakteryzuje się stosunkowo niską temperaturą topnienia 

(225°C), wysokim stopniem krystaliczności (do 50%) oraz dużą 

szybkością krystalizacji.

Rynek PMMA
Według ResearchAndMarkets światowy rynek polimetakry-

lanu metylu szacowany na 4,2 mld USD w  2020  r. osiągnie 

wielkość 5,9 mld USD do 2026 r., przy współczynniku wzrostu 

CAGR wynoszącym 5,9%. Raport przewiduje się, że Chiny, 

druga co do wielkości gospodarka na świecie, osiągną szaco-

waną wielkość rynku w wysokości 1,6 mld USD w roku 2026, 

co oznacza CAGR na poziomie 7,4%. Wśród innych godnych 

uwagi potentatów są Japonia i Kanada, dla których prognozuje 

się w analizowanym okresie współczynniki wzrostu CAGR odpo-

wiednio na poziomie 3,8% i 4,7%. Przewiduje się, że w Europie 

(Niemcy) wzrost będzie na poziomie około 4,2% (CAGR), 

podczas gdy reszta rynku europejskiego osiągnie 1,8 mld USD 

do końca analizowanego okresu.

Z racji pandemii COVID popyt na arkusze ochronne wykonane 

z PMMA odnotował silny wzrost. W związku z silnym rozwojem 

zastosowań w sektorze ochrony osobistej, większość firm zwięk-

szyła produkcję w  celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebo-

wania. W tym samym czasie branża odnotowała spadek popytu 

na różnych rynkach, w tym motoryzacyjnym, budowlanym i elek-

tronicznym. Przewiduje się, że wytłaczane arkusze z  PMMA, 

jeden z głównych segmentów analizowanych w  raporcie, ma 

Przykładowe właściwości PBT:
–  wysoka wytrzymałość,
–  wysoka temperatura pracy ciągłej 

(do 150°C),
–  bardzo dobra odporność na 

pełzanie, również w wyższych 
temperaturach,

–  duża sztywność i twardość,
–  dobre właściwości cierne oraz 

wysoka odporność na ścieranie,
–  duża stabilność wymiarowa,
–  dobra odporność na trudne 

warunki atmosferyczne,
–  brak podatności na środowiskową 

korozję naprężeniową (ESC).
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wzrastać w tempie 6,2% (CAGR), aby osiągnąć 3,4 mld USD do 

końca okresu analizy. Segment ten ma obecnie 24,7% udziału 

w światowym rynku polimetakrylanu metylu (PMMA). W przy-

szłości oczekuje się, że rosnący popyt na arkusze ochronne, 

ożywienie w  produkcji samochodów i  budownictwie oraz na 

innych rynkach będzie napędzać konsumpcję PMMA w następ-

nych latach. 

O PMMA słów kilka
Polimetakrylan metylu otrzymuje się w wyniku polimeryzacji 

rodnikowej (produktem jest polimer ataktyczny, bezpostaciowy) 

lub anionowej (polimery krystaliczne: izotaktyczne i syndiotak-

tyczne). Polimeryzację polimetakrylanu metylu prowadzi się 

metodą blokową, perełkową, emulsyjną i  w roztworze estru 

kwasu metakrylowego. Największe ilości tego tworzywa są 

wytwarzane pierwszą metodą w postaci płyt. Rury z polimeta-

krylanu metylu produkuje się najczęściej przez polimeryzację 

w momencie formowania. Przez polimeryzację perełkową mono-

meru otrzymuje się granulki, które przerabia się na gotowe 

wyroby metodą wtrysku i wytłaczania. Kształtki i płyty ze szkła 

akrylowego można otrzymywać na dwa sposoby:

– z gotowego granulatu polimerowego w wyniku obróbki termo-

plastycznej (np: wtrysku)

– ekstruzji – wytłaczania przez ustnik (profile)

– bezpośrednio z monomeru – metakrylanu metylu, który jest 

poddawany rodnikowej polimeryzacji w bloku, w dobrze chło-

dzonych formach; ze względu na silnie egzotermiczny prze-

bieg tej polimeryzacji można tą metodą otrzymywać bloki, 

pręty i płyty materiału o grubości do 300 mm.

Polimetakrylan metylu jest jednym z nielicznych polimerów, 

które ulegają wcześniej procesowi depolimeryzacji niż rozkładu 

termicznego. Umożliwia to ponowne otrzymywanie mono-

meru z tego tworzywa przez ogrzewanie w temperaturze około 

360°C. Uzyskany w ten sposób monomer można wykorzystać 

do ponownego przerobu na wyroby gotowe.

PMMA jest twardym, kruchym materiałem o  dużej wytrzy-

małości i dużym module sprężystości. Tworzywo to jest jednak 

znane przede wszystkim z  bardzo dobrej przepuszczalności 

światła widzialnego wynoszącej 90-92%. Przepuszczalność 

promieni ultrafioletowych wynosi około 70%, w  porównaniu 

z  około 5% dla szkła zwykłego. Polimetakrylan metylu jest 

tworzywem bez zapachu i smaku, nietoksycznym, odpornym 

na działanie niskich temperatur i praktycznie nie chłonie wody. 

Jego właściwości w porównaniu z  innymi tworzywami termo-

plastycznymi są ogólnie dobre z wyjątkiem małego wydłużenia 

przy zerwaniu oraz małej udarności, szczególnie z  karbem. 

Korzystną ich cechą jest prawie stała wartość udarności, 

zarówno z karbem, jak i bez karbu, w zakresie temperatury od 

-20°C do +60°C. Polimetakrylan metylu jest odporny na dzia-

łanie rozcieńczonych kwasów i stężonych alkaliów w tempera-

turze pokojowej, kwasów nieorganicznych o stężeniu do 20%, 

olejów mineralnych, olejów roślinnych i  zwierzęcych. Wyka-

zuje natomiast brak odporności na działanie estrów, eterów, 

ketonów, węglowodorów aromatycznych i  chlorowanych, 

stężonych alkoholi i  kwasów organicznych. Rozpuszcza się 

między innymi w acetonie, toluenie, dichloroetanie, chloroformie 

i octanie etylu.

Formowanie wyrobów z  polimetakrylanu metylu prowadzi 

się głównie metodą wtrysku, wytłaczania. PMMA można 

spawać gorącym powietrzem, prądami o  dużej częstotli-

wości i  ultradźwiękami, a  także kleić, np. jednoskładniko-

wymi lub dwuskładnikowymi klejami metakrylowymi lub lepisz-

czami w chlorku metylenu lub innych chlorowanych węglowo-

dorach. Z poli(metakrylanu metylu) produkuje się zwykle wyroby 

przezroczyste o  błyszczącej powierzchni. Dlatego też proces 

wtrysku tego tworzywa powinien odbywać się na powierzch-

niach zapewniających zabezpieczenie granulatu przed ewen-

tualnymi zanieczyszczeniami. Przetwórstwo polimetakrylanu 

metylu metodą wytłaczania jest stosowane praktycznie tylko 

do formowania płyt. Kształtowanie wtórne płyt z  polimeta-

krylanu metylu przez formowanie próżniowe lub ciśnieniowe 

(rozciąganie nadciśnieniem) odbywa się wyłącznie na gorąco.  

Inną metodą formowania wyrobów z  polimetakrylanu metylu 

jest polimeryzacja blokowa monomeru bezpośrednio w formie. 

Czas polimeryzacji jest bardzo długi, gdyż w celu zapobieżenia 

powstawaniu pęcherzy proces prowadzi się w  stosunkowo 

niskiej temperaturze, wynoszącej 30-40°C. Metodę tę stosuje 

się do otrzymywania pojedynczych wyrobów, zwłaszcza przed-

miotów o skomplikowanych kształtach. Pojedyncze wyroby ze 

szkła organicznego mogą być wytwarzane metodami obróbki 

wiórowej, gdyż tworzywo to można łatwo obrabiać mechanicznie 

przez cięcie, toczenie struganie, frezowanie, gwintowanie, szlifo-

wanie i polerowanie. O zastosowaniu poli(metakrylanu metylu) 

decydują przede wszystkim jego najważniejsze właściwości, 

jakimi są: przezroczystość, odporność na czynniki atmosfe-

ryczne, łatwość obróbki mechanicznej i możliwość wielokrot-

nego polerowania. Płyty i arkusze wykorzystuje się do szklenia 

kabin i okien samolotów, śmigłowców, szybowców, autobusów. 

W budownictwie wykonuje się z nich ścianki działowe, zada-

szenia, świetliki, wanny (dziesięciokrotnie lżejsze od wanien żeliw-

nych), umywalki oraz przedmioty użytkowe i  zdobnicze. Płyty 

i arkusze stosowane są w technice oświetleniowej do wyrobu 

osłon na lampy i soczewek do reflektorów. Znajdują one również 

zastosowanie w elektrotechnice i w przemyśle elektronicznym. 

Ze względu na duże walory estetyczne wyroby z tego tworzywa 

stosuje się w  architekturze wnętrz, w  przemyśle meblarskim 

i  zabawkarskim, wykonywania reklam i  galanterii ozdobnej. 

Polimetakrylan metylu nadaje się do wyrobu modeli biologicz-

nych oraz do utrwalania preparatów anatomicznych i roślinnych 

metodą zatapiania. W medycynie jest stosowany do produkcji 

elementów aparatury chirurgicznej i pojemników do płynów fizjo-

logicznych. Służy także do produkcji twardych soczewek kontak-

towych. Różne kombinacje poliakrylanów służą do sporządzania 

mas dentystycznych i hermetyzacji złącz półprzewodników. 
turn-on.grafe.com
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Nowości na rynku PBT i PMMA
PBT
Ultradur B4335G3 HR HSP od BASF
Koncern BASF wprowadził na rynek tworzywo PBT o nazwie 

handlowej Ultradur B4335G3 HR HSP. Jest to uniwersalny 

materiał zapewniający ochronę w  elektronice motoryzacyjnej. 

Tworzywo oferuje unikatowe połączenie takich właściwości, 

jak odporność na hydrolizę i  dobra płynność. W  elektronice 

motoryzacyjnej wiele drobnych komponentów spełnia bardzo 

ważną rolę. Na przykład delikatne czujniki prędkości kół decy-

dują o bezpiecznym prowadzeniu samochodu, zliczają obroty 

kół w jednostce czasu i przekazują te informacje do systemów 

ABS i ESP. Ma to krytyczne znaczenie w takich sytuacjach, jak 

hamowanie awaryjne, ponieważ umożliwia systemom podjęcie 

działań wyprzedzających w celu utrzymania stabilności i sterow-

ności pojazdu. Umieszczenie tych czujników bezpośrednio przy 

kołach powoduje, że są one narażone na ekstremalne warunki 

klimatyczne oraz kontakt z wodą z kałuż i solą. W składzie PBT 

znajdują się wysoce skuteczne dodatki, które znacznie opóź-

niają degradację hydrolityczną. Dzięki temu materiał jest odporny 

na uszkodzenia spowodowane wodą i podwyższoną tempera-

turą. Jednocześnie zachowano standardową niską absorpcję 

wilgoci na poziomie 0,2%, co sprawia, że PBT jest izolatorem 

elektrycznym i  ma dobrą stabilność wymiarową. Polimer jest 

też odporny na pękanie naprężeniowe pod wpływem czyn-

ników zasadowych. Cały komponent jest więc trwalszy i bardziej 

niezawodny, co podnosi standard bezpieczeństwa. Ten rodzaj 

tworzywa jest również produktem wysokiej prędkości (HSP). 

Ta zaleta obniża lepkość topnienia, umożliwiając wytwarzanie 

komponentów o cienkich ściankach. Ultradur B4335G3 HR HSP 

łączy szereg korzystnych właściwości w  unikatowym profilu. 

Nowy wariant materiału jest ważnym uzupełnieniem portfolio 

Ultradur HR, którym firma BASF zaspokaja rosnące zapotrzebo-

wanie na tworzywa do krytycznych zastosowań.

Nowy bezhalogenowy, niepalny związek PBT  
do złącz wysokonapięciowych od LANXESS

W układach napędowych lub w akumulatorach pojazdów elek-

trycznych, jak również w infrastrukturze przeznaczonej do łado-

wania urządzeń elektromobilnych, elementy z tworzyw sztucznych 

narażone są często na działanie wysokich temperatur oraz prądu 

o  wysokim natężeniu i  napięciu. W  takich warunkach tworzy-

wowe złącza muszą być izolowane i  uniemożliwiać przepływ 

prądu pełzającego. To właśnie do tego typu złącz wysokonapię-

ciowych specjaliści koncernu LANXESS opracowali nowy związek 

PBT (politereftalan butylenu), który nie zawiera halogenu, jest trud-

nopalny i odporny na hydrolizę, Pocan BFN HR. Charakteryzuje 

się wysokim poziomem odporności objętościowej i wytrzymałości 
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dielektrycznej. Ten ostatni współczynnik osiąga wartość znacznie 

powyżej 30 kV na milimetr w temperaturze do 140°C (IEC 62431-

1). W  teście CTI (Comparative Tracking Index – porównawczy 

wskaźnik odporności na prądy pełzające, IEC 60112) materiał 

uzyskał wynik plasujący go w najwyższej przewidywanej przez 

normę klasie, CTI A 600. Oznacza to, że jest wysoce odporny na 

prądy pełzające, co zmniejsza ryzyko zwarć i defektów spowo-

dowanych przez prąd płynący w  ścieżkach przewodzących 

i  tym samym ułatwia zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania 

na miniaturowe złącza. Można go używać także przy napięciach 

przekraczających 600 V. Projekt złącza dla systemów korzysta-

jących z prądu stałego optymalizuje się pod kątem napięcia aż 

do 1500 V zgodnie z wytycznymi projektowymi ujętymi w normie 

IEC 60664/ VDE 0110. Warto podkreślić, że odporność zwiazku 

na przepływ prądu pełzającego nie zmniejsza się niemal w ogóle 

w wyniku długotrwałego starzenia termicznego w temperaturze 

120°C ani w testach klimatycznych.

Materiał, wzmocniony w  25 procentach wagowych włók-

nami szklanymi, jest bardzo odporny na hydrolizę. W bada-

niach próbek opartych na rygorystycznych długoterminowych 

testach hydrolitycznych SAE/USCAR-2 (wersja 6), opracowa-

nych przez amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Samo-

chodowych (SAE), uzyskał dobrą ocenę (klasa 3). O  jego 

właściwościach opóźniających palność świadczy pozy-

tywny wynik w teście palności UL 94 amerykańskiego insty-

tutu badawczego Underwriters Laboratories Inc., w których 

materiał otrzymał wysoką klasyfikację V-0 przy grubości próbki 

0,75 mm. Dzięki swoim właściwościom mechanicznym mate-

riał konstrukcyjny spełnia wymagania powszechnie stawiane 

złączom wysokonapięciowym.

Związek można barwić na jaskrawe kolory, np. pomarań-

czowy, a więc kolor coraz częściej wykorzystywany w pojaz-

dach elektrycznych do wyróżnienia elementów pod napięciem, 

obudowanych tworzywem sztucznym. 

Poza złączami wysokiego napięcia, LANXESS upatruje jeszcze 

więcej zastosowań dla nowej gamy produktów Pocan BFN HR 

w dziedzinie elektromobilności oraz w produkcji zminiaturyzowa-

nych elementów elektrycznych i elektronicznych, jak np. miniatu-

rowe złącza, miniaturowe wyłączniki, kostki zaciskowe itd.

Nowe materiały PBT od SABIC  
wspierające gospodarkę obiegu zamkniętego

SABIC wprowadził na rynek żywicę LNP ELCRIN WF0061BiQ, 

nowatorski materiał, który wykorzystuje butelki z politereftalanu 

etylenu (PET) znajdujące się w oceanie jako strumień zasilający 

proces chemicznego upcyklingu i przekształca je w PBT. Nowy 

gatunek jest najnowszym dodatkiem do szerokiego portfolio 

materiałów LNP ELCRIN iQ firmy SABIC poddawanych chemicz-

nemu upcyklingowi, które pomagają w  realizacji idei cyrkular-

ności, służąc jednocześnie jako potencjalne zamienniki pierwot-

nych żywic PBT. Żywica LNP ELCRIN WF0061BiQ może znaleźć 

zastosowanie w  elektronice użytkowej, takiej jak obudowy 

wentylatorów w komputerach i siedzenia samochodowe, a także 

złącza elektryczne i obudowy.

W ciągu następnej dekady SABIC planuje poddać upcyklin-

gowi 10 miliardów tworzywowych butelek w bardziej wydajne, 

trwałe materiały, które zapewnią klientom większą wartość. 

Nowy gatunek LNP ELCRIN WF0061BiQ, materiał PBT 

wzmocniony włóknem szklanym, charakteryzuje się niebro-

mowaną, niechlorowaną trudnopalnością spełniającą normę 

UL94 V0 przy grubości 0,8 mm i klasie F1. Zapewnia również 

wysoką odporność na ciepło, wytrzymałość i sztywność, a także 

wysoką płynność, która jest odpowiednia do formowania cien-

kościennych zastosowań na zewnątrz, takich jak obudowy urzą-

dzeń elektrycznych.

Wszystkie materiały LNP ELCRIN iQ mogą służyć jako zamien-

niki konwencjonalnego PBT, pomagając producentom w zwięk-

szeniu trwałości produktów końcowych. Opatentowana przez 

SABIC technologia upcyklingu, polegająca na repolimery-

zacji oceanicznego PET do PBT, zapewnia uzyskanie materiału 

o właściwościach zbliżone do tych, które posiadają tworzywa 

pierwotne. Proces ten przewyższa recykling mechaniczny pod 

względem jakości i spójności.

Zdaniem firmy SABIC LNP ELCRIN WF0061BiQ może zaofe-

rować potencjalne zmniejszenie do 14% śladu węglowego i do 

25% skumulowanego zapotrzebowania na energię, w porów-

naniu do pierwotnego związku PBT wzmocnionego włóknem 

szklanym.

Oprócz nowej żywicy LNP ELCRIN WF0061BiQ firma SABIC 

wprowadziła do oferty LNP ELCRIN iQ wiele różnych i innowacyj-

nych gatunków, w tym produkty wzmacniane włóknem szklanym 

i mineralnym oraz uniepalnione. Na przykład nowe mieszanki LNP 

ELCRIN WF006XXPiQ i LNP ELCRIN WF0061XPiQ firmy SABIC 

zawierają włókna szklane pochodzące z recyklingu, odzyskane 

ze strumienia odpadów z procesów przemysłowych. Zastoso-

wanie włókna szklanego pochodzącego z  recyklingu jeszcze 

bardziej zwiększa cyrkularność tych materiałów PBT pochodzą-

cych z  recyklingu. Różnorodność receptur sprawia, że żywice 

LNP ELCRIN iQ mogą być brane pod uwagę w zastosowaniach 

wykraczających poza komponenty elektryczne i elektroniczne, 

takich jak zewnętrzne części samochodowe, aplikacje medyczne 

i produkty do pielęgnacji ciała.

Wysokowydajny PBT od Toray
Toray Industries opracował wysokowydajny politereftalan buty-

lenu, którego straty dielektryczne w paśmie fal milimetrowych 

o wysokiej częstotliwości są o około 40% niższe niż w przypadku 

konwencjonalnego PBT. Nowy produkt poprawia wydajność 

złączy do szybkiej transmisji, modułów komunikacyjnych, radarów 

fal milimetrowych i innego sprzętu dla stacji bazowych 5G i zauto-

matyzowanych systemów. Zastosowania PBT obejmują części 

samochodowe, elektryczne i elektroniczne. Nowy gatunek PBT 

charakteryzuje się wyjątkową równowagą stabilności wymia-

rowej, jak i wytrzymałością. Jest również łatwy do formowania 
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i przetwarzania. W ostatnich latach pojawiła się rosnąca potrzeba 

obniżenia strat dielektrycznych, a tym samym zmniejszenia strat 

transmisji w komponentach o wysokiej częstotliwości do zauto-

matyzowanej jazdy i  innych zastosowań. Doprowadziło to do 

wprowadzenia nowych polimerów i dodatków o nowych unikato-

wych właściwościach. Nowy PBT zapewnia współczynnik strat-

ności tangens delta równy 0,006 w ultraszerokim paśmie fal mili-

metrowych 79 GHz. Dzieje się tak, ponieważ firma ograniczyła 

ruch łańcuchów molekularnych polimeru w zakresie wysokich 

częstotliwości. Nowa struktura została uzyskana dzięki zastoso-

waniu odpowiedniej metody polimeryzacji. Nowo opracowane 

PBT utrzymuje niską stratę dielektryczną w  pasmach często-

tliwości komunikacji 5G, od poniżej 6 GHz po pasma fal mili-

metrowych o wysokiej częstotliwości. Zmniejszenie rozmiarów 

produktów bez zmiany rezystancji elektrycznej, obwodów elek-

trycznych i  złączy było sporym wyzwaniem. Niskie wartości 

współczynnika stratności dielektrycznej umożliwiają utrzymanie 

niezmienionej oporności elektrycznej, co powinno przyczynić się 

do zmniejszenia masy i poprawy wydajności. 

Durast Powders od Polyplastics Group
Seria drobnoziarnistych proszków z  tworzyw konstrukcyj-

nych, które są kompatybilne z szeroką gamą metod produkcji, 

jest od niedawna dostępna w portfolio firmy Polyplastics Group. 

Firma rozszerzyła swoją ofertę o Durast Powders, które wykra-

czają poza tradycyjne formowanie wtryskowe oraz wytłaczanie 

i są przeznaczone do niskoseryjnej produkcji złożonych części 

z wykorzystaniem formowania spiekanego, formowania tłocz-

nego i drukowania 3D. Proszki DURAST wykonane z poliacetalu 

(POM), polisiarczku fenylenu (PPS), politereftalanu butylenu (PBT) 

i polimeru ciekłokrystalicznego (LCP) mają unikalny kulisty kształt 

i  są kontrolowane pod kątem drobnego, wąskiego rozkładu 

wielkości cząstek (10  μm-200  μm). Tworzywa konstrukcyjne 

w postaci proszku pozwalają na zastosowanie metod produkcji, 

które wcześniej były niemożliwe w przypadku kształtu granulatu, 

co umożliwia nadanie tworzywom konstrukcyjnym wytrzymałości 

i dodatkowych cech użytkowych. 

PMMA 
PLEXIGLAS firmy Röhm w kolorowo 

podświetlanych kratkach nawiewu samochodu SEAT
W 2021 roku SEAT poddał liftingowi swoje popularne 

modele kompaktowego samochodu Ibiza i  kompaktowego 

SUV-a Arona. Do najbardziej rzucających się w  oczy zmian 

we  wnętrzu należą okrągłe, kolorowo podświetlone kratki 

nawiewów ze światłowodami wykonane z  rozpraszającego 

światło tworzywa sztucznego PLEXIGLAS firmy Röhm. Kontury 

otworów wentylacyjnych świecą w różnych kolorach w zależ-

ności od linii wyposażenia: głęboka czerwień lub chłodna biel 

dla Ibizy; czerwień, jasna zieleń lub miodowa żółć dla Arony. 

Oświetlenie zapewnia rozprysk koloru i  tworzy przyjemną 

atmosferę podczas jazdy nocą.

Wybór padł na PLEXIGLAS z  racji jego specjalnych właści-

wości optycznych sprawiających, że świetnie współgra ze świa-

tłem. Główne wymagania wobec materiału dotyczyły tego, że 

musiał on przewodzić światło o  równomiernej intensywności 

w całym elemencie i jednorodnie je rozpraszać. Specjalnie opra-

cowane dla oświetlenia konturowego LED materiały PLEXIGLAS 

LED LD spełniły oba te wymagania. Cząsteczki rozpraszające 

w materiale zapewniają, że światło doprowadzane przez kontury 

jest pobierane jednorodnie na całej powierzchni elementu. 

Ponieważ ten rodzaj oświetlenia zależy również od odległości 

pokonywanej przez światło, PLEXIGLAS LED LD jest dostępny 

w  czterech wersjach, umożliwiających stosowanie światło-

wodów o długości do 96 centymetrów.

Światłowody na kratkach nawiewu w  dwóch modelach 

SEAT-a są wykonane z PLEXIGLAS LED 8N LD12. Odpowiednie 

struktury na pierścieniach formowanych wtryskowo zapewniają 

również promieniste rozprzestrzenianie się światła na zewnątrz. 

Diakon od Lucite International 
PMMA Diakon spełnia wysokie wymagania stawiane przez 

przemysł motoryzacyjny dla zastosowań oświetlenia LED. Został 

opracowany z  myślą o  łatwości przetwarzania – zarówno do 

formowania wtryskowego, jak i do wytłaczanych arkuszy. Dzięki 

indywidualnemu podejściu Lucite International do polimerów 

PMMA, jest on w stanie zaoferować najwyższą możliwą transmisję 

światła z szerokiej gamy gatunków standardowych i modyfiko-

walnych. Jeśli wymagana jest wyższa wydajność, można zwięk-

szyć odporność tworzywa Diakon na uderzenia lub zarysowania. 

Co go wyróżnia: spełnia specyfikacje motoryzacyjne, zoptymalizo-

wany pod kątem samochodowego oświetlenia LED, wysoka prze-

puszczalność światła >92%, odporność na uderzenia, odporność 

na zarysowania, odporność na promieniowanie UV, nie żółknie. 

Tworzywo jest dostępne w kolorze przezroczystym, czerwonym 

i bursztynowym.

Innowacyjne projekty Mitsubishi Chemical 
dotyczące PMMA

W ramach projektu mającego na celu uzyskanie pełnego 

obiegu akrylu, firma przeprowadziła próby oczyszczania meta-

krylanu metylu (MMA) pochodzącego z  recyklingu odpadów 

akrylowych (PMMA). Cyrkularne MMA można wytwarzać 

w  procesie zwanym recyklingiem molekularnym, w  którym 

PMMA jest rozkładany przez depolimeryzację do MMA. Do tej 

pory nie istniała żadna technologia, pozwalająca to przepro-

wadzić bezpiecznie i  niezawodnie, przy użyciu mieszanych 

surowców lub która byłaby w stanie wytworzyć MMA o wysokiej 

czystości, wymaganej do spełnienia oczekiwań klientów. Mitsu-

bishi Chemical wraz z firmą Agilyx, po udowodnieniu, że recy-

kling molekularny jest możliwy na dużą skalę przy użyciu różnych 

surowców (kolorowego i przezroczystego PMMA, wytłaczanego 

i odlewanego PMMA, z odpadami poprzemysłowymi i poużyt-

kowymi), przeprowadził próby uszlachetniania, w celu przete-
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stowania czystości produktu końcowego. Proces oczyszczania 

działał tak skutecznie przy usuwaniu zanieczyszczeń, że w rezul-

tacie powstał MMA z recyklingu o tej samej czystości, co pier-

wotny MMA. We współpracy z Agilyx Corporation firma zamierza 

do 2023 r. otworzyć europejski zakład recyklingu arkuszy akrylo-

wych (PMMA) przy użyciu recyklingu molekularnego.

Mitsubishi Chemical Corporation i jej spółka zależna Mitsubishi 

Chemical Metacrylates opracowały technologię produkcji MMA, 

które wykorzystują materiały pochodzenia roślinnego i  rozpo-

częły projektowanie instalacji pilotażowej.

Zastosowanie surowców pochodzenia roślinnego do istnieją-

cego procesu umożliwi produkcję MMA przy użyciu 100% węgla 

pochodzenia biologicznego. Zakład pilotażowy zostanie oddany 

do użytku w roku 2023. Po wykazaniu opłacalności technologii, 

zostanie ona wykorzystana w  istniejących zakładach na skalę 

komercyjną w 2026 roku.

Grupa opracowuje również innowacyjne katalizatory i procesy 

w  celu poprawy wydajności w  istniejących technologiach 

produkcji monomerów MMA, dążąc do zmniejszenia wpływu 

na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia energii i  emisji 

podczas produkcji.

Sumitomo Chemical inwestuje  
w recykling chemiczny PMMA

Sumitomo Chemical buduje pilotażowy zakład recyklingu 

chemicznego polimetakrylanu metylu (PMMA) w  Niihama 

w  Japonii. Jak podała firma, oczekuje się, że nowy obiekt 

rozpocznie testy pilotażowe jesienią 2022 r. a pierwsze próbki 

zostaną dostarczone w 2023  r. Szczegóły odnośnie zdolności 

produkcyjnych zakładu nie zostały ujawnione. Równolegle z tym 

projektem firma będzie pracować nad opracowaniem systemu 

recyklingu PMMA, począwszy od zbiórki zużytej żywicy akry-

lowej po recykling i ponowne przetwarzanie na produkty, mając 

na celu komercjalizację chemicznie przetworzonego PMMA. 

Zużyta żywica akrylowa, która zostanie wykorzystana jako suro-

wiec w tym teście pilotażowym, będzie pochodzić z firmy Nippura 

Co, która produkuje duże panele akrylowe do akwariów. Sumi-

tomo Chemical rozpocznie również badania nad rozwojem stabil-

nego systemu pozyskiwania surowców, w  tym zbiórki zużytej 

żywicy akrylowej ze złomowanych samochodów, urządzeń elek-

trycznych i paneli ochronnych. Oczekuje się, że przetworzony 

monomer MMA i  wykonana z  niego żywica akrylowa znajdą 

zastosowanie w sektorach i produktach, w których dostrzega się 

wartość materiałów pochodzących z recyklingu, takich jak samo-

chody, z racji zaostrzania przepisów dotyczących ochrony środo-

wiska oraz bariery dźwiękochłonne na drogach publicznych. 

Oddział PMMA Arkemy w rękach Trinseo
Oddział PMMA (tworzywa sprzedawanego pod markami 

Plexiglas na kontynencie amerykańskim i Altuglas w pozosta-

łych częściach świata) firmy Arkema przeszedł w ręce Trinseo. 

Arkema zdecydowała się na sprzedaż, realizując swoją stra-

tegię skupienia się na branży materiałów specjalistycznych. Infor-

macja o transakcji podana została w grudniu 2020 r. Obie strony 

podjęły kroki konieczne do sfinalizowana transakcji, dzięki czemu 

mogły ogłosić jej zamknięcie. Sprzedany oddział, zatrudniający 

blisko 860 osób i posiadający siedem zakładów produkcyjnych 

(cztery w Europie i trzy w Ameryce Północnej), stał się częścią 

Trinseo – firmy specjalizującej się w produkcji tworzyw sztucz-

nych, syntetycznej gumy oraz spoiw lateksowych. Tym samym 

Arkema uczyniła kolejny ważny krok w ramach swojej transfor-

macji. Do roku 2024 firma zamierza zostać wyłącznie graczem 

w branży innowacyjnych i przyjaznych środowisku materiałów 

specjalistycznych. Skupi się tym samym na trzech swoich 

oddziałach: Adhesive Solutions (kleje), Advanced Materials 

(materiały zaawansowane) i Coating Solutions (powłoki). I
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Oprawy światła
Intensywne punktowe światło nie jest pożądane, gdyż zwykle 

powoduje oślepianie. Dlatego wprowadzono oprawy mleczne, 

których zadaniem było rozproszenie światła, jego złagodzenie. 

Mleczne oprawy świateł, początkowo produkowane ze szkła, 

a  później z  tworzyw sztucznych, są od wielu dziesięcioleci 

jednym z podstawowych rozwiązań. Jednak stało się to szcze-

gólnie istotne po wprowadzeniu energooszczędnych i wydajnych 

źródeł światła LED. Zmieniło to radykalnie podejście do projek-

towania opraw oświetleniowych. Źródła światła LED mogą być 

montowane w oprawach dowolnego kształtu, w  formie punk-

towej, rozproszonej, liniowej; dają nieograniczone możliwości 

w aranżacji zarówno oświetlenia domowego, biura, obiektów 

użyteczności publicznej, jak też obiektów przemysłowych. Nadal 

jednak kluczowym aspektem jest uniknięcie zjawiska oślepienia, 

czyli skuteczne osłonięcie źródła światła przy jak najmniejszej 

stracie strumienia światła.

Rozproszenie światła
W formie czystej PC i PMMA są tworzywami bezbarwnymi, prze-

źroczystymi, o przepuszczalności światła zbliżonej do szkła. Rozpro-

szenie światła można zrealizować dwoma sposobami. Jednym 

z nich jest modyfikacja powierzchni osłony, odpowiednia szorstkość 

powierzchni lub kształtu (formy geometryczne – pryzmaty, ryflo-

wanie itp.). Niesie to za sobą jednak albo utratę przeźroczystości 

albo znaczną komplikację formy, utrudnienie produkcji wyrobu. 

Stanowi również duże ograniczenie w projektowaniu opraw oświe-

tleniowych. Drugim, prostym rozwiązaniem jest zastosowanie 

dodatku: barwnika, zwykle białego, który rozproszy strumień 

światła. Wprowadzenie LED znacząco podniosło wymagania dla 

tych barwników. W praktyce okazało się bowiem, że dotychczas 

stosowane dodatki nie są w stanie dostatecznie dobrze rozproszyć 

światła tak, aby osłona dobrze ukryła źródło światła, a zwiększenie 

ich ilości w tworzywie wpływa negatywnie na przepuszczalność, 

pogarszając tym samym wydajność oświetlenia.

Dyfuzory optyczne  
w oprawach oświetleniowych

Polimery termoplastyczne od lat są z powodzeniem stosowane w produkcji opraw elektrycznych. 
Przemysł oświetleniowy bardzo szybko zastąpił zarówno elementy metalowe i ceramiczne, jak również 
szkło, różnorodnymi polimerami. W artykule zajmiemy się jedynie osłonami źródeł światła, czyli elemen-
tami przeźroczystymi/przepuszczającymi światło tych wyrobów. W produkcji osłon oświetlenia domi-
nują dwa tworzywa: PC i PMMA. 

Jacek Łyżwa
Plastoplan Polska Sp. z o.o.

Poliwęglan ma dobrą przeźroczystość, a więc wysoką przepuszczalność światła, a jednocześnie, 
z uwagi na doskonałą udarność, szczególnie dobrze nadaje się na oprawy narażone na obciążenia 
mechaniczne, np. wandaloodporne lampy uliczne. Natomiast PMMA wykazuje najwyższą spośród 
wszystkich tworzyw przepuszczalność, wyższą nawet niż szkło. Stosowanie tych tworzyw jest obecnie 
powszechne. Z drugiej strony łatwość formowania dowolnych kształtów pozwala projektantom 
oświetlenia na swobodę i fantazję.

https://www.plastoplan.pl/
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Do rozwiązania tego problemu wykorzystano jedno z podsta-

wowych zjawisk optycznych – załamanie światła, zwane również 

refrakcją. W  skrócie mówiąc, jest to zjawisko polegające na 

zmianie kierunku rozchodzenia się światła przy jego przejściu 

z jednego do drugiego ośrodka. W przypadku opraw oświetle-

niowych bieg promieni świetlnych przebiega od źródła światła 

w powietrzu, następnie przez osłonę (klosz), a w końcu przez 

powietrze w  kierunku oka obserwatora. Na drodze promieni 

świetlnych następuje więc dwukrotna zmiana kierunku biegu 

promienia świetlnego, którą ściśle określa współczynnik zała-

mania światła materiału, z którego wykonana jest osłona. Jeżeli 

jest to materiał jednorodny (czyste szkło, PC lub PMMA) to przej-

ście przez taką osłonę praktycznie nie zmienia kierunku: przej-

ście granic powietrze-osłona i osłona-powietrze powoduje prak-

tycznie niezauważalną zmianę kierunku przebiegu promienia 

świetlnego. Wcześniej wspomniana zmiana geometrii, szorst-

kości osłony, powoduje już wyraźne zmiany tego przebiegu, 

również dodatek barwników (cząsteczek mineralnych) powo-

duje burzliwą zmianę kierunku poszczególnych promieni światła. 

W  takim rozwiązaniu niekorzystny jest fakt, że traci się prze-

źroczystość, czyli część strumienia światła, generowane przez 

źródło, jest niewykorzystana, stracona.

Prostym faktem, który został wykorzystany, jest różny współ-

czynnik załamania światła dwóch podstawowych materiałów 

polimerowych stosowanych w produkcji osłon oświetleniowych.

Na rys. 1 została pokazana wartość współczynnika światła 

PC i PMMA w zależności od długości fali świetlnej. Dla porów-

nania – wartość współczynnika załamania światła szkła mieści 

się w bardzo szerokim zakresie 1,40-1,90 w zależności od jego 

typu, ale przeważnie jest niemal stały dla pełnego zakresu światła 

widzialnego. Zaś dla powietrza wartość ta wynosi ok. 1,0002.

Karty techniczne dostarczane prze producentów tworzyw 

sztucznych jasno wskazują, że współczynnik załamania światła PC 

wynosi 1,586 a PMMA 1,490, przy czym oznaczanie tego para-

metru dla różnych tworzyw sztucznych definiuje norma ISO 489. 

Ta różnica jest wystarczająca do praktycznego zastosowania.

Dyfuzory światła
Rozwiązanie jest proste (i dobrze znane np. z modyfikatorów 

udarności) – do fazy ciągłej jednego polimeru wprowadzamy 

drugi polimer w fazie rozproszonej, w postaci mikroskopijnych 

cząstek. Promień świetlny po przejściu granicy powietrze/osłona 

natrafia w niej wielokrotnie podczas swojego ruchu na drobiny 

drugiego polimeru, za każdym razem zmieniając kierunek prze-

biegu. W efekcie strumień światła ulega intensywnemu rozpro-

szeniu, dyfuzji. Stąd nazwa – dyfuzory światła. Co ważne, zasto-

sowanie dyfuzorów tylko w niewielkim stopniu obniża przepusz-

czalność światła. Reasumując – można więc produkować osłony 

światła wykonane z PMMA z dodatkiem PC i odwrotnie – osłony 

wyprodukowane z PC z dodatkiem PMMA.

W taki sposób są produkowane na skalę przemysłową 

półwyroby – płyty z PC i PMMA, lite i komorowe, producenci 

tworzyw sztucznych oferują również gotowe granulaty, z których 

można wytłaczać lub wtryskiwać osłony zawierające odpo-

wiedni dyfuzor. I to, czego można się spodziewać – producenci 

dodatków proponują gotowe dyfuzory, które przetwórca może 

samodzielnie dozować na wtryskarce bądź wytłaczarce podczas 

produkcji swojego wyrobu.

Dozowanie takich dodatków jest zwykle niewielkie: 1-4%, jako że 

zjawisko refrakcji jest intensywne przy dobrym rozproszeniu i rozmia-

rach jego cząsteczek. Poliwęglan z dodatkiem dyfuzora optycznego 

ma przepuszczalność światła rzędu 50-80%, a przepuszczalność 

PMMA wynosi aż 80-90% przepuszczalności tworzywa czystego. 

Zalecenia każdego producenta w praktyce kończą się zawsze próbą 

– ilość dozowanego dyfuzora zależy od grubości i kształtu oprawy 

oświetlenia oraz zastosowanego źródła światła.

Dyfuzory światła to dodatki stosowane w modyfikacji właści-

wości optycznej tworzyw sztucznych – PC i PMMA – mające za 

zadanie intensywne rozproszenie promieni świetlnych z niewielką 

utratą ich przepuszczalności. Są stosowane w  półwyrobach 

(płytach, profilach, foliach), w gotowych granulatach oraz jako 

mieszanki (masterbacze) przeznaczone do samodzielnego 

stosowania na etapie produkcji gotowego wyrobu. I

Źródło: Pixabay
Rys. 1   Współczynnik załamania światła
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Szeroka gama 
zastosowań i właściwości

Od czasu wyprodukowania pierwszych 

gatunków HDPE Hostalen do produkcji 

rur już w 1955 r., gama produktów została 

znacznie poszerzona i mocno zmodernizo-

wana. Średniociśnieniowe rury HDPE produ-

kowane przy użyciu gatunków Hostalen 

CRP 100 spełniają wymagania wydłużonej 

żywotności w warunkach eksploatacji, co 

najmniej 50 lat. W badaniach potwierdzono, 

że rury PE mają rzeczywistą oczekiwaną 

trwałość eksploatacyjną przekraczającą 

100 lat. Te w pełni zgrzewalne, ściśle dopa-

sowane systemy rurowe są zaprojektowane 

tak, aby utrzymać odpowiednio wysoką 

szczelność i zapobiegać ich przeciekaniu. 

Wskaźniki nieszczelności dla systemów 

rurowych z  poliolefin są znacznie niższe 

w porównaniu do rur wykonanych z trady-

cyjnych materiałów, takich jak stal lub żeliwo 

sferoidalne. Gatunki HDPE Hostalen są 

szeroko stosowane w rurach ciśnieniowych 

do wody pitnej, gazu, ścieków i w zastoso-

waniach przemysłowych. Są one stosowane 

przez odbiorców w systemach rurowych. 

Łączą wysoką udarność ze sztywnością 

w  temperaturze otoczenia oraz w niskich 

temperaturach. Tworzywa Hostalen CRP 

100 Black, Hostalen CRP 100 Blue oraz 

Hostalen CRP 100 Orange są dobrze 

znane na polskim rynku jako czołowe mate-

riały w klasie PE 100. Natomiast, Hostalen 

CRP 100 Resist CR Black, w porównaniu 

ze standardowymi gatunkami, wykazuje 

wyższą odporność na propagację pęknięć 

w wymagających warunkach pracy insta-

lacji rurowych. Z kolei, Hostalen RCP 100 

XL Black jest wybierany przez klientów do 

produkcji rur o dużych średnicach i grubych 

ściankach. Gatunki Hostalen HDPE są 

produkowane w  procesie polimeryzacji 

niskociśnieniowej metodą w  zawiesinie, 

w oparciu o najnowszą technologię kaska-

dową Hostalen ACP koncernu LYB.

Dlaczego warto postawić 
na gatunki HDPE z oferty 
BOPS?

Rury wykonane z  HDPE poma-

gają transportować wodę do gospo-

darstw domowych znacznie wydaj-

niej niż te wyprodukowane z materiałów 

tradycyjnych. Rury sanitarne wykonane 

z  gatunków typu PE-X, PE-RT, PP-R 

i  PB-1 zapewniają bezpieczną dystry-

bucję ciepłej oraz zimnej wody w domach 

i wewnątrz budynków komunalnych. 

Obecnie, BOPS oferuje szeroką gamę 

produktów PE-X (do sieciowania), PE-RT 

(o podwyższonej odporności termicznej), 

PP-R (kopolimery randomiczne PP) i PB-1 

(polibuten-1) stosowanych w  zastoso-

waniach grzewczych i  hydraulicznych. 

Sieciowanie odbywa się w trakcie lub po 

produkcji rur, co prowadzi do niezwykle 

wysokiej odporności na pękanie i wzrostu 

temperatury roboczej nawet do 95oC. 

Rury usieciowane są zwykle używane 

w  domowych instalacjach wodno-ka-

nalizacyjnych, a  zwłaszcza do ogrze-

wania i  chłodzenia powierzchni przemy-

słowych oraz na przyłącza grzejników, 

nawet w systemach odpornych na zamra-

żanie. Tworzywa PE-RT są stosowane 

w  rurach do ogrzewania podłogowego 

i rurach kompozytowych z warstwą alumi-

nium i metalu. Rury z poliolefin, zwłaszcza 

z PB-1 zapewniają również lepszą wydaj-

ność tłumienia dźwięku niż te wyko-

nane z miedzi, oferując większy komfort 

w warunkach ich eksploatacji. 

Gatunki PP pod handlową nazwą 

Hostalen PP są materiałami wybieranymi 

w nowoczesnych systemach sanitarnych. 

Systemy połączeń na wcisk z PP umożli-

wiają szybki i ekonomiczny montaż.

POLIOLEFINY DO SYSTEMÓW RUROWYCH

Kopolimer blokowy Hostalen PP H2464 
Najnowszy gatunek w ofercie BOPS do produkcji rur 
drenażowych i kanalizacyjnych

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) oferuje szeroką gamę poliolefin, takich jak: PE, PP 
i PB-1, które wykorzystuje się do produkcji systemów rurowych. Tworzywa te powstają w wytwórniach 
LyondellBasell (LYB) w Europie Zachodniej w oparciu o innowacyjne technologie. Mogą być one także 
stosowane m.in. do wytwarzania rur ciśnieniowych o wymagających parametrach dla segmentu cie-
płowniczego, gazowego, wodno-kanalizacyjnego, budowlanego, telekomunikacyjnego, a  także do 
wielu innych zastosowań.
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Rury wykonane z materiałów PP są lekkie 

i można nimi bezpiecznie i łatwo operować 

podczas układania w  wykopie. Rury na 

bazie PP transportują wodę z powrotem 

do oczyszczalni ścieków, zapobiegając 

stratom w  wyniku infiltracji i  eksfiltracji 

systemów rurowych. Wszystkie te rozwią-

zania poliolefinowe charakteryzują się dużą 

trwałością, niezawodnością oraz oczeki-

waną żywotnością co najmniej 50 lat. 

Przetwórcy w  Polsce, produkujący 

systemy rur kanalizacyjnych, dzięki BOPS 

mają do dyspozycji gatunki kopolimeru 

udarowego z LYB – Hostalen PP H2464 

(typ PP-B), Hostalen PP H2483 oraz 

Hostalen PP H2493 (typ PP-HM), które 

charakteryzują się odpowiednią sztywnością 

w porównaniu z gatunkami tradycyjnymi PP.

W ostatnim czasie Basell Orlen Polyole-

fins Sp. z o.o. (BOP) uruchomiła w Płocku 

produkcję kopolimeru blokowego 

PP-B pod nazwą Hostalen PP H2464. 

Gatunek ten jest przeznaczony do wytwa-

rzania rur kanalizacyjnych i drenarskich do 

odprowadzania ścieków i  deszczówki. 

Wytwarzany jest w technologii Spheripol 

przy użyciu bezftalanowego katalizatora 

Zieglera-Natty najnowszej generacji.

Zalety i korzyści, jakie 
daje Hostalen PP H2464

Hostalen PP H2464 charakteryzuje 

się dużą wytrzymałością mechaniczną, 

połączoną z  wysoką odpornością na 

zarysowanie. Dzięki temu, ryzyko uszko-

dzenia rury podczas układania jest zmini-

malizowane. Gatunek ten zaleca się do 

produkcji rur gładkich lub rur struktural-

nych w systemach drenarskich i używany 

jest wówczas w warstwie wewnętrznej.

Gatunek Hostalen PP H2464 może 

wykazywać aż o 35% lepszą odporność 

na pełzanie w  szerokim zakresie tempe-

ratur w  porównaniu do standardowego 

HDPE. Dzięki temu, w  warunkach użyt-

kowania następuje mniejsze ugięcie rury, 

zwłaszcza w podwyższonych temperatu-

rach, w porównaniu do rury falistej z HDPE.

Hostalen PP H2464 może być też stoso-

wany w rurach tzw. „typ 3” jako warstwa 

zewnętrzna z wewnętrzną warstwą HDPE 

na bazie gatunku Hostalen CRP 100 Black. 

Gatunek Hostalen PP H2464 charak-

teryzuje się też dobrą odpornością na 

korozję naprężeniową wywoływaną przez 

surfaktanty i  środki powierzchniowo-

-czynne, pochodzące np. z mydła domo-

wego – odporność ta jest nawet 50-krotnie 

lepsza w  porównaniu do odporności 

niektórych standardowych HDPE. Dzięki 

temu Hostalen PP H2464 jest idealnym 

wyborem na systemy rur kanalizacyjnych.

Inne zalety stosowania 
gatunku Hostalen PP H2464 
w systemach rurowych
– Wysoka sztywność obwodowa i duża 

udarność w niskich temperaturach,

– Długa żywotność oraz spełnienie wyso-

kich standardów bezpieczeństwa,

– Zgodność ze standardami: EN 1852 

dla pełnych systemów rurowych i  EN 

13476 dla systemów rur strukturalnych,

– Szybki i łatwy montaż (łączenie na wcisk),

– Szeroki zakres średnic rur.

Jakość potwierdzona 
niezależnymi testami

Testy przemysłowe, zrealizowane przez 

wybranych producentów rur potwierdziły 

w  pełni właściwości gatunku z  wytwórni 

w Płocku. Rury wyprodukowane z mate-

riału Hostalen PP H2464 w Płocku z powo-

dzeniem spełniły warunki testu ciśnienio-

wego 1000 godz., który został zrealizowany 

w  niezależnym laboratorium Element MT, 

mającym akredytację SWEDAC (Swedish 

Board for Accreditation and Conformity 

Assessment – jednostka akredytująca, która 

ocenia kompetencje laboratoriów, jednostek 

certyfikujących i kontrolujących w Szwecji). 

Badania hydrostatyczne w  teście ciśnie-

niowym potwierdziły, że testowany mate-

riał Hostalen PP H2464 z wytwórni BOP 

w  Płocku spełnia wymagania standardu 

EN 1852-1:2009 i EN 13476-3:2007. I

Hostalen, Spheripol i Lupolen są znakami 

towarowymi LyondellBasell.

Tabela 1. Typowe gatunki PE i PP w zastosowaniach konsumenckich  
do produkcji rur

Typowe zastosowanie Materiał Nazwa gatunku

Dystrybucja wody pitnej
Dystrybucja gazu
Inne media przesyłane  
pod ciśnieniem  
(ścieki, chemikalia itp.)

HDPE (PE 100)
Hostalen CRP 100 Black
Hostalen CRP 100 W Blue
Hostalen CRP 100 Orange

HDPE (PE 100-RC)
Hostalen CRP 100 Resist CR Black
Hostalen CRP 100 Resist CR W Blue
Hostalen CRP 100 Resist CR Orange

HDPE (PE 100) Hostalen CRP 100 XL Black
HDPE (PE 80) Hostalen GM 5010 T3 Black

Transport mediów  
w strefach wybuchowych

HDPE Hostalen GM 9310 C Black

Ścieki grawitacyjne
PP-B Hostalen PP H2464

PP-B, PP-HM Hostalen PP H2483
PP-B, PP-HM Hostalen PP H2493

Ogrzewanie i wod-kan
Ciepło miejskie
Ogrzewanie powierzchnowe 
i chłodzenie
Złącza grzejnikowe

HDPE (PE-Xa)
Lupolen 5261 Z Q 456
Lupolen 5261 Z Q 456 B
Lupolen 5461 B Q 471 

HDPE (PE-Xc) Lupolen 4261 A Q 416

HDPE PE-RT
Hostalen 4731 B
Hostalen 4131 B

PP-R Hostalen PP H5416

https://basellorlen.pl
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W 2022 roku firma obchodzi 30-lecie 

działalności jako Plasmaq 

– Máquinas e Equipamentos para 

a Indústria de Plásticos, Lda. 

Cała działalność Plasmaq opiera się na 

założeniu, że odpady to surowiec, a recy-

kling to przyszłość. 

Podstawą filozofii jest przekonanie, że 

spokój i sukces klienta, to spokój produ-

centa, dlatego kluczowe jest zrozu-

mienie potrzeb recyklerów, dobre relacje 

i zaufanie.

Co nowego?
Od lat zespół Plasmaq skupia się na 

efektywności energetycznej maszyn, bo 

to jest czynnik realnie obniżający koszt 

produkcji. Maszyny muszą być wytrzy-

małe i energooszczędne. Linie Plasmaq 

mają działać automatycznie, wymagając 

interwencji ludzkiej tylko w pierwszej fazie 

– załadunku.

Nowe rozwiązania dla dalszej poprawy 

wydajności i  trwałości oraz zmniej-

szenia zużycia energii zastosowano przy 

tworzeniu nowej generacji kompaktorów 

Plascompact®. Przykładem jest prezen-

towany podczas tegorocznej edycji 

targów  K, w  Dusseldorfie najnowszy 

Plascompact® CS 2000 o  wydajności 

2000 kg/h. 

Modyfikacje nie dotyczą wyłącznie 

maszyn Plascompact®. Gruntownie 

zmodernizowane zostały także rozdrab-

niacze serii MRE oraz wirówki serii CTR, 

produkowane przez Plasmaq prawie od 

początku działalności.

Seria MRE to wolnoobrotowe rozdrab-

niacze jednowałowe przeznaczone do 

folii, streczu i  zlepów, ale sprawdzą się 

również w przetwórstwie papieru, drewna 

czy miedzi.

Kluczowe parametry to płynne, precy-

zyjne cięcie i  wysoka wydajność, przy 

zmniejszonym zużyciu energii; a  także 

kontrola wielkości frakcji, prędkości 

i  zastosowanie dla szerokiej gamy 

materiałów.

Zaprojektowane do suszenia lub inten-

sywnego mycia folii lub twardych tworzyw 

sztucznych wirówki serii CTR, skutecznie 

usuwają kurz i papier, dzięki optymalnemu 

kształtowi łopatek i regulowanemu kątowi 

nachylenia. W  2021 roku zyskały nowy 

wygląd i nową funkcjonalność: podawanie 

wody dla dodatkowego samooczysz-

czania. W połączeniu z pneumatycznym 

otwieraniem i  skrobakiem do czysz-

czenia sita oznacza to wyjątkową łatwość 

konserwacji i oszczędność czasu.

Wszystkie maszyny Plasmaq mogą 

być podłączone do centralnego systemu 

sterowania. I

Energooszczędne maszyny  
do recyklingu od Plasmaq

Plasmaq jest portugalskim dostawcą rozwiązań dla recyklingu odpa-
dów. Firma dostarcza kompletne linie oraz pojedyncze maszyny, 
takie jak gilotyny, sita obrotowe, sortownie, rozdrabniacze, myjki, 
wanny flotacyjne, wirówki, prasy śrubowe PLASCOMPACT®, silosy 
i  peryferia. Linie Plasmaq pracują m.in. w  Meksyku, Singapurze, 
Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Słowacji i Polsce.
 

Zapraszamy na nasze stoisko  
na targach K 2022

Hala 9 / Stoisko E47

https://plasmaq.pt/
https://plasmaq.pt/


44  PlastNews 9’2022

https://plasmaq.pt/


46  PlastNews 9’2022

 Recykling 

Tworzywa sztuczne są dla wielu zasto-

sowań najlepszym, a czasem wręcz 

jedynym, materiałem, którego wykorzy-

stanie umożliwia zrównoważony rozwój 

i  osiągnięcie cyrkularnej oraz neutralnej 

klimatycznie gospodarki. Jednak warun-

kiem jest efektywne zagospodaro-

wanie i  zawrócenie do obiegu odpadów 

tworzyw sztucznych, co wiąże się nie tylko 

z koniecznością usprawnienia systemów 

zbiórki, sortowania i recyklingu, ale także 

projektowania wyrobów z  myślą o  ich 

ponownym wykorzystaniu i recyklingu.

Przemysł tworzyw sztucznych, nieza-

leżnie od zawirowań i niepewnej sytuacji 

ostatnich miesięcy, konsekwentnie wspiera 

strategię Komisji Europejskiej, angażując 

się w  działania dążące do osiągniecia 

cyrkularności i  neutralności klimatycznej, 

rozwijając m.in. recykling chemiczny, 

produkcję tworzyw z  wykorzystaniem 

surowców odnawialnych, czy zwięk-

szając udział energii odnawialnej w proce-

sach produkcyjnych. Analizy dotyczące 

produkcji, przetwórstwa i zużycia tworzyw 

sztucznych oraz zbiórki i  zagospodaro-

wania odpadów tworzyw w krajach euro-

pejskich, w  tym w  Polsce, prowadzone 

są na zlecenie stowarzyszenia Plastics 

Europe przez ekspercką firmę Conversio 

GmbH, która stosując jednolitą metodo-

logię zbierania i ewaluacji danych, publikuje 

cyklicznie (co 2 lata) raporty „Tworzywa 

sztuczne w obiegu zamkniętym”. Opubli-

kowana w tym roku nowa edycja raportu1 

potwierdza postęp w zwiększaniu cyrku-

larności tworzyw (rys. 1).

Pozytywny trend 
zwiększania cyrkularności 
w Europie

W 2020  r. w  państwach UE27+3 

(Norwegia, Szwajcaria i Wielka Brytania) 

zebrano 29,5 mln ton pokonsumenckich 

odpadów tworzyw, z czego 14,5 mln ton 

pochodziło ze zbiórki selektywnej. Do 

recyklingu przekazano o  8,5% więcej 

odpadów niż w poprzednio raportowanym 

roku 2018, na składowiska trafiło o 4,3% 

mniej odpadów w stosunku do 2018  r., 

zaś odzysk energii – po raz pierwszy od 

2006 r. pozostał niezmieniony.1

Ten pozytywny trend jeszcze lepiej 

widać, śledząc postęp w  zwiększaniu 

cyrkularności w  Europie w  perspek-

tywie ostatnich 14 lat. W  porównaniu 

Europejska droga  
do cyrkularności i zeroemisyjności

Ostatnie dwa lata stanowiły dla europejskiej branży tworzyw, podobnie, jak i dla innych sektorów gospo-
darki, ogromne wyzwanie związane z brakiem stabilności w łańcuchu dostaw, ekstremalnymi kosztami 
energii i wreszcie naruszeniem bezpieczeństwa energetycznego. Trudna rzeczywistość nie odwróciła 
jednak uwagi od zasadniczego celu przemysłu tworzyw, jakim jest transformacja w kierunku neutral-
nej dla klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym. Branża konsekwentnie realizuje to zadanie, inwestu-
jąc w zielone technologie i innowacyjne rozwiązania. Rezultaty tych działań zaczynają już być widoczne, 
jednak obecne tempo zmian okazuje się niewystarczające.

dr inż. Edyta Wielgus – Barry
Plastics Europe Polska

Rys. 1   Tworzywa w obiegu zamkniętym w Europie w 2020 r. – kluczowe wnioski

https://plasticseurope.org/pl/knowledge-hub/tworzywa-sztuczne-w-obiegu-zamknietym-analiza-sytuacji-w-europie/
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z  rokiem 2006, ilość odpadów tworzyw 

sztucznych przekazanych do recyklingu 

w  2020  r. wzrosła ponad dwukrotnie 

(4,7 mln ton w vs. 10,2 mln ton), zaś ilość 

odpadów składowanych zmniejszyła się 

niemal 2  razy (12,9  mln ton w  2006  r. 

vs. 6,9 mln ton w 2020 r.). 

W 2020 r. wyprodukowano 5,5 mln ton 

recyklatu tworzyw (wzrost o  11% 

w stosunku do 2018 r.), a jego wykorzy-

stanie w  nowych wyrobach zwiększyło 

się o 15% do 4,6 mln ton (rys. 1). Jedno-

cześnie dane potwierdzają, że kluczem 

dla zwiększenia poziomów recyklingu są 

efektywne systemy selektywnej zbiórki. 

W przypadku odpadów tworzyw zebra-

nych selektywnie w  2020  r. wskaźnik 

recyklingu wynosił 65%, przy 27% 

poziomie odzysku energii, zaś na składo-

wiska trafiło 8% odpadów. Z kolei w przy-

padku zbiórki zmieszanej w  recyklingu 

udało się odzyskać jedynie 5% tworzyw, 

57% odpadów trafiło do odzysku energii, 

a do składowania przeznaczono aż 38% 

odpadów (rys. 2). Oznacza to, że poziom 

recyklingu odpadów tworzyw zbieranych 

selektywnie jest 13 razy większy niż dla 

odpadów tworzyw ze zbiórki zmieszanej.

Scenariusze dojścia 
do cyrkularnego 
i zeroemisyjnego systemu 
tworzyw w Europie

Pomimo pozytywnych zmian i niewąt-

pliwego postępu (wzrost poziomu recy-

klingu do 35%, wzrost udziału pokonsu-

menckich recyklatów tworzyw w nowych 

wyrobach: z 7,2% w roku 2018 do 8,5% 

w roku 2020), branża tworzyw ma świa-

domość, że osiągniecie celów ogłoszo-

nych przez przemysł może nie wystar-

czyć, aby zamknąć obieg tworzyw i zreali-

zować unijne ambicje klimatyczne wyni-

kające z Circular Plastics Alliance, Euro-

pejskiego Zielonego Ładu, czy też poro-

zumienia paryskiego i  paktu klimatycz-

nego z  Glasgow. Dlatego stowarzy-

szenie Plastics Europe zleciło wyko-

nanie niezależnego raportu2, którego 

celem była ocena bieżących postępów 

i  analiza różnych scenariuszy działania, 

które pozwoliłyby przyspieszyć w Europie 

zamknięcie obiegu tworzyw i osiągnięcie 

neutralności pod względem emisji CO2 

do 2050  r. Wyniki raportu posłużą do 

stworzenia mapy drogowej dla Plastics 

Europe i firm członkowskich, by przyspie-

szyć transformację przemysłu tworzyw 

w Europie. 

Raport2, opublikowany w  kwietniu 

br., potwierdza, że cyrkularność jest 

główną siłą napędową redukcji emisji 

CO2 w perspektywie krótko- i średnio-

terminowej (wg szacunków do 2030  r. 

możliwa jest redukcja emisji gazów 

cieplarnianych o  33% i  ilości składo-

wanych odpadów tworzyw o  46%, 

a do roku 2050 osiągnięcie zamknięcia 

europejskiego obiegu tworzyw sztucz-

nych na poziomie 78%). Konieczne jest 

jednak wprowadzenie szybszych zmian 

systemowych i  bardziej intensywna 

współpraca wszystkich uczestników 

łańcucha wartości tworzyw (od produ-

centów do recyklerów) oraz admini-

stracji krajowej i unijnej, a także nakłady 

inwestycyjne rzędu 160-180 mld euro 

(2020-2050), jak szacują autorzy 

raportu. Należy zwiększyć wykorzy-

stanie zarówno recyklingu mecha-

nicznego, jak i  chemicznego, a  także 

upowszechnić ekoprojektowanie. 

Jednocześnie zmianie ulec muszą nie 

tylko modele biznesowe, ale również 

modele zachowań konsumentów.

Dalsze zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych zgodnie z celami zeroemi-

syjności będzie wymagało wprowadzenia 

przełomowych innowacji, w  tym szer-

szego wykorzystania surowców alterna-

tywnych, m.in. ze źródeł biologicznych, 

zielonego wodoru i węgla pozyskiwanego 

w  technologiach CCU3, czy wreszcie 

stopniowe zwiększanie wykorzystania 

energii odnawialnej w przemyśle tworzyw. 

Proponowane w  raporcie różne rozwią-

zania będą skuteczne pod warunkiem, że 

będą zastosowane łącznie wzdłuż całego 

łańcucha wartości tworzyw sztucznych. 

Wymagać to będzie znacznych inwe-

stycji w sektorze prywatnym i publicznym, 

intensywnego rozwoju innowacji technolo-

gicznych i modeli biznesowych oraz nowej 

infrastruktury, przy czym ze względu na 

czas trwania procesów inwestycyjnych 

kluczowe będzie podjęcie działań w ciągu 

najbliższych trzech do pięciu lat. Warto 

podkreślić również, że autorzy opraco-

wania potwierdzają, że zastępowanie 

tworzyw sztucznych innymi materiałami 

w  bardzo niewielkim stopniu przyczynia 

się do osiągnięcia zeroemisyjności.

Rys. 2   Znaczenie selektywnej zbiórki w osiąganych poziomach recyklingu, Europa 2020 r.

https://plasticseurope.org/reshaping-plastics/
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Polska – długa droga  
do zamknięcia obiegu

W Polsce, według danych Conversio 

GmbH, w zebranych w 2020 roku odpa-

dach komunalnych odpady tworzyw 

sztucznych stanowiły około 2,05  mln 

ton (14,6%)4. Wartość ta jest zbliżona 

do oszacowań polskich ekspertów5. 

Jednocześnie jedynie ok. 25% odpadów 

tworzyw jest zbierana selektywnie 

(w  przeważającej ilości są to odpady 

opakowaniowe – ponad połowa). 

Porównując z danymi za rok 2018 nie 

widać niestety postępu w zagospodaro-

waniu odpadów tworzyw: wskaźnik recy-

klingu w 2020 r. wynosił średnio 27% do 

odzysku energii przekazano 32%, pozo-

stałe 41% odpadów trafiło na składo-

wiska (w 2018r. wartości te wynosiły 

odpowiednio 27,4%, 30,3% i  42,3%). 

W  rozbiciu na poszczególne segmenty 

zastosowań najwyższe poziomy recy-

klingu osiągnął sprzęt elektryczny i elek-

troniczny – 49% (rys.  3). Na drugim 

miejscu były odpady opakowaniowe 

–  37% (dla porównania średni poziom 

recyklingu opakowań w Europie wynosi 

46%). Patrząc na te liczby trudno z opty-

mizmem podchodzić do osiągnięcia 

przez nasz kraj przed rokiem 2025 wska-

zanego w unijnych dyrektywach poziomu 

recyklingu 50% odpadów opakowań 

z tworzyw sztucznych, zwłaszcza biorąc 

pod uwagę, że przytoczone wartości 

zostały obliczone według starej metodo-

logii liczenia wskaźników recyklingu. 

Jeżeli chodzi o  rynek recyklatów 

z pokonsumenckich odpadów tworzyw 

w  nowych wyrobach największym 

odbiorcą recyklatów w  Polsce jest 

sektor opakowaniowy i  budowlany. 

Natomiast pod względem zawartości 

recyklatu w  wyrobach na pierwszym 

miejscu są wyroby dla rolnictwa (21%) 

i budownictwa (18%). Udział recyklatów 

w  opakowaniach wynosi 6% (rys. 4). 

Są to wartości porównywalne z  innymi 

krajami europejskimi.

Europejskie cele i  ambicje ozna-

czają dla Polski ogromne wyzwanie, 

m.in.  konieczność podjęcia szeregu 

decyzji inwestycyjnych. Dodatkowo 

sytuacji nie ułatwiają opóźnienia wdro-

żenia w naszym kraju dyrektyw europej-

skich, szczególnie postanowień doty-

czących rozszerzonej odpowiedzial-

ności producenta (ROP), wprowadzenia 

systemu depozytowego na opakowania 

oraz tzw. Dyrektywy Single Use Plastics, 

których realizacja jest niezbędna do szyb-

szego osiągnięcia unijnych celów gospo-

darki obiegu zamkniętego. I

1  Raport „Tworzywa sztuczne w obiegu 

zamkniętym”

2  Raport “ReShaping Plastics: pathways to 

a circular, climate neutral plastics system in 

Europe”

3  Technologie CCU (Carbon Capture and Use)  

– wychwytywanie CO2, CO lub CH4 

z potencjalnych gazów emisyjnych

4  „Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym, 

Polska 2020” 

5  Raport IOŚ-PIB „Gospodarka odpadami 

komunalnymi w Polsce – analiza możliwości 

i barier zagospodarowania odpadów z tworzyw 

sztucznych, pochodzących z selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, a kwestie 

GOZ”, 2021

Rys. 3    Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych wg segmentów zastosowań,  
Polska 2020 r.

Rys. 4   Wykorzystanie recyklatów w wyrobach z tworzyw sztucznych, Polska 2020 r.

https://plasticseurope.org/pl/knowledge-hub/tworzywa-sztuczne-w-obiegu-zamknietym-polska-2020/
https://plasticseurope.org/pl/knowledge-hub/tworzywa-sztuczne-w-obiegu-zamknietym-analiza-sytuacji-w-europie/
https://plasticseurope.org/pl/knowledge-hub/tworzywa-sztuczne-w-obiegu-zamknietym-analiza-sytuacji-w-europie/
https://plasticseurope.org/reshaping-plastics/
https://plasticseurope.org/reshaping-plastics/
https://plasticseurope.org/reshaping-plastics/
https://plasticseurope.org/pl/knowledge-hub/tworzywa-sztuczne-w-obiegu-zamknietym-polska-2020/
https://plasticseurope.org/pl/knowledge-hub/tworzywa-sztuczne-w-obiegu-zamknietym-polska-2020/
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Firma Dremeco serdecznie zaprasza na stoiska swoich dostawców na targach K 
w Düsseldorfie, odbywających się w dniach 19-26.10.2022. 

Dremeco Sp. z o.o. 
ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa, Telefon: +48 22-299-27-50, e-mail: biuro@dremeco.pl, www.dremeco.pl

Zaletami wyprodukowanych przez firmę Altero wytłaczarek są między innymi: 
kompaktowa konstrukcja, zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań mających 
na celu optymalizację i zmniejszenie zużycia prądu. Podzespoły urządzeń dostarcza-
ne przez najlepszych światowych producentów zapewniają najwyższy standard tech-
nologiczny, a elastyczność i doświadczenie zespołu Altero dużą dowolność w doborze 
technologii. Zapraszamy do centrum pokazowego na wizytę bądź testy w prowincji 
Barcelony – Sentmenat. 
Na targach będziecie mogli Państwo zobaczyć naszą maszynę z centrum pokazowego 
Velox 80. Urządzenie między innymi z grzałkami IR. 
Koncentrujemy się głównie na EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

www.alteromachinery.com  Znajdą nas Państwo w hali 10 – stoisko C17

ALTERO – innowacyjne wytłaczarki z Barcelony

Jesteśmy dumni, że możemy przedstawić Państwu nasze najnowsze osiągnięcia.
Nowy uniwersalny granulator DX 60/100. 
Łatwość obsługi tej maszyny zapewnia optymalną wydajność przy maksymalnym zabezpieczeniu.
W trakcie opracowywania tej koncepcji skupiliśmy się na oszczędności kosztów energii podczas eksploatacji granu-
latora poprzez zwiększenie szybkości wymiany ostrzy i łatwości w czyszczeniu maszyny. Udało się to osiągnąć dzięki 
wprowadzeniu naszego Up Lift Rotor.
Inteligentne zarządzanie energią znacznie obniża koszty eksploatacji. 
Nowe sterowanie napędem głównym poprzez przetwornicę częstotliwości umożliwia pracę silnika elektrycznego z 
najlepszą możliwą wydajnością w całym zakresie mocy.
W ten sposób koszty energii można zredukować do minimum. 
W sumie, zwiększając wydajność granulatora i zmniejszając prąd bierny silnika, można zaoszczędzić do 50% kosz-
tów energii elektrycznej podczas pracy granulatora DREHER. 

www. dreher-aachen.de  Znajdą nas Państwo  w hali 9 – stoisko C01

DREHER – lider jakości w produkcji młynów do tworzyw

WIPA - Firma WiPa GmbH z siedzibą w Stadtlohn w Niemczech, działa na rynku od 1994 roku. Projektuje i tworzy 
maszyny oraz kompletne systemy do recyklingu, rozdrabniania, mycia, separacji i suszenia szerokiej gamy tworzyw 
sztucznych.
Producent oferuje między innymi: aglomeratory, myjki flotacyjne i dynamiczne, wirówki, silosy, separatory typu 
zig-zag.
Zapraszamy na testy na linii pokazowej.

www.wipa-germany.de  Znajdą nas Państwo w hali 9 – stoisko B45

 WiPa GmbH - światowy producent linii do recyklingu

http://dremeco.pl/
http://www.alteromachinery.com
http://www.dreher-aachen.de
http://www.wipa-germany.de
http://dremeco.pl/
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Projektuj optymalnie
Części projektowane pod proces wtryskiwania mają odpo-

wiednie zalecenia dotyczące ich konstrukcji. Stosowanie tych 

zaleceń, poza poprawą jakości części, ma również wpływ na 

zużycie energii elektrycznej podczas produkcji.

Różne rodzaje tworzyw mają różne zalecenia w zakresie długości 

przepływu w stosunku do grubości ścianki. Zrozumienie zachowania 

się tworzywa podczas przepływu dostarcza bezcennych informacji, 

które mają bezpośredni wpływ na koszty produkcji (rys. 2).

Grubość żebra u podstawy i jego wysokość to kolejny obszar 

projektu wypraski, dzięki któremu możemy zaoszczędzić energię 

podczas produkcji. Grube żebro wymaga dużych ciśnień, żeby 

nie wystąpiła wada, którą nazywamy wciągiem. Stosunek 

grubości żebra do podstawowej grubości ścianki powinien 

mieścić się w  zakresie 40-60%. Natomiast wysokość żebra 

powinna być < 4x grubości ścianki (rys. 3).

Taki projekt wypraski daje możliwość uzyskania szerokiego okna 

procesowego, zapewnia niskie straty ciśnienia, co bezpośrednio 

wpływa na optymalną produkcję elementów wtryskiwanych

Kontroluj suszenie tworzywa
Niektóre tworzywa termoplastyczne należą do grypy mate-

riałów higroskopijnych (np. PA, PC, PET), co wymusza ich 

suszenie przed wykorzystaniem do produkcji. Faza suszenia 

tworzywa zużywa nawet 15% całkowitej energii zużywanej do 

przetwórstwa tworzyw sztucznych. Odpowiednie wykorzy-

stanie suszarek i ich optymalne ustawienie może przynieść duże 

oszczędności energii. Punkt rosy suszarki ze złożem moleku-

larnym powinien mieścić się w zakresie -25°C do -50°C. Im bliżej 

-50°C będzie ustawiony, tym większe będzie zużycie energii, 

które nie spowoduje istotnego przyspieszenia suszenia.

Jeżeli istnieje możliwość zastosowania tworzywa niechło-

nącego wilgoci bez wpływu na właściwości wypraski, to warto 

przemyśleć ten krok. Wybór niehigroskopijnych tworzyw sztucz-

nych, tam gdzie jest to możliwe, przyczyni się do znaczących 

oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Włącz oszczędzanie
Zużycie energii jest problemem na całym świecie, które dotyka również branżę przetwórstwa tworzyw 
sztucznych. Ze względu na rozwijające się coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące efektywno-
ści energetycznej, inwestowanie w tym obszarze stwarza duże możliwości dla przemysłu. Przykładowy 
udział faz procesu wytwarzania na całkowite zużycie energii przedstawia rys. 1. Obniżenie kosztów, zwięk-
szenie produktywności i zmniejszenie wpływu na środowisko to tylko kilka przykładowych profitów.

Adam Sobczyński
Ascons

Rys. 2   Przybliżone zależności grubości ścianki S do długości drogi 
płynięcia L (źródło: Konstrukcja Form Wtryskowych do Tworzyw 
Termoplastycznych. H. Zawistowski, D. Frenkler)

Rys. 3   Grubość żebra i jego wysokość w stosunku do grubości ścianki 
podstawowej

Rys. 1   Udział faz procesu w całkowitym zużyciu energii dla wybranej 
produkcji (źródło: www.researchgate.net) 
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Utrzymuj temperaturę formy ograniczając 
straty ciepła

Wykorzystanie do produkcji technicznego tworzywa (np. PA, 

POM) wymaga stosowania wysokich temperatur formy, nawet 

powyżej 100°C. Forma, która jest zamocowana na wtryskarce 

styka się z  płytą maszyny całą powierzchnią mocującą. Tak 

duża powierzchnia styku powoduje istotny przepływ ciepła 

z formy do konstrukcji maszyny. Odbiór ciepła przez maszynę 

wpływa na pracę termostatu, który w takim przypadku będzie 

zużywał większą ilość energii w  celu zapewnienia stabilnej 

temperatury formy.

Dobrą praktyką w opisanym powyżej przypadku jest stoso-

wanie płyt izolacyjnych na formach wtryskowych, które zdecy-

dowanie zminimalizują proces przepływu ciepła do konstrukcji 

maszyny (rys. 4).

Ogranicz starty ciepła na cylindrze 
wtryskowym

Maszyna wtryskowa wymaga dużej ilości energii do pracy. 

Rozgrzanie i  utrzymanie temperatury cylindra wtryskowego 

pochłania jej znaczącą ilość. Maty termoizolacyjne pozwa-

lają w znaczny sposób zniwelować występujące straty energii 

cieplnej (rys. 5). Zastosowanie mat termoizolacyjnych zmniejsza 

ilość energii elektrycznej używanej do ogrzania cylindrów wtry-

skarki nawet o 40% (rys. 6). Pieniądze zainwestowane w zakup 

mat termoizolacyjnych zwracają się już po kilku miesiącach.

Maty termoizolacyjne polecane są przede wszystkim tam, 

gdzie mamy monoprodukcję lub ewentualne zmiany tworzywa 

nie wymuszają dużych zmian temperatury cylindra. Związane 

jest to z długim oczekiwaniem na wychłodzenie cylindra np. przy 

zmianie tworzywa z PA6.6 na PE (czyli obniżenie z temperatury 

~290°C do temperatury ~210°C). Czas oczekiwania na zmniej-

szenie temperatury ma w takim przypadku bezpośredni wpływ 

na wydłużenie czasu przezbrojenia.

Inwestuj w ludzi
Efektywność energetyczna to nie tylko projekt wypraski czy 

sprzęt wykorzystywany do produkcji. Istotną rolę odgrywa także 

sposób funkcjonowania wtryskowni. Szkol swoich pracowników 

poprzez szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne, które będą 

podnosić świadomość i przyczyniać się do oszczędności energii.

Kluczowe czynniki, o  które powinien zadbać pracownik to 

m.in. reakcja na wszelkiego rodzaju wycieki, tj. sprężonego powie-

trza, wody, oleju. Każdy taki ubytek medium wpływa na bezpie-

czeństwo pracy i zużycie energii. Ich szybka eliminacja pozwala 

podnieść efektywność funkcjonowania zakładu produkcyjnego.

Optymalnie ustawiony proces wtrysku to podstawa w każdej 

wtryskowni. Korzystając ze szkoleń z zakresu ustawiania para-

metrów wtrysku masz możliwość podniesienia kwalifikacji 

pracownika i przyczynienia się do zmniejszenia strat. Tego typu 

inwestycja podnosi również morale, które mają bezpośredni 

wpływ na zaangażowanie w pracy.

Podsumowanie
Włączenie oszczędzania to nie moda, to konieczność, która 

umożliwi dalsze funkcjonowanie i rozwój firm z branży przetwór-

stwa tworzyw sztucznych.

Kilka przykładów przytoczonych w  tym artykule, które mogą 

zwiększyć efektywność energetyczną wtryskowni, zdecydowanie nie 

wyczerpuje wszystkich dostępnych opcji. Wdrażaj zmiany małymi, 

zdecydowanymi krokami – zacznij produkować efektywniej. I

Rys. 4   Płyta izolacyjna (źródło: www.dme.net)

Rys. 5   Maty termoizolacyjne zamontowane na cylindrze wtryskowym 
(opr. własne)

Rys. 6   Temperatura w obszarze pokrytym matą termoizolacyjną i poza 
nią (źródło: opr. własne)
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Przedsiębiorstwa produkcyjne mierzą się z niespo-

tykanymi wcześniej wzrostami kosztów produkcji. 

Jednym z kluczowych czynników jest wzrost kosztów energii 

elektrycznej, gazu więc konieczne jest znalezienie wszelkich 

możliwych oszczędności, by ograniczyć ich zużycie. Dodat-

kowych, bo wiele firm już w  poprzednich latach prowa-

dziło działania w tym kierunku i zidentyfikowało wiele miejsc 

marnowania energii i mediów.

Jednym z rozwiązań, zapewniających oszczędność, jest odpo-

wiedni dobór i zastosowanie robotów przemysłowych w proce-

sach produkcyjnych. 

Wybierając markę robota, należy mieć świadomość, że różnice 

pod względem zużycia energii elektrycznej pomiędzy podobnymi 

modelami, a więc mającymi podobny zasięg, udźwig i czas cyklu, 

mogą być bardzo duże i wynosić nawet 200%.

Doskonałą ilustracją uzyskanych oszczędności, o jakich jest 

mowa, są wyniki testów, które przeprowadził samodzielnie kilka 

lat temu jeden z  dużych producentów samochodów, wybie-

rając dostawcę robotów przemysłowych do procesu zgrze-

wania. Zakupił on samodzielnie na rynku robota ABB IRB 6700 

235 kg/2,6 m oraz odpowiadające mu jednostki dwóch innych 

wiodących producentów. Następnie przeprowadził szereg 

testów, obejmujących różnego rodzaju ruch, wliczając to między 

innymi cykle ISO cube 1000 mm i ISO cube 800 mm oraz rzeczy-

wiste ruchy z cyklu zgrzewania punktowego. W porównaniu do 

robota ABB, konkurencyjne rozwiązania zużywały odpowiednio 

48% i 113% więcej energii.

W zależności od obciążenia ruchem robota w ciągu roku i aktu-

alnych stawek energii elektrycznej, mówimy tutaj o oszczędno-

ściach rzędu nawet 12 000 PLN i więcej w skali roku dla jednego 

robota.

Również porównanie kosztów energii zużywanej w procesie 

przez robota a  człowieka często wypada na korzyść tego 

pierwszego. Przykładem może być proces malowania, 

w którym jednym z większych problemów jest strata mate-

riału. Polega to na tym, że w  trakcie malowania wyjeżdża 

się za krawędzie malowanego detalu, by upewnić się, że są 

one dobrze pokryte. W  przypadku użycia robota możemy 

to zminimalizować i mieć pewność, że zawsze wygląda to 

tak samo. Jednakże strata materiału oznacza również to, że 

tracimy sprężone powietrze potrzebne do jego aplikacji. Tu 

również pojawią się oszczędności i  to znaczące biorąc pod 

uwagę, że sprężone powietrze jest jednym z  najbardziej 

kosztownych nośników energii.

Innym przykładem jest proces spawania łukowego, gdzie 

zastosowanie robota pozwala na największą precyzję i 100% 

powtarzalność momentu startu i wygaszenia łuku elektrycz-

nego. Dzięki czemu oszczędzamy zarówno energię, jak i gazy 

osłonowe. Do niedawna takie szczegóły były często pomi-

jane i  nieuwzględniane w  kalkulacjach podczas inwestycji. 

Wraz ze wzrostem kosztów energii i  poszukiwań oszczęd-

ności inwestorzy zaczęli sprawdzać wszystkie dostępne 

opcje, a  producenci promować swoje energooszczędne 

rozwiązania. I

Jakub Stec

dyrektor działu sprzedaży robotyki ABB

ABB Sp. z o.o.

Oszczędzamy,  
czyli w jaki sposób można 
zredukować zużycie energii?
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Obecnie otoczenie biznesu jest bardzo niepewne, 

wiele czynników tworzy niesprzyjający klimat, 

a  jednym z  nich są właśnie koszty energii elektrycznej. 

Niestety w Polsce mamy w dużej mierze przestarzałą infra-

strukturę energetyczną, opartą w około 70% na węglu. A jak 

wiadomo, koszt energii ma znaczny udział w całkowitych kosz-

tach produkcji, co powoduje pesymizm i spore obawy odno-

śnie przyszłości. Aby przeciwdziałać obecnym okolicznością, 

uważam, że istotne jest, aby w  zakładach produkcyjnych 

dokładnie weryfikować procesy produkcyjne pod względem 

energochłonności. Najlepiej przygotować plan redukcji 

zużycia energii – zwrócić uwagę na parametry procesu na 

każdej maszynie, zweryfikować sposób działania i konstrukcję 

systemu chłodzenia, wykonać audyt hali produkcyjnej itd. Dla 

osób, które chcą monitorować wydatki, polecamy zamonto-

wanie licznika zliczającego wydatek energii z gniazda produk-

cyjnego. To świetne, niedrogie rozwiązanie, które pozwala 

nawet na planowane zatrzymanie pracy maszyny i urządzeń 

w  momencie przekroczenia zadanych w  aplikacji kosztów, 

przeliczanych według konkretnej taryfy. Jako AstenGroup, 

w  tym oczywiście Plastigo, oferujemy również wiele innych 

energooszczędnych propozycji dla sektora przemysłowego. 

Posiadamy nowoczesne, energooszczędne wtryskarki. Poza 

inwestycją w  energooszczędną maszynę polecamy zakup 

maty termoizolacyjnej na układy plastyfikujące, która ogranicza 

straty energii cieplnej. Istotnym elementem w redukcji kosztów 

energii jest posiadanie energooszczędnych systemów chło-

dzenia. Systemy przez nas oferowane mogą jednocześnie 

odzyskiwać ciepło i wykorzystywać je na przykład do ogrze-

wania pomieszczeń. 

Dużą rolę w oszczędzaniu energii ma również odpowiednie 

czyszczenie maszyn czy form wtryskowych. Z  naszej oferty 

polecamy przede wszystkim lasery czyszczące pozwalające na 

czyszczenie rozmaitych powierzchni, także form wtryskowych 

bez ścierania czyszczonej powierzchni. Zakup takiego urządzenia 

pozwala na niezależność – czyszczenie formy w sposób samo-

dzielny, bez zlecania pracy na zewnątrz, a nawet bez jej zdejmo-

wania z maszyny. 

Co wiadome, energooszczędne produkty stają się w pewnym 

sensie standardem na rynku. Najważniejsze jest ich sensowne 

dobranie przez osoby posiadające odpowiednie know-how 

i  umiejące zrozumieć naturę procesu produkcyjnego klienta. 

A właśnie taki zespół jest dostępny w Plastigo oraz w całej firmie 

Asten Group.  I

Adam Szubert

dyrektor generalny 

Asten Group Sp. o.o.

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych  WYPOWIEDŹ EKSPERTA 
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Z branżą tworzyw sztucznych związany jestem od 

15  lat. Przeszedłem przez szczeble od narzędziowni, 

poprzez produkcję, logistykę, a  na handlu kończąc. Przez te 

wszystkie lata najważniejszym zadaniem, które realizowałem jako 

członek zespołu była optymalizacja procesu i redukcja kosztów.  

Dziś wiemy, że rosnące ceny prądu będą miały ogromny wpływ 

na koszty produkcji i  strukturę kosztów w  wyrobie finalnym. 

Czy słowo „oszczędzanie” jest właściwe? Kiedyś uznałem, że 

najwięcej się zaoszczędzi, gdy przestanie używać tworzywa 

sztucznego – oczywiście to żart. Nie o takie oszczędzanie chodzi 

przedsiębiorcom. Dziś trzeba pomyśleć o  racjonalnym wyko-

rzystaniu posiadanych zasobów oraz o  minimalizacji kosztów 

poprzez zwiększanie wydajności. 

Energia, która nas kosztuje to nie tylko „prąd płynący z gniazdka”. 

Energia, która nas kosztuje to nie tylko optymalne konstrukcje 

detali czy konstrukcje form, to także brak dbałości o formy i spadek 

wydajności chłodzenia. Energia, za którą zapłacimy to także 

produkowanie dużej liczby braków oraz awarie i postoje. Mało kto 

wie, że we wytwarzaniu, najdroższym medium w przeliczeniu na 

jednostki energii elektrycznej jest sprężone powietrze. 

A więc obniżenie kosztów produkcji to nie jest poprawa 

jednego elementu – to proces składający się z  usprawnienia 

wielu czynników w całym przedsiębiorstwie. 

Jeżeli płacimy dużo za „światło”, to wymierną korzyścią stanie 

się wymiana żarówek z tradycyjnych na LED-owe. Pójdźmy krok 

dalej – jeżeli za dużo płacimy za energię na hali produkcyjnej 

– sprawdźmy, co realnie zużywa najwięcej energii. Z  mojego 

doświadczenia wynika, że nowej generacji maszyny do przetwór-

stwa tworzyw zużywają kilkukrotnie mniej energii w porównaniu 

z  wtryskarkami, gdzie pracują pompy hydrauliczne o  stałym 

wydatku. Dlatego też jestem zwolennikiem wtryskarek elektrycz-

nych. Nie tylko pracują szybciej, precyzyjniej oraz taniej, ale dzięki 

ruchom równoległym także efektywniej. 

Obniżanie kosztów energii elektrycznej zacząłbym od grun-

townej analizy struktury zużycia. Następnie zastanowiłbym 

się, jak można zredukować te pozycje, które generują nam 

największe zużycie. Jeżeli mogę lepiej wykorzystać posiadane 

urządzenia – poprawmy to. Jeżeli proces jest zoptymalizowany, 

a najwięcej zużycia energii generują nam maszyny – wymieńmy je 

na maszyny elektryczne. 

Wtryskarki elektryczne TOYO, charakteryzują się zużyciem 

energii wynoszącym 0,20 kWh/kg przetwarzanego materiału 

licząc dla polipropylenu. Osiągnięcie tak niskich wartości jest 

możliwe dzięki zwartej konstrukcji maszyny, wydajnym napędom 

elektrycznym oraz odpowiedniej izolacji elementów grzejnych 

maszyny. Jeżeli dołożymy do tego japońską precyzję wykonania, 

jakość podzespołów oraz powtarzalność pracy – wtedy możemy 

mówić o realnym „oszczędzaniu”. I

Wojciech Nadolny

Area sales manager

RSR Engineering Sp. z o.o. 

Toyo Polska
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Przetwórcy tworzyw sztucznych 

często zadają pytania dotyczące 

sposobów na oszczędności w  technologii 

formowania wtryskowego. Na bazie swojego 

doświadczenia wiem, że podstawą jest 

dbanie o  stałe doskonalenie pracowników 

i poszerzanie ich wiedzy specjalistycznej. 

Skupiajmy się w  większym stopniu na 

szczegółowym planowaniu. Wytypujmy i prze-

analizujmy możliwie jak największą ilość czyn-

ników wpływających na proces. Do podjęcia 

właściwej decyzji będą nam jednak potrzebne 

rzeczywiste dane, dlatego zalecam wykonanie 

badań potwierdzających przyjęte założenia. 

Przed rozpoczęciem pierwszego procesu 

produkcyjnego, należy wykonać pełny przegląd projektu. W prze-

glądzie uwzględniamy wielkość i  typ maszyny, rodzaj wykorzy-

stanego tworzywa, konstrukcję formy dostosowaną pod typ 

wykorzystanego tworzywa, dodatkowe sprzęty peryferyjne oraz 

poniesione koszty zapewnienia jakości. Szukajmy alternatywnych 

sprzętów dających zbliżone efekty. Pozwólmy sobie na odpo-

wiednio długie i skrupulatne wykonywanie możliwie jak najwięk-

szej ilości testów produkcyjnych. Poprzez wczesne zapobieganie 

wystąpieniu problemów, zredukujemy koszty bieżącej produkcji, 

czasy przestojów, a także ograniczymy brakowość do minimum. 

Ostatnio przeprowadzone w naszej firmie badania dowodzą, że 

opłacalną metodą na oszczędzenie energii elektrycznej jest zasto-

sowanie mat izolacyjnych na cylindry maszyn 

wtryskowych. Ich wpływ pozwala na redukcję 

strat ciepła maszyny, a  tym samym ogra-

nicza konieczność pracy grzałek elektrycznych. 

Zależnie od etapu pracy wtryskarki zmniejszymy 

w ten sposób zużycie energii do nawet 40%.

W sezonie zimowym jednym ze sposobów 

oszczędności energii elektrycznej jest wyko-

rzystanie ciepła powstałego podczas 

procesu formowania wtryskowego do 

ogrzewania pomieszczeń biurowych. Woda 

wykorzystana do ogrzewania form zawra-

cana jest wówczas z maszyn do centralnego 

ogrzewania biur znajdujących się w pobliżu 

hal produkcyjnych. Biorąc pod uwagę aktu-

alną sytuację na rynku dotyczącą kosztów ogrzewania, uzyskane 

w ten sposób oszczędności mogą okazać się kluczowe dla firmy. 

Fundamentem oszczędzenia jest opracowanie właściwej stra-

tegii. Przed prowadzeniem analiz należy zbudować interdyscy-

plinarny zespół specjalistów do wyodrębnienia wąskich gardeł 

w procesie, w których generujemy największe starty. Newral-

giczne punkty procesu poddajmy szczegółowej analizie i ustalmy 

działania korygujące, które zminimalizują straty. Efektem wpro-

wadzonych wdrożeń w  rozliczeniu finalnym okaże się zysk 

z tytułu nie tylko oszczędności energii, ale również zwiększenia 

wydajności maszyn, skrócenia przestojów, redukcji brakowości, 

a także poprawa jakości wyrobu i redukcji ilości reklamacji. I

Dopak wraz ze swoimi partne-

rami od lat wychodzi naprzeciw 

potrzebom klientów, w zakresie rozwiązań 

umożliwiających obniżenie zużycia energii, 

zarówno w  maszynach wtryskowych, jak 

i  urządzeniach peryferyjnych. Oferujemy 

aż dwie serie elektryczne maszyn marki 

KraussMaffei: PX oraz precisionMolding. 

Serwonapędy w  maszynach PX umożli-

wiają rekuperację, to znaczy, przetwarzają 

energię odzyskiwaną podczas hamowania 

w  energię elektryczną. W  ten sposób 

podczas produkcji można zaoszczędzić 

nawet do 60% energii. Nasze maszyny 

elektryczne wyposażone są w wysokowy-

dajne falowniki, dynamiczne napędy oraz precyzyjne jednostki 

wtryskowe. W seriach hydraulicznych z kolei mocnym, atutem 

maszyn KraussMaffei jest pakiet BluePower, na który skła-

dają się funkcje, takie jak napędy asynchroniczne ze zmienną 

prędkością w  celu zapewnienia najwydajniejszej energe-

tycznie pracy, pomiar i analiza rzeczywistego zużycia energii 

wraz z  funkcją optymalizacji procesu, maty izolacyjne na 

układ plastyfikujący, aktywne zarządzanie 

akumulatorem oraz tygodniowy planer 

startu maszyny.

Poza urządzeniami, o których już wspo-

mnieliśmy, oferujemy rozwiązania dla 

produkcji, umożliwiające oszczędność 

energii. Jednym ze sposobów zwiększenia 

efektywności energetycznej jest zastoso-

wanie systemu chłodzenia i odzysku ciepła 

marki ONI.

Kolejnym sposobem na oszczędność 

energii w  firmie produkcyjnej jest zainsta-

lowanie centralnego systemu podawania 

i  suszenia. Poza oczywistymi zaletami jak 

ergonomia obsługi, oszczędność miejsca 

czy czystość pracy centralne systemy podawania i  suszenia 

oferują również energooszczędność. Pojedyncze podajniki stano-

wiskowe zostają zastąpione wydajnymi pompami sterowanymi 

falownikami. Oszczędności prądu są bardzo czytelne, wystarczy 

porównać łączną moc zainstalowaną w  podajnikach stanowi-

skowych z mocą pomp na falownikach. Dodatkowo zauważalną 

oszczędność energii elektrycznej przynoszą suszarki. I

Emilia Sikora

regionalny kierownik  

sprzedaży w Dopak

mgr inż. Patryk Gratka

Inżynier Centrum Badawczo-

Rozwojowego Dopak
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Jednym z  bardziej energochłonnych obszarów 

przetwórstwa tworzyw jest chłodzenie maszyn 

produkcyjnych. Inwestując w  nowy, energooszczędny 

system chłodzenia lub modernizację istniejącego układu, 

przedsiębiorca może w  bardzo dużym zakresie obniżyć 

koszty zużycia energii.

Motto naszej firmy, które definiuje całą naszą działalność od 

momentu powstania w 1983 roku, brzmi „Rozsądnie wykorzystu-

jemy energię”. Jest ono dla nas tak ważne, że mamy je wpisane 

w nasze logo.

Podstawową ideą projektowanych i  budowanych przez 

ONI-Wärmetrafo GmbH systemów chłodzenia jest energo-

oszczędność i maksymalne wykorzystanie ciepła odpadowego 

z produkcji, co bezpośrednio przekłada się na bardzo wysokie 

oszczędności kosztów eksploatacji w  porównaniu do stan-

dardowych, prostych rozwiązań. Szczególnie duże oszczęd-

ności możliwe są do uzyskania przy projektach systemów zinte-

growanych, gdzie firma ONI z  jednej ręki oferuje układ chło-

dzenia, odzysku ciepła do celów grzewczych, wentylację, sprę-

żone powietrze i ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Wszystkie 

te instalacje tworzą jeden, centralnie sterowany system, dzięki 

czemu możliwe jest maksymalne wykorzystanie dostępnej energii 

przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych.

W systemach chłodzenia stosujemy zarówno rozdzielenie 

obiegów, tj. chłodzenie hydrauliki maszyn przez cały rok za 

pomocą chłodni wentylatorowych, które średniorocznie są 

10 razy tańsze w eksploatacji niż agregaty chłodnicze, a  form 

za pomocą agregatu, jak i odciążenie agregatów chłodniczych 

w zimie i okresach przejściowych poprzez chłodnie wentylato-

rowe, co w ciągu roku daje kolejne, bardzo znaczne oszczęd-

ności energii elektrycznej.

Wykorzystujemy w całości ciepło odpadowe z chłodzonych 

wtryskarek lub pras do celów grzewczych, co w większości przy-

padków pozwala klientowi za darmo ogrzać magazyn i  biura 

przez cały rok. Kolejnymi sprawdzonymi sposobami redukcji 

zużycia prądu jest regulacja obrotów pomp tłoczących wodę 

chłodniczą czy też wentylatorów pracujących w  chłodniach 

i  agregatach oraz stale rozwijane przez nas oprogramowanie 

optymalizujące pracę systemu w stosunku do bieżącego zapo-

trzebowania na chłód i aktualnych warunków pogodowych.

W świetle aktualnych drastycznych podwyżek cen energii 

elektrycznej wyjątkowa energooszczędność naszych systemów 

nabiera dodatkowego wymiernego znaczenia, ponieważ droższa 

energia elektryczna bezpośrednio przekłada się na koszty 

produkcji w  zakładach i  tylko ten, kto utrzymuje swoje koszty 

energii na jak najniższym poziomie, może zwiększyć konkurencyj-

ność swojego przedsiębiorstwa.

Niezawodność systemów ONI gwarantowana jest poprzez 

wykorzystanie najwyższej jakości komponentów do ich budowy 

oraz nasze prawie 40-letnie doświadczenie, z którego korzysta 

już ponad 6.000 klientów z 70 krajów całego świata.

Od wielu lat prowadzimy tzw. „Oszczędnościomierz ONI”, który 

pokazuje bieżące oszczędności w  ciągu roku, jakie uzyskują 

w sumie wszyscy nasi klienci (6.174) dzięki zastosowanym przez 

nich rozwiązaniom z naszej firmy. Aktualnie nasi klienci z całego 

świata dzięki technologii ONI oszczędzają rocznie:

– 10.758.032.000 kWh energii grzewczej w ciągu roku,

–  6.253.246.000 kWh energii elektrycznej w ciągu roku.

Przekłada się to na oszczędności prawie 2,8 mld EUR/rok 

rocznie i skutkuje zmniejszeniem emisji CO2 rzędu 7,59 mln ton 

CO2/rok.

Stan podanych danych: 08/2022, przyjęte do przeliczenia ceny 

energii: energia grzewcza 0,115 EUR/kWh, energia elektryczna 

0,25 EUR/kWh, emisja CO2 przy produkcji energii grzewczej 

0,28 kg CO2/kWh, przy produkcji prądu 0,732 kg CO2/kWh. I

mgr inż. Bartłomiej Miękus

wicedyrektor na Polskę

ONI-Wärmetrafo GmbH
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Po pierwsze serwopompy

Kiedy mówimy o  oszczędzaniu energii przy prze-

twórstwie wtryskowym na maszynach hydraulicznych pierwsze 

skojarzenie to serwopompy. Temat jest już znany większości 

przetwórców, niemniej jednak uważam, że wiedzę na ten temat 

należy popularyzować, aby „przedarła się” do jak największej 

liczby przetwórców.

Zastosowanie serwonapędów w  układach hydraulicznych 

w porównaniu do układów z pompami stałego wydatku może 

przyczynić się do redukcji zużycia energii sięgającej nawet 

70%, co, przy dzisiejszych podwyżkach cen energii, może być 

krytyczne dla istnienia całego przedsiębiorstwa, nie wspominając 

o konkurencyjności na rynku usługowym.

Co ciekawe, już przed podwyżkami cen energii przy 

rozsądnej kalkulacji, leasing maszyny z  układem serwohy-

draulicznym był do tego stopnia opłacalny, że przy inten-

sywnej eksploatacji (16 h/5) oszczędność 

na kosztach energii (przy wymianie starej 

maszyny z  pompą stałego wydatku) nie 

tylko pokrywała koszt raty leasingowej, ale 

generowała dodatkową oszczędność już 

od pierwszego dnia od wymiany. Można 

zatem powiedzieć, że w określonych sytu-

acjach można było oszczędnościami na 

kosztach energii całkowicie sfinansować 

wymianę starej maszyny na nową. Mając 

na uwadze dzisiejszą sytuację na rynku 

energii, taka wymiana maszyn jest już 

koniecznością, a zwrot inwestycji z poczy-

nionych oszczędności ulegnie wyraźnemu 

skróceniu.

Po drugie pompy tandemowe

W opisanych powyżej oszczędnościach 

dodatkowo pomaga zastosowanie w  układzie hydraulicznym 

tandemowych pomp zębatych o  zazębieniu wewnętrznym. 

W przeciwieństwie do pomp łopatkowych, takie pompy mogą 

pracować ze znacznie większymi obrotami, umożliwiając pełne 

wykorzystanie możliwości serwonapędów. 

Dodatkowe oszczędności generowane za pomocą pomp 

tandemowych dotyczą nie tylko pomp łopatkowych, ale również 

klasycznych pojedynczych układów serwopompowych opartych 

o pompy zębate.

Z naszych doświadczeń wynika, że przy zastosowaniu 

klasycznej pojedynczej pompy zębatej o  nominalnej wydaj-

ności 56 l/min (dla 1000 rpm) musimy zastosować serwonapęd 

o mocy zainstalowanej 31 kW (80A). Przy obrotach równych 

3000 rpm uzyskujemy przepływ 168 l/min. Dla pompy tande-

mowej 16 l/min+25 l/m łączna wydajność wynosi 41 l/min, 

dzięki zwiększeniu obrotów serwonapędu do 4000 rpm również 

uzyskujemy wydatek 164 l/min, jednakże moc serwonapędu 

koniecznego do realizacji zadania to jedynie 19 kW (46A).

Oznacza to, że przy zastosowaniu pomp tandemowych 

możemy zmniejszyć moc zainstalowanych pomp o  około 

40%. Oczywiście ze względu na zwiększone obroty napędu, 

zależność pomiędzy mocą zainstalowaną a  oszczędno-

ściami nie jest liniowa, jednakże zastosowanie pomp tande-

mowych daje możliwość realizacji dodatkowych oszczędności 

przynajmniej na poziomie kilkunastu procent, a przy wolnych 

procesach i niewielkim zapotrzebowaniu na ciśnienie hydrau-

liczne oszczędności dochodzą nawet do wspomnianych 40% 

względem klasycznego układu serwopompowego opartego na 

pojedynczej pompie zębatej. 

Koce termoizolacyjne

Dodatkowe oszczędności w zużyciu energii można wygene-

rować poprzez zastosowanie koców termoizolacyjnych na grzał-

kach układu plastyfikacji. Od dwóch lat zaczęliśmy stosować 

koce w  standardzie, co dało nam okazję 

do przeprowadzenia analizy u  jednego 

z naszych klientów. 

Maszyna starszej generacji 300 t 

bez koców pobiera średnio 14 kWh, 

maszyna 300 t dostarczona rok później 

(już seryjnie wyposażona w koce) pobiera 

przy tym samym procesie 10 kWh. Należy 

nadmienić, że żadna z  tych maszyn nie 

jest jeszcze wyposażona w  układ pomp 

tandemowych.

Zatem oszczędność wygenerowana przez 

zastosowanie koców termoizolacyjnych to 

około 30% ogólnego zużycia energii. Oczy-

wiście generowane oszczędności będą inne 

dla każdego procesu.

Falownik serwonapędu chłodzony wodą

Krótko po wprowadzeniu koców termoizolacyjnych, nasz 

dział techniczny podjął decyzję o zmianie falowników chłodzo-

nych powietrzem na falowniki chłodzone wodą. Dzięki temu 

udało nam się wyeliminować wentylatory chłodzące szafę 

sterowniczą. Pozornie niewielka oszczędność energii (120 W 

ogólnej mocy wentylatorów) wygenerowała imponującą 

oszczędność 1 MWh w stosunku rocznym (zakładając pracę 

ciągłą przez 345 dni w roku).

Zastosowanie wszystkich wymienionych elementów 

w jednej maszynie pozwoliło nam uzyskać bardzo zadowala-

jące efekty. Dla maszyny kolanowej 130 t pracującej w cyklu 

25 s, wtrysk 8  gniazd, zimny kanał, łączna waga wtrysku 

13  g, przy mocy zainstalowanej napędu 14 kW, a  grzałek 

8 kW zużycie energii wynosi jedynie 1,6 kWh, a więc mniej niż 

czajnik elektryczny. I

Jakub Mączka

prezes zarządu Hurmak 

Polska Sp. z o.o.
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Wymień starą wtryskarkę i zacznij zarabiać  
na oszczędzaniu już od pierwszego dnia
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Sumitomo (SHI) Demag już od lat angażuje się 

w ochronę środowiska i podejmuje kroki na rzecz zrów-

noważonego rozwoju. Kierunek ten jest zaakcentowany przez 

hasło przewodnie firmy ACT! SUSTAINABLY, które jasno defi-

niuje naszą strategię. Dla nas, działania te nierozerwalnie wiążą 

się z  ograniczeniem zużycia energii oraz zasobów, dlatego 

własne rozwiązania technologiczne, jak i produkty projektowane 

są zgodnie z tą misją. Obecne podwyżki cen energii elektrycznej, 

które zdają się nie mieć końca, powodują, iż zaczynamy szukać 

różnych metod zminimalizowania jej zużycia. Natomiast Sumi-

tomo (SHI) Demag już od lat rozwija swoje produkty i  techno-

logie pod tym kątem. Nasi klienci mogą korzystać z gotowych 

i sprawdzonych rozwiązań powodujących, że ich produkcja staje 

się bardziej opłacalna. 

Już ponad 10 lat temu Sumitomo (SHI) Demag skupiła się na 

rozwoju serii wtryskarek w pełni elektrycznych IntElect tak, by 

zredukować zużycie energii oraz szkodliwy wpływ produkcji na 

środowisko. Maszyny elektryczne IntElect są przede wszystkim 

energooszczędne, potrafią zużyć mniej energii podczas pracy 

niż domowy czajnik elektryczny. Zastosowane w tej serii własne 

napędy bezpośrednie zapewniają najwyższą wydajność, dyna-

mikę oraz precyzję, co w  rezultacie przekłada się na mniejsze 

zużycie energii oraz redukcję masy, przy jednoczesnym utrzy-

maniu wysokiej jakości detalu. Dynamiczne dopasowanie wydaj-

ności do wymogów uzależnionych od cyklu gwarantuje opty-

malny stopień sprawności. Udostępniana jest wyłącznie taka 

ilość mocy, jaka jest potrzebna dla każdej sekwencji cyklu. Rezul-

tatem są minimalne straty i znacząca oszczędność energii, szcze-

gólnie podczas pracy pod obciążeniem częściowym i przy ruchu 

jałowym. IntElect odzyskuje również 100% energii hamowania. 

Cała koncepcja i  budowa wtryskarek IntElect skutkuje mniej-

szym zużyciem energii elektrycznej nawet o 60% w porównaniu 

do maszyn hydraulicznych. Warto pamiętać o takich danych przy 

zakupie nowych maszyn, ponieważ razem z wtryskarką kupujemy 

energię, a właściwie jej oszczędność przez cały okres jej użyt-

kowania. Podstawowym warunkiem efektywnego oszczędzania 

energii w procesach wtrysku jest jej pomiar, ewidencja i analiza. 

Sumitomo (SHI) Demag dostarcza klientom takie rozwiązanie 

o nazwie activeEcon, które umożliwia monitorowanie w czasie 

rzeczywistym i kontrolowanie parametrów procesu wraz ze zuży-

ciem energii przez poszczególne układy w maszynie. activeEcon 

wyświetla wartości zużytej energii dla grzania i napędów na cykl, 

pokazuje również zmiany poboru energii w stosunku do wcze-

śniej zapisanego cyklu. Po wprowadzeniu dodatkowych danych, 

takich jak waluta, cena materiału i  energii, program oblicza 

koszt bieżącego zamówienia. Korzystając z wykresów zużycia 

energii można zoptymalizować proces dostosowując usta-

wienia maszyny, nie tracąc przy tym na jakości wypraski. Dzięki 

tak dokładnemu monitorowaniu zużycia energii, mamy możli-

wość wpływania na pobór energii elektrycznej w danym procesie 

podczas produkcji.  I

Michał Ciążyński

inżynier sprzedaży Polska Centralna & Północna

Sumitomo (SHI) Demag Poland
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OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ, ZREDUKUJ EMISJĘ CO2 – NASZ TEMAT PRZEWODNI NA TARGACH K’2022

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ I NIŻSZE KOSZTY DZIĘKI NASZEJ WYJĄTKOWEJ TECHNOLOGII MAS

Globalne ocieplenie to jeden z trudniejszych problemów, z którym przyszło się nam zmierzyć. Zrównoważony rozwój, oszczędność 
zasobów naturalnych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, oraz redukcja emisji CO2 to nie tylko odpowiedź na tę trudną kwestię, ale 
także kluczowe zagadnienia w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Cały świat czeka na reakcję ze strony przemysłu tworzyw sztucznych.

Podczas projektowania wytłaczarki MAS kluczowym wymogiem było uzyskanie możliwie najniższego zużycia energii. Dlatego też 
jedną z  najważniejszych cech wytłaczarki MAS jest do 30% mniejsze zużycie energii w  porównaniu do konwencjonalnych typów 
wytłaczarek.

Te ogromne oszczędności energii są możliwe dzięki stożkowej i współbieżnej budowie. Wskutek tego opatentowanego rozwiązania 
wytłaczarka może pracować ze zmienną, niską prędkością obrotową ślimaka, która generuje wymagany współczynnik tarcia, aby 
zapewnić minimalną temperaturę topnienia. Krótka długość przetwarzania w wytłaczarce MAS wymaga mniejszej mocy grzewczej 
i zapewnia również krótki czas przebywania stopu w urządzeniu.

Podsumowując, stwarza to po prostu idealne warunki dla:

1.  łagodnego wytłaczania - przetwarzania twoich tworzyw w procesie o niskim współczynniku tarcia i  niskiej temperaturze topnienia,

2. oszczędności ogromnej ilości energii i zwiększenia wydajności,

3. redukcji emisji CO2, a tym samym przyczynienia się do zmniejszenia globalnego ocieplenia.

Recycling i Compounding w jednym kroku

Sporządzanie mieszanek na zamówienie

Wysoka wydajność przy niskiej prędkości obrotowej ślimaka

Duża oszczędność energii

Łatwe podawanie materiałów z wtórnego przemiału, 
granulatów i materiałów o niskiej gęstości nasypowej

19-26 października
Düsseldorf, Niemcy

Zapraszamy na nasze stoisko:
Hala 9 / D30

http://www.mas-austria.com
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WITTMANN BATTENFELD Polska Sp. z o.o.
Adamowizna, ul. Radziejowicka 108 05-825 I Grodzisk Mazowiecki
tel.: (22)  724 38 07 I info@wittmann-group.pl I www.wittmann-group.pl

Tematyka obniżenia zużycia energii jest jednym z głównych 

kierunków zmian konstrukcyjnych naszych urządzeń. Od 

wielu lat wszystkie budowane wtryskarki wyposażane są tylko 

w  napędy energooszczędne. WITTMANN był jedną z  pierw-

szych firm, która wszystkie oferowane maszyny poddała certy-

fikacji zgodnie z normą EUROMAP 60. Dlatego też na wszyst-

kich prezentowanych na targach maszynach będzie możliwość 

odczytania poboru energii i przekonania się o energooszczęd-

ności naszych konstrukcji.

Od kilku lat w  naszych materiałach reklamowych i  ofer-

tach znajdą Państwo informacje dotyczące zużycia energii, 

co w prosty sposób pozwala na porównanie naszych maszyn 

z konkurencją. 

Nasze działania związane z  obniżeniem zużycia energii idą 

także w kierunku zupełnie nowych rozwiązań. Na targach K'22 

zaprezentujemy studium projektowe pokazujące wtryskarkę 

zasilaną prądem stałym uzyskiwanym z ogniw fotowoltaicznych. 

Szczególnie interesującym jest fakt, że maszyna ta może być 

w każdej chwili przełączona na zasilanie prądem zmiennym. 

Większość naszych wtryskarek wyposażona jest w standar-

dzie w moduł pomiaru zużycia energii. Informacja o aktualnym 

zużyciu pozwala użytkownikom na optymalizację prowadzonych 

procesów pod kątem energetycznym. Użytkownicy uzyskując 

informacje o aktualnym zużyciu, mogą też dokładniej obliczyć 

swe koszty produkcji.

Energooszczędne peryferia
Zmiany konstrukcyjne związane z obniżeniem zużycia energii 

nie dotyczą tylko wtryskarek. Również nasze urządzenia pery-

feryjne są opracowywane i  certyfikowane pod kątem obni-

żenia poboru prądu. Nowe serie termostatów wyposażonych 

w napędy SpeedDrive pozwalają na obniżenie kosztów ich pracy. 

Dla naszych suszarek podajemy informacje dotyczącą wykorzy-

stania energii potrzebnej do wysuszenia 1 tony materiału. 

Wparcie dla klienta
WITTMANN nie tylko wprowadza nowe energooszczędne tech-

nologie i udostępnia swym klientom odpowiednie materiały infor-

macyjne. Firma nasza w aktywny sposób stara się edukować 

naszych klientów, jak i w jaki 

sposób mogą w  swej 

produkcji obniżyć koszty 

energii elektrycznej. I

Energooszczędne rozwiązania  
od Wittmann Battenfeld Polska

Prezentacje przygotowane na targi K'22 w Düsseldorfie zarówno przez Wittmann Technology, jak i Wit-
tmann Battenfeld w dużej mierze związane będą z ograniczeniem zużycia energii. Wszystkie wtry-
skarki będą podłączone do systemu zarządzania zużyciem energii WITTMANN IMAGOxt. Jest on czę-
ścią składową naszego autorskiego programu zarządzania produkcją MES WITTMANN TEMI+. System 
może być oferowany jako osobny pakiet lub część programu TEMI+. 
 

http://www.wittmann-group.com
http://www.wittmann-group.pl
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Oszczędzisz nawet 42% energii 
dzięki matom izolacyjnym
Pytanie jak oszczędzić energię elektryczną w procesie wtrysku, zadaje sobie dziś wielu z nas. Można to 
w łatwy sposób osiągnąć dzięki zastosowaniu opasek termoizolacyjnych układu grzewczego agregatu 
wtryskowego. Potwierdzili to specjaliści z Centrum Badawczo-Rozwojowego Dopak w swoim ekspe-
rymencie. Przedmiotem badań był wpływ zastosowania mat izolacyjnych układu grzewczego agregatu 
wtryskowego na czas pracy i zużycie energii elektrycznej w różnych trybach działania maszyny. W cza-
sie eksperymentu udowodniono zauważalną różnicę w poborze energii między układem izolowanym 
a nieizolowanym termicznie. 

Konrad Belka, inżynier serwisu Dopak, belka@dopak.pl
Patryk Gratka, inżynier R&D, Centrum Badawczo-Rozwojowe Dopak, gratka@dopak.pl 

W cyklu mieszanym z korzyścią dla układu izolowanego termicznie uzyskano około  
26% oszczędności na zużyciu energii elektrycznej.

Wykazano znaczący wpływ zastosowania mat izolacyjnych na zużycie energii elektrycznej podczas etapu 
plastyfikacji tworzywa. Po zainstalowaniu opasek termoizolacyjnych, średnie zużycie energii elektrycznej 
przez układ grzewczy w czasie trwania plastyfikacji jest niższy o około 22%.

Dla etapu rozruchowego oszczędność energetyczna wyniosła 9%, natomiast dla pozostałych etapów 
procesu wtrysku, z pominięciem plastyfikacji i rozruchu wykazano oszczędność energetyczną 
rzędu 42%.

Przy braku opasek termoizolacyjnych nie wykazano znaczącego wpływu 
na prędkość osiągnięcia przez agregat wtryskowy zadanej temperatury. Widoczna jest wysoka różnica 
temperatur powierzchniowych, co może mieć bezpośredni wpływ na szybsze wychładzanie agregatu. 
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Poniżej zostaną przedstawione szcze-

gółowe wyniki dwóch eksperymentów:

1. Analizy energetycznej układu grzew-

czego agregatu wtryskowego podczas 

rozruchu oraz w  trakcie bezczynności 

(przestoju).

2. Analizy energetycznej układu grzew-

czego agregatu wtryskowego podczas 

plastyfikacji.

 

Eksperyment nr 1 
Pobór energii elektrycznej 

podczas rozruchu 
Wykonano pomiary zużycia energii 

elektrycznej podczas nagrzewania agre-

gatu wtryskowego do zadanych tempe-

ratur Tz1 = 220°C, Tz2 = 215°C, Tz3 = 

205°C oraz całkowitego zużycia energii 

po godzinie pracy regulatora. Wykonano 

dwa jednakowe testy, dla zainstalowa-

nych oraz zdemontowanych mat izolu-

jących. Po osiągnięciu tolerancji tempe-

raturowej wtryskarka KraussMaffei 

zakłada dziewięciominutowy czas stabili-

zacji temperatury (wygrzewania). Pomiar 

kontrolny został wykonany po osiągnięciu 

sprawności produkcyjnej. Oba ekspe-

rymenty zostały przeprowadzone dla 

wystudzonego zupełnie agregatu wtry-

skowego, po kilkudniowym postoju.

Bilans zużycia czynnej energii elek-

trycznej przedstawia urządzenie 

SENTRON PAC3100. W  tabeli pomia-

rowej stan tego licznika podano 

symbolem Ea [kWh]. Wybrano trzy strefy 

pomiarowe temperatur, strefa 1 – dyszy 

agregatu (nieosłonięta przez maty izola-

cyjne), strefa 2 – przed głowicą agregatu, 

strefa 3 – przed kołnierzem zasypowym. 

Pomiary temperaturowe Tc1, Tc2, Tc3 

wykonano za pomocą termopary agregatu 

wtryskowego. Pomiary temperaturowe 

Tt1, Tt2, Tt3 zrealizowane powierzch-

niowo, przy użyciu kamery termowizyjnej. 

Wykonano kilka przekształceń matema-

tycznych, celem uzyskania następują-

cych wskaźników: ΔEa  –  bezwzględna 

wartość zużycia energii elektrycznej,  

ΔEa/Δt  –  średnie zużycie energii elek-

trycznej (na sekundę), ΣEa  –  suma 

bezwzględna zużytej energii elektrycznej.

Rys. 1   Pomiary przy użyciu kamery termowizyjnej, zdemontowane maty termoizolacyjne

Rys. 2   Pomiary przy użyciu kamery termowizyjnej, zainstalowane maty termoizolacyjne

Rys. 3   

Rys. 4   

Rys. 5   



66  PlastNews 9’2022

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych  Artykuł promocyjny

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

Eksperyment nr 2 
Pobór energii elektrycznej 

podczas plastyfikacji 
Wykonano pomiary zużycia energii 

elektrycznej podczas ciągłej plastyfi-

kacji tworzywa. Założono 10 minut jako 

czas trwania testów. Przeprowadzono 

dwa jednakowe testy – dla zainstalowa-

nych oraz zdemontowanych mat izolu-

jących. Oba eksperymenty zostały prze-

prowadzone na wygrzanym, gotowym 

do pracy agregacie wtryskowym, przy 

takich samych nastawach temperaturo-

wych wynoszących kolejno: Tz1 = 220°C, 

Tz2 = 215°C, Tz3 = 205°C.

Tworzywo zostało uplastyczniane przy 

odsuniętym agregacie, z wysoką nastawą 

przeciwciśnienia (40 bar ciśnienie specy-

ficznego) oraz niską nastawą obrotów 

(20  obrotów na minutę), co powodo-

wało jego wyciek przez dyszę agregatu. 

Zebrane w  ten sposób zlepy tworzywa 

zostały zważone.

Do badań wykorzystano:
– wtryskarkę hydrauliczną KraussMaffei 

CX 160-750 o średnicy ślimaka 50 mm,

– tworzywo Moplen EP 448S producenta 

LyondellBasell,

– wielofunkcyjny miernik parame-

trów sieci Siemens SENTRON PAC 

3100, analizujący elektryczny obwód 

grzewczy jednostki wtrysku.

Maty termoizolacyjne kompatybilne 

z  wtryskarkami różnych marek można 

zamówić na: eshop.dopak.pl. 

W sytuacji dodatkowych pytań 

nt.  eksperymentu lub zainteresowania 

szczegółowymi wynikami bardzo prosimy 

o kontakt: cbr@dopak.pl I

Rys. 6   

Rys. 7   

http://www.dopak.pl
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Być może ktoś już zadbał o  prawi-

dłowy dobór średnicy dyszy wtry-

skowej do tulei i z tego powodu nie mamy 

problemów. Co jednak, gdy wady na 

wyprasce występują, a my nie znamy przy-

czyny ich powstawania. W  tym miejscu 

musimy omówić zasady, jakimi powinniśmy 

się kierować podczas doboru średnic.

Żeby w prosty i zrozumiały sposób to 

wyjaśnić, posłużymy się rys. 1.

W celu wyjaśnienia doboru średnic do 

tulei wlewowej, umyślnie pominę spadki 

ciśnienia, które będą występowały przy 

ich zmianach. Zostawię ten temat na 

kolejne artykuły w przyszłości.

Cztery warianty średnic,  
które spotykamy  
na wtryskowni 

1. Średnica dyszy > średnicy tulei. 

W  tym przypadku istnieje ryzyko, że 

materiał, który będziesz wtryskiwał do 

formy, będzie zalegał w „martwych” prze-

strzeniach przed tuleją wlewową. Z tego 

powodu mogą powstawać przypalenia 

i wtrącenia z przegrzewającego się mate-

riału (rys. 1.1).

2. Średnica dyszy = średnica tulei. Tutaj 

nie ma mowy o  pozostawaniu mate-

riału i  jego degradacji. To nie oznacza 

jednak, że możemy być spokojni o jakość 

produkcji. W  tym przypadku możemy 

się spotkać z  pozostawaniem wlewka 

w  układach zimno kanałowych po 

stronie stałej formy wtryskowej (rys. 1.2). 

Wynika to z braku wyraźnego miejsca na 

jego zerwanie. Jeżeli wlewek będzie się 

odrywał, to miejsce zerwania będzie nie 

na połączeniu dysza-tuleja, ale w  głębi 

dyszy wtryskowej (rys. 2). Taka sytu-

acja może powodować wyciąganie nitki 

z układu wlewowego. I w tym przypadku 

zmniejszenie temperatury na dyszy nie 

będzie dobrym rozwiązaniem, bo wpły-

niemy na spadek ciśnienia podczas 

wtrysku.

3. Średnica dyszy < średnicy tulei. Jeżeli 

różnica średnic w tym przypadku będzie 

w granicach 0,5-1 mm, to stosunek śred-

nicy dyszy wtryskowej do tulei jest prawi-

dłowy (rys.1.3).

USTAWIANIE PARAMETRÓW PROCESU WTRYSKU  
TWORZYW SZTUCZNYCH. CZ. 7

Średnica dyszy wtryskowej

Czy znajomość średnicy tulei wlewowej i dyszy wtryskowej jest istotna przy ustawianiu procesu? Czy 
ten obszar może mieć wpływ na generowanie braków produkcyjnych?
Odpowiedź na powyższe pytania nie powinna stanowić problemu dla doświadczonego ustawiacza. 
Jednak, w jaki sposób dobrać średnicę do tulei i z jakimi konsekwencjami możemy się spotkać, kiedy 
średnice nie będą optymalnie dobrane? Na te pytania spróbuję odpowiedzieć w poniższym artykule.

Adam Sobczyński
Ascons

Rys. 1   Cztery warianty średnic, które spotykamy na wtryskowni (opr. własne)
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4. Średnica dyszy < średnicy tulei 

o  więcej niż 1 mm. W  tym przypadku 

możemy się spodziewać podobnego 

problemu jak na rys. 1.1. Ponownie mogą 

występować wtrącenia i  przypalenia 

w  wyniku powstania „martwych” prze-

strzeni. Tym razem pojawią się one po 

stronie tulei (rys. 1.4).

Jak i czym mierzyć 
średnice dyszy wtryskowej 
i tulei?

Pomiar średnic oby tych elementów 

nie należy do trudnych o ile mamy odpo-

wiednie przyrządy.

Do pomiaru możemy wykorzystać 

suwmiarkę. Jednak nie jest to najlepsze 

rozwiązanie z  powodu ograniczenia 

w  dostępie do tulei lub dyszy. Tuleja 

bardzo często osadzona jest dosyć 

głęboko i pomiar jej średnicy wymagałby 

użycia specjalistycznej suwmiarki, która 

nie zawsze jest pod ręką.

Jednym z  rozwiązań, jakie możesz 

wykorzystać do szybkiego pomiaru 

średnic nawet na formie założonej na 

maszynę jest wykorzystanie sprawdzianu 

do dyszy i tulei (rys. 3).

Dzięki wykorzystaniu sprawdzianu do 

dysz i tulei możesz szybko zweryfikować, 

jaka jest średnica obu kontrolowanych 

elementów i dokonać szybkiej analizy czy 

są dobrane optymalnie oraz czy mogą 

one mieć wpływ na powstające wady 

wtryskowe.

Pomiar jest bardzo prosty. Po jednej 

stornie sprawdzianu mamy „całości” 

milimetra, po drugiej mamy „połówki”. 

Wystarczy policzyć, ile progów spraw-

dzianu umieściliśmy w  kontrolowanym 

otworze i  większa wartość będzie 

stanowić średnicę otworu. Sprawdzian 

jest wystarczający, żeby zweryfikować 

różnicę 0,5 do 1 mm, czyli wystarczającą 

do wykonania oceny doboru średnic.

Podsumowanie
Średnica dyszy wtryskowej w stosunku 

do tulei jest ważnym aspektem usta-

wiania procesu wtrysku, ponieważ ma 

ona bezpośredni wpływ na późniejsze 

parametry, które programujemy na 

maszynach wtryskowych. Coraz bardziej 

skomplikowane, techniczne detale 

wymagają precyzyjnego i  bezbłędnego 

programowania wtrysku, a nowoczesne 

maszyny jeszcze nie są w stanie zwery-

fikować średnic za nas. Bądź świadomy 

średnicy tulei i dyszy podczas ustawiania 

procesu wtrysku. I

Rys. 2   Wlewek z wyciągniętym kawałkiem tworzywa z dyszy wtryskowej (opr. własne)

Rys. 3   Sprawdzian do dysz i tulei (źródło: https://www.ascons.pl/sprawdzian-do-dysz-i-tulei-sr-2-12-140/)
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ELKREM Sp. z o.o.
ul. Starotoruńska 5, 87-100 Toruń
Dział sprzedaży: tel.: (56) 651 70 02 
regeneracja@elkrem.com.pl

www.elkrem.com.pl

Odwiedź nas: 
Hala 11 Stoisko C64

UKŁADY PLASTYFIKUJĄCE DOSTOSOWANE  
DO TWOICH POTRZEB

Napawajmy się wspólnym sukcesem!

•  produkcja układów jednoślimakowych, segmentowych, równoległych i stożkowych

•  regeneracja poprzez zastosowanie technologii napawania proszkowego PTA

•  nowoczesne centra obróbcze do precyzyjnego frezowania, wiercenia i honowania

•  profesjonalne doradztwo techniczne i dostosowanie geometrii do potrzeb Klienta

http://www.elkrem.com.pl


LEPSZA STRONA 
TECHNIKI

HALA 10/E07 HALA 10/E31

http://www.elbi.com.pl


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

HALA 10/E34 HALA 10/C14HALA 10/A13

http://www.elbi.com.pl
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Podczas targów K’2022 BMB zaprezentuje „na żywo” 

4  gniazda produkcyjne, które mają przekonać klientów 

o tym jak bardzo są niezawodne oferowane wtryskarki, nawet 

w  przypadku najbardziej wymagających aplikacji, takich jak 

np. czas cyklu 2,3 s. Szczególny nacisk zostanie położony na 

redukcję zużycia energii. Jeśli przy tak szybkich cyklach można 

ograniczyć zużycie energii, to korzyści są oczywiste. 

Maszyny będą również wyposażone w nowy sterownik CNC, 

będący zmodyfikowaną wersją swojego poprzednika, z  ulep-

szonym interfejsem operatora dzięki większemu ekranowi i inte-

gracji niektórych nowych, cyfrowych funkcji.

Wtryskarka hybrydowa eKW70HP/3450 WP 
Gniazdo produkcyjne będzie wytwarzać cienkościenne okrągłe 

pojemniki z etykietą IML wokół i na dnie. W czasie cyklu wyno-

szącym 4,8 s, produkowanych będzie 8 pojemników z 2 etykie-

tami każdy. Będą one monitorowane za pomocą kamer, przed 

ułożeniem ich na taśmie. Po targach gniazdo produkcyjne 

zostanie wysłane do użytkownika końcowego.

Dzięki technologii HolyGrail 2.0 z etykiety można odczytać szcze-

góły zawartości za pomocą smartfona. Ta ważna funkcja umożliwia 

przekazywanie wielu informacji, które mogą dotyczyć produkcji, 

daty ważności lub wytycznych odnośnie recyklingu. Kamery wyko-

rzystywane w  zakładach recyklingu mogą odczytać informacje 

o materiale, dzięki czemu różne rodzaje tworzyw sztucznych będą 

odpowiednio sortowane i kierowane do właściwego strumienia.

Wtryskarka elektryczna KW28Pi/1300+330
Drugie gniazdo produkcyjne będzie wytwarzać dwukolorowe 

zamknięcia typu flip-top do kosmetyków, przy użyciu 16-gniaz-

dowej formy. W pełni elektryczna wtryskarka o masie 280 ton 

zaprezentuje wysoką precyzję formowania, przy wadze tylko 

BMB stawia na szybkość, oszczędność 
energii i cienkościenność wyrobów

Po pandemii nastał okres niepewności, który doprowadził do zmniejszenia inwestycji w badania i roz-
wój, a  to w połączeniu ze wzrostem cen energii mocno wpływa na nasze życie. Dlatego też BMB 
w swojej prezentacji na targach K'2022 szczególnie skoncentruje się na energooszczędnych rozwią-
zaniach. Celem firmy jest dążenie do wysokiej wydajności, ale także zapewnienie wsparcia producen-
tom z sektora opakowaniowego. 
 

Dane techniczne maszyny eKW70HP/3450 WP

Siła docisku formy 7000 kN
Siła otwierania formy 700 kN
Skok otwarcia formy 1000 mm
Wymiary płyt H x V 1500 x 1500 mm
Odległość miedzy kolumnami H x V 1050 x 1050 mm
Średnica ślimaka 70 mm
L/D 27
Natężenie przepływu wtrysku 3850 cm3/s
Ciśnienie wtrysku 2300 kg/cm2

Dane techniczne procesu

Produkt Okrągły pojemnik 118x80 mm
Waga produktu 21 gr
Ilość gniazd 8
Czas cyklu 4,8 s
Forma I robot Müller
Materiał Borealis – BJ368MO
IML MCC Verstraete
Peryferia Piovan Group
Chłodzenie Industrial Frigo
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CZY WIESZ, ŻE WIELE ELEMENTÓW SKUTERA MOŻNA WYKONAĆ Z TWORZYWA Z RECYKLINGU?
Z szerokiej gamy tworzyw pochodzących z recyklingu, produkuje się takie elementy jak: owiewki, 
liczniki, bagażniki, błotniki, obudowy. 
Jest to idealne rozwiązanie, wprawiające w ruch gospodarkę o obiegu zamkniętym!

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA W SŁUŻBIE ŚRODOWISKU. W świecie, w którym oszczędność energii i redukcja 
strat staje się koniecznością dla każdego, BMB oferuje pełną serię wtryskarek elektrycznych. 
Maszyny wyróżniają, napędzane bezpośrednio przez silniki chłodzone wodą, ślimaki plastyfikujące z innowacyjnymi profilami, 
które pozwalają na przetwarzanie tworzyw pochodzenia roślinnego, regranulatów i przemiałów w postaci płatka oraz innych 
innowacyjnych kompozytów. 
Maszyny BMB z serii FULL ELECTRIC są odpowiedzią na nowe standardy, z jakimi muszą się dziś zmierzyć działy produkcyjne.

Odwiedź nas w

K 2022
19 -26  października
Düsseldorf - Niemcy
Hala 13 - Stoisko A33

BMB w pełni elektryczne maszyny, o wysokiej 
produktywności z poszanowaniem środowiska naturalnego.THE INJECTION MOULDING MACHINE

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:

PLAST-NEWS_october_2022_SCOOTER_PL.indd   1 03/10/22   13:15

http://www.bmb-spa.com
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2,3 gr dla podstawy i 1 gr dla górnej części wyrobu, w czasie 

cyklu 11 sekund. Wtryskarki dwukolorowe lub dwukompo-

nentowe są coraz bardziej poszukiwane w różnych sektorach 

i zastosowaniach z racji wymagań estetycznych lub gdy wtryski-

wany jest materiał o różnej gramaturze i/lub strukturze.

Wtryskarka hybrydowa eKW85HP/12500 
Wysokowydajna, 850-tonowa wtryskarka jest odpowiednią 

maszyną do zastosowań opakowaniowych, szczególnie 

wyrobów o konstrukcji „deep draw”, takich jak wiadra, pojemniki 

domowe, szpitalne i inne pojemniki na odpady. Charakteryzuje 

się bardzo dużą prędkością wtrysku, niezbędną do prawidłowej 

produkcji elementów cienkościennych. Dzięki bezpośrednim 

napędom elektrycznym i  ślimakom z  recyrkulacją wałów przy 

otwieraniu i  zamykaniu, odciąganiu i uplastycznianiu, możliwe 

jest uzyskanie zużycia energii, które jest podobne do zużycia 

energii przez wtryskarkę w pełni elektryczną, przy czym zaletą 

jest prędkość wtrysku wynosząca około 2 m/s.

Wtryskarka elektryczna eKW20Pi/700 
(współwystawca na stoisku Enelkon)

Aplikacja zaprezentuje prawdopodobnie jeden z najlepszych 

przykładów uzyskania wysokiej wydajności przy bardzo niskim 

zużyciu energii. Jest to możliwe dzięki doskonałej równowadze 

pomiędzy maszyną, formą, automatyką i  peryferiami. Model 

w pełni elektrycznej maszyny eKW20Pi/700 będzie prezento-

Dane techniczne wtryskarki KW28Pi/1300+330

Siła docisku formy 2800 kN
Siła otwierania formy 280 kN
Skok otwarcia formy 650 mm
Wymiary płyt H x V 910 x 910 mm
Odległość miedzy kolumnami H x V 630 x 630 mm
Średnica ślimaka 50 mm 32 mm
L/D 28 22,5
Objętość wtrysku 510 cm3 128 cm3

Natężenie przepływu wtrysku 685 cm3/s 160 cm3/s

 Dane techniczne procesu

Produkt Zamkniecie typu flip-top 
Waga podstawy wyrobu 2,3 gr
Waga górnej części wyrobu 1 gr
Ilość gniazd 16
Czas cyklu 11 s
Producent formy Giurgola Stampi
Przenośnik taśmowy M.A.S.S. International
Peryferia Piovan Group
Chłodzenie Industrial Frigo
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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

wany na stoisku naszego partnera - firmy Enelkon (hala 12/A43). 

Enelkon zademonstruje całe gniazdo produkcyjne, składające się 

z  systemu automatyzacji IML,10-kamerowego systemu wizyj-

nego oraz systemu wkładania wyrobów do pudełek.

Od ponad 50 lat BMB dąży do wysokiej jakości produktów. Ta 

filozofia, którą BMB zakorzeniła w strategicznych decyzjach zwią-

zanych z napędami bezpośrednimi, z recyrkulacją ślimaków rolko-

wych, z  najlepszą równoległością płyt, jaką można znaleźć na 

rynku i wieloma innymi specyfikacjami, znacząco przyczyniła się 

do wysokiej tożsamości jakościowej marki. Centralne smarowanie 

olejem, chłodzenie cieczą we wszystkich napędach i odzyskiwanie 

energii hamowania zawsze miały znaczenie pod względem wydaj-

ności, niezawodności i oszczędności energii. Obecnie bardziej niż 

kiedykolwiek decyzje poparte długotrwałymi i starannymi bada-

niami mają kluczowe znaczenie dla nas, a przede wszystkim dla 

naszych klientów. I

Dane techniczne wtryskarki eKW85HP/12500
Siła docisku formy 8500 kN
Siła otwierania formy 850 kN
Skok otwarcia formy 1350 mm
Wymiary płyt H x V 1615 x 1615 mm
Odległość miedzy kolumnami H x V 1120 x 1120 mm
Średnica ślimaka 120 mm
L/D 22
Natężenie przepływu wtrysku 7012 cm3/s
Ciśnienie wtrysku 1850 kg/cm2

Prędkość wtrysku 2000 mm/s

Dane techniczne wtryskarki eKW20Pi/700
Siła docisku formy 2000 kN
Siła otwierania formy 200 kN
Skok otwarcia formy 600 mm
Wymiary płyt H x V 815 x 815 mm
Odległość miedzy kolumnami H x V 560 x 560 mm
Średnica ślimaka 45 mm
L/D 23
Objętość wtrysku 355 cm3

Natężenie przepływu wtrysku 555 cm3/s
Ciśnienie wtrysku 2000 kg/cm2

Dane techniczne procesu
Produkt Wiadro z uchwytem 15 l
Waga wyrobu 450 g. (wiadro + uchwyt)
Ilość gniazd 2+2 (wiadro + uchwyt)
Czas cyklu ok. 11 s
Producent formy Abate Basilio
Robot Star Automation Europe
Materiał Total
Peryferia Piovan Group
Chłodzenie Industrial Frigo
Przenośnik taśmowy M.A.S.S. International

Dane techniczne procesu
Produkt Okrągły pojemnik
Waga produktu 6 gr
Ilość gniazd 4
Czas cyklu 2,3 s
Producent formy Enelkon-Moldmaxi
Materiał Total 
Robot Enelkon-Robomaxi
Chłodzenie Aytek
Etykiety IML Cakirlar
System wizyjny Intravis

http://www.bmb-spa.com
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Definicje, znaczenie siły zamykania 
w procesie wtryskiwania

Dla zamknięcia dźwigniowo-kolanowego siła zamykania 

powstaje z chwilą wyprostowania kolan dźwigni i wtedy forma 

wtryskowa ulega ściśnięciu, a  kolumny wydłużeniu. Wartości 

ściśnięcia i  wydłużenia mają wielkości rzędu μm. Wielkość 

potrzebnej siły zamykania zależy głównie od:

– wielkości powierzchni rzutu wyprasek na płaszczyznę stołu, 

– własności wtryskiwanego tworzywa - w szczególności wskaź-

nika płynięcia MFR, 

– warunków prowadzenia procesu, 

– temperatury masy roztopionego tworzywa, 

– prędkości wtryskiwania i osiąganego ciśnienia wtryskiwania, 

– temperatury formy wtryskowej,

– grubości wypraski. 

Oprócz siły zamykania (clamping force, Schließkraft), do 

opisywania procesu wtryskiwania posługujemy się także siłą 

zwarcia (locking force, Zuhaltekraft). Powstaje ona w  trakcie 

wtryskiwania, gdy dźwignie są wyprostowane. Wtedy wysokość 

ściśniętej formy wtryskowej wskutek ciśnienia pochodzącego od 

wtryskiwanego tworzywa zwiększa się, w skrajnym przypadku 

do pierwotnych wymiarów, a dodatkowo powstająca z ciśnienia 

tworzywa siła jest odbierana przez kolumny. Stąd siła zwarcia 

jest większa od siły zamykania i jej wartość wynosi ok. 110% siły 

zamykania, zgodnie z metodologią pomiaru wg EUROMAP 07. 

Powyżej tej siły pochodzącej od ciśnienia tworzywa wewnątrz 

formy, połówki formy wtryskowej ulegają uchyleniu. Dla wtry-

skarek zamykanych w pełni hydraulicznie, siła zamykania równa 

jest sile zwarcia. 

Siła zamykania zalicza się do podstawowych parametrów wtry-

skarek, które determinują większość pozostałych parametrów.

Do pomiarów odkształceń wzdłużnych kolumn wtryskarek 

służą zainstalowane na nich czujniki zwane tensometrami. 

Odkształcenia spowodowane ściskaniem lub rozciąganiem są 

mierzone i automatycznie przeliczane na komputerze wtryskarki, 

na siłę zamykania. Większość producentów podaje tylko siłę 

zamykania, pomijając siłę zwarcia.

Przybliżoną siłę zamykania wskazuje poniższy wzór

Fz =
A * pw * (0,5 ÷0,8)

[kN]
100

gdzie:

Fz – siła zamykania [kN],

A – rzut powierzchni wyprasek oraz zimnych kanałów na płasz-

czyznę stołu [ cm2],

pw – maksymalne ciśnienie wewnątrz formy [bar],

pw * (0,5 ÷0,8) – średnie ciśnienie wewnątrz formy [bar].

Siły występujące przy zamkniętej formie wtryskowej zostały 

pokazane na rys. 1.

Siła zamykania 
– ważny element technologii wtryskiwania

Od początku powstania technologii wtryskiwania, jednym z głównych problemów, było zapewnienie 
odpowiedniej siły zamykania, która uniemożliwiałaby uchylanie formy w procesie wtrysku i tym samym 
wyciek roztopionego tworzywa poza gniazda. Wraz z rozwojem tej metody oraz budową coraz bar-
dziej zaawansowanych technicznie wtryskarek, coraz większe znaczenie zdobywa siła zamykania.

Jerzy Kwiecień
Doradztwo Techniczne

Siła zamykania [kN] jest to siła, z którą 
zamknięta jest forma wtryskowa na wtryskarce 
wraz z wywarciem naprężenia na kolumnach 
wtryskarki. 
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Rozwój i automatyzacja procesu 
ustawiania siły zamykania

Początkowo, od lat 20. XX wieku zamykanie formy odbywało się 

ręcznie poprzez dźwignię ryglującą. Z biegiem lat pozornie prosta 

funkcja zamykania formy wtryskowej była rozbudowywana do 

realizacji coraz bardziej wyrafinowanych technologii wtryskiwania.

W znaczny sposób udoskonalano mechanizmy zamy-

kania formy i tworzenia prawidłowej siły zamykania. Istnieje co 

najmniej kilkanaście sposobów i/lub mechanizmów zamykania 

i wywierania siły zamykającej na formę wtryskową. Większość 

producentów wtryskarek, których jest kilkudziesięciu, opraco-

wała własne systemy zamykania, często niewiele się różniące. 

Z czasem zaczęto zwracać większą uwagę na siłę zamykania, 

prawidłowość jej ustawienia i dodatkowe aspekty związane z siłą 

zamykania. 

Dzisiaj istnieją trzy główne sposoby zamykania formy i wytwa-

rzania siły zamykania:

– dźwigniowo-kolanowy - najczęściej stosowany, pierwotnie 

dotyczył tylko wtryskarek hydraulicznych, a z biegiem czasu 

znalazł zastosowanie we wtryskarkach elektrycznych, 

– bezpośredni hydrauliczny,

– mieszane, zawierające elementy zamykania mechanicznego 

i hydraulicznego.

Często nie przywiązuje się odpowiedniej wagi do właściwego 

ustawienia siły zamykania. Takie postępowanie jest nieprawi-

dłowe, bowiem optymalnie dobrana siła zamykania wpływa na:

– zwiększenie żywotności wtryskarki i form wtryskowych, co jest 

spowodowane mniejszymi siłami oddziaływającymi na mecha-

nizm zamknięcia wtryskarki i mniejsze wielokrotne ściskanie 

form wtryskowych, 

– skrócenie (niewielkie) czasu cyklu, ale jest to szczególnie 

istotne przy krótkich cyklach,

– ograniczanie występowania gratu, przy niedostatecznej sile 

zamykania,

– ograniczenie występowanie efektu Diesla, gdy pierwotnie 

ustawiona była zbyt duża siła zamykania,

– zmniejszenie zużycia energii, gdy rezygnujemy ze zbyt dużej 

nieuzasadnionej technologicznie siły zamykania,

– zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz minimalizacja usterek, 

głównie formy wtryskowej.

W ostatnich kilkudziesięciu latach, wraz z rozwojem budowy 

wtryskarek, zmieniały się możliwości ustawienia siły zamykania. 

Początkowo, regulacja siły zamykania odbywała się poprzez 

Rys. 1   Siły występujące przy zamkniętej formie wtryskowej na 
wtryskarce

Tabela 1. Najważniejsze wady i zalety zmykania dźwigniowo-kolanowego oraz w pełni hydraulicznego

L.p. Funkcja zamknięcie dźwigniowo-kolanowe zamknięcie w pełni hydrauliczne
1 równoległość płyt wtryskarki dobra – zależy od jakości obsługi bardzo dobra
2 ochrona formy dobra – zależy od jakości obsługi bardzo dobra
3 czas suchego cyklu bardzo niski niski
4 naprężenia w formie wysokie zrównoważone
5 czystość mała – smarowanie układu kolanowego bardzo dobra
6 koszt serwisowania wysoki niski

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
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prawidłowe, odpowiednie do wysokości formy, ustawienie poło-

żenia płyty oporowej (dla wtryskarek o zamknięciu dźwigniowo-

-kolanowym) i  ustawienie ciśnienia w cylindrze napędzającym 

dźwignie prostujące. Wprowadzenie we  wtryskarkach możli-

wości pomiaru siły zamykania lub jej obliczenia z wywieranego 

ciśnienia, spowodowało, że zamiast ciśnienia w cylindrach do 

pomiaru siły zamykania przyjęto kN. 

Prowadzone w  tamtych czasach badania wykazały, że dla 

niektórych wyrobów produkowanych metodą wtryskiwania, 

stała siła zamykania od momentu wtrysku do zakończenia chło-

dzenia nie jest właściwa. W  niektórych wypraskach istnieje 

tendencja do powstawania wady zwanej efektem Diesla. Bardzo 

szczelna forma przy ograniczonej możliwości odpowietrzania 

powoduje powstawanie tego efektu. Żeby temu przeciwdziałać, 

niektórzy producenci wtryskarek wprowadzili dodatkową 

funkcję, polegającą na tym, że przed osiągnięciem właściwej 

siły zamykania, rozpoczynano wtryskiwanie. Jedna z firma reko-

menduje dla swoich wtryskarek o zamknięciu w pełni hydrau-

licznym, możliwość wcześniejszego rozpoczęcia wtryskiwania, 

ale po osiągnięciu minimum 30% maksymalnej siły zamykania. 

Osoby ustawiające proces wtryskiwania, ustawiają siłę zamy-

kania, głównie metodą prób i błędów, mniejszą od docelowej, 

przy której otrzymuje się poprawne wypraski. W efekcie oprócz 

eliminacji wad wyprasek w  postaci efektu Diesla, skracano 

o ułamki sekundy czas cyklu, co jest istotne przy produkcji detali 

w szybkich cyklach.

Kolejne udoskonalenie wtryskarek, a zwłaszcza ich sterowania 

umożliwiło dalsze ulepszenia procesu. Znając wysokość formy 

wtryskowej oraz ustaloną wcześniej prawidłową siłę zamykania, 

wystarczy wpisać do sterowania wtryskarki te dwie wartości, 

aby wtryskarka sama w czasie ustawiania procesu, wprowadziła 

odpowiednią pozycję płyty oporowej, dającą wcześniej zapla-

nowaną siłę zamykania. Dalszy rozwój technologii wtryskiwania, 

spowodował wprowadzenie nowych rozwiązań w  budowie 

i w sterowaniu wtryskarek oraz form wtryskowych związanych 

z siłą zamykania przez:

– wtryskiwanie z dociskiem formy – w momencie wtrysku two-

rzywa następuje niewielkie uchylenie formy w  płaszczyźnie 

przekroju lub ugięcie tych płaszczyzn w  przypadku form 

o  dużych płaszczyznach sprężystych. Zjawiska te zanikają 

po zakończeniu wtrysku. Ponowne domknięcie formy lub 

zanik powstałych odkształceń sprężystych umożliwia wydatne 

zmniejszenie skurczu wypraski i tym samym znaczne ograni-

czenie naprężenia skurczowego.

– wtryskiwanie z doprasowaniem – gniazda formy zamykają się tele-

skopowo – tworzywo jest ściskane przez cały czas ochładzania.

Do dalszego postępu w określaniu właściwej siły zamykania 

i  jej automatyzacji przyczynił się rozwój wtryskarek elektrycz-

nych. Umożliwiają niespotykaną dotychczas precyzję i dokład-

ność, przykładowo dokładność pozycjonowania ± 0,01 mm, 

czas wtrysku liczony z dokładnością do 0,001 sek., dokładność 

pomiaru siły zamykania do 1 kN. 

Rozwój techniczny wtryskarek, w szczególności elektrycznych 

umożliwił wprowadzenie następujących modyfikacji:

1. Automatyczną samoregulację siły zamykania.

Przed rozpoczęciem produkcji forma wtryskowa dopro-

wadzana jest do temperatury przewidzianej w dokumentacji 

technologicznej. Po rozpoczęciu produkcji, temperatura całej 

formy wtryskowej łącznie z  płytami mocującymi i  podporo-

wymi, ulga w większości przypadków niewielkiemu podwyż-

szeniu. Powoduje to zwiększenie wysokości formy wtry-

skowej liczonej w  μm. Wpływa to w  przypadku wtryskarek 

o  zamknięciu dźwigniowo-kolanowym na zwiększenie siły 

zamykania, co destabilizuje proces wtryskiwania. Aby temu 

zapobiec, w wielu wtryskarkach jest funkcja samoregulacji siły 

zamykania. W fazie cyklu, w której siła zamykania jest zerowa, 

wtryskarka „sama” minimalnie przesuwa położenie ruchomej 

płyty tak, aby wrócić do pierwotnie ustawionej siły zamykania. 

Oczywiście taka zmiana następuje też w kilku innych przypad-

kach, tj. po zmianie temperatury formy, zmianie czasu cyklu, 

a więc i odbioru ciepła itp. 

2. Automatyczne ustawienie minimalnej wymaganej siły zamy-

kania. 

Wprowadzenie tej funkcji, jest zabiegiem nowatorskim i dość 

istotnym z  punktu widzenia optymalizacji procesu wtryski-

wania. Zamiast długich zabiegów, w celu ustalenia optymalnej 

siły zamykania, wtryskarka wykonuje ten proces sama, usta-

wiając minimalną poprawną siły zamykania. Uzyskanie mini-

malnej wymaganej siły zamykania opiera się na sprzężonych ze 

sobą działaniach:

– automatycznej regulacji procesu plastyfikacji, w szczególności 

drogi plastyfikacji w celu uzyskania poduszki o stałej wielkości,

– pomiaru występujących sił działających na formę w procesie 

wtryskiwania i docisku,

– kontroli stałości poduszki.

W przypadku braku stałości poduszki mimo automatycznej 

regulacji, spowodowanej wypływem tworzywa poza gniazdo, 

wtryskarka zwiększa stopniowo siłę zamykania, do momentu 

ustabilizowania procesu. Jeżeli zachodzi konieczność, mini-

malną wymaganą przez proces siłę zamykania można nieco 

zwiększyć, zgodnie z potrzebą. Jest oczywistym, że metoda 

ta może się sprawdzić, po analizie pozwalającej uzyskać 

wypraskę, poprawną pod względem technologicznym, oraz 

profesjonalnym wykonaniu formy wtryskowej.

Podsumowanie
Rozwój technologii wtryskiwania, w tym sterowania procesem, 

wskazują, że prawidłowo ustawiona siła zamykania i  możli-

wości jej automatycznego dopasowania w czasie cyklu mają 

istotne znaczenie dla jakości wyprasek, a także dla współdzia-

łania wtryskarka – forma wtryskowa. Duża część nowoczesnych 

wtryskarek, oferowanych przez różnych producentów, przynaj-

mniej częściowo umożliwia prowadzenie produkcji według zasad 

opisanych w artykule. I
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Zwilżające i  dyspergujące środki pomocnicze BYK 

zapewniają poprawę dyspersji materiałów przewo-

dzących, takich jak sadza i nanorurki węglowe (CNT), co 

pozwala na uzyskanie jednorodnej pasty (slurry) i uspraw-

nienie produkcji anod i  katod. Środki pomocnicze BYK 

mogą znacznie zmniejszyć lepkość past opartych na fosfo-

ranie litowo-żelazowym (LFP), litowo-niklowo-mangano-

wo-kobaltowym (NCM), litowo-niklowo-kobaltowo-alum-

iniowym (NCA) lub innych materiałach aktywnych. Połą-

czenie wyższej zawartości części stałych w pastach elektro-

dowych i skróconego czasu obróbki pozwala zredukować 

koszty energii i robocizny podczas produkcji elektrod.

Dyspersja jest niezwykle istotna w przypadku materiałów 

ceramicznych, takich jak tlenek glinu i bemit, stosowanych 

w  powłokach separatorów – BYK oferuje również odpo-

wiednie zwilżające i dyspergujące środki pomocnicze do tego 

zastosowania. Oprócz tego warte uwagi są powierzchniowe 

środki pomocnicze, które pozwalają uzyskać optymalne zwil-

żanie i wyrównywanie podłoża poprzez zmniejszenie napięcia 

powierzchniowego, zapewniając w  ten sposób szybkie 

i wolne od wad nakładanie powłok na separatory.

BYK oferuje również pełną gamę środków odpieniają-

cych, aby zapewnić pozbawione wad powłoki, dodatki 

reologiczne, które pomagają w dostosowaniu właściwości 

płynięcia oraz spoiwa zapewniające poprawę przyczep-

ności, odporności mechanicznej i odporności na ciepło.

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu. I

Szerokie portfolio środków pomocniczych 
BYK przeznaczone do baterii litowo-jonowych

Współczesny świat rozwiązań mobilnych zmienia się, by sprostać wymaganiom zrównoważonego roz-
woju. Ważną częścią tych zmian jest wykorzystanie baterii litowo-jonowych przede wszystkim w branży 
samochodów elektrycznych. Środki pomocnicze BYK przyczyniają się do zwiększenia wydajności bate-
rii litowo-jonowych i zapewniają uzyskanie lepszych właściwości produktu. Środki pomocnicze z oferty 
BYK wykorzystywane są głównie do produkcji elektrod oraz separatorów z powłoką ceramiczną. Cho-
ciaż są one dodawane tylko w niewielkich ilościach, to silnie przyczyniają się do obniżenia kosztów pro-
dukcji oraz poprawy właściwości produktów i bezpieczeństwa baterii.
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W zakresie ochrony środowiska, firmy powinny brać pod uwagę 

zużycie energii, zarządzanie odpadami czy ślad węglowy. 

Tradycyjne metody czyszczenia stosowane w zakładach przemysło-

wych wiążą się ze szkodliwymi odpadami wtórnymi i stosowaniem 

środków chemicznych, które negatywnie wpływają na otoczenie. 

Wśród ogólnie stosowanych metod, czyszczenie suchym lodem 

jest jedną z najbardziej przyjaznych środowisku. Jest to techno-

logia, w której medium czyszczące (suchy lód) wydmu-

chiwane przez strumień sprężonego powietrza, 

uderza w powierzchnię, usuwając zabrudzenia. 

W  momencie kontaktu z  podłożem suchy 

lód natychmiast sublimuje, zmieniając stan 

skupienia ze stałego na gazowy.

Suchy lód a emisja CO2
Podejmując inicjatywy proekologiczne, 

warto zastanowić się, czy czyszczenie 

suchym lodem przyczynia się do emisji 

dwutlenku węgla. Użycie suchego lodu nie 

zwiększa emisji gazów cieplarnianych (GhG), 

ani też nie zwiększa śladu węglowego. Dzieje się tak, 

ponieważ dwutlenek węgla, z którego wytwarzany jest suchy 

lód, został już wcześniej uwzględniony podczas jego produkcji 

w  zakładzie przemysłowym lub biogazowni i  jest on trakto-

wany jako produkt uboczny. Oprócz recyklingu zbędnego CO2 

i nadania mu drugiego życia, suchy lód zapewnia dodatkowe 

korzyści dla środowiska. Eliminuje negatywne skutki zewnętrzne 

powszechnie stosowanych procesów sanitarnych. Ogranicza 

nadmierne zużycie wody, środków chemicznych oraz redu-

kuje dodatkowe odpady. W obecnych czasach firmy powinny 

zwracać uwagę na wzrastający średni koszt wody, a wraz z nim 

koszty ścieków i recyklingu. W tym przypadku warto zastanowić 

się nad zastosowaniem takiej metody czyszczenia przemysło-

wego, która w ogóle jej nie wykorzystuje.

Maszyna czyszcząca suchym lodem PCS 60
Firma Cold Jet wspiera zrównoważony rozwój przedsię-

biorstw. Od ponad 30 lat oferuje obiektom przemysłowym 

ekologiczne rozwiązania do czyszczenia suchym 

lodem. Najnowszej generacji urządzenie do 

czyszczenia suchym lodem PCS 60 to 

zaawansowana technologicznie i inteligentna 

maszyna dostosowana do wymogów Prze-

mysłu 4.0. W PCS 60 zastosowano opaten-

towany przez firmę Cold Jet system kontroli 

cząstek stałych (Particle Control System™, 

PCS). Dzięki temu przetwórcy tworzyw 

sztucznych mogą używać jednej maszyny do 

czyszczenia różnych powierzchni.

Model PCS 60 wyposażony jest w 7-calowy 

wyświetlacz LCD z  cyfrowymi elementami steru-

jącymi, umożliwiającymi łatwe dostosowanie ustawień 

procesu czyszczenia. Operatorzy mogą zapisać ciśnienie i szyb-

kość podawania suchego lodu na potrzeby przyszłych procesów. 

Urządzenie jest wyposażone w aplikację Cold Jet CONNECT, 

za pomocą której można gromadzić dane w chmurze i prowa-

dzić analizę statystyk zużycia poszczególnych mediów. Dzięki 

niej użytkownik ma stały dostęp do parametrów urządzenia, 

sprawdza jego stan techniczny, a  także lokalizację. Maszynę 

będzie można przetestować w najbliższym czasie na targach 

K-Show w Düsseldorfie w Niemczech. W dniach 19-26 paździer-

nika 2022 firma Cold Jet zaprasza do hali 11, na stoisko nr G12. I

Artykuł promocyjny

Cold Jet Sp. z o.o. I ul. Łukowska 12 I 64-600 Oborniki
info.eu@coldjet.com I tel. kom.: 798 33 88 00 I www.coldjet.com/pl

Jak suchy lód wpływa na zrównoważony 
rozwój współczesnych firm?

Coraz częściej spotykamy się z problemem zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Zdrowy model 
biznesowy ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) wymaga dostosowania strategii 
działania, wyznaczenia nowych celów oraz konkretnych działań uwzględniających standardy ESG. Są to 
kluczowe kryteria, na które powinna zwrócić uwagę każda firma dążąca do odpowiedzialnego rozwoju.
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Zidentyfikuj tworzywo 
wykorzystując różnicową 
kalorymetrię skaningową (DSC)

Dlaczego warto wykonać 
analizę DSC?

Jedną z  technik analitycznych jest 

badanie różnicowej kalorymetrii skanin-

gowej (ang. differential scanning calori-

metry, DSC), należącej do metod analizy 

termicznej umożliwiającej wgląd w zmiany 

zachodzące w  tworzywach w  warunkach 

temperaturowych charakterystycznych dla 

danego polimeru. Badanie polega na zare-

jestrowaniu przemian cieplnych zacho-

dzących w materiale podczas ogrzewania 

i chłodzenia próbki tworzywa wykorzystując 

kalorymetr skaningowy DSC3 (rys. 1).

Tworzywa sztuczne znalazły szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Charakteryzują 
się dużą odpornością i trwałością na czynniki zewnętrzne, dlatego w trosce o środowisko naturalne tak 
istotna jest ich odpowiednia segregacja oraz możliwość recyklingu. 
Chcąc ponownie wykorzystać odpady pochodzące z tworzyw sztucznych, należy je w pierwszej kolej-
ności posortować na określone grupy materiałowe. Rozdział można przeprowadzić na podstawie róż-
nic we właściwościach tworzyw m.in. gęstości, twardości czy oceny zachowania się polimeru w płomie-
niu. Wskazana metoda może jednak okazać się niewystarczająca do prawidłowego ich sklasyfikowania. 
Aby określić, z jakim rodzajem tworzywa mamy do czynienia, niezbędna jest jego identyfikacja, wykorzy-
stując przy tym metody instrumentalne umożliwiające jakościowe określenie składu materiału. Uzyskane 
wyniki mogą być przydatne do określenia dalszego sposobu postępowania z materiałem.

Patrycja Kot
Laboratorium Plastigo

Rys. 1   Aparatura badawcza 

https://www.plastigo.pl/laboratorium.html
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Rys. 2   Termogram DSC próbki tworzywa częściowo krystalicznego (PP) – chłodzenie i II grzanie

Wynikiem badania są krzywe termiczne tzw. termogramy, na 

których wyznacza się charakterystyczne parametry tj. tempe-

ratura topnienia/krystalizacji/zeszklenia, entalpie procesów 

topnienia i krystalizacji na podstawie których dokonywana jest 

identyfikacja rodzaju tworzywa stanowiącego badaną próbkę 

(rys. 2). Wykonując analizę DSC, można również sprawdzić 

czy skład materiału stanowi wyłącznie bazowe tworzywo czy 

występuje mieszania bądź zanieczyszczenie pochodzące od 

domieszki obcego polimeru mogące wpływać na właściwości 

finalnego wyrobu.

Analiza termiczna w szybki sposób pozwala na kontrolowanie 

jakości dostaw materiałów na zgodność z deklaracją producenta 

tworzywa. Wykonując pomiary dla każdej partii produkcyjnej 

i  tym samym zwalniając przebadane tworzywo do produkcji 

mamy wpływ na prawidłowy przebieg procesu technologicz-

nego, jakość produkowanych wyprasek, optymalizację czasu 

produkcji poprzez wyeliminowanie możliwych zagrożeń pocho-

dzących od zastosowanego surowca. Ponadto, metoda różni-

cowej kalorymetrii skaningowej umożliwia wyznaczanie stopnia 

krystaliczności polimerów częściowo krystalicznych, badanie 

odporności na utlenianie oraz stabilności termicznej tworzyw.

Plusy techniki DSC
Zaletą badania DSC jest zastosowanie do pomiaru niewiel-

kiej ilości materiału (kilka miligramów) w  postaci granulatu/

proszku/wyrobu gotowego, szybkie przygotowanie próbki oraz 

szeroki zakres pracy urządzenia umożliwiający analizę właści-

wości termicznych tworzyw termoplastycznych oraz elastome-

rowych. Ze względu na rozległe możliwości badawcze analiza 

DSC znalazła zastosowanie nie tylko w  kontroli jakości, ale 

również w  badaniach naukowych i  opracowaniach nowych 

produktów. Jest rozpowszechniona w analizie polimerów, jak 

i produktów spożywczych oraz farmaceutycznych, dzięki której 

mogą być usprawniane ich procesy technologiczne. Analiza 

DSC ma znaczny potencjał analityczny i należy do podstawo-

wych narzędzi w dzisiejszej praktyce laboratoryjnej. I



84  PlastNews 9’2022

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych  Artykuł promocyjny

CM-700d
CM-700d jest spektrofotometrem w geometrii d/8. Oznacza to, 

że możemy mierzyć barwę ze składową lustrzaną lub bez niej. 

Jego poręczna budowa, lekka waga i  intuicyjna obsługa spra-

wiają, że jest lubiany przez klientów. Można nim łatwo mierzyć 

płaskie powierzchnie, ale tam gdzie mamy kształtne detale to 

właśnie ten spektrofotometr odnajduje się najlepiej. Wystarczy 

raz przeanalizować nim takie elementy i wszystko staje się jasne. 

Świetnie się do tego nadaje. Jednym słowem jest wszechstronny. 

Do tego posiada pełną funkcjonalność z poziomu samego urzą-

dzenia. Co to oznacza? Dzięki niemu możemy wprowadzić usta-

wienia pomiarowe – czyli obserwator, illuminant i ustawić wielkość 

pola pomiarowego. W tej ostatniej kwestii spektrofotometr dyspo-

nuje 2 wymiarami: Ø8 mm i Ø3 mm. Ponadto wprowadzamy 

w samym urządzeniu ilość pomiarów do uśredniania wyników, co 

ma niezwykle istotną kwestię dla jakości pomiarów. Do przecho-

wywania danych mamy do dyspozycji 1000 miejsc dla wzorców 

i 4000 dla próbek. Jeśli potrzebujemy kontrolować detale oparte 

na popularnych wzornikach, to właśnie w tym celu możemy zmie-

rzone numery kolorów przetrzymywać w  pamięci i  następnie 

regularnie sprawdzać możliwe odchyłki na produkowanych 

elementach. Obsługa danych w prosty i jasny sposób przekazuje 

różnice na standardowym układzie współrzędnych kolorów, jakim 

jest L*a*b*. Na ekranie widzimy wyniki zarówno wartości samej 

próbki, jak i w porównaniu do wzorca koloru zarówno w trybie ze 

składową lustrzaną (SCI), jak i bez 

niej (SCE). Oprócz tego urządzenie 

dysponuje ciekawą funkcją, która 

przyspiesza prace decyzyjne. Jest 

to automatyczne przedstawianie 

numeru koloru z bazy zmierzonych 

wzorców do zmierzonej próbki. 

Dzięki czemu od razu po wyko-

naniu pomiaru uzyskujemy infor-

mację, np.  do którego numeru 

RAL czy NCS pasuje zmierzony 

detal. 

CM-26dG
Kiedy potrzebujemy mierzyć przedmioty z  zakresem szer-

szym niż 400-700 nm to warto bliżej zapoznać się z kolejnym 

przykładem świetnie zaprojektowanego urządzenia do pracy 

w ręku, jakim jest CM-26dG. Zakres odbicia światła, który jest 

przetwarzany jest szerszy niż w modelu CM-700d i zaczyna się 

od 360 nm a kończy na 740 nm. Możliwość pomiaru zakresu 

UV wnosi kilka istotnych aspektów w kontroli detali z tworzyw 

sztucznych. Dzięki temu możemy badać kwestie związane 

z rozjaśniaczami optycznymi i  ich wpływu na widzialny zakres, 

który oceniamy wzrokowo. W samym urządzeniu możemy zoba-

czyć, jak wygląda kolor zarówno oświetlony światłem z zawar-

tością UV, jak i bez niego. Urządzenie oprócz pomiaru barwy 

mierzy jednocześnie połysk poprzez wewnętrzny czujnik usta-

wiony pod kątem 60 stopniu. Pełna funkcjonalność urządzenia 

jest dostępna z  samego menu, które jest w  języku polskim. 

Oprócz podstawowych funkcji, takich jak ustawienia pomiarowe, 

rodzaj iluminantów i  obserwatora można wprowadzić uśred-

nianie pomiarów, a  formę przedstawianych wyników można 

ustawić wedle swoich preferencji. Ponadto w  samym urzą-

dzeniu możemy wprowadzać nazwy pomiarów zarówno dla 

próbek, jak i dla wzorców i ustalać, które mają być porównane 

ze sobą. Kolejną, ciekawą funkcją jest możliwość wprowadzenia 

danych wzorca po parametrach L*a*b* bez potrzeby pomiaru 

i następnie w samym urządzeniu można wprowadzić dopusz-

czalne odchyłki. Takie podejście usprawnia 

i  przyspiesza pracę związaną z  akcep-

tacją próbek, ponieważ na wyświetlaczu po 

pomiarze automatycznie widzimy zielone tło 

dla zaakceptowanej próbki i czerwone dla 

tej, która jest poza tolerancją. W sytuacji gdy 

pracując z  urządzeniem CM-26dG mamy 

do przemierzenia elementy, w  których 

potrzebujemy ustalić i  upewnić się, czy 

dobrze wybraliśmy miejsce pomiaru, to 

ten spektrofotometr świetnie nam w  tym 

pomoże. Dlaczego? Bo jest wyposażony 

Kontrola wyglądu tworzyw sztucznych

Sprawdzanie powtarzalności detali z  tworzyw sztucznych wymaga zastosowania różnych urządzeń. 
Jednym z badań jest sprawdzanie wyglądu. Pod tym terminem kryją się pomiary barwy i połysku. W  przy-
padku kontroli koloru warto używać spektrofotometrów Konica Minolta. Są to urządzenia, które charak-
teryzują się odpowiednimi parametrami technicznymi z uwzględnieniem poręcznej i komfortowej pracy. 

Andrzej Wojtkowski
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w wizjer, dzięki któremu widzimy miejsce, 

które zostanie zmierzone. Daje to niesamo-

wity wzrost pewności co do prawidłowych 

wyników pomiarów.

Urządzenie wielokątowe 
CM-M6

Coraz częściej mamy do czynienia 

z  tworzywami, które zawierają dodatki 

metaliczne czy perłowe. Taki zabieg powo-

duje, że przedmioty skrzą się dając przez 

to ciekawy efekt i  podkręcają atrakcyj-

ność przedmiotu wykonanego z tego typu 

tworzywa. Całość wygląda po prostu feno-

menalnie. Zapewne od razu pojawiają się pytania czy takie detale 

można mierzyć i kontrolować? Tak, można. W tym miejscu przy-

daje się urządzenie wielokątowe Konica Minolta. Co to jest? To 

spektrofotometr, który odczytuje odbicie światła pod różnymi 

kątami. Dzięki temu można dowiedzieć się, jak wygląda detal 

pod odpowiednim kątem. Pozwala to na kontrolowanie powta-

rzalności i sprawdzania utrzymywania różnic kolorów pomiędzy 

kątami obserwacji. Konica Minolta posiada tego typu urzą-

dzenie w ofercie i jest to model CM-M6. Dzięki zgrabnej budowie 

pozwala w łatwy i prosty sposób mierzyć powierzchnie różnego 

kształtu. Jego obsługa jest intuicyjna i szybka, szczególnie że 

menu jest w języku polskim. Duża pamięć pomiarowa, wydajna 

bateria i możliwość pracy bezprzewodowej z komputerem spra-

wiają, że urządzenie jest przyjazne w obsłudze. Dla zapewnienia 

wysokiej jakości pomiarowej jest wyposażony w opatentowaną 

technologię dwuwiązkowej ścieżki oświetlenia i  pomiaru. To 

czyni go spektakularnym rozwiązaniem w dziedzinie pomiarów 

lakierów efektowych i pozwala użytkownikowi na pewną pracę, 

bez pomyłek pomiarowych. Oprócz ergonomicznej budowy 

posiada możliwość zamocowania na różnego rodzaju indywidu-

alnych uchwytach poprzez standardowy otwór. Obsługa samego 

spektrofotometru jest prosta i intuicyjna, a duży kolorowy wyświe-

tlacz usprawnia proces kontroli, weryfikacji i  podejmowania 

decyzji związanych z kontrolą powłoki. Po pomiarze na wyświe-

tlaczu widzimy wyniki koloru powierzchni w układzie L*a*b* dla 

kątów -150, 150, 250, 450, 750 i 1100. Pracując z samym urzą-

dzeniem, otrzymujemy pełną funkcjonalność. Oznacza to, że 

możemy wprowadzić ustawienia pomiarowe, przeglądać zmie-

rzone dane, które podzielone są na zbiory wzorców i próbek, 

możemy skasować dane i  wprowadzić nazwę.Jeśli chcemy 

mieć możliwość pracy również przez komputer, to dostępny jest 

program, który pozwala oprócz standardowych funkcji obsługi 

danych na PC, także na pobieranie i wysy-

łanie danych pomiędzy spektrofotometrem 

a komputerem. Kiedy w naszej pracy są do 

sprawdzenia próbki gładkie, bez dodatków 

metalicznych to można posługiwać się 

również tym urządzeniem, ale już analizo-

wanie barwy możemy wykonywać tylko 

pod jednym kątem – 45 stopni. Podsumo-

wując, mając do dyspozycji Konica Minolta 

CM-M6, możemy kontrolować zarówno 

próbki bez dodatków efektowych, jak i te, 

które je zawierają.

Rhopoint IQ-S
Kontrola wyglądu przedmiotów wykonywanych z  tworzyw 

sztucznych to nie tylko pomiary barwy. Warto również spraw-

dzać powtarzalność połysku. Oznacza to, że dysponując poły-

skomierzem możemy mierzyć przedmioty matowe, błyszczące 

i  te o powierzchni lustrzanej. Jeżeli kontrolowane przedmioty 

są płaskie, to warto rozważyć Rhopoint IQ-S. Obsłuży on pełny 

zakres odbicia. To znaczy, że jednym urządzeniem możemy 

kontrolować powierzchnie od matowych, aż do lustrzanych. 

Zapewne może pojawić się potrzeba sprawdzania odbicia od 

małych powierzchni, które są zakrzywione, półkoliste lub wklęsłe. 

Co wtedy? Konica Minolta ma na to odpowiedź. Trzeba zainwe-

stować w połyskomierz o niewielkiej sondzie, która pozwoli zmie-

rzyć niemal każdą część. Przykładem takim może być Flex60 lub 

Flex20 – w zależności, jakie powierzchnie chcemy sprawdzać. 

Pierwszy z nich jest przeznaczony do pomiaru połysków inne niż 

lustrzane i matowe. To właśnie w tym zakresie należy stosować 

pomiar pod kątem 60°. Dla spełnienia standardów pomiaro-

wych posiada pole pomiarowe o wymiarach 6 mm x 12 mm. 

Mniejsze pole pomiarowe posiada drugi połyskomierz przezna-

czony do kontroli wysokich połysków i powierzchni lustrzanych. 

Jego wymiary to 6 mm x 6mm, a obudowa sondy jest niewiele 

większa i dzięki takiej konstrukcji można zmierzyć praktycznie 

wszystkie małe i zakrzywione powierzchnie. 

Jeżeli jesteście Państwo bliżej zainteresowani urządzeniami do 

pomiaru kolorów tworzyw sztucznych, to z chęcią pomożemy 

w doborze odpowiedniego przyrządu. I

Zapraszamy na targi K'2022

Hala 11 / Stoisko F68

http://www.konicaminolta.pl
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Tym artykułem chciałbym się z  Wami podzielić moimi 

spostrzeżeniami w  kwestii mocowania form. Postaram 

się także opisać zalecenia, a w niektórych przypadkach wręcz 

wymagania odnośnie montażu formy.

Pracownik zmieniający narzędzia na wtryskarce musi mieć 

świadomość, że jego praca polegająca na mocowaniu formy 

wtryskowej ma wpływ na bezpieczeństwo swoje i współpracow-

ników, a także form, maszyn i peryferii.

Najczęściej popełniane błędy w mocowaniu form wtryskowych 

i zalecenia:

Rodzaje gwintów
Na halach produkcyjnych możemy spotkać maszyny kupione 

z różnych stron świata i tym samym z różnymi typami gwintów 

w stołach mocujących.

Próba wkręcenia śruby z  gwintem metrycznym do otworu 

z gwintem innego typu skończy się jego uszkodzeniem. Jeżeli 

macie na hali maszynę, która posiada inny typ gwintu, to warto 

zastosować oznaczenie jasno określające inny typ, żeby zapo-

biec ewentualnej pomyłce i uszkodzeniu.

Mocowanie form wtryskowych
z wykorzystaniem łap

Dla wielu pracowników mocowanie form wtryskowych na wtryskarkach jest czynnością bardzo łatwą 
– klucz, kilka śrub i łap, dokręcić i forma zawieszona. Czy jednak zastanawialiście się , z jakimi wymaga-
niami należy takie czynności wykonywać? Czy istnieją zalecenia, którymi należy się kierować?
Najtańszym i najczęściej stosowanym sposobem mocowania form wtryskowych na maszynach jest 
mocowanie przy pomocy różnego rodzaju łap, uchwytów dociskowych.

Adam Sobczyński Ascons

Rys. 1   Minimalna zalecana głębokość wkręcania śrub w stół wtryskarki 
(źródło: https://www.wittmann-group.com/pl)
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Długość śruby
Bardzo ważne jest, żebyście zwrócili uwagę na długość śruby, 

którą musicie wkręcić na co najmniej 1.5 D (D – średnica gwintu) 

w stół maszyny (rys. 1). Z drugiej strony – za długa śruba może 

dojść do końca otworu gwintowanego i  uniemożliwić prawi-

dłowe zamocowanie formy. Siłowe dokręcanie śruby, która osią-

gnęła już maksymalną głębokość w otworze, będzie powodo-

wało naprężenia uszkadzające gwint.

Moment dokręcania
W przypadku zbyt małego naprężenia wstępnego złącze 

śrubowe mogłoby drgać lub poluzować się. W przypadku zbyt 

dużego naprężenia wstępnego istnieje niebezpieczeństwo, 

że złącze śrubowe pęknie. Optymalne naprężenie wstępne 

osiąga się za pomocą właściwego momentu dokręcenia, 

który jest specyficzny dla średnicy śruby, skoku gwintu i klasy 

wytrzymałości.

Jeżeli podczas montażu formy wtryskowej nie stosujesz 

smarowania śrub bądź nakrętek, to siła naprężenia znacząco 

spada i dochodzi do szybszego zużycia elementów gwinto-

wanych. Większość momentu dokręcającego przy dokrę-

caniu bez użycia specjalnego smaru jest wykorzysty-

wana do pokonania tarcia. Jeżeli użyjesz smaru (np. na 

bazie dwusiarczku molibdenu), zmniejszysz tarcie i  przy 

tym samym momencie obrotowym wykorzystasz większe 

napięcie wstępne (rys. 2).

Podkładki pod śrubę, nakrętkę
Powinniśmy używać podkładek ulepszanych cieplnie. Stoso-

wanie miękkich podkładek (rys. 3) powoduje ich odkształ-

cenie i uszkodzenie. W razie uszkodzenia istnieje ryzyko, że 

łeb śruby lub nakrętka „przebije” się przez podkładkę i poluzuje 

mocowanie.

Jeżeli używamy różnego rodzaju łap dociskowych, musimy 

zwracać uwagę czy stosowane przez nas podkładki są 

odpowiednie do rodzaju łapy. Na rys. 4 można zobaczyć, 

że użyto płaskiej podkładki, która nie jest dedykowana do 

tego rodzaju mocowania. Kontakt łba śruby z podkładką jest 

tylko z jednej strony, z drugiej powstaje szczelina, co powo-

duje deformacje na śrubie i ryzyko poluzowania. Stosowanie 

nakrętek zamiast podkładki również jest zabronione. W tym 

przypadku trzeba dostosować długość śruby i  usunąć 

nakrętkę (rys. 5).

Rys. 2   Spadek siły naprężenia w wyniku dokręcania śrub bez użycia 
smaru

Rys. 3   Użyta nieodpowiednia podkładka (opr. własne)
Rys. 4   Nieodpowiedni typ podkładki do typu łapy mocującej  

(opr. własne)
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 FORMY WTRYSKOWE

 DETALE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

DOŚWIADCZENIE I WIEDZA

wsparte nowoczesną technologią 
gwarantują najwyższą jakość 

produkowanych form wtryskowych

Hala 7
Poziom 1

Stoisko B02

Rys. 5   Nakrętka w roli podkładki (opr. własne)
Rys. 6   Dopasowywanie długości śruby poprzez zwiększanie ilości 

podkładek jest niezalecane (opr. własne)

Długość śruby trzeba dopasować do typu łapy i  płyty 

mocującej w  formie wtryskowej w  taki sposób, żeby mini-

malna głębokość wkręcenia wynosiła 1,5 średnicy gwintu, 

a maksymalna długość nie stanowiła ryzyka wkręcenia jej 

do końca otworu gwintowanego. Nie dostosowujcie tej 

długości w  taki sposób, jak przedstawia to rys. 6. W  tym 

przypadku zastosowane podkładki mają również nieodpo-

wiednią twardość.

http://www.alkaz.pl
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Rys. 7   Niepoprawne i zalecane miejsce śruby dokręcającej (opr. własne)

Dołącz do

Katalogu 
Firm

www.plastnews.pl

Pozycja łapy
Śruba, którą dokręcamy łapę, powinna być umieszczona 

możliwie blisko formy wtryskowej. Siła, z  którą będziemy 

dokręcać, będzie efektywnie oddziaływać na formę, a  nie 

na podporę, co da pewne zamocowanie narzędzia. Im dalej 

umieścisz śrubę od formy wtryskowej tym będzie większe 

ryzyko wysunięcia się narzędzia lub luzowania połączenia 

podczas pracy maszyny. Jeżeli nie spełniasz wymogów 

pokazanych na rys. 7, to powinieneś zmienić miejsce moco-

wania łapy.

Podsumowanie
Ilość zagadnień, jaką można poruszyć w  kwestii moco-

wania form wtryskowych na wtryskarkach, jest bardzo duża. 

Błędy popełniane na halach produkcyjnych wynikają najczę-

ściej z niewiedzy osób wykonujących przezbrojenie, dlatego tak 

ważna jest dyskusja i edukacja w tym temacie. Powyższe uwagi 

dotyczące błędów i  ewentualnych zaleceń powinniście wziąć 

sobie do serca. Ryzyko, jakie występuje na stanowisku odpo-

wiedzialnym za przezbrojenia jest duże, a pewne zamocowanie 

formy wtryskowej skutecznie je minimalizuje. I

https://www.plastnews.pl/katalog
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