
Nowości w identyfikacji tworzyw 
Najnowsze trendy technologiczne, rosnąca popularność telefonów komórkowych, palmtopów i innych elektronicz-
nych urządzeń przenośnych powszechnego użytku, powodują wprowadzanie na rynek wielu wysokowydajnych, 
zminiaturyzowanych podzespołów. I dokładnie to samo dzieję się w świecie technologii dotyczącej aparatury do 
identyfikacji tworzyw. Co chwilę coś nowego, coś mniejszego, coś udoskonalonego i tak bez końca. A jak wygląda 
sytuacja w przypadku firm oferujących urządzenia do identyfikacji tworzyw? Czy wzbogacają one swoją ofertę 
o nowe urządzenia, a może dokonano modyfikacji w tych już znanych na rynku?   42

Formowanie rotacyjne – rotomoulding 
Rotomoulding - technika przetwórstwa tworzyw sztucznych, która wbrew opiniom, jest w miarę popularna. Podsta-
wowymi jej zaletami są niewielkie naprężenia wewnętrzne w produktach oraz relatywnie niskie koszty oprzyrządowa-
nia produkcyjnego – form.   54
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 Aktualności 

Grupa CIECH, rozpoczęła produkcję najwyższej jakości maseczek 

ochronnych, zgodnych ze standardem europejskim EN 149:2001, 

których skuteczność filtracyjna osiąga klasę FFP2 (≥94%). Dzięki temu 

zapewnią użytkownikom przetestowaną ochronę podczas trwającej 

pandemii oraz przed zanieczyszczeniami powietrza, sprawdzając się 

również jako zabezpieczenie przeciwpyłowe w budownictwie, górnic-

twie czy pracy laboratoryjnej1. Produkowane przez CIECH półmaski 

filtrujące FFP2 powstają na nowo uruchomionej instalacji w  zakła-

dzie CIECH w  Bydgoszczy, której pełne moce produkcyjne sięgają 

ok. 50 tys. sztuk dziennie. Maseczki posiadają także atest Polskiego 

Zakładu Higieny.

W trakcie pandemii COVID-19, CIECH już kilkukrotnie rozwijał 

swoją produkcję, dostosowując ją do potrzeb zmieniającego 

się świata. CIECH Sarzyna wyprodukował na potrzeby pracow-

ników Grupy, ich rodzin oraz społeczności lokalnej, płyn dezynfe-

kujący KETUSAR. Z kolei CIECH Vitrosilicon wydrukował na swoich 

drukarkach 3D przyłbice ochronne dla pracowników służby zdrowia 

z powiatu żagańskiego.

Teraz Grupa CIECH rozpoczyna przedsięwzięcie o znacznie więk-

szej skali i znaczeniu: produkcję najwyższej jakości maseczek ochron-

nych w zakładzie wytwórczym w Bydgoszczy. Są one otrzymywane 

w 100 proc. w Polsce, a do ich produkcji wykorzystano surowce od 

polskich producentów. Skomplikowany i skrupulatny proces certyfikacji 

został także przeprowadzony w kraju, przez uprawnioną do tego insty-

tucję – Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Maseczki skutecznie chronią układ oddechowy przed stałymi 

i  ciekłymi cząstkami tworzącymi aerozole (pyły, dymy, mgły) –  co 

potwierdza przyznany im certyfikat EN 149:2001 w klasie ochronnej 

FFP2. Dlatego – zgodnie z rekomendacjami WHO – maseczki uznano 

za jeden z kluczowych środków ochrony, który ogranicza potencjalną 

ekspozycję na koronawirusa i  może wpłynąć na zmniejszenie jego 

transmisji. Sprawdzą się one również jako ochrona przed zanieczysz-

czeniami powietrza oraz jako środki ochrony indywidualnej w zakładach 

produkcyjnych, fabrykach, górnictwie, laboratoriach, farmaceutyce, 

rolnictwie czy na budowach.

– Od początku pandemii naszym priorytetem było podjęcie działań zmie-

rzających do ochrony i wsparcia naszych pracowników, partnerów, podwy-

konawców, a  także systemu ochrony zdrowia. Staramy się elastycznie 

dostosowywać potencjał zakładów Grupy do zmieniających się potrzeb. 

Efektem tego jest rozpoczęcie produkcji maseczek ochronnych, w zaledwie 

pięć miesięcy. W tym czasie zakupiliśmy i uruchomiliśmy w bydgoskich 

zakładach linię produkcyjną i - co najważniejsze – zakończyliśmy z sukcesem 

proces certyfikacji maseczek klasy FFP2. Warto szczególnie podkreślić, że 

nasze maseczki są produkowane w Polsce, na bazie krajowych surowców 

i komponentów. Wiele wskazuje na to, że pozostaną z nami jeszcze długo, 

nie tylko ze względu na pandemię, ale i  jakość powietrza, którym oddy-

chamy – mówi Dawid Jakubowicz, prezes zarządu CIECH S.A.

Linia produkcyjna CIECH Pianki pozwala na wytwarzanie maseczek 

w różnych konfiguracjach, zarówno pod kątem ilości warstw, jak i wyko-

rzystywanych włóknin filtracyjnych. Pozwala to na uzyskanie maseczek 

o różnym stopniu filtracji.

– Ostatnie miesiące to intensywne przygotowania do procesu 

produkcji. Pozyskaliśmy bardzo dobrej jakości materiały od polskich 

dostawców, a  także przeprowadziliśmy dziesiątki testów zakończo-

nych pozytywną certyfikacją. Produkujemy maseczki najwyższej jakości, 

będące realnym wsparciem w okresie pandemii i chroniące przed zanie-

czyszczonym powietrzem. Dzięki zaangażowaniu pracowników CIECH 

Pianki i  wsparciu naszego właściciela, weszliśmy w  zupełnie nowy 

segment rynkowy i mamy możliwość przyczynić się do realizacji polityki 

społecznej odpowiedzialności biznesu w ramach Grupy CIECH – mówi 

Michał Budzyński, prezes zarządu CIECH Pianki.

Nominalna wydajność linii produkcyjnej w Bydgoszczy wynosi ponad 

10 mln sztuk rocznie. Produkt pakowany będzie w opakowania zbiorcze 

po 25 lub 50 szt. i przeznaczony jest na rodzimy rynek. Wytwarzane 

przez CIECH półmaski filtrujące FFP2, które niebawem trafią do regu-

larnej sprzedaży, są wykonane z kilku warstw materiałów (w tym również 

o właściwościach filtracyjnych) i dopasowują się do kształtu twarzy.

Maseczki produkowane przez CIECH są sprzętem ochronnym, 

gotowym do natychmiastowego użycia. Spełniają unijną normę 

„EN  149:2001+A1:2009 Sprzęt ochrony układu oddechowego 

– półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami”. Powinny być stoso-

wane do 8 godzin, a potwierdzona skuteczność ich filtracji to 94 proc.

Uruchomiona produkcja maseczek będzie działalnością dodatkową 

spółki CIECH Pianki – nadal jej podstawowym obszarem działania jest 

wytwarzanie pianek poliuretanowych, stosowanych głównie w prze-

myśle meblarskim. Firma zatrudnia 130 osób. 

1 o ile stężenie fazy rozproszonej aerozoli w powietrzu nie przekroczy wartości 10x NDS 

(Najwyższe Dopuszczalne Stężenie czynnika szkodliwego, którego oddziaływanie na 

pracownika w ciągu przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy przez jego okres 

aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia).

Grupa CIECH uruchomiła produkcję polskich, certyfikowanych 

maseczek ochronnych klasy FFP2
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Szybka dostawa!
Popularne modele wtryskarek  
są dostępne bezpośrednio  
z polskiego magazynu Plastigo.

Zobacz 
magazyn Plastigo

Ambasadorzy wybrani – czas na wspólne ciekawe działania

Wiktoria, Magdalena, Katarzyna i Michał – to 

imiona nowych Ambasadorów Marki Grupa 

Azoty. Chętnych do bycia Ambasadorem 

w  4  edycji programu była rekordowa liczba 

ponad 60 osób. Zgodnie z zasadami programu 

każda z czterech głównych spółek Grupy wybrała 

po jednym ambasadorze, który będzie reprezen-

tował markę w roku akademickim 2020/2021.

Głównym celem programu jest długofalowa 

współpraca z wyłonionymi podczas naborów 

do programu studentami czy doktorantami, 

tak, aby pełniąc rolę ambasadorów – repre-

zentowali największy koncert chemiczny na 

uczelniach i czuli się częścią Grupy Azoty. 

Z powodu sytuacji epidemiologicznej inau-

guracyjne spotkanie odbyło się w  formule 

on-line. Nowi ambasadorzy nagrali więc filmy 

i w nich oryginalnie przedstawili swoje pasje 

i pomysły na współpracę z Grupą Azoty.

– Jestem pod wrażeniem propozycji przed-

stawionych przez Ambasadorów. Zapre-

zentowali interesujące, autorskie pomysły 

na promowanie marki naszej Grupy Kapita-

łowej w środowisku akademickim. Cieszę się, 

że sporo inspirujących działań przed nami 

–  podkreśla Grzegorz Kądzielawski, wice-

prezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Nowymi Ambasadorami Marki Grupa Azoty 

zostali: doktorantka Wiktoria Tomal (Poli-

technika Krakowska) – Grupa Azoty S.A oraz 

studenci Michał Tolko (Uniwersytet Szcze-

ciński) – Grupa Azoty Police, Katarzyna Tutaj 

(Politechnika Warszawska) – Grupa Azoty 

Puławy i Magdalena Zawadzka (Politechnika 

Śląska) – Grupa Azoty Kędzierzyn.

– Jest mi niezmiernie miło, że będę repre-

zentować Grupę Azoty na krakowskich uczel-

niach. Stawiam na kreatywność i  zaangażo-

wanie ze strony studentów, a także samorządów 

studenckich i doktoranckich. Będą organizować 

m.in. konsultacje online dla studentów, aby 

w ten sposób zdobywali wiedzę i rozwijali swoje 

zainteresowania chemiczne. Deklaruję pomoc 

w organizacji stażów dla najlepszych studentów 

w Grupie Azoty – mówi  Wiktoria Tomal.

Do zadań ambasadora należy aktywna 

promocja marki Grupa Azoty wśród studentów 

i  doktorantów, bieżące śledzenie jej działań 

w mediach branżowych, zamieszczanie mate-

riałów informacyjno-promocyjnych na porta-

lach społecznościowych. Ambasadorzy 

wspierają także Grupę Azoty przy spotka-

niach, seminariach, warsztatach, wydarze-

niach – także w  formule online i   informują 

opiekuna o wydarzeniach organizowanych na 

uczelniach.

Na najlepszych ambasadorów czeka 

m.in. wsparcie w realizacji własnych projektów 

naukowych oraz płatne staże. Ponadto otrzy-

mują miesięczne wynagrodzenie, mają możli-

wość udziału w spotkaniach z przedstawicie-

lami szczebla menadżerskiego Grupy Azoty 

czy poznawania zakładów. 
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#TarczaNaukowa: Łukasiewicz produkuje maseczki medyczne

Naukowcy i  inżynierowie Łukasiewicza skon-

struowali od podstaw linie produkujące maseczki 

medyczne z  polskich surowców. W  skład 

konsorcjum projektowego wchodzą przedstawi-

ciele Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicz-

nych w Łodzi oraz Instytutu Tele- i Radiotechnicz-

nego w Warszawie. Zespół projektowy, którego 

liderem jest Małgorzata Zwolińska, z-ca dyrek-

tora Łukasiewicz – IBWCh oraz Marcin Kiełba-

siński – kierownik Centrum Badawczego Tech-

nologii Przemysłowych ze strony Ł-ITR stworzył 

polską linię produkcyjną wykorzystującą techno-

logię zgrzewania ultradźwiękowego do produkcji 

masek medycznych o wysokiej zdolności filtracji.

Przy konstruowaniu linii zgrzewających, inży-

nierowie zastosowali specjalistyczne przetwor-

niki oraz najnowszej klasy generatory ultradźwię-

kowe, opracowane i  wykonane w  całości 

w  Łukasiewicz-ITR. Zaimplementowali także 

12 własnych, opatentowanych rozwiązań w celu 

zapewnienia najwyższej jakości i niezawodności 

urządzeń. Zastosowana metoda zgrzewania 

i wycinania ultradźwiękowego w  linii technolo-

gicznej jest bezpieczna dla środowiska, energo-

oszczędna i nie generuje szkodliwych substancji.

– Poza wykonaną przez Ł-ITR linią ultradźwię-

kową do produkcji maseczek medycznych, 

Ł-IBWCh odtworzył w pełni polską linię techno-

logiczną do produkcji polipropylenowej włókniny 

pneumotermicznej. Jest ona wysokiej jakości 

materiałem filtracyjnym będącym głównym skład-

nikiem produkowanych maseczek. Maseczki 

medyczne wyprodukowane z  wykorzystaniem 

włókniny filtracyjnej wytworzonej w Łukasiewicz-

-IBWCh charakteryzują się wysoką efektywno-

ścią filtracji bakteryjnej. Efekt ten uzyskany został 

poprzez naniesienie ładunku elektrostatycznego 

na powierzchnię mikrowłókien polipropyleno-

wych tworzących włókninę. Zatem wytworzenie 

zarówno półproduktów, jak i  finalnego wyrobu 

w Łukasiewicz – IBWCh czyni z nas niezależnego 

od zewnętrznych dostawców producenta masek 

medycznych o najwyższej jakości. Było to dla nas 

priorytetem w tym projekcie – podkreśla dr Rado-

sław Dziuba, dyrektor Łukasiewicz – IBWCh.

– Zgodnie z obietnicą złożoną jeszcze przed 

wakacjami, maseczki produkujemy z polskich 

komponentów na polskich maszynach i dzięki 

polskiej myśli technologicznej. Opracowanie 

linii i produkcja nie byłyby możliwe bez dobrej 

współpracy instytutów Łukasiewicza, które 

stworzyły zarówno linię, jak i materiał filtracyjny 

będący istotą maseczki. Łukasiewicz – IBWCh 

dysponuje trzema liniami o łącznej wydajności 

do 2 000 000 sztuk maseczek na miesiąc – 

dodaje Michał Janasik, wiceprezes Łukasie-

wicza ds. finansów i komercjalizacji.

Instytuty ŁUKASIEWICZA aktywnie włączyły 

się w walkę ze skutkami pandemii. Działania te 

realizowane są pod wspólnym szyldem #Tarcza-

Naukowa. Na różnym etapie zaawansowania 

znajduje się obecnie kilkanaście projektów 

naukowo-badawczych i inżynierskich. 
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Grupa Azoty zainteresowana projektem stworzenia Polskiego 

Cyfrowego Operatora Logistycznego

Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku

27 listopada br. w  siedzibie ministerstwa aktywów państwowych 

odbył się briefing dotyczący utworzenia Polskiego Cyfrowego Operatora 

Logistycznego („PCOL”), spółki będącej operatorem zaawansowanej 

platformy dla nadawców i przewoźników. Wśród podmiotów zainte-

resowanych takim rozwiązaniem znalazła się również Grupa Azoty, 

którą reprezentował wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A. dr Grzegorz 

Kądzielawski.

Korzyści z noworealizowanej inicjatywy odnosić mają zarówno spółki 

Skarbu Państwa, jak i sam Skarb Państwa. Wśród zalet tego przed-

sięwzięcia wymieniane są między innymi: zachowanie tożsamości naro-

dowej jednej z głównych gałęzi gospodarki, synergie pomiędzy spół-

kami, możliwość ekspansji zagranicznej polskiej spedycji, ochrona 

rodzimego rynku transportu oraz optymalizacja kosztów transportu 

w  polskiej gospodarce. Nie bez znaczenia są również oczekiwane 

lepsze wyniki finansowe zainteresowanych podmiotów, choćby ze 

względu na wpływ logistyki na marże produktów.

To olbrzymie przedsięwzięcie ma mieć także realny wpływ na wzrost 

PNB (Produkt Narodowy Brutto) oraz lepszą kontrolę nad transportem 

odpadów z zagranicy. Należy również zaznaczyć, że projekt stworzy możli-

wość zarządzania transformacją w kierunku zielonego transportu.

Korzyści z  utworzenia Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycz-

nego odczuć mają także polskie firmy transportowe, chociażby 

poprzez pewność płatności i ich przyspieszone terminy, ochronę rynku 

przed przejęciem przez zagranicznych pośredników oraz eliminację 

nieuczciwej konkurencji. Wszystko opierać się ma na uczciwych stan-

dardach świadczenia usług i dostępie do większego rynku.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia spółki Skarbu Państwa będą mogły 

zoptymalizować koszty i zadbać o bezpieczeństwo łańcucha dostaw, 

przy jednoczesnym braku konieczności wymiany systemów TMS 

(Transportation Management System).

W budowę platformy dla nadawców i przewoźników zaangażowana 

będzie Giełda Papierów Wartościowych.

– GPW ma blisko 30 letnie doświadczenie w tworzeniu, ale też rozwoju 

platform obrotu i dysponujemy środkami oraz technologią umożliwiającą 

bezpieczne realizacje transakcji i rozliczeń oraz najwyższy poziom zabez-

pieczania danych. W ramach PCOL będziemy mieli dostęp do transportu 

kołowego, kolejowego i lotniczego. Projekt docelowo ma być dedyko-

wany dla całego rynku TSL – mówi Marek Dietl, prezes zarządu GPW.

– Poszukiwanie synergii, konsolidacja, optymalizacja kosztów, inno-

wacyjność z naciskiem na zielony ład – taki sposób działania jest nam, 

jako Grupie Azoty bardzo bliski. Projekt Polskiego Cyfrowego Operatora 

Logistycznego realizuje właściwie wszystkie te cele, stąd nasze natu-

ralne nim zainteresowanie – podkreślił dr Grzegorz Kądzielawski, wice-

prezes zarządu Grupy Azoty S.A. 

23 listopada br. ruszyła kolejna edycja prowadzonej od kilku lat przez 

Fundacja PlasticsEurope Polska kampanii edukacyjno-społecznej pt. 

„Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”, która przypomina o szko-

dliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na 

wolnym powietrzu. Na monitorach w autobusach, tramwajach i kolejach 

dojazdowych w różnych regionach Polski, m.in. we Wrocławiu, Łodzi, 

Białymstoku, Poznaniu oraz w aglomeracji Górnego Śląska emitowany 

jest krótki animowany spot, w prosty sposób ilustru-

jący hasło kampanii.

Problem złej jakości powietrza w  Polsce, szcze-

gólnie dotkliwy w okresie jesienno-zimowym, od dłuż-

szego czasu obecny jest w świadomości publicznej. 

Europejskie statystyki wskazują, że Polska należy do 

krajów o  najbardziej zanieczyszczonym powietrzu, 

ponadto znajduje się w czołówce krajów z najwyż-

szym odsetkiem przedwczesnych śmierci spowodo-

wanych złą jakością powietrza. Na większości tery-

torium Polski za zanieczyszczenie powietrza odpo-

wiada w głównej mierze tzw. niska emisja, czyli emisje 

z  pojazdów oraz z  domowych palenisk i  kotłowni. 

Duży udział ma tu naganne zjawisko spalania 

odpadów w  piecach, a  świadomość negatywnych skutków, takich 

praktyk, wydaje się być w społeczeństwie ciągle bardzo niska, mimo 

nieustannej obecności tematu smogu w mediach.

Odpady tworzyw sztucznych („plastiki”) są często spalane w przydo-

mowych piecach i kotłowniach ze względu na wysoką wartość opałową 

tego materiału, ale w  obecnym systemie gospodarowania odpadami 

w Polsce nie ma racjonalnego uzasadnienia dla takiego postępowania. 

Spalając plastik nie tylko marnuje się surowiec do recy-

klingu, ale także emituje do powietrza pyły i inne szko-

dliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanie-

czyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szko-

dząc sobie i innym. Należy więc uświadomić sobie, że 

potencjalne znikome korzyści (ewentualna oszczędność 

opału) nie mogą być żadnym argumentem w zestawieniu 

z ogromnymi negatywnymi skutkami palenia odpadów, 

zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i  dla środowiska. 

Odpady tworzyw to wartościowy materiał, który poprzez 

recykling mechaniczny można ponownie wykorzystać 

do wyprodukowania nowych wyrobów. W ten sposób, 

realizowana jest podstawowa zasada zrównoważonego 

rozwoju – racjonalne wykorzystanie zasobów. 
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LANXESS potwierdza i precyzuje prognozy na rok 2020

LANXESS pozostaje na dobrej drodze 

pomimo konsekwencji kryzysu spowodowa-

nego pandemią. Po trzecim kwartale produ-

cent specjalistycznych środków chemicznych 

potwierdza i precyzuje prognozy na rok 2020. 

Obecnie należy oczekiwać, że EBITDA przed 

uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych za 

cały rok wyniesie od 820 do 880  mln euro. 

Poprzednio oczekiwano zysku w zakresie od 

800 do 900 mln euro.

– Utrzymujemy kurs na wzburzonych 

wodach kryzysu spowodowanego pandemią. 

Doprecyzowaliśmy nasze prognozy na rok 

2020 – mówi Matthias Zachert, prezes zarządu 

LANXESS AG. – Chcemy zrealizować zamie-

rzenia, o  których informowaliśmy wiosną. 

Wziąwszy pod uwagę, jak niepewne są czasy 

i  jak wiele jest niewiadomych, to wspaniałe 

osiągnięcie całego zespołu LANXESS. Jestem 

z tego niezwykle dumny.

LANXESS wypłaci specjalną premię za 

nadzwyczajne zaangażowanie swoich pracow-

ników w  czasie pandemii. – W  utrzymaniu 

działalności w  okresie kryzysu kluczową rolę 

odegrali przede wszystkim pracownicy naszych 

zakładów wytwórczych. Poprzez tę premię 

chcielibyśmy podziękować im i  wszystkim 

innym, którzy w ciągu ostatnich miesięcy wyka-

zali się wyjątkowym zaangażowaniem – wyja-

śnia Matthias Zachert. Koncern LANXESS 

przeznaczy łącznie na te premie kilka milionów 

euro. Wysokość wypłaconej kwoty będzie 

się różnić w  zależności od zajmowanego 

stanowiska. W  Niemczech premia specjalna 

zostanie wypłacona w  grudniu. W  innych 

krajach obowiązują inne zasady.

Kryzys koronawirusowy wpłynął 
na wyniki biznesowe

Kryzys koronawirusowy utrzymał wpływ na 

wyniki biznesowe w trzecim kwartale. Wartość 

EBITDA przed uwzględnieniem pozycji 

nadzwyczajnych sięgająca 193  mln euro 

oznacza spadek o 28,3 proc. w porównaniu 

z  ubiegłorocznym wynikiem (269  mln euro). 

Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji 

nadzwyczajnych spadła do 13,2 proc. wobec 

15,8 proc. w  poprzednim kwartale. Poza 

pandemią na wynik wpływ miały m.in. plano-

wany poważny przestój remontowy w Belgii, 

konsekwencje spadku cen sprzedaży i nieko-

rzystne wahania kursowe (w szczególności 

dolara amerykańskiego). Tymczasem działal-

ność w segmencie Consumer Protection nadal 

pomyślnie się rozwijała. Pojawiły się również 

pozytywne sygnały z  rynków w  porównaniu 

z poprzednim kwartałem.

– W wielu jednostkach dostrzegamy oznaki 

poprawy sytuacji – podkreśla Matthias 

Zachert. – Popyt w  kluczowych branżach, 

w tym w sektorze motoryzacyjnym, ponownie 

wzrósł w  porównaniu z  drugim kwartałem. 

Pozytywne sygnały docierają do nas zwłaszcza 

z Chin i Stanów Zjednoczonych.

Sprzedaż Grupy sięgnęła 1,461 mld euro, 

co oznacza spadek o  14,3 proc. wobec 

1,704  mld euro rok wcześniej. Zysk 

netto z  działalności kontynuowanej spadł 

o 68,4 proc. – z 79 mln do 25 mln euro.

Słaby popyt ze strony branży 
automotive wpłynąl na wyniki 
segmentu Engineering Materials

Pandemia wywarła niekorzystny wpływ na 

segment Specialty Additives również w trzecim 

kwartale. Wielkość sprzedaży znacznie się 

zmniejszyła – szczególnie z powodu niższego 

popytu ze strony przemysłu motoryzacyjnego 

i lotniczego. Negatywny wpływ miały również 

niższe ceny sprzedaży i niekorzystne wahania 

kursowe. Sprzedaż spadła o  18,5 proc., 

z 503 mln do 410 mln euro. Marża EBITDA 

przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczaj-

nych wyniosła 65 mln euro – była o 33,0 proc. 

niższa w porównaniu z ubiegłorocznym wyni-

kiem (97  mln euro). Marża EBITDA (przed 

uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych) 

zmniejszyła się z 19,3 proc. do 15,9 proc.

Na segment Engineering Materials wpływ 

miał słaby popyt w przemyśle motoryzacyjnym, 

szczególnie w Europie, choć uległ on poprawie 

w  porównaniu do poprzedniego kwar-

tału. Sprzedaż wyniosła 285 mln euro i była 

o 19,3 proc. niższa w porównaniu do poziomu 

353 mln euro w roku ubiegłym – również ze 

względu na niższe ceny sprzedaży i  nieko-

rzystny wpływ wahań kursowych. Na EBITDA 

przez uwzględnieniem pozycji nadzwyczaj-

nych zaważył planowany duży przestój remon-

towy w Belgii, a także słaby popyt, powodując 

spadek zysków o  44,1  proc., z  59  mln do 

33 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględ-

nieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 

11,6 proc., poniżej 16,7 proc. odnotowanych 

w roku poprzednim.

LANXESS kontynuuje 
poprawę w zakresie kryteriów 
zrównoważonego rozwoju

Rok temu przedstawiciele koncernu ogłosili, 

że do 2040 roku LANXESS osiągnie neutral-

ność klimatyczną. Obecnie producent specja-

listycznych środków chemicznych wyznaczył 

sobie nowe cele w  zakresie zrównoważonej 

gospodarki wodnej. W  ramach programu 

„Water Stewardship” koncern LANXESS 

początkowo wzmocni zrównoważoną gospo-

darkę wodną poprzez realizację konkretnych 

projektów lokalnych w  czterech zakładach 

zlokalizowanych na obszarach o  najwięk-

szym stresie wodnym. Celem jest zmniej-

szenie bezwzględnego poboru wody w  tych 

miejscach o 15 proc. do 2023 roku. Doświad-

czenia zdobyte w  ramach tych projektów 

powinny przyczynić się do dalszej poprawy 

w zakresie racjonalnego wykorzystania wody 

na całym świecie.

Koncern LANXESS poprawił również swój 

rating MSCI ESG z oceny BBB na A. Jest to 

wynik przyjęcia strategii klimatycznej, dobrze 

sformułowanych zasad ładu korporacyj-

nego i zdecydowanych wysiłków w dziedzinie 

bezpieczeństwa chemicznego. Źr
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BASF wylicza ślad węglowy wszystkich  

produktów handlowych

BASF zamierza podawać klientom całko-

wite wartości emisji CO2 (tzw. ślad węglowy) 

wszystkich swoich produktów. Ślad węglowy 

produktu (ang. Product Carbon Footprint, 

PCF) obejmuje sumę emisji gazów cieplar-

nianych związanej z danym produktem – od 

zakupu surowca poprzez wykorzystanie 

energii w  procesach produkcyjnych aż do 

chwili, w  której produkt opuszcza fabrykę 

BASF, by trafić do odbiorcy.

– Zrównoważony rozwój i  digitalizacja 

to podstawowe elementy naszej strategii 

korporacyjnej, którą konsekwentnie wdra-

żamy. Obliczając ślad węglowy, łączymy te 

elementy ze sobą, aby w bardziej przejrzysty 

dla klienta sposób informować o emisji zwią-

zanej z  poszczególnymi produktami BASF. 

Dzięki temu możemy wspólnie z naszymi klien-

tami opracowywać plany redukcji emisji CO2 

w całym łańcuchu wartości, aż do końcowego 

produktu przeznaczonego dla konsumenta 

– wyjaśnia dr Martin Brudermuller, prezes 

zarządu BASF SE.

BASF wylicza wartość śladu węglowego 

poszczególnych produktów od 2007 r. Wyko-

rzystując autorskie rozwiązanie cyfrowe, BASF 

będzie mógł obliczyć ślad węglowy około 

45 000 swoich produktów handlowych sprzeda-

wanych na całym świecie. W najbliższych miesią-

cach BASF rozpocznie obliczenia dla wybranych 

segmentów produktów i klientów, a do końca 

2021 r. planuje udostępnić dane dotyczącego 

śladu węglowego całego asortymentu.

– Kwestie ochrony klimatu stają się coraz 

ważniejsze, również dla naszych klientów. 

W przyszłości będziemy w stanie dostarczać 

rzetelnych danych, dzięki którym odbiorcy 

naszych produktów łatwiej ocenią realizację 

własnych celów dotyczących ochrony klimatu – 

powiedział Christoph Jakel, szef działu Corpo-

rate Sustainability. – Na podstawie wartości 

śladu węglowego produktów nasi klienci mogą 

wytypować obszary, w których istnieje poten-

cjał dalszej eliminacji emisji gazów cieplar-

nianych. Już teraz oferujemy im możliwość 

zmniejszenia śladu węglowego wybranych 

produktów poprzez wykorzystanie alternatyw-

nych surowców i odnawialnych źródeł energii.

Za przykład może tu posłużyć stosowane 

przez BASF podejście bilansu masowego, 

zgodnie z którym w zakładach produkcyjnych 

działających według koncepcji Verbund zasoby 

kopalne zastępuje się surowcami odnawialnymi 

z  odpadów organicznych i  olejów roślinnych, 

zaś udział takich surowców w sprzedawanym 

produkcie jest określany metodami matematycz-

nymi. Innym przykładem zastosowania metody 

bilansu masowego jest projekt ChemCycling. Od 

2020 r. BASF oferuje swoim klientom pierwsze 

komercyjne ilości produktów wytwarzanych 

z wykorzystaniem odpadów z tworzyw sztucz-

nych poddanych recyklingowi chemicznemu, 

wprowadzanych jako surowiec na początku 

łańcucha wartości. Produkty handlowe wytwo-

rzone przez BASF według dwóch opisanych 

wyżej koncepcji mają takie same właściwości 

jak produkty powstające wyłącznie na bazie 

surowców kopalnych, ale charakteryzują się 

mniejszym śladem węglowym.

Ochrona klimatu stanowi istotny element 

strategii BASF. Firma stawia sobie za cel 

utrzymanie stałego poziomu emisji związa-

nych z produkcją do 2030 r., bez uszczerbku 

dla dynamiki rozwoju przedsiębiorstwa. BASF 

stosuje trzyelementowe podejście polega-

jące na zwiększaniu wydajności produkcji 

i  procesów, zakupie energii elektrycznej ze 

źródeł odnawialnych oraz opracowywaniu 

nowych i niskoemisyjnych procesów.

Konieczność porównywalnych 
standardów

BASF stosuje metody oceny zrównowa-

żonego rozwoju od 25 lat. Obejmuje to zbie-

ranie i  przetwarzanie danych w  celu pomiaru 

wkładu na rzecz zrównoważonego rozwoju, 

jak ma to miejsce obecnie w przypadku metod  

SEEBalance czy Sustainable Solution Steering. 

Wyliczenia śladu węglowego produktów doko-

nywane przez BASF opierają się na obszernej 

bazie danych dotyczących emisji we  własnej 

sieci produkcyjnej oraz na wysokiej jakości 

uśrednionych danych dotyczących kupowanych 

surowców i energii. Metodologia ta jest zgodna 

z ogólnymi normami dotyczącymi analizy cyklu 

życia, np. ISO 14044 czy ISO 14067, a  także 

z  normą produktową protokołu dotyczącego 

emisji gazów cieplarnianych.

BASF konsekwentnie wprowadza wytyczne 

dotyczące obliczania śladu węglowego 

poszczególnych produktów w  przemyśle 

chemicznym, przyczyniając się do ujednoli-

cania zasad w tym zakresie oraz zapewnienia 

porównywalności produktów w całej branży. 

– Promujemy standaryzację we  współpracy 

z rozmaitymi partnerami – mówi Jakel. 



13  PlastNews 12’2020

 Aktualności 

Publikacja w języku angielskim zawiera 

dane na temat produkcji i  zapotrzebo-

wania na tworzywa sztuczne w Europie 

w roku 2019 oraz rozszerzone dane za 

2018  r. dotyczące zagospodarowania 

odpadów tworzyw. Fundacja PlasticsEu-

rope Polska wkrótce opublikuje polskie 

tłumaczenie tego raportu w  języku 

polskim.

 

Czego dowiemy się  
z nowej publikacji? 

Zaprezentowane w  raporcie dane 

wskazują, że w  ujęciu globalnym, 

produkcja tworzyw sztucznych w 2019 r. utrzymała trend wzrostowy, 

jednak tempo wzrostu było nieco niższe niż w  poprzednich latach. 

Chiny umocniły swoją pozycję lidera – kraj ten odpowiada za niemal 

jedną trzecią światowej produkcji tworzyw. 

Dane za 2019 r. dotyczące Europy wskazują spadek produkcji i zapo-

trzebowania na tworzywa sztuczne w stosunku do roku 2018, czego 

główną przyczyną było zmniejszenie 

zapotrzebowania na wyroby z sektorów, 

takich jak motoryzacja, opakowania czy 

sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

Pomimo spowolnienia gospodarczego 

europejski przemysł tworzyw utrzymał 

dodatni bilans handlowy, który wyniósł 

w 2019 roku 13 mld euro. 

W roku 2020, głęboko naznaczonym 

kryzysem spowodowanym pandemią 

COVID-19, po gwałtownym spadku 

w  pierwszych sześciu miesiącach, 

produkcja tworzyw w  drugiej połowie 

roku zaczęła się odbudowywać. Można 

się spodziewać, że ta sytuacja utrzyma się do końca 2020 roku i w roku 

2021, natomiast poziomu produkcji sprzed kryzysu prawdopodobnie 

nie uda się osiągnąć do roku 2022. 

Więcej informacji na temat europejskiego przemysłu tworzyw sztucz-

nych i jego wkładu do rozwoju gospodarczego i dobrobytu społecznego 

w publikacji „Tworzywa sztuczne: Fakty 2020”. 

Stowarzyszenie PlasticsEurope opublikowało najnowszą 

edycję dorocznego raportu „Tworzywa sztuczne: Fakty”
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USA: 
Wielki generator odpadów

Autorzy najnowszego badania, którego 

wyniki zostały opublikowane w  artykule 

„The United States’ contribution of plastic 

waste to land and ocean” wskazują, że Stany 

Zjednoczone generują więcej plastikowych 

śmieci niż jakikolwiek inny kraj. Tekst ukazał 

się 30 października tego roku w  „Science 

Advances’’ (DOI: 10.1126/sciadv.abd0288).

Według autorów, Stany Zjednoczone wyge-

nerowały w  2016  r. 42  mln ton odpadów 

tworzywowych, z  czego ponad 2  mln ton 

trafiły do oceanu. Od 0,14 do 0,41 mln ton 

tych odpadów było nielegalnie składowa-

nych w  Stanach Zjednoczonych, a  0,15 do 

0,99 mln ton było niewłaściwie zagospodaro-

wywanych w krajach, do których wyekspor-

towano odpady powstałe w USA. Naukowcy 

oszacowali, że ilość odpadów z  tworzyw 

sztucznych wytworzonych w Stanach Zjedno-

czonych w 2016 r. była do pięciu razy większa 

niż w 2010 r.

Do krajów, które do tej pory trady-

cyjnie uważano za największych emitentów 

odpadów tworzywowych, zalicza się Chiny, 

Indonezję, Filipiny, Tajlandię i Wietnam. Prze-

konanie to powiela również opublikowana 

w  październiku br. amerykańska strategia 

w  zakresie globalnego problemu odpadów 

morskich (The United States Federal Stra-

tegy for Addressing the Global Issue of Marine 

Litter). Można w niej przeczytać, że to właśnie 

5 wymienionych wcześniej krajów azjatyc-

kich jest odpowiedzialnych za ponad połowę 

odpadów z tworzyw sztucznych spływających 

każdego roku do oceanów.

W poprzednim badaniu przeprowadzonym 

w 2015 r. przez tę samą grupę naukowców, 

USA znalazły się na 20. miejscu pod 

względem emisji odpadów tworzywowych do 

mórz i  oceanów (Plastic waste inputs from 

land into the ocean, „Science’’, DOI: 10.1126/

science.1260352). W tamtym badaniu uczeni 

nie wzięli jednak pod uwagę śmieci, które USA 

eksportowało za granicę w  celu recyklingu, 

a które jednak w dużej części również trafiały 

do środowiska. 

Obecnie, z 20. miejsca Stany Zjednoczone 

przeskoczyły na 3. pozycję wśród krajów 

najbardziej zanieczyszczających wody przy-

brzeżne. – Spójrzmy prawdzie w oczy, spora 

część populacji USA zamieszkuje strefę przy-

brzeżną. Jesteśmy ogromnymi konsumen-

tami i ma to oczywiste konsekwencje. Musimy 

porzucić niemądre przekonanie, że wszystko 

co trzeba zrobić to powstrzymać Azjatów 

przed wyrzucaniem odpadów do oceanu 

– mówi Ted Siegler z  DSM Environmental 

Services w Windsor, współautor badania.

I faktycznie, zgodnie z  analizą z  2010  r. 

populacja przybrzeżna USA wytworzyła 

największą masę odpadów z tworzyw sztucz-

nych w porównaniu do jakiegokolwiek innego 

kraju (13,8 mln ton, 112,9 mln ludzi). W przy-

padku Europy badacze podali dane łączne 

(UE-28, 14,8  mln ton, 187,3  mln ludzi). Na 

3. miejscu znalazły się zaś Chiny (11,6 mln ton, 

262,9 mln ludzi).

W latach 2010–2016 światowa produkcja 

tworzyw sztucznych wzrosła o  26%, 

z 334 do 422 mln ton (Production, use, and 

fate of all plastics ever made, DOI: 10.1126/

sciadv.1700782), a  udział tworzyw w  odpa-

dach stałych wzrósł z 10% do 12% na całym 

świecie, osiągając 242 mln ton w 2016 r.

Korzystając ze zaktualizowanych danych 

dotyczących wytwarzania i  charakterystyki 

odpadów podawanych przez Bank Światowy 

dla 217 krajów oraz dodatkowych danych 

dostępnych dla Stanów Zjednoczonych, 

naukowcy obliczyli wytwarzanie odpadów 

z tworzyw sztucznych w 2016 r. przez całko-

witą populację każdego kraju. Zarówno 

według szacunków Banku Światowego 

(34,0  Mt), jak i  kalkulacji samych badaczy 

(42,0 Mt), w 2016 r. populacja USA wyprodu-

kowała największą masę odpadów z tworzyw 

sztucznych spośród wszystkich krajów na 

świecie, a  także odnotowała największą 

roczną produkcję odpadów z tworzyw sztucz-

nych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Kolejne 

państwa o  największej ilości wytwarzanych 

odpadów z  tworzyw sztucznych to zarazem 

te o  największej liczbie ludności, czyli Indie 

i  Chiny. Z  kolei Unia Europejska wyprodu-

kowała więcej odpadów z  tworzyw sztucz-

nych niż Indie czy Chiny, mimo że jej łączna 

populacja wynosi zaledwie nieco ponad 30% 

ludności każdego z  tych państw. Jednak 

nawet w  krajach UE wskaźnik wytwarzania 

odpadów z  tworzyw sztucznych w  przeli-

czeniu na 1 mieszkańca był o połowę mniejszy 

niż w Stanach Zjednoczonych.

W 2016 r. w USA do recyklingu trafiło jedynie 

9% wszystkich odpadów z  tworzyw sztucz-

nych. Około połowa z tego została poddana 

procesowi w  kraju, zaś resztę wysłano za 

granicę. Naukowcy szacują, że w  rezultacie 

blisko 1 mln ton wyeksportowanych amery-

kańskich odpadów z  tworzyw sztucznych 

dostał się do środowiska. 

W swoim artykule w  „Science Advances’’ 

badacze wskazują, że Stany Zjednoczone 

emitują do środowiska (w tym do oceanu) 

olbrzymie ilości odpadów z  tworzyw sztucz-

nych pomimo tego, że kraj posiada solidną 

infrastrukturę w  zakresie przetwarzania 

odpadów i  gospodarowania nimi. Zdecy-

dowana większość mieszkańców USA ma 

dostęp do systemów zbiórki śmieci i  recy-

klingu, ale nielegalne składowanie i  zaśmie-

canie nadal jest powszechne. Chociaż szacun-

kowa ilość składowanych odpadów z tworzyw 

sztucznych stanowi niewielki procent wszyst-

kich wytwarzanych śmieci, to jest to duża 

masa, ponieważ populacja Stanów Zjedno-

czonych produkuje najwięcej odpadów stałych 

ze wszystkich krajów na świecie. 

Jacek Leszczyński
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Zarządzasz firmą z wieloletnią tradycją, produkujesz wysokiej klasy 

materiały, prowadzisz zaawansowane badania, a  może właśnie 

wkraczasz do e-commerce? Bez względu na to, z jakich modeli sprze-

daży korzystasz (Direct-to-Consumer D2C, Business-to-Business B2B, 

Business-to-Consumer B2C), działania organiczne mogą okazać się 

niewystarczające, by budować rozpoznawalność w Internecie, sprze-

dawać, opowiadać o firmie i  jej sukcesach. Podczas analizy strategii 

komunikacji firmy często można zauważyć, że wyjście z reklamą poza 

sieć Google może okazać się dobrym posunięciem.

Media społecznościowe okazują się jednym ze skuteczniejszych 

narzędzi dla potrzeb budowania wizerunku, generowania ruchu na 

stronie internetowej oraz zwiększania sprzedaży firmy. Ułatwiają poro-

zumiewanie się klientami, zwłaszcza jeśli mowa o D2C, gdzie jednym 

„pośrednikiem” między producentem a klientem jest kanał komunikacji. 

Niekwestionowanym liderem mediów społecznościowych na 

świecie jest Facebook z ponad 2,6 miliarda aktywnych użytkowników 

miesięcznie. Umożliwia on prowadzenie działań organicznych i  rekla-

mowych (w ramach Facebook Audience Network wychodzących 

również poza platformę). Drugą, najpopularniejszą platformą społecz-

nościową wykorzystywaną przez marketerów B2B, jest serwis bizne-

sowy LinkedIn. 

Według HubSpot, LinkedIn jest o 277% skuteczniejszy w pozyski-

waniu potencjalnych klientów niż Facebook i Twitter. Z kolei według 

raportu Rynek kapitałowy i spółki z WIG 30 w mediach społecznościo-

wych konto na LinkedIn prowadzi już co trzecia duża firma. Przed-

siębiorstwa opierające się na modelu współpracy z  klientami indy-

widualnymi częściej niż firmy B2B korzystają z  Facebooka,  Insta-

grama i Pinteresta. 

Korzyści reklamy w social media 
Inteligentne rozwiązania reklamowe w  social media pozwalają 

kierować przekaz do osób z segmentów grupy docelowej. Jak? Precy-

zyjnie określając dane, jakimi identyfikowani są odbiorcy. W zależności 

od systemu reklamowego mogą to być informacje o lokalizacji, zajmo-

wanego stanowiska pracy, języku, urządzeniu itp. Reklama może także 

dotrzeć do użytkowników o cechach podobnych do naszych klientów 

lub osób, które korzystały ze strony internetowej.  

Dzięki reklamie w social media możliwe do uzyskania elementy to 

przede wszystkim: widoczność firmy wśród potencjalnych klientów, 

rozpoznawalność w branży, wzrost zawieranych umów biznesowych, 

wzrost sprzedaży i poprawa wskaźników konwersji (celów działania), 

budowanie marki pracodawcy (employer branding), zaangażowanie 

odbiorców i większą wiedzę o grupie docelowej, możliwość zaprezen-

towania firmy/oferty przez dowolny format (np. film), dodatkowe korzyści 

wynikające z realizacji celu przy niewielkim nakładzie finansowym.

Kanały social media 
Social media to nie tylko platformy społecznościowe typu Face-

book czy LinkedIn. Pod tym pojęciem wymienić możemy kanały 

komunikacji, takie jak: komunikatory (np. WhatsApp i  Messenger), 

strony opiniotwórcze (np. Trusted Shops, Opineo), platformy wideo 

(np. YouTube), blogosferę.

Reklamy w social media obsługiwane są przez systemy reklamowe, czy 

to oferowane przez konkretną platformę (np. Facebook for Business dla 

Facebooka, Instagrama, WhatsApp i Audience Network) czy w ramach 

usług Google (np. reklamę na YouTube utworzymy poprzez Google Ads).

Serwisem społecznościowym, który warto uwzględnić przy promocji na 

rynkach wschodnich, jest VKontakte – rosyjskojęzyczny odpowiednik Face-

booka. Jeśli Twoi potencjalni klienci zamieszkują Rosję, Białoruś, w Armenię, 

Uzbekistan, Kirgistan, Mołdawię, Azerbejdżan czy Litwę, Łotwę, Rumunię 

i Czechy korzystanie z VK może pomóc w ich pozyskiwaniu. Narzędzia 

analityczne VKontakte pozwolą poznać rynek, konkurencję i odbiorców, 

a co z tym idzie, jeszcze dokładniej sformułować reklamę.

Kierunki promocji
To, jaki kierunek przybierze kampania reklamowa, zależy od kanału 

komunikacji i celu, a  te z kolei różnią się w zależności od narzędzia. 

Może to być wzrost np.: rozpoznawalności i  zasięg marki, ruch na 

stronie z  ofertami pracy, zaangażowanie osób mających wcześniej 

kontakt z firmą, konwersja czy sprzedaż z katalogu.  

Wybór celu należy poprzedzić właściwą analizą środowiska bizneso-

wego firmy i jej konkurencji oraz poznaniem potrzeb – cele są tożsame 

ze strategią i wspierają jej realizację. Tym samym z punktu widzenia 

klienta kluczowym staje się wybór jak najkorzystniejszego rozwiązania 

w postaci właściwego kanału social media. Być może wystarczającym 

okazać się prowadzenie działań na LinkedIn albo też z drugiej strony 

koniecznym będzie rozszerzenie promocji na inne media, jak chociażby 

serwis YouTube. Treści wypełniające reklamę (elementy multimedialne 

i przycisk CTA wzywający do działania „call to action”) są ściśle zwią-

zane z odbiorcami – ich preferencjami i konsumpcją określonych prze-

kazów reklamowych oraz charakterem komunikacji firmy. 

Przy tego typu działaniach, w ramach realizowanych przez agencję inte-

raktywną usług, wymaganym jest właściwe przygotowanie harmonogramu 

kampanii reklamowej, jej budżetu, ustalenie sposobów mierzalności jej 

skuteczności i oceny poszczególnych form reklam. W razie zauważanych 

dysproporcji między wdrożonymi środkami a efektywnością, koniecznym 

staje się modyfikacja pierwotnych założeń dla strategii promocji.  

Nie ulega jednak wątpliwości, że kanały social media są jedną 

z  najlepszych na chwilę obecną dróg promocji oferowanych przez 

każdą firmę produktów i rozwiązań. 

Jacek SZCZERBA, Serwis Internetowy www.tworzywa.pl

Media społecznościowe 
w biznesie
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Walka z COVID-19: Oerlikon Balzers we wspólnym 

projekcie badawczym na rzecz powłok antybakteryjnych 

i wirusobójczych w sektorze lotniczym

Wirusy, takie jak SARS-CoV-2 mogą prze-

trwać przez długi czas na tworzywach sztucz-

nych, które są szczególnie szeroko stosowane 

w samolotach. Rozwiązania powierzchniowe 

PVD firmy Oerlikon Balzers chronią nie tylko 

narzędzia i  komponenty: inżynierowie firmy 

mają również wieloletnie, szerokie doświad-

czenie w  opracowywaniu rozwiązań do 

konkretnych zastosowań w branży medycznej. 

Jako partner w międzynarodowym projekcie 

badawczym, Oerlikon Balzers wykorzystuje 

tę wiedzę - wynik wieloletnich partnerstw 

z  ekspertami medycznymi i  uniwersytetami 

oraz klinikami uniwersyteckimi - w celu opra-

cowania powłok antybakteryjnych i wirusobój-

czych na elementy z tworzyw sztucznych.

Im więcej ludzi jest w jednym miejscu, tym 

większe prawdopodobieństwo, że różne 

powierzchnie są zanieczyszczone drobno-

ustrojami, które zawierają bakterie i  wirusy. 

Wirusy takie jak SARS-CoV-2 mogą prze-

trwać przez długi czas, w szczególności na 

tworzywach sztucznych, które są szeroko 

stosowane w  komponentach samolotów – 

a regularne czyszczenie, nawet w przypadku 

środków dezynfekujących, pomaga tylko 

przez krótki czas.

Przeprowadzono szereg badań dotyczą-

cych czasu, przez jaki wirusy mogą prze-

trwać na różnych powierzchniach. Wyka-

zano, że mogą przetrwać przez długi czas (do 

trzech dni) na tworzywach sztucznych; dłużej 

niż na tekturze i metalach. Jest to wyzwanie 

dla przemysłu lotniczego, ponieważ tworzywa 

sztuczne są stosowane w dużej liczbie kompo-

nentów w celu zmniejszenia masy jednostek 

powietrznych, zwiększenia ich wydajności 

i zmniejszenia śladu węglowego.

– Rozwiązaniem byłoby nadanie niektórym 

powłokom właściwości antybakteryjnych 

i wirusobójczych. W przypadku bakterii prze-

testowano już trzy podejścia: powłoki, które 

stopniowo uwalniają produkty antybakteryjne, 

ale mają ograniczoną żywotność; powłok 

bakteriostatycznych, które zapobiegają odkła-

daniu się bakterii i ograniczają ich namnażanie; 

i wreszcie powłoki bakteriobójcze, które zabi-

jają bakterie przy kontakcie z  nimi. Jednym 

z rozwiązań może być zatem powłoka antybak-

teryjna na elementach z tworzyw sztucznych, 

które mogą być dotykane przez pasażerów, 

takie jak półki, bagażniki i  tak dalej – krótko 

mówiąc, wszystkie możliwe punkty kontak-

towe, które można napotkać podczas lotu 

– wyjaśnia Alain Denoirjean, dyrektor badań 

CNRS / HDR w Institut de Recherche sur les 

Céramiques (IRCER), który prowadzi między-

narodowy program badawczy RELIANT, 

w którym uczestniczy Oerlikon Balzers.

Projekt RELIANT (badanie metalicznej 

powłoki w  celu ochrony przed skażeniem 

powierzchni z tworzyw sztucznych przez wirus 

SARS-CoV-2) opracowuje trwałe rozwiązanie 

wirusobójcze i antybakteryjne w celu ochrony 

tworzyw sztucznych stosowanych w samolo-

tach. Jest to projekt interdyscyplinarny i wielo-

letni program prowadzony przez wspólne 

laboratorium badawcze „PROTHEIS”, które 

zostało ustanowione przez CNRS (Francu-

skie Narodowe Centrum Badań Naukowych), 

Uniwersytet w Limoges, Safran (główny gracz 

w sektorach lotniczym i obronnym) i Oerlikon, 

wiodąca globalna grupa technologiczna, która 

zajmuje się rozwijaniem technologii mate-

riałów, sprzętu i powierzchni. Jednym z głów-

nych obszarów RELIANT są testy biologiczne 

prawdziwych wirusów SARS-CoV-2, z wyko-

rzystaniem laboratorium z poziomem bezpie-

czeństwa P3 na University Hospital i University 

of Limoges. 

Po opracowaniu i  pomyślnych testach 

powłoki w laboratoriach badawczych, może ona 

być również wykorzystywana w  wielu innych 

branżach, w  których działa Oerlikon Balzers, 

w tym w przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle 

medycznym oraz w przemyśle tworzyw sztucz-

nych i przetwórstwa spożywczego.

– Jesteśmy bardzo dumni, że możemy zaan-

gażować się w ten pionierski projekt, który przy-

niesie korzyści nie tylko naszym klientom i part-

nerom w przemyśle lotniczym, ale także będzie 

miał bezpośredni pozytywny wpływ na zdrowie 

ludzkości w  dłuższej perspektywie –  mówi 

Gilles Widawski, prezes Oerlikon France. 
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Sygnis nie zwalnia tempa

Stawiają na R&D
Powstała w  2015 roku firma Sygnis New 

Technologies początkowo zajmowała się 

dystrybucją i serwisem drukarek 3D. Dwa lata 

później, gdy wiele firm ogłaszało upadłość, 

Sygnis wyszedł na „prostą”, całkowicie zmie-

niając kierunek biznesowy. Sukcesywnie 

zdobywający doświadczenie i  umiejętności 

zespół technologów miał okazję sprawdzić się 

w boju i wypłynąć na szerokie wody, realizując 

autorskie projekty B+R, budując maszyny 

specjalistyczne i wyrabiając pozycję eksperta 

w doradztwie technologicznym.

Około 2018 roku, Sygnis miał już położone 

fundamenty pod nową drogę poprzez zacie-

śnienie współpracy z uczelniami i  instytutami 

badawczymi. Od tego momentu pracował na 

swoją dobrą reputację i  status firmy godnej 

zaufania w sektorze doradztwa technologicz-

nego w  zakresie hardware’u, a  także wyjąt-

kową rozpoznawalność w sferze publicznej.

Kilka większych i  kilkanaście mniejszych, 

realizowanych symultanicznie projektów 

badawczo-rozwojowych, to nowa normal-

ność, która nastała w firmie na długo przed 

jakimikolwiek wieściami o pandemii. Oprócz 

nich, park maszynowy Sygnis realizował dla 

klientów zlecenia. Te standardowe i te bardziej 

nietypowe. Stabilnie zwiększająca się różno-

rodność materiałowa, maszynowa i  szeroki 

wachlarz metod wytwórczych pozwoliły na 

wykonywanie projektów, których konkurencja 

nie była w stanie się podjąć.

Okres pandemii
Nawet wybuch pandemii SARS-CoV-2 

nie spowolnił rozwoju przedsiębiorstwa. Od 

drugiej połowy 2019 już nie firma, a  Grupa 

Technologiczna Sygnis, z  zachowaniem 

wszelkich możliwych środków ostrożności 

przystąpiła do kolejnych projektów. Oprócz 

wymaganych przez obostrzenia reguł sani-

tarnych, wprowadzono wewnątrzfirmowy 

system carsharingu i procedury bezpieczeń-

stwa „na produkcji”.

Nie obyło się również bez wsparcia dla osób 

na pierwszej linii frontu w walce z pandemią. 

Szybko odpowiadając na bieżące potrzeby, 

w  krótkim czasie wyprodukowano znaczne 

ilości sprzętu ochrony osobistej, zaopa-

trzono polskie laboratoria w setki stojaków na 

probówki testowe, naprawiano maszyny labo-

ratoryjne i realizowano zlecenia dla personelu 

medycznego i  pracowników oświaty. Sygnis 

wspomogło również akcje „#startujemyzpo-

maganiem” i „Jesteśmy Razem. Pomagamy!”.

2021
W bieżącym roku, pomimo pandemii, 

Grupa Technologiczna Sygnis powiększyła się 

o kolejną spółkę, tym razem z zakresu wyrobów 

medycznych. W tym celu na Żwirki i Wigury 101 

w Warszawie zbudowano laboratorium o stan-

dardzie ISO 7 i  stworzono 24 nowe miejsca 

pracy. W  2021 roku spółka Albireo Biome-

dical planuje zaprezentować swój, dotychczas 

owiany tajemnicą, flagowy produkt.

Dodatkowo, Grupa stawia na ciągłą zmianę 

i nowe kierunki rozwoju. NCBiR zarekomen-

dował do dofinansowania aż dwa projekty 

Sygnis New Technologies na łączną kwotę 

17,5  mln pln w  ramach konkursu „Szybka 

Ścieżka 1.1.1”. Rok 2021 to fascynujące 

spin-offy, duże projekty marketingowo-ba-

dawczo-wytwórcze, które będą świadczyć 

o  korzyściach płynących ze współpracy 

środowiska akademickiego z sektorem prze-

mysłowym, a także powrót znanego w branży 

projektu – Syglass. 

Na rynku wyróżniają się tym, że obrali jedną z najtrudniejszych i najbar-
dziej eksperymentalnych dróg rozwoju. Zasady szybkiego prototypowa-
nia przekładają na dynamikę organizacji firmy, metody współpracy zespoło-
wej i wyjątkową etykę zawodową. Ostatnie lata, a w szczególności ten rok, 
pokazały, że współczesne wyzwania technologiczne w skali kraju i świata 
wymagają nieznanych dotąd sposobów koordynacji działań interdyscypli-
narnych procesów badawczych.

Sygnis New Technologies sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
tel.: (22) 668 47 57
kontakt@sygnis.pl
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Elastomery z  uwagi na możliwość utwar-

dzania przez wulkanizację dzieli się na 

wulkanizujące i  niewulkanizujące. Proces 

wulkanizacji przebiegający najczęściej 

w  podwyższonej temperaturze, polega na 

kowalencyjnym wiązaniu sąsiednich makro-

cząsteczek, w  miejscach nienasyconych 

wiązań, za pomocą siarki, tlenu, selenu lub 

telluru. Do wulkanizacji można użyć również 

tlenku cynku, powstają wtedy mostki tlenowe. 

Sieciowanie między nienasyconymi atomami 

węgla może nastąpić również w  sposób 

niekontrolowany, pod wpływem tlenu z powie-

trza, co jest przyczyną twardnienia gumy i jej 

utraty zdolności do odkształceń elastycz-

nych (pękanie gumy). W miarę wzrostu ilości 

wprowadzanego środka wulkanizującego 

przechodzi się od miękkiego i  rozciągliwego 

tworzywa, jakim jest guma do twardego 

i  sztywnego ebonitu; np. na bieżnik opony 

stosuje się gumę o  zawartości 2-3% siarki, 

a  do budowy skrzynek akumulatorowych 

używa się ebonitu zawierającego 30-35% 

siarki. Elastomery niewulkanizujące są to nato-

miast tworzywa z  makrocząsteczkami linio-

wymi lub rozgałęzionymi, które nie podlegają 

procesowi wulkanizacji. 

Syntetyczne elastomery wytwarzane są: 

metodą homopolimeryzacji monomerów 

dienowych, jak np. kauczuki izoprenowowe, 

butadienowe i chloroprenowe; kopolimeryzacji 

butadienu z monomerami winylowymi, np. ze 

styrenem lub akrylonitrylem (odpowiednio 

kauczuki butadienowo-styrenowe i  butadie-

nowo-akrylonitrylowe); kopolimeryzacji izobu-

tylenu z  izoprenem (kauczuki butylowe), albo 

też kopolimeryzacji innych monomerów, 

np. elastomery etylenowo-propylenowe, akry-

lowe, fluorowe, epoksydowe lub epichloro-

hydrynowe i niektóre inne. Elastomery ureta-

nowe, silikonowe, polisiarczkowe, niektóre 

multiblokowe elastomery termoplastyczne są 

natomiast produktami polikondensacji. 

Specyficzną grupę stanowią elastomery 

wytwarzane metodą modyfikacji chemicznej 

lub funkcjonalizacji znanych już elastomerów 

lub polimerów o  właściwościach termopla-

stycznych. O  specyficznej pozycji takich 

elastomerów decydują następujące czyn-

niki: niekonwencjonalny sposób wytwarzania, 

specjalne właściwości oraz struktura makro-

cząsteczek, niemożliwa lub bardzo trudna do 

osiągnięcia metodami konwencjonalnej poli-

meryzacji. Modyfikacja chemiczna polimeru 

w szerokim znaczeniu oznacza dowolny zabieg 

chemiczny, prowadzący do zmiany budowy 

znacznej części pierwotnych merów tworzą-

cych makrocząsteczkę. Funkcjonalizacja jest 

specyficzną odmianą modyfikacji chemicznej 

i  ogranicza się do wbudowania do makro-

cząsteczek nowych grup funkcyjnych, zwykle 

w niewielkich ilościach (kilka % mol.), w wyniku 

czego produkt reakcji wzbogaca się o nową 

cechę specyficzną, zmieniającą wybrane 

właściwości polimeru, w  tym reaktywność 

chemiczną. Do najważniejszych, stosowanych 

w technice metod modyfikacji i funkcjonalizacji 

zalicza się halogenowanie, chlorosulfonowanie, 

epoksydowanie i uwodornienie.

KAUCZUKI SYNTETYCZNE - CO SŁYCHAĆ NA RYNKU?

Nieodzowny surowiec dla przemysłu 
oponiarskiego i nie tylko...

Kauczuk syntetyczny to ogólna nazwa wszystkich kauczuków, otrzymywanych na drodze reakcji chemicznej. 
Jest on składnikiem gumy, elastycznych żeli, sztucznych pianek, a  także znajduje zastosowanie do produkcji ela-
stycznych tkanin, lin i wielu innych aplikacji. Istnieje wiele rodzajów kauczuków syntetycznych. Jakie nowe gatunki 
oferują ich producenci?

 Izabela Gajlewicz 
 Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMPiB Toruń 
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Rodzaje kauczuków 
syntetycznych

Kauczuki R zbudowane całkowicie 
lub częściowo z diolefin 
– izoprenowy, IR – to syntetyczny odpo-

wiednik kauczuku naturalnego (NR) o zbli-

żonych właściwościach i nieco większej ela-

styczności

– butadienowy, BR,

– chloroprenowy, CR,

– butadienowo-styrenowy, SBR,

– butadienowo-akrylonitrylowy, NBR,

– butylowy IIR (CIIR, BIIR),

– izoprenowo-styrenowy, SIR, 

– polinorbornenowy, PNR, 

– NBR uwodorniony, HNBR. 

Kauczuki M, zawierające łańcuchy 
nasycone typu polietylenowego
– etylenowo-propylenowo-(dienowe), EPM, 

(EPDM),

– etylenowo-akryloestrowy, AECM,

– etylenowo-octanowinylowy, EVM, 

– chlorosulfonowy PE, CSM, 

– chlorowany PE, CPE, 

– akrylowy, ACM, 

– fluorowy, FKM,

– perfluorowy, FFKM – ze względu na bardzo 

wysoką cenę stosuje się go do specjalnych 

uszczelek dla przemysłu chemicznego lub 

do naftowych urządzeń wiertniczych.

Kauczuki O, zawierające łańcuchy 
z atomami tlenu
– epichlorohydrynowe, homopolimery, kopoli-

mery i terpolimery,

– propylenotlenkowy, GPO – ma dobrą odpor-

ność cieplną i  na niskie temperatury, lecz 

niewielką odporność na oleje.

Kauczuki silikonowy Q, zawierające 
łańcuchy z grupami siloksanowymi
– metylosilikonowy, MQ,

– metylofenylosilikonowy, MPQ,

– metylowinylosilikonowy, MVQ,

– metylofluorosilikonowy, MFQ,

– fluorosilikonowy, MVFQ.

Kauczuki T, zawierające łańcuchy 
z siarką
– polisiarczkowe, TM, TE – są wybitnie 

odporne na rozpuszczalniki i na starzenie, 

wadą jest zapach, niewielka wytrzymałość 

i odporność cieplna,

– kopolimerowy tiokarbonylodifluorowy 

– nowy typ kauczuku.

Kauczuki U, zawierające łańcuchy 
z atomami tlenu, azotu i węgla
– nitrozowy, AFMU,

– uretanowy, poliestrowy/polieterowy EU/AU.

Elastomery termoplastyczne, TPE
– TPE-O kopolimery i mieszaniny reaktywne 

oparte na poliolefinach (w tym nowe kopo-

limery stereospecyficzne),

– TPE-E multiblokowe elastomery estrowe, 

PEE,

– PE-U multiblokowe (segmented block 

copolymers) elastomery uretanowe,

– PUR, (eterowe, estrowe, węglanowe); PUE, 

PUA, PUC,

– TPE-A multiblokowe elastomery amidowe, 

PAE TPE-S triblokowe kopolimery dienowo-

-styrenowe, SBS, SEBS,

– TPE-V mieszaniny kauczuków z  termopla-

stami wytwarzane z tzw. dynamicznym sie-

ciowaniem.

Co na rynku?
Synthos S.A jest jednym z  największych 

producentów kauczuków syntetycznych 

na świecie. Oferowane kauczuki butadie-

nowo-styrenowe (ESBR) produkowane są 

w procesie niskotemperaturowej kopolimery-

zacji emulsyjnej i są koagulowane systemem 

kwas oraz koagulant syntetyczny. Do stabi-

lizacji kauczuków ESBR stosowane są anty-

utleniacze plamiące lub nieplamiące, a  do 

niektórych typów kauczuków butadienowo-

-styrenowych dodawane są oleje. Nieplamiące 

typy kauczuków są stosowane do produkcji 

wykładzin podłogowych w  jasnych kolorach, 

opon i dętek do rowerów, obuwia, zabawek, 

kabli, węży i różnych innych wyrobów gumo-

wych. Kauczuki ESBR produkowane przez 

firmę SYNTHOS Dwory w  Polsce sprzeda-

wane są pod nazwą handlową KER, natomiast 

kauczuki syntetyczne KRALEX są wytwarzane 

w fabryce SYNTHOS Kralupy w Czechach. 

Firma oferuje kauczuki SSBR pod 

marką  SYNTION. Produkowane są one na 

bazie technologii polimeryzacji w  roztworze. 

W wyniku anionowej kopolimeryzacji butadienu 

i styrenu w rozpuszczalniku węglowodorowym, 

w  obecności katalizatora litowego otrzymy-

wane są gatunki o różnej lepkości Mooney’a, 

zawartości związanego styrenu i  struktury 

winylowej, które mogą być olejowane i nieole-

jowane. Technologia firmy Synthos umoż-

liwia także produkcję kauczuków butadieno-

wych o  niskiej zawartości struktury cis oraz 

kauczuków SSBR o strukturze semi-blokowej, 

głównie do zastosowań innych niż wytwa-

rzanie opon. Wszystkie kauczuki są stabilizo-

wane antyutleniaczem nieplamiącym. Podsta-

wową aplikacją są mieszanki gumowe, napeł-

niane sadzą i/lub krzemionką, stosowane 

do otrzymywania bieżników opon samocho-

dowych. Dzięki optymalizowanej strukturze 

kauczuków   SYNTION  oraz niskiej polidys-

persji możliwa jest produkcja opon o niskich 

oporach toczenia oraz podwyższonej przy-

czepności do mokrej nawierzchni. Nieolejo-

wane kauczuki SYNTION mogą być wykorzy-

stywane do otrzymywania różnych gumowych 

artykułów technicznych.

Kauczuki nitrylowe (butadienowo-akrylo-

nitrylowe) Synthos produkuje w  technologii 

niskotemperaturowej kopolimeryzacji emul-

syjnej, na bazie mieszanek mydeł kwasów 

tłuszczowych oraz żywicznych i  są koagu-

lowane systemem kwas i  koagulant synte-

tyczny. Nie zawierają olejów plastyfikujących 

i  są stabilizowane antyutleniaczem niepla-

miącym. Kauczuki nitrylowe są przeznaczone 

do produkcji przedmiotów odpornych na 

oleje i paliwa ciekłe. Zawierają antyutleniacz 

nieplamiący i dlatego mogą być stosowane 

do produkcji kolorowych produktów oraz 

do wytwarzania przedmiotów powszech-

nego użytku przeznaczonych do kontaktu 

z żywnością. 

Kauczuki butadienowe (NdBR) oferowane 

są pod nazwą handlową SYNTECA wykorzy-

stywane są do produkcji mieszanek gumo-

wych, stosowanych do otrzymywania opon 

samochodowych i  różnych gumowych arty-

kułów technicznych. Z  uwagi na niską poli-

dyspersję i  temperaturę zeszklenia kauczuki 

NdBR są preferowane na mieszanki do opon 

o niskich oporach toczenia. Kauczuk butadie-

nowy jest otrzymywany w procesie polimery-

zacji w roztworze, na bazie katalizatora neody-

mowego. Zawiera około 97% struktury cis. Nie 

zawiera plastyfikatora, jest stabilizowany anty-
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utleniaczem nieplamiącym. Wraz z  urucho-

mieniem instalacji SSBR, Synthos rozpoczął 

produkcję kauczuków na katalizatorze litowym 

(LiBR), które znajdują swoje zastosowanie 

w  oponach, wyrobach gumowych oraz do 

modyfikacji materiałów polimerowych.

Firma Synthos prowadzi też prace badaw-

czo-rozwojowych, stanowiące odpowiedź na 

działania branży oponiarskiej, która to przy-

mierza się do wyprodukowania tzw. zielo-

nych opon, czyli ogumienia powstałego 

w całości z materiałów odnawialnych i przej-

ścia na materiały odnawialne do 2040 roku. 

W  związku z  tym, że recykling kauczuku 

syntetycznego, ale również naturalnego, 

jest bardzo ograniczony i  nie ma obecnie 

żadnej technologii umożliwiających rozdział 

polimerów zawartych w  zużytej oponie, 

Synthos dążąc do zmniejszenia oddziały-

wanie kauczuku syntetycznego na środo-

wisko, wyszedł z  pomysłem jego wytwa-

rzania z  surowców odnawialnych, tj. biobu-

tadienu, który jest podstawowym surowcem 

w  produkcji kauczuków. Innowacyjna tech-

nologia wytwarzania biobutadienu opiera się 

na etanolu pozyskiwanym ze źródeł odna-

wialnych. Firma chce wykorzystywać etanol 

drugiej generacji, a więc powstały z biomasy/

odpadów, które nie konkurują z  produkcją 

żywności. Dotychczasowe prace doprowa-

dziły już do otrzymania odpowiedniego kata-

lizatora w skali laboratoryjnej. Wyniki prac nad 

nowym katalizatorem były na tyle dobre, że 

firma przystąpiła do budowy instalacji demon-

stracyjnej o zdolności produkcyjnej 1 tys. ton 

biobutadienu na rok. Ma być ona gotowa 

w 2023 r. Jej celem będzie przede wszystkim 

pozyskanie danych do budowy instalacji prze-

mysłowej o  zdolności 100  tys. ton biobu-

tadienu rocznie. Budowę instalacji produk-

cyjnej o  wydajności 100  tys. ton rocznie 

Synthos zamierza rozpocząć rok lub dwa lata 

po zakończeniu optymalizacji procesu na linii 

demonstracyjnej. Koncepcja jest akcepto-

wana przez firmy oponiarskie. Koncerny, takie 

jak Pirelli, Continental, Nokia są bardzo zain-

teresowane pozyskiwaniem kauczuku produ-

kowanego na bazie biobutadienu. Firma nie 

zamierza bowiem sprzedawać biobutadienu 

na zewnątrz, całą produkcję wykorzysta do 

otrzymywania kauczuków i będzie je sprzeda-

wała jako „zielone” kauczuki.

Dow Elastomers oferuje kauczuk etylenowo-

-propylenowo-dienowych (EPDM) pod nazwa 

handlową Nordel IP. Kauczuki EPDM to terpo-

limery etylenu, propylenu i niekoniugowanego 

dienu, otrzymywane w procesie kopolimery-

zacji. Wśród podstawowych zalet kauczuku 

Nordel IP można wyróżnić:

– powtarzalność i przewidywalność;

– niską zawartość metali ciężkich;

– wysoką czystość polimeru zapewniającą 

lepszą estetykę wyrobów;

– możliwość skrócenia czasu przetwórstwa 

i  zmniejszenia kosztów z  jednoczesnym 

wzrostem wydajności;

– dostępność typów półkrystalicznych 

dostępne w formie granulatu.

Do typowych zastosowań kauczuku EPDM 

Nordel IP należą profile motoryzacyjne, profile 

sztywne, środki polepszające przetwórstwo, 

pasy napędowe, przewody motoryzacyjne, 

układu chłodzenia i  hamulcowe, węże prze-

mysłowe, ogrodowe, maszynowe –  czarne 

i barwione, osłony przewodów i kabli niskiego 

napięcia, podeszwy obuwnicze oraz uszczelki 

do pralek. Na targach CHINAPLAS 2019 

DOW Chemicals zaprezentowała trzy produkty 

z  rodziny NORDEL 4571 XFM, 4771  XFL 

i  3765 XFL. Charakteryzują się one wyjąt-

kowo szybkim mieszaniem. odpowiednie do 

samochodowych systemów uszczelniających, 

węży, termoplastycznego wulkanizatu (TPV) 

i  innych zastosowań. Rodziny produktów 

XFM i XFL zapewniają właściwą równowagę 

między kosztami, przetwarzalnością i wydaj-

nością w różnych temperaturach użytkowania 

produktu końcowego.

BUNA SBR to nazwa handlowa emulsyj-

nych kauczuków styrenowo-butadienowych 

firmy Trinseo otrzymywanych metodą poli-

meryzacji niskotemperaturowej i  nadających 

się do wielu zastosowań. Rodzina tych mate-

riałów liczy cztery gatunki kauczuków styre-

nowo-butadienowych uzyskiwanych tech-

niką polimeryzacji niskotemperaturowej, takich 

jak BUNA SBR-1500, BUNA SBR-1502, 

BUNA SBR-1725 i BUNA SBR-1739. Znajdują 

one zastosowanie w przemyśle oponiarskim, 

przemyśle artykułów gumowych, wyrobów 

rekreacyjnych i  wykładzin podłogowych. 

BUNA cis-132 Trinseo jest stereospecyficzny 

i posiada wysoką zawartość izomeru 1.4-cis. 

Otrzymywany jest w procesie rozpuszczalni-

kowym z  wykorzystaniem katalizatora orga-

niczno-metalicznego, co pozwala na otrzy-

manie polimeru o jasnej barwie, stałej jakości 

i  niskiej zawartości popiołu. BUNA cis-132 

charakteryzuje dobra odporność na ścieranie 

oraz pękanie pod wpływem zginania oraz 

wysoką sprężystość w niskich temperaturach. 

Z tego powodu chętnie jest stosowany w bież-

nikach i bokach opon, taśmach przenośniko-

wych, obuwiu i innych produktach, takich jak 

rdzenie piłek golfowych, gdzie niezbędne są 

dobre własności dynamiczne. Dzięki dobrej 

przetwarzalności kauczuk Trinseo BUNA cis 

132 można mieszać z kauczukami syntetycz-

nymi styrenowo-butadienowymi (SBR), izopre-

nowymi (IR), nitrylowymi (NBR) lub polichlo-

roprenowymi (CR). 

SPRINTAN to natomiast nazwa handlowa 

nowej generacji rozpuszczalnikowych synte-

tycznych kauczuków styrenowo-butadieno-

wych produkowanych przez Trinseo. Wytwa-

rzane są w technologii polimeryzacji anionowej 

i firma oferuje je z różną zawartością styrenu 

i  winylu. Kauczuki SPRINTAN zapewniają 

produkowanym z  nich paliwooszczędnym 

oponom takie właściwości, jak wysoka przy-

czepność na mokrej nawierzchni i niskie opory 

toczenia na suchej nawierzchni w  mieszan-

kach z krzemionką i sadzą. 

Wysoce funkcjonalizowany kauczuk synte-

tyczny SPRINTAN 918S zajął drugie miejsce 

w  inicjatywie Elastomers for Sustainabi-

lity European Rubber Journal. Należy on 

rodziny materiałów z  kauczuku syntetycz-

nego S-SBR opracowanego specjalnie dla 

przemysłu oponiarskiego i zapewnia znacznie 

zmniejsza opory toczenia, jednocześnie 

poprawiając właściwości eksploatacyjne 

związane ze zużyciem opon i ich przyczepno-

ścią na mokrej nawierzchni. Jest szczególnie 

odpowiedni do produkcji wysokowydajnych, 

energooszczędnych opon, w  tym opon do 

pojazdów elektrycznych. 

Koncern Lanxess oferuje m.in. przedmieszki 

przeznaczone do produkcji wzmocnionych 

elementów z  kauczuku. Wstępnie zdysper-

gowane dodatki z  serii produktów Rheno-

gran są proste w obsłudze, nie pylą, są łatwe 

w  dozowaniu, a  do tego charakteryzują się 

dobrymi właściwościami w  obróbce. Przed-

mieszki z  zawartością włókien aramidowych 

dostępne były dotychczas dla kauczuku natu-
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ralnego, EPDM, NBR i CR. Można je również 

stosować dla kauczuku IR, BR, SBR i HNBR, 

co czyni je rozwiązaniem praktycznie uniwer-

salnym. Nowe dodatki wstępnie zdyspergo-

wane w kauczuku silikonowym (Q) i fluoroka-

uczuku (FKM) stanowią uzupełnienie oferty. 

Koncern planuje opracowanie domieszek 

dla polimerów termoplastycznych. Produkt 

Rhenogran P91-40/Q jest przeznaczony 

w szczególności do produkcji elementów sili-

konowych, takich jak podkładki i  uszczelki, 

odpornych na wysokie temperatury, zużycie 

i  charakteryzujących się wysoką trwałością. 

Silikonowa osnowa i poliamidy aromatyczne 

zastosowane w  włóknach tworzą odpo-

wiednie połączenie, zwłaszcza w przypadku 

narażenia na duże naprężenia termiczne. 

Włókna Rhenogran P91-40/FKM zdyspergo-

wane we  fluorokauczuku można stosować 

przy produkcji specjalistycznych części gumo-

wych przeznaczonych dla lotnictwa, które 

wytrzymują wysokie temperatury robocze, 

wymagają wysokiej odporności chemicznej 

i posiadają wyjątkowe własności dynamiczne. 

Każdy z dodatków zawiera ponad 40% zawar-

tości masy włóknistej składającej się z włókien 

aramidowych Twaron 1091 producenta Teijin 

Aramid B.V., z siedzibą w Arnhem w Holandii. 

Gama produktów oferowanych przez 

jednostkę Rhein Chemie koncernu Lanxess 

obejmuje również dodatki wzmacniające 

oparte na włóknach celulozowych (Rheno-

gran WP – ang. wood pulp, tj. pulpa drzewna) 

umieszczanych w polimerach, takich jak SBR, 

EPDM czy PVC. Stosowana celuloza pochodzi 

z różnych gatunków drzew liściastych. Odna-

wialny materiał włóknisty jest biodegrado-

walny, toteż ma znaczący wpływ na opłacal-

ność ekonomiczną oferowanego dodatku. 

Ponadto Koncern Lanxess zaopatruje prze-

mysł kauczukowy w szereg wstępnie zdysper-

gowanych środków chemicznych, substancji 

wspomagających przetwarzanie, aktywatorów 

wulkanizacji i wypełniaczy, wosków chronią-

cych przed światłem, środków antyadhezyj-

nych, farb do znakowania opon oraz wysoko-

wydajnych przepon stosowanych w przemyśle 

oponiarskim. 

ARLANXEO producent kauczuków synte-

tycznych oferuje m.in. wysokowydajne 

gatunki z  Keltan, Therban, Krynac. Dzięki 

wielu korzystnym właściwościom produkty 

Keltan są stosowane w  różnych obsza-

rach, w  tym między innymi jako węże chło-

dzące charakteryzujący się dobrymi właści-

wościami w  zakresie długotrwałej eksplo-

atacji zarówno w wysokiej, jak i niskiej tempe-

raturze oraz wysoką odpornością na chło-

dziwo, w membranach próżniowych o wyso-

kiej odporności na wysokie i niskie tempera-

tury oraz o wysokiej stabilności wymiarowej 

oraz wiele innych. Seria Therban to odpo-

wiedni wybór do produkcji pasków rozrządu 

i uszczelnień klimatyzacji ze względu na dobrą 

odporność na temperaturę i  olej, podczas 

gdy uszczelki i węże hydrauliczny wykonane 

z  Krynac wykazują wysoką odporność na 

olej i  paliwa. Dla przemysłu oponiarskiego 

i  specjalistycznych zastosowań gumowych, 

ARLANXEO oferuje produkty, takie jak Buna 

i  X_Butyl, które zapewniają wysoką przy-

czepność do nawierzchni, trwałość i właści-

wości mechaniczne w oponach o wysokich 

osiągach, zastosowaniach przemysłowych 

i  specjalistycznych. Uwodorniony kauczuk 

nitrylowy Therban ST 3107 VP HNBR to 

innowacyjny kauczuk o wysokiej wydajności 

opracowana przez ARLANXEO dla najbar-

dziej złożonych zastosowań. Nowy produkt 

zawieraj innowacyjny termonomer, który 

wcześniej nie był stosowany z  kauczukami 

HNBR. Nowy produkt to unikalne rozwią-

zanie dla najbardziej złożonych zastosowań, 

w  których wymagana jest dobra elastycz-

ność w niskich temperaturach w połączeniu 

z  wysoką odpornością na olej. Therban ST 

3107 VP HNBR może obniżyć temperaturę 

zeszklenia o  10°C w  mieszankach gumo-

wych, jednocześnie zachowując wysoką 

odporność na media. Elastomer zapewnia 

wysoką odporność na wysokie temperatury 

i kontakt z paliwami, olejem i gazem, a także 

dobre właściwości mechaniczne. Różne 

produkty Therban są zatem wykorzystywane 

w  takich dziedzinach, jak przemysł motory-

zacyjny do produkcji taśm rozrządu i  prze-

mysłu wydobywczego ropy naftowej w syste-

mach wirników do wiercenia. Arlanxeo oferuje 

również kauczuki EPDM pod marką Keltan. 

Znajdują one zastosowanie w  aplikacjach, 

takich jak motoryzacja, budownictwo, mody-

fikacje tworzyw sztucznych, towary konsump-

cyjne, kable i przewody oraz rury. 
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Z czym kojarzyć 
termoformowanie? 

Mężczyźni skojarzą termoformowanie 

z  matami bagażnikowymi. I będą mieć 

rację, ponieważ są produkowane przy 

użyciu tej technologii. A  kobiety, skojarzą 

wnętrza opakowań pralinek. Też są termo-

formowane. Innym przykładem są stojaki 

reklamowe w  hipermarketach. Noszą 

nazwę POS i również otrzymywane są w tej 

technologii.

Proces
Termoformowanie to proces obróbki cieplnej 

tworzyw sztucznych (najczęściej płyt lub folii 

w  rolkach) w  celu otrzymania pożądanego 

kształtu, jaki nadaje forma. Ale, ale… proces 

w  cale nie jest taki prosty, jakby się mogło 

wydawać. 

Istotnym elementem tego procesu są 

temperatury. Każde tworzywo przechodzi do 

fazy plastycznej w innej temperaturze.

Formy, formy, formy…
Dla krótkich serii:

Przetwórcy proponują formy odlewane 

z  żywic lub z  MDF-u. Należy pamiętać, że 

są to formy próbne i  służą jedynie do paru 

„strzałów”. Przy czym MDF lubi się odkształcić 

i wygiąć, tracąc przy tym wymiary. Ponadto po 

obróbce wymaga on pokrycia powierzchni, 

ponieważ jest porowaty i  jego przepuszczal-

ność jest zbyt duża. MDF pokrywa się lakie-

rami, które hamują nadmierną porowatość. 

Przy dużym skurczu, możne oderwać się 

część formy, MDF jest dość miękkim, drewnia-

no-papierowym materiałem o innym przezna-

czeniu. Ilość dobrych strzałów: 5-10. 

Nie polecam, przy obróbce strasznie się 

sypie i  pyli. Odlewy lub formy odlewane 

z żywic są bardziej trwałe, w swojej karierze 

widywałam zarówno odlewy gipsowe wzmac-

niane włóknami, jak i odlewy żywiczne. Ilość 

Termoformowanie – Co tu słychać?

Rynek usług termoformierskich ma się coraz lepiej. Na rynku pojawiają 
się nowi gracze. A usługi stają się popularniejsze. Nie brakuje również 
dobrych producentów samych maszyn i półfabrykatów, tj. folii czy płyt. 

 Magda Sumera 

Rys. 1   Termoformowana mata bagażnikowa

Rys. 2   Termoformowane opakowania pralinek

Rys. 3   Maszyna do termoformowania firmy Kiefel KID 100/230 BFS-R z narzędziami formującymi i tnącymi do produkcji wnętrz lodówekfo
t. 
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strzałów: 100-200. Skoro już mowa o  żywi-

cach, to rynek oferuje również płyty epok-

sydowe do dalszej obróbki, przeznaczone 

do budowania form. Należy dodać, że płyty 

z epoksydu są odporne na ścieranie i wysoką 

temperaturę. Gęstość 1,87 g/cm3. Stosuje się 

najczęściej przy termoformowaniu z płyt.

Poliuretanowe formy, tzw. Prolaby dostępne 

są w różnych kolorach zależnych od gęstości. 

Przykładem może być Prolab 65 różowy 

o  gęstości 0,65 g/m3. Można go zakupić 

w częściach 1500x500 i jeśli nasza forma jest 

większa, należy skleić ze sobą dane części. 

Całość poddaje się oczywiście obróbce. 

Formy tego typu nie wymagają lakierowania, 

jak w przypadku MDF-u. 

Prolab 1000, czyli poliuretan z aluminiowym 

pyłem. Odporna termicznie, o  dużej stabil-

ności wymiarowej. Również stosowana przy 

termoformowaniu z płyt. 

Dla długich serii odpowiednie są formy 

z  aluminium. Ilość cykli: 100  000 i  więcej. 

Stosowane zarówno przy termoformowaniu 

z rolki, jak i z płyt.

W zależności od zastosowania formy dzielą 

się na negatywowe i pozytywowe. 

 

Materiały
Wśród najpopularniejszych tworzyw, 

najchętniej używane są: ABS, PMMA czy ASA, 

HIPS, poliwęglan, PET i HDPE. Jaki materiał, 

takie jego przeznaczenie. Popularne polie-

tyleny znajdują zastosowania w  przemyśle 

opakowaniowym, podczas gdy poliwęglany 

świetnie sprawdzają się w budownictwie, PET 

świetnie nadaje się na opakowania w  prze-

myśle cukierniczym, a  ABS z  powierzchnią 

PMMA czy ASA można znaleźć w  każdej 

łazience jako brodziki czy wanny. 

I co z tym skurczem? 
Od termoformowanego elementu wymaga 

się, aby utrzymywał wymiary, jakich wymaga 

jego funkcja. Często po wyjęciu elementu 

z gniazda, okazuje się, że jest on mniejszy niż 

przewidywaliśmy. Ma się wtedy do czynienia 

ze skurczem przetwórczym oznaczanym jak 

VS. Skurcz jest inaczej nazywany kontrakcją. 

Przy każdym tworzywie warto wiedzieć czy 

jest ono amorficzne, krystaliczne czy semikry-

staliczne (półkrystaliczne), ponieważ skurcz 

pojawia się podczas chłodzenia materiału. 

W wyniku chłodzenia powstaje krystalizacja 

polimerów. To właśnie skurcz.

Aby nie było tak prosto, wypraski należy 

mierzyć po 24 h, a  czasem nawet po 36  h 

godzinach. Dlaczego? Ponieważ istnieją 

różne rodzaje skurczy. Pierwotny, wtórny, 

poprzeczny i wzdłużny. 

Istnieje wiele zależności, które należy brać pod 

uwagę przy różnicach w wymiarach wyprasek: 

– kierunek i  szybkość extruzji płyty (warto 

zaznaczyć u producenta, wg którego boku 

powinien tłoczyć płytę),

– temperatury termoformowania (doświadczony 

operator, który widzi i czuje czy automat?), 

– wcześniejsze suszenie płyt (w przypadku 

poliwęglanu) przed termoformowaniem,

– czas chłodzenia i jego temperatura,

– temperatura otoczenia właściwego, 

w którym przetrzymywane jest tworzywo.

Do tego dochodzi współczynnik rozsze-

rzalności cieplnej: liniowy α oraz objętościowy 

β. Współczynnik liniowy podaje: o  ile jedno-

stek wydłuży się lub skróci 1 m materiału przy 

zmianie temperatury, podczas gdy objęto-

ściowy podaje, o  ile jednostek sześciennych 

powiększy się lub pomniejszy 1 m3 materiału 

przy zmianie temperatury. Należy pamiętać, 

że gdy wzrasta moduł sprężystości materiału, 

spada współczynnik rozszerzalności cieplnej. 

Rys. 4   

Rys. 5   

Rys. 6  Rozdmuch materiału na maszynie
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AMUT
Firma Amut zaprezentowała niedawno 

najnowszą generację maszyn AMUT-COMI 

ACF980 do produkcji tacek ze spienionego 

PS. Od pierwszej prezentacji na targach 

K2016 linia ACF wciąż się rozwija i  zalicza 

się do flagowych wyrobów AMUT-COMI. 

Maszyna jest dostępna w trzech rozmiarach 

– ACF600, ACF820 oraz ACF980 – w wersji 

z  dwoma, trzema i  czterema stacjami. 

Najnowszy model, ACF980 XL, o  maksy-

malnym rozmiarze formy 980x840 mm, opra-

cowany został przede wszystkim z  myślą 

o rynku północnoamerykańskim. Urządzenie 

zostało wyposażone w szereg funkcji stano-

wiących odpowiedź na zapotrzebowanie 

ze strony klientów, np. stację formującą ze 

zintegrowanym wycinaniem o sile zamykania 

100 ton czy robota układającego pracującego 

z szybkością do 40 cykli na minutę. Maszyna 

została wyposażona w  system sterowania 

EASY, oferujący zapisywanie w  chmurze 

wszystkich parametrów pracy, alertów etc., 

jak również dostęp do urządzania za pomocą 

tabletu, komputera czy smartfona. Co istotne, 

maszyna może być zintegrowana z  syste-

mami ERP, przekazując wszystkie dane doty-

czące zrealizowanych zamówień.

KIEFEL
Jedną z ostatnich nowości w ofercie firmy 

Kiefel jest maszyna do termoformowania 

kubków KTR 5.2 Speed. Do najważniejszych 

zalet urządzenia zaprezentowanego po raz 

pierwszy w ubiegłym roku w Düsseldorfie jest 

efektywność produkcji, będąca pochodną 

zwiększonego wolumenu produkcji oraz 

niższego poboru energii. Od strony tech-

nicznej wymienić można szereg ulepszeń: 

od transportu folii, przez system podgrze-

wania, budowę stacji formującej, dostar-

czanie powietrza, chłodzenie etc. W  urzą-

dzeniu zastosowano przemyślaną kinema-

tykę, poprawiając z  jednej strony sztyw-

ność układu napędowego, przy jednocze-

snej redukcji drgań systemu. Ponadto nowa 

konstrukcja napędu pozwala osiągnąć szyb-

kość do 50  cykli na minutę, przy zwięk-

szeniu siły zamykania do 400  kN. Powięk-

szona została przestrzeń robocza termofor-

mierki, pozwalając zwiększyć ilość gniazd 

w narzędziu. Konstruktorzy zapewnili zopty-

malizowaną wymianę form, aby zredu-

kować czas przestoju. Gniazda wypełniane 

są powietrzem konsekwentnie, przy redukcji 

czasu napełniania o 25% i wentylacji o 30%. 

Konstrukcja układu grzewczego zapewnia 

doskonałą dystrybucję ciepła, szczególnie 

istotną w przypadku folii PP i wielowarstwo-

wych, co przekłada się na lepsze parametry 

produktu końcowego. Warto także odno-

tować innowacyjny, w  pełni zautomatyzo-

wany układ chłodzenia, zbudowany z dwóch 

niezależnych obiegów dla górnego i dolnego 

narzędzia. Dwie pompy wysokociśnieniowe 

zapewniają obieg cieczy chłodzącej, a zinte-

growane czujniki temperatury chronią układ 

przed przegrzaniem. Nowy układ transpor-

tujący folię pozwala na uniknięcie zanie-

czyszczeń, a dzięki urządzeniu Speedstacker 

zwiększona została szybkość sztaplowania 

produktów końcowych. Całe urządzenie, 

włączając w  to robota układającego, stero-

wane jest za pomocą jednego panelu kontro-

lnego wyposażonego w  prosty i  intuicyjny 

interfejs KMI2.0.

W połowie br. firma Kiefel zaprezentowała 

ciekawe dopełnienie swojej oferty. Maszyna 

do termoformowania włókien Natureformer 

KFT 90 wykorzystuje w pełni know-how dla 

tworzyw sztucznych, pozwala jednak na 

wytwarzanie wysokiej klasy produktów z natu-

ralnych włókien celulozowych. Produkty te, na 

pierwszy rzut oka nie różniące się od wyrobów 

z tworzyw sztucznych, mogą służyć np. jako 

pojemniki do gorących napojów czy jedzenia. 

Natureformer KFT 90 wykorzystuje proces, 

w  którym włókna nie są niszczone. Narzę-

dzie zanurza się w surowej masie, po czym 

ssawka próżniowa odsysa ciecz, pozosta-

wiając w narzędziu włókna. Następnie narzę-

dzie przesuwa się do stacji przygotowaw-

czej, gdzie następuje równomierne rozłożenie 

włókien, po czym materiał transportowany jest 

do gorącej prasy, gdzie w temperaturze 200°C 

i  przy nacisku 600 kN odparowuje resztka 

wilgoci. Maszyna wykorzystuje system auto-

matyzacji podobny jak w maszynach do prze-

twórstwa tworzyw sztucznych. Zaletą celulozy 

Nowości w zakresie
maszyn do termoformowania

Rozwiązania zaprezentowane niedawno przez producentów termoformierek obejmują między innymi maszyny 
do termoformowania o większej wydajności oraz urządzenia pozwalające na przetwórstwo materiałów ekolo-
gicznych.

 Michał Krajkowski 



www.bioopakowania.pl  
uzupełnia ofertę o gotowe opakowania 
jednorazowe z pulpy trzciny cukrowej.  

Wyrzucone, po użyciu, do odpadów BIO  
w ciągu 40 dni ulegają degradacji.

KF Technologie Przedstawicielstwo Firm Zagranicznych
02-434 Warszawa, ul. Łuki Wielkie 1

tel: +48 22 873 36 64  kom: +48 606 240 930

EKSTRUDERY, TERMOFORMIERKI,  
MATERIAŁY DO TERMOFORMOWANIA, 

 LINIE DO LAMINACJI, POWLEKANIA oraz ROZWIĄZANIA BIO

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM: www.platikowyrecykling.pl

www.kftechnologie.com.pl dostarcza kompletne i/lub  jednostkowe rozwiązania do:

• podnoszenia iV (lepkości)  i odkażania płatków PET  
• ekstruzji folii APET i RPET 100% do żywności 

•  pomiaru iV (lepkości) w czasie rzeczywistym 
w procesie wytłaczania PET

•  termoformowania opakowań jednorazowych do żywności, 
wielorazowych opakowań technicznych RPET, APET, HIPS, 
PP i innych  

•  termoformowania opakowań i produktów z BIO masy 
celulozowej, trzciny cukrowej itp.

•   zadruku kubków , pokrywek i innych pojemników 

•  pakowania w blister oraz celulozowy cyclePac®  

•  laminacji i powlekania folii, papieru i aluminium 
dla przemysłu opakowań 

•  fotowoltaiki i kompozytów prepregowych 

•  produkcji metodą termoformowania: płyty i folie   

100 % RPET (viscotec, grupa Starlinger)

100% pulpa celulozowa (KIEFEL TECHNOLOGIES)

100% trzciny cukrowej (GRACZ)

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia, obfitych 
w łaski i  błogosławieństwa Narodzonego 
Chrystusa oraz innowacji biznesowych 
w nadchodzącym 2021 roku

życzy zespół KF Technologie
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jako materiału do przetwórstwa jest możliwość 

recyklingu produktów końcowych. Dzięki 

rozmaitym dodatkom właściwości mate-

riału mogą być modyfikowane, aby uzyskać 

możliwie najlepszy efekt końcowy. Jak podkre-

ślają przedstawiciele firmy, ich zdaniem celu-

loza nie zastąpi tworzyw sztucznych, może 

natomiast stanowić uzupełnienie dla mate-

riałów zwykle stosowanych w procesie termo-

formowania.

ILLIG
W związku z  trendem obniżania zawar-

tości plastików w opakowaniach firma ILLIG 

w  2020 roku wprowadziła do produkcji 

3 nowe maszyny. Pierwszą z nich jest termo-

formierka RDM 76 kb do produkcji kubków. 

Wprawdzie pole formowania maszyny 

o wymiarze 760x540 jest mniejsze od 7 do 

11% od maszyn innych producentów, to 

osiąga taką samą wydajność jak maszyny 

konkurencji. Zawdzięcza to dzięki zastoso-

waniu dużej sile zamykania 900 kN Wyposa-

żona stacja formowania w redukujące drgania 

napędy planetarne na dolnym stole i  stem-

plach górnych w  związku z  oczekiwaniami 

klientów pozwala na formowanie opakowań 

o wysokości do 255 mm.

Szereg udoskonaleń w  obrębie stacji 

formowania i wycinania pozwoliły na szybsze 

dostarczanie powietrza do formy, zreduko-

wanie jego ilości oraz optymalne chłodzenie 

przez trzy oddzielne, obwody chłodzące 

z  trzema pompami. Dodatkowym atutem 

jest zastosowana technologia szybkiej 

wymiany oprzyrządowania pozwalająca na 

jego wymianę oraz uruchomienie produkcji 

w  około 40-50 min. Maszyna może być 

doposażona w  inne urządzenia, jak odwi-

jarka folii (lub połączona bezpośrednio z linią 

ekstruzyjną), sztaplarka, młynek ażuru, zawi-

jarka obrzeży, automat pakujący w kartony 

zbiorcze lub moduł do etykietowania (IML) 

w formie.

Drugą maszyną jest RDK 80 k. Ta termofor-

mierka oprócz różnych udoskonaleń technicz-

nych została doposażona w moduł do etykie-

towania w  formie pozwalający na produkcję 

pokrywek i dekorowanie ich za pomocą karto-

ników lub etykiet. Linia na życzenie może 

również posiadać automatyczną pakowarkę 

do kartonów zbiorczych. Koszt wytworzenia 

pokrywek jest średnio o  ok. 20% niższy od 

wytworzenia na wtryskarkach.

Trzecią interesującą maszyną jest uniwer-

salne urządzenie HSU 35 o  modułowej 

konstrukcji. Może ono zgrzewać opakowania 

blister folia-kartonik, karton-karton. Oprócz 

tego maszyna jest przygotowana do etykieto-

wania wyformowanych tacek mięsnych karto-

nikiem lub etykietą, jak również zgrzewania 

maseczek ochronnych typ ffp 2.

Szczegółowo dopracowana technika 

łączenia folii plastikowej z kartonikiem stoso-

wana na wspomnianych urządzeniach 

powoduje, że opakowania spełniają dyrek-

tywy unijne, jak również mogą być poddane 

recyklingowi dzięki łatwemu rozdzieleniu 

materiałów. 

GN Thermoforming 
Equipment

Nową maszyną w  ofercie GN Thermo-

forming Equipment jest GN580. Jest ona 

stosunkowo niewielka, o powierzchni robo-

czej 580x465 mm, pracuje z dużą prędko-

ścią. GN580 jest najnowszym dodatkiem do 

linii produkcyjnej maszyn termoformujących 

GN Form/Cut/Stack (formowanie/wycinanie/

sztaplowanie). Ten szybki model ze zintegro-

waną prasą wycinającą i stacją sztaplowania 

jest odpowiedni do ekonomicznej produkcji 

opakowań ze wszystkich materiałów 

termoformowalnych. Najbardziej wyróż-

niającymi się cechami modelu GN580 są 

wysoki stopień automatyzacji oraz łatwość 

wymiany narzędzi. Ta maszyna oferuje wiele 

opcji, które można dostosować do różnych 

wymagań klientów. Możliwa jest również 

dalsza indywidualizacja. GN580 jest odpo-

wiedni do zastosowań w przemyśle spożyw-

czym, medycznym i wielu innych.

Bestsellerem w  portfolio f irmy jest 

maszyna GN800, która ma obszar roboczy 

830x570 mm (wymiar narzędzi 875x600 mm) 

i  z powodu tego rozmiaru może pracować 

na narzędziach termoformujących innych 

producentów maszyn. GN800 może być 

wyposażona w  dodatkowe stanowisko 

wycinania, np. do otworów wentylacyjnych. 

Wszystkie stacje są wyposażone w  moc 

75 ton. Dlatego też praca na narzędziach 

z formowaniem i wycinaniem w jednej stacji 

jest standardową cechą tej maszyny.

Firma GN wie jak zmniejszyć ilość odpadów 

do absolutnego minimum, aby zwiększyć 

wydajność i efektywność maszyny. 

Nowe modele maszyn są obecnie opracowy-

wane i wkrótce zostaną wprowadzone na rynek.

MULTIVAC
W drugiej połowie bieżącego roku firma 

Multivac zaprezentowała nową serię bezpo-

średnich drukarek sieciowych Baseline 

przeznaczonych dla maszyn do termofor-

mowania o  niskim i  średnim wolumenie 

produkcji. Głównymi zaletami modeli Base-

line DP  110/130 są: kompaktowe rozmiary 

pozwalające na zaoszczędzenie miejsca, 

optymalna charakterystyka w zakresie higieny 

oraz elastyczność w  zastosowaniu techno-

logii druku. Bezpośrednie drukarki sieciowe 

służą do efektywnego druku na folii w maszy-

nach pakujących. Wraz z nowymi modelami 

DP 110 i DP 130, które poszerzają dotych-

czasową serię DP 2x0, Multivac umacnia się 

na rynku drukarek sieciowych o  wysokich 

standardach bezpieczeństwa. Oba modele 

mogą być instalowane na maszynach do 

termoformowania z serii R 0xx i R 5xx. Urzą-

dzenia mogą wykorzystywać trzy dostępne 

technologie (thermal transfer, inkjet oraz 

thermal inkjet). W przypadku pierwszej z nich 

dodatkową zaletą są oszczędności eksplo-

atacyjne, ponadto drukarki mogą obracać 

się o 90 stopni i drukować w różnych płasz-

czyznach. Drukarki sieciowe Multivac zostały 

opracowane z myślą o współpracy z konkret-

nymi termoformierkami, tworząc doskonale 

dostosowane do siebie zespoły sterowane 

za pomocą systemu kontrolnego maszyn 

pakujących. Parametry produkcji mogą 

być łatwo zapisywane w panelu sterowania 

i  dostosowywane do bieżących warunków 

w razie potrzeby. Dodatkową zaletą drukarek 

Multivac jest zautomatyzowany system 

zarządzania wydrukiem Multivac HMI, umoż-

liwiający automatyczne wywołanie szablonu 

dla konkretnego produktu. Ponadto Multivac 

oferuje bogatą gamę materiałów eksploata-

cyjnych, których odpowiedni dobór pozwala 

uzyskać doskonałe rezultaty. Z nowości warto 

tu wymienić na przykład taśmę termotrans-

ferową Multiva Standard Plus XL o długości 

roboczej do 1200 m dzięki zmniejszonej 

grubości materiału nośnego. 
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Firma ILLIG od wielu lat rozwija technologie dekorowania w stacji 

formowania za pomocą etykiet (IML) i/lub kartoników (IML-T). 

W  ostatnim czasie wprowadziła ona nową uniwersalną zgrzewarkę 

HSU 35. Maszyna w standardowym wyposażeniu przeznaczona jest 

do zgrzewania opakowań blister karton-folia. W  wersji rozszerzonej 

maszyna może zgrzewać gotowe opakowania z  kartonikiem. Zdol-

ność produkcyjna dla tacki mięsnej o wymiarach 190x144x50 jest na 

poziomie 720 szt./h. Po zmianie oprzyrządowania można na HSU 35 

zgrzewać również maseczki wielowarstwowe typu ffp. 

Okrągłe kubki do picia i mleczarstwa można dekorować w  stacji 

formowania na maszynach RDM 73 k i RDM 76 k. Do dekorowania 

mogą być stosowane zarówno etykiety (IML), jak i kartoniki (IML-T). 

Linie zostały przystosowane również do produkcji prostokątnych tacek 

spożywczych i  doposażone w stacje pakowania końcowego. Zdol-

ności produkcyjne dla tacki mięsnej o  wymiarach 190x144x50 są 

odpowiednia dla RDM 73 k na poziomie 5400-9000 szt./h i dla RDM 

76 k 9000-13500 szt./h dla PP.

Uzupełnieniem kompletnej oferty firmy ILLIG do dekorowania 

opakowań metodą IML-T są linie na bazie RDK 80 k do pokrywek. 

Zdolność maszyny dla pokrywki fi 95 mm jest w  granicach 

32 000 szt./h dla PP.

Oprócz produkcji opakowań w technologii IML I IML-T maszyny RDM 

lub RDK mogą produkować opakowania bez dekoracji.

Opakowania dekorowane na ILLIGach są ekologiczne, ponieważ 

można łatwo oddzielić kartonik/etykietę od plastikowego opakowania 

i poddać obydwa materiały recyklingowi. 

Powyższe metody dekorowania dają możliwość personali-

zacji opakowań, a dekorowanie jest na wysokim poziomie i powo-

duje lepszą sprzedawalność. Zastosowanie etykiety lub kartonu 

do dekorowania jest wykorzystywana do obniżenia zawartości 

tworzywa w opakowaniu przy utrzymaniu własności fizyko-mecha-

nicznych. Dodatkowo produkcja opakowań metodą IML lub IML-T 

na termoformierkach jest dużo bardziej opłacalna od dekorowana 

na wtryskarkach. 

Tomir Sp.j. 
ul. Kopalniana 6, 01-321 Warszawa
tel.: (22) 665 62 05, fax: (22) 213 11 81
biuro@tomir.com.pl, www.tomir.com.pl

Maszyny do dekorowania etykietą lub 
kartonikiem w formie (IML i IML-T) z ILLIG-a

Rys. 1   ILLIG - HSU 35 - uniwersalne urządzenie do produkcji blistrów karton-karton,folia-karton, 
etykietowania tacek spożywczych i produkcji maseczek ffp

Rys. 2   Tacka mięsna dekorowana metodą IML-T

Rys. 3   Kubek jogurtowy dekorowany metodą 
IML-T
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O ile jeszcze u progu XXI w. opakowanie 

postrzegane było przede wszystkim 

przez pryzmat funkcjonalności i  atrakcyj-

ności wizualnej, o tyle dziś jest czymś więcej: 

wyrazem określonego światopoglądu – tak 

wytwórcy produktu, jak i  jego użytkownika. 

Znajduje to bezpośrednie przełożenie na stra-

tegię jego projektowania i wytwarzania, która 

coraz częściej uwzględnia nie tylko użytecz-

ność opakowania od momentu opracowania 

jego koncepcji do dostarczenia klientowi, ale 

także cały cykl życia do momentu utylizacji. 

W przypadku opakowań cykl ten opisywany 

jest przez tzw. schemat efektywności opako-

wania, uwzględniający takie czynniki jak ilość 

i  rodzaj surowców wykorzystanych do jego 

produkcji, skuteczność ochrony produktu, 

użyteczność logistyczna i marketingowa, zdol-

ność budzenia pozytywnych skojarzeń czy 

okres użytkowania. Mówiąc prościej: idealne 

opakowanie powinno być przyjazne dla środo-

wiska, wytrzymałe, lekkie, a do tego wywo-

ływać pozytywne emocje.

Oczekiwania te nie są łatwe do spełnienia, 

zwłaszcza że towarzyszy im rosnąca presja 

skracania czasu wejścia na rynek i indywiduali-

zacji oferty pod kątem konkretnych wyrobów 

w  myśl zasady „oryginalny produkt wymaga 

oryginalnego opakowania”. Jak sprostać 

tym wymogom? Coraz więcej producentów 

opakowań szansy na to upatruje w  termofor-

mowaniu, które – podobnie jak wytłaczanie czy 

formowanie wtryskowe – umożliwia wytwarzanie 

wysokiej jakości wyprasek, a jednocześnie jest 

od nich tańsze, szybsze i bardziej uniwersalne 

pod względem asortymentu obrabianych poli-

merów. Pełne wykorzystanie potencjału tej tech-

nologii wymaga jednak ścisłej współpracy obu 

stron, tj. producentów opakowań i wytwórców 

maszyn do termoformowania. Ci pierwsi muszą 

wypracować strategie umożliwiające zwięk-

szenie powtarzalności procesów; drudzy zaś 

powinni uważnie wsłuchiwać się w rynek, aby 

elastycznie dostosowywać oferowane techno-

logie do aktualnych potrzeb branży opakowa-

Opakowania z termoformierki: 
materiały, wzornictwo, maszyny

Za trzy lata co trzeci produkt wychodzący z termoformierki będzie… opakowaniem. Sektor produkcji opako-
wań stanie się również tym, który w największym stopniu będzie napędzał rozwój technologii termoformowa-
nia. Robi to zresztą już dziś: nowe, aktywne, inteligentne materiały, bezpieczne zamknięcia i praktyczne per-
foracje stanowią wyzwanie dla producentów i  integratorów maszyn, zachęcając ich do eksperymentowania 
z nowymi rozwiązaniami.

 Agata Świderska 

GŁÓWNI ODBIORCY TERMOFORMOWANYCH OPAKOWAŃ
–  przemysł spożywczy – generuje największy popyt zarówno na opakowania formowane termicznie, jak 

i termoformierskie maszyny pakujące umożliwiające tackowanie i pakowanie próżniowe produktów; jest również tą 
branżą, która ze względu na szczególną wrażliwość na zmieniające się trendy społeczne będzie prawdopodobnie 
wywierała największy wpływ na przyszłe kierunki rozwoju termoformowanych opakowań; szczególnie 
perspektywicznym rynkiem jest tu segment dań gotowych, porcjowanych i typu to-go; 

–  przemysł medyczny – jest drugim pod względem wielkości odbiorcą opakowań wytwarzanych w procesach 
termoformowania; rosnący popyt ze strony tej branży jest stymulowany głównie przez segment sprzętu medycznego 
wymagającego szczególnej ochrony przed przesuwaniem i oddziaływaniem czynników zewnętrznych;

–  przemysł elektroniczny – w sektorze tym szczególe znaczenie ma możliwość wizualnej kontroli przed zakupem, co 
przekłada się na dużą popularność folii przezroczystych; istotną rolę odgrywają też materiały barierowe zapewniające 
wysoką ochronę wrażliwej elektroniki – tak przed oddziaływaniem wilgoci, jak też pola elektromagnetycznego 
i elektrostatycznego;

–  przemysł wytwórczy – generuje popyt na opakowania zabezpieczające przed uszkodzeniami w transporcie, a także 
przezroczyste opakowania zbiorcze na drobne elementy wyposażenia, takie jak wiertła, bity czy zestawy narzędzi 
ręcznych.



Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele

radości oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów na

nadchodzący Nowy Rok.

W tych wyjątkowych dniach
chcemy złożyć Naszym

Klientom,
Współpracownikom,

Przyjaciołom
przede wszystkim dużo
zdrowia, zadowolenia

i sukcesów z podjętych wyzwań.

Muchoborska 4a 
 54-424 Wrocław
 tel. 71 333 00 33
 elbi@elbi.com.pl
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niowej. Proces ten już się rozpoczął, stymulując 

rozwój zarówno asortymentu opakowań (nowe 

materiały, funkcje), jak i termoformierek (automa-

tyzacja, elastyczność).

Wielka piątka materiałów 
opakowaniowych

Ankiety przeprowadzane wśród przetwórców 

korzystających z termoformierek wskazują na 

ogólną zgodność w kwestii korzyści płynących 

z  użytkowania tych maszyn. Na pierwszym 

miejscu znalazła się szybkość obróbki, zysku-

jąca coraz bardziej na znaczeniu w  obliczu 

skracania czasów wejścia produktów na rynek. 

Tuż za nią uplasował się niższy koszt produkcji 

w przeliczeniu na detal będący efektem mini-

malizacji odpadu, a  także atrakcyjna cena 

narzędzi, zwłaszcza w porównaniu z formami 

wtryskowymi. Dla producentów przetwa-

rzających różne materiały opakowaniowe 

istotną rolę odgrywa dodatkowo uniwersal-

ność procesu termoformowania, tj. możliwość 

obróbki niemal wszystkich tworzyw z  grupy 

termoplastów, w  tym pochodzących z  recy-

klingu oraz z domieszkami naturalnych kompo-

nentów. Co prawda najczęściej obrabianym 

tą metodą tworzywem nadal pozostaje PET, 

a  to ze względu na jego biokompatybilność, 

z  której skwapliwie korzystają producenci 

opakowań dla branży medycznej, farmaceu-

tycznej i spożywczej, ale istotny udział w rynku 

ma także cały szereg innych materiałów, takich 

jak PVC, PETG, PS czy PP.

Bez wątpienia PET jeszcze długo pozostanie 

na czele listy materiałów opakowaniowych prze-

twarzanych metodą termoformowania. Poza 

biokompatybilnością jego niekwestionowanymi 

zaletami są bowiem przezroczystość, elastycz-

ność i odporność mechaniczna, które w połą-

czeniu z nieprzepuszczalnością wody i gazów 

(barierowością) czynią z  niego odpowiedni 

materiał do produkcji cienkościennych butelek 

na wodę i napoje. Szacuje się, że to właśnie ten 

segment rynku generuje ponad 2/3 światowego 

popytu na ten materiał. I w najbliższych latach 

zapewne niewiele się w tym względzie zmieni.

Niejako po przeciwnej stronie skali znajduje się 

PVC – zawodnik wagi ciężkiej w branży opakowa-

niowej. Dzięki wysokiej stabilności i odporności 

mechanicznej jest chętnie stosowany zarówno 

w produkcji folii spożywczych, jak i sztywnych 

opakowań foliowych, np. jednorazówek na miód, 

dżemy i  inne produkty spożywcze. Jest przy 

tym relatywnie tani, łatwo poddaje się koloryzacji 

i może być wielokrotnie odzyskiwany i wykorzy-

stywany ponownie, co sprawia, że jest postrze-

gany jako atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych 

opakowań żywności stosowanych w  handlu 

detalicznym. Dążenia producentów i dystrybu-

torów zmierzają w  tym przypadku w kierunku 

zastąpienia warstwy wierzchniej, najczęściej 

wykonanej z papieru i pełniącej głównie funkcje 

informacyjno-marketingowe, pojedynczą 

warstwą materiału łączącego w sobie wszystkie 

zadania typowego opakowania. Proces ten 

już się rozpoczął, czego dowodem jest zmiana 

wzornictwa opakowań dań gotowych sprzeda-

wanych w supermarketach i dyskontach.

Swoistą hybrydą dwóch wymienionych 

tworzyw jest PETG, łączący w sobie uniwersal-

ność zastosowań PET z wytrzymałością typową 

dla PVC. Dzięki temu jest chętnie wykorzysty-

wany m.in. do produkcji blistrów i  jednoczę-

ściowych opakowań do przechowywania ciast, 

owoców i innych produktów spożywczych.

Wysoką twardością cechuje się także poli-

styren (PS), szeroko stosowany zarówno 

w  produkcji opakowań przemysłowych, 

opakowań na płyty kompaktowe i obudów, jak 

i tacek, kubków, talerzyków i innych wyrobów 

jednorazowego użytku. To właśnie ten 

segment rynku – zwłaszcza w krajach rozwi-

jających się – ma w  kolejnych latach napę-

dzać popyt na ten materiał, niejako na przekór 

staraniom krajów rozwiniętych o ograniczenie 

stosowania tego typu wyposażenia. 

„Wielką piątkę” zamyka polipropylen (PP) 

– najlżejszy i najbardziej rozciągliwy ze wszyst-

kich wymienionych polimerów. Początkowo 

stosowany głównie do produkcji kondensa-

torów i taśm samoprzylepnych, z czasem zyskał 

powszechne uznanie także wśród produ-

centów żywności, w  tym zwłaszcza chipsów 

i innych przekąsek. Jego potencjał wydaje się 

jednak znacznie wykraczać poza tego typu 

aplikacje: PP jest bowiem bardzo dobrym izola-

torem, cechuje się wysoką wytrzymałością 

mechaniczną, nie przepuszcza wody, a dodat-

kowo jest odporny na czynniki chemiczne. 

Na bazie naturalnych 
surowców

Zważywszy na fakt, że największą uniwer-

salnością zastosowań w  branży opakowa-

niowej cechują się PET i  polipropylen, nie 

powinno dziwić, że to właśnie na nich koncen-

trują się działania producentów zmierzające do 

zastąpienia bazy ropopochodnej surowcami 

pochodzenia naturalnego oraz do ponow-

nego użycia raz wykorzystanych surowców. 

W efekcie powstał rPET – tworzywo na bazie 

PET z odzysku o porównywalnych właściwo-

ściach, ale nieco niższej wytrzymałości mecha-

nicznej. Tę ostatnią można by zwiększyć, 

dodając surowcowi sztywności. To jednak 

zwiększałoby też jego podatność na pęknięcia 

w niskich temperaturach. Ogromną zaletą rPET 

jest jego duża przejrzystość, porównywalna 

z oryginalnym surowcem. Zapewnia mu ona 

szerokie wykorzystanie w produkcji opakowań 

żywności, kosmetyków i środków czystości.

Ponownemu przetwarzaniu może zostać 

poddany także polipropylen – tyle że nie 

w swoim standardowym, lecz bardziej ekolo-

gicznym wariancie. Jego produkcję pod 

koniec zeszłego roku uruchomiła firma Bore-

alis. Wytwarzany w  Belgii bio-PP bazuje na 

surowcach odnawialnych, m.in. odpadach 

komunalnych, i  jest pierwszym tego typu 

materiałem na bazie polipropylenu wytwa-

rzanym na skalę przemysłową.

Jak prognozuje magazyn „Plastics 

News”, trend zastępowania konwencjo-

nalnych tworzyw ich ekologicznymi odpo-

wiednikami będzie także w  kolejnych latach 

jednym z  głównych motorów rozwoju rynku 

opakowań. A to dobrze wróży całemu sekto-

Rys. 1   Opakowania z zabezpieczeniem przed 
otwarciem są coraz powszechniej 
stosowane w różnych branżach, 
umożliwiając sprzedaż produktów 
bezpośrednio w tych opakowaniach, 
w które wyposażył je producent 
Źrodło: Chemi-Pack
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rowi termoformowania – nie tylko ze względu 

na możliwość przetwarzania różnorodnych, 

w  tym ekologicznych i  recyklingowanych 

surowców, ale także, a może głównie z uwagi 

na fakt, że zdecydowana większość formowa-

nych termicznie opakowań wytwarzana jest 

z folii o grubości 1,5-3 mm. A te bez wyjątku 

mogą być poddawane procesowi recyklingu. 

Co więcej, metodą termoformowania można 

wytwarzać także opakowania z  kopolimeru 

z dodatkiem EVOH (alkoholu etylowinylowego) 

– jednego z największych odkryć XXI wieku. 

Cienka, zaledwie milimetrowa warstwa EVOH 

umożliwia zwielokrotnienie właściwości barie-

rowych tradycyjnych tworzyw w  stopniu 

porównywalnym z  10-milimetrowej grubości 

powłoką z LDPE. Dzięki temu nie tylko wydłuża 

trwałość żywności, chroniąc ją przed oddzia-

ływaniem czynników zewnętrznych, ale także 

eliminuje konieczność stosowania wielowar-

stwowych folii, a tym samym redukuje koszty 

produkcji i jej wpływ na środowisko.

Nowe wzornictwo 
i funkcjonalności

Powłoki EVOH nie są wytworem ostatnich 

miesięcy, a nawet lat: pierwsze folie z dodat-

kiem EVOH zostały wprowadzone na rynek 

niemal 15 lat temu. Początkowo były jednak 

wykorzystywane głównie jako element zabez-

pieczenia szklarni. W branży opakowaniowej 

upowszechniły się stosunkowo niedawno, 

a  to głównie za sprawą wzrostu znaczenia 

opakowań o  właściwościach barierowych. 

Rozwiązania tego typu zapewniają efektywną 

ochronę nie tylko produktów spożywczych, 

ale także m.in. wrażliwych komponentów elek-

troniki czy sprzętu medycznego, zabezpie-

czając je przed oddziaływaniem tlenu i wilgoci.

Na popularności zyskują także lekkie 

opakowania cienkościenne, postrzegane 

coraz częściej jako ekologiczna alternatywa 

dla tradycyjnych opakowań. Wielu produ-

centów, podążając za tym trendem, uwzględ-

niło je nawet w  długofalowych strategiach 

rozwoju, stawiając sobie za cel ograniczenie 

ogólnej wagi opakowań – nierzadko o znaczny 

procent. Przykładowo, firma Amcor w ramach 

5-letniej strategii planuje do końca przyszłego 

roku zredukować wagę opakowań napełnia-

nych na gorąco (PET) nawet o 50%.

Dla producentów maszyn do termoformo-

wania wzrost popularności obu typów opakowań 

jest bardzo dobrą informacją. Obróbka mate-

riałów wielowarstwowych i  cienkościennych 

stanowi bowiem tę dziedzinę, w której szcze-

gólnie uwidaczniają się zalety termoformowania 

w  stosunku do pokrewnych technik formier-

skich. Wiele opakowań składających się z więk-

szej liczby warstw można de facto wytworzyć 

tanio tylko z zastosowaniem termoformierki. Co 

więcej, ich produkcja zajmuje także znacznie 

mniej czasu niż proces realizowany w formie.

Prędkość jest również tym aspektem, który 

przekonuje do termoformowania produ-

centów opakowań wytwarzanych w  milio-

nach sztuk. A  takich z  pewnością będzie 

przybywało, wraz ze wzrostem popularności 

dań gotowych, produktów sprzedawanych 

w małych porcjach, tzw. żywności to-go oraz 

kawy w kapsułkach. Zmiany społeczne, w tym 

popularyzacja jednoosobowych gospodarstw 

domowych, nowe modele podróżowania czy 

moda na zdrowe odżywianie, będą także 

stymulowały popyt na jednorazowe, łatwo 

podzielne opakowania kosmetyków, leków 

czy wyrobów toaletowych, zapewniając dyna-

miczny rozwój całej branży opakowaniowej. 

Jeśli dodamy do tego równie dynamiczny 

wzrost roli opakowań typu skin i z zabezpie-

czeniem przed otwarciem, przestaje dziwić, że 

rynek opakowaniowy uznawany jest za jeden 

z  najdynamiczniej rozwijających się i  najbar-

dziej innowacyjnych sektorów gospodarki.

Druga skóra
Opakowania próżniowe i z zabezpieczeniem 

przed otwarciem mają jedną zasadniczą cechę 

wspólną: pozwalają od razu stwierdzić, czy 

były otwierane, a tym samym dają gwarancję, 

że produkt jest kompletny i  został dostar-

czony w  takim stanie, w  jakim przewidział to 

jego producent. W przypadku opakowań typu 

skin można to również potwierdzić organolep-

tycznie: niczym druga skóra pokrywają one 

i  zabezpieczają produkt, jednocześnie umoż-

liwiając jego obejrzenie przed zakupem. Także 

rozwój obu typów opakowań ma wspólne 

podłoże: u jego podstaw leży dążenie do elimi-

nacji dodatkowych warstw materiałów opako-

waniowych. Ich miejsce zajmuje pojedyncza 

warstwa, która – dzięki nadrukom lub etykietom 

zatopionym w folii – dostarcza klientowi wszyst-

kich niezbędnych informacji o produkcie.

Podobnie jak powłoki EVOH, także opako-

wania próżniowe nie są produktem nowym. 

Od lat stosowane z  powodzeniem w  proce-

sach pakowania żywności, stopniowo utoro-

wały sobie drogę do innych sektorów, coraz 

częściej wykorzystywane także do pakowania 

wyrobów medycznych, środków kosmetycz-

nych, a nawet elektroniki. W praktyce zakres ich 

zastosowań jest niemal nieograniczony: można 

je z  powodzeniem wykorzystać zarówno do 

pakowania pojedynczych produktów, jak 

i  całych serii wyrobów. Największe zalety 

oferują jednak w  tym pierwszym przypadku, 

gdyż niwelują konieczność ciągłego przezbra-

jania urządzeń w  celu dostosowania ich do 

zmian gabarytów i geometrii produktów.

OPAKOWANIA, KTÓRE „MÓWIĄ”
A gdyby tak opakowanie mogło nas poinformować o naruszeniu jego 
szczelności? Taką funkcję oferują nowe rodzaje zabezpieczeń stosowane 
w opakowaniach wyrobów medycznych i farmaceutycznych. Ich otwarcie lub 
rozszczelnienie sygnalizowane jest zmianą przejrzystości folii (z przezroczystej 
na matową) lub koloru samej plomby. W tym drugim przypadku wyraźny efekt 
wizualny uzyskiwany jest dzięki zastosowaniu specjalnego dodatku do folii, 
który sprawia, że kolor w naruszonych miejscach traci głębię.

Tego typu inteligentne opakowania są również coraz szerzej stosowane 
w branży spożywczej. Tutaj – oprócz naruszenia szczelności – zmiana 
koloru może informować klienta także o stopniu świeżości zawartego 
w nim produktu, ostrzegając przed końcem daty przydatności do spożycia. 
Tego typu opakowanie na bieżąco monitoruje stan produktu oraz warunki 
wewnętrzne i zewnętrzne i wykorzystuje różnorodne technologie do interakcji 
z użytkownikiem. Oprócz kodów kreskowych i QR należą do nich także 
inteligentne etykiety, a nawet znaczniki RFID i NFC.
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Jak powstaje druga skóra? Najłatwiej-

szym sposobem jej uformowania jest ułożenie 

produktu na tacce i pokrycie termoformowaną 

folią, która po schłodzeniu tworzy szczelne 

połączenie z  podłożem. Proces ten można 

zrealizować zarówno w  termoformującej 

maszynie pakującej, jak i w tzw. traysealerze, 

czyli urządzeniu do pakowania na tackach. 

Nowoczesne rozwiązania oferują możliwość 

szybkiego przezbrojenia dzięki integracji 

wszystkich funkcji związanych z  nagrzewa-

niem i formowaniem folii w jednym narzędziu 

formierskim. Produkt można także ofoliować 

z dwóch stron, co jednak wymaga inwestycji 

w termoformierkę wyposażoną w dwa nieza-

leżne systemy podgrzewania i formowania folii 

– dolny i górny. Zaletą takiego rozwiązania jest 

możliwość pełnego oglądu produktu i łatwiej-

szego niż w przypadku pakowania na tackach 

otwarcia opakowania.

W pełni funkcjonalne opakowanie powinno 

być bowiem jednocześnie proste do otwarcia 

i  przed nim zabezpieczone. Jak połączyć 

te dwie przeciwstawne cechy? Producenci 

opakowań wykazują pod tym względem 

ogromną kreatywność: w  sektorze spożyw-

czym powszechnie stosowanym zabezpiecze-

niem są m.in. specjalne zamknięcia w formie 

zatrzasków lub dodatkowa plomba czy perfo-

racja, której przerwanie umożliwia otwarcie 

opakowania i stanowi dowód owego otwarcia. 

Podobne rozwiązania stosuje się w  branży 

farmaceutycznej i medycznej, w których orygi-

nalne zamknięcie gwarantuje nie tylko komplet-

ność, ale często i sterylność narzędzia.

We współpracy z robotem 
Przemysł opakowaniowy stanowi dla 

sektora termoformowania nie tylko szansę, 

ale i ogromne wyzwanie. Dynamiczne tempo 

zmian – popytu, oczekiwań i wielkości partii 

– sprawia, że rozwiązania, które sprawdzają 

się w  innych branżach, w  branży opako-

waniowej nie mają racji bytu. Dotyczy to 

zwłaszcza wszelkiej standaryzacji: standar-

dowe rozmiary przestrzeni roboczej, narzędzi 

czy nawet arkuszy tworzywa znacznie ogra-

niczają elastyczność producentów, a wszelkie 

próby jej zwiększenia kończą się poważnymi 

stratami materiału, który trzeba później zutyli-

zować. Jak rozwiązać ten problem? Ponieważ 

sam proces termoformowania od chwili 

premiery bazuje wciąż na tych samych pryn-

cypiach, innowacji poszukuje się w  innych 

obszarach: sterowania, automatyzacji i robo-

tyzacji. Zaawansowane systemy sterowania 

bazujące na kontroli wizyjnej i zestawie czuj-

ników monitorujących stan i  pracę formierki 

zapewniają nie tylko monitoring całości 

procesów, ale przede wszystkim wymierny 

wzrost produktywności przy niezmiennej, 

a nawet wyższej jakości produktu finalnego. 

Według specjalistów z  branży, nowoczesne 

termoformierki są w stanie zrealizować nawet 

60-65 cykli na minutę, podczas gdy jeszcze 

15 lat temu większość z trudem osiągała pręd-

kość 20 cykli na minutę.

Prędkość sama w sobie nie decyduje jednak 

jeszcze o  przewadze danego rozwiązania. 

Musi być ona odpowiednio skorelowana 

z wysoką powtarzalnością i dokładnością, a tę 

zapewniają z jednej strony dobrze zaprojekto-

wane systemy sterowania, a z drugiej – serwo-

napędy, które umożliwiają precyzyjne pozycjo-

nowanie i sterowanie ruchami płyty. Większą 

precyzję i powtarzalność zapewniają też elek-

tryczne układy nagrzewania materiału, które 

– w przeciwieństwie do swoich ceramicznych 

i drutowych poprzedników – nie tylko równo-

miernie nagrzewają całą powierzchnię folii, ale 

także robią to znacznie szybciej, co przekłada 

się na skrócenie ogólnego czasu obróbki. 

Jeśli dodamy do tego centralny system pomp 

próżniowych ograniczający nakłady na serwis 

i  konserwację, otrzymamy rozwiązanie tyleż 

efektywne, co ekonomiczne. A  jeśli dodat-

kowo zautomatyzujemy jego obsługę, nie 

będziemy musieli robić nic poza nadzorowa-

niem przebiegu całego procesu. 

Zacznijmy od „przedłużenia” systemu termo-

formowania o automatyczne systemy dostar-

czania i odbioru materiału. Po stronie wyjścia 

mogą być one dodatkowo obsługiwane 

przez robota odbierającego i  układającego 

gotowe wytłoczki. Przykład? Jednostka ER3X 

włoskiego producenta Amut-Comi, wyposa-

żona w dodatkową oś obrotową umożliwiającą 

nie tylko odbiór, ale i podział opakowań na dwa 

stosy na podstawie charakterystyki produktu.

Robota można także połączyć z  zaawan-

sowanym systemem wizyjnym, tak by umiej-

scowiony na końcu linii realizował zadania 

kontroli wizyjnej detali pod kątem spełniania 

norm wymiarowych i jakościowych. Inspekcja 

taka zapewnia możliwość eliminacji wadliwych 

wyrobów, zanim trafią na rynek. 

USIĄDŹ WYGODNIE
Jak daleko może sięgać automatyzacja termoformowania opakowań, pokazał 
nie tak dawno Multivac. Jego maszyny pakujące do głębokiego formowania 
z serii X-line nie wymagają specjalistycznej wiedzy z zakresu parametryzacji 
procesu. Zadania operatora ograniczają się do wyboru odpowiedniego typu 
opakowania, materiału opakowaniowego i cech samego produktu. Maszyna 
sama programuje swoje ustawienia, dzięki czemu umożliwia natychmiastowy 
start produkcji bez konieczności testowania najlepszego zestawu 
parametrów. Nie tylko skraca to czas obróbki, ale także ogranicza zużycie 
materiału.

ZWYKŁE OPAKOWANIE MASZYNKI DO GOLENIA?
Nic podobnego! W opakowaniach produktów z serii Gillette Fusion ProGlide 
Flex Ball firma Procter & Gamble zastosowała cały szereg innowacyjnych 
technologii zwiększających funkcjonalność dla odbiorcy końcowego. Składa 
się na nie ekologiczna tacka z nadrukami i termoformowana folia PET 
wyposażona w ułatwiającą otwarcie perforację zgrzewaną z podkładką. 
Papier wykonano z recyklingowanego bambusa i włókien trzciny, zaś samą 
folię opatrzono etykietami i oznaczeniami ułatwiającymi odnalezienie miejsca 
otwarcia.
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GN Thermoforming Equipment Co. oferuje szeroką 
gamę maszyn termoformujących do produkcji opa-
kowań z tworzyw sztucznych dla przemysłu spożyw-
czego, medycznego i przemysłowego. 

Firma GN jest znana jako pionier w dziedzinie termoformowania 

i  ma reputację wiodącej w  branży obsługi klienta i  wsparcia 

technicznego.

Produkuje jedną z najbardziej energooszczędnych maszyn w branży, 

w tym najbardziej ekologiczną termoformierkę, GN3021. 

Oferuje również maszyny wielostanowiskowe   GN800 i GN580, 

z  promiennikami ciepła,   z  pomocami formującymi „plug assist”, 

z  formowaniem i  wycinaniem w  jednej stacji lub oddzielnie, ze 

sztaplowaniem klasycznym lub zrobotyzowanym, odpowiednie 

dla klientów, którzy chcą zaoferować szeroki zakres produktów 

o szybkim czasie cyklu. 

GN – dostawca energooszczędnych 
maszyn do termoformowania

Reprezentant w Polsce:
Maciej Szyszka
Biuro: ul. Arbuzowa 40, 60-185 Skórzewo/ k Poznania
tel.: 511 34 87 30, mszyszka@tuniserve.com

Modele GN580 i GN800 są elastycznymi maszynami przeznaczonymi 

dla firm, które zajmują się produkcją szerokiej gamy opakowań i muszą 

dokonywać wielu zmian narzędzi termoformujących. Obydwa rozwią-

zania są zaprojektowane do szybkiej wymiany narzędzi.

Wszystkie maszyny GN są zaprojektowane z  myślą o  wydajności 

i zużyciu energii oraz wytwarzają produkty z minimalną ilością odpadów 

przy użyciu narzędzi o wspólnych nożach. Firma GN wyeksportowała 

ponad 2000 maszyn do ponad 70 krajów.

Siedziba główna firmy znajduje się w  Nowej Szkocji w  Kanadzie. 

Firma została założona prawie 40 lat temu. GN posiada centrum sprze-

daży i serwisu technicznego w Czechach oraz sieć agentów na całym 

świecie, w tym w Polsce. 
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Nowe techniki, materiały, odkrycia zjawisk 

oraz procesów, wzrost dokładności 

pomiarów powodują powstawanie coraz 

bardziej zaawansowanych metod i urządzeń 

do badań tworzyw polimerowych. Coraz 

częściej pojawia się problem określenia złożo-

nych cech strukturalnych materiału lub morfo-

logii wytworzonej mieszaniny i  nie można 

szybko znaleźć właściwego rozwiązania. Jeżeli 

już się je znajdzie, to interpretacja uzyskanych 

wyników również nie jest prosta. Aby określić 

cechy danego materiału, często trzeba sięgać 

po cały szereg oznaczeń i dopiero całościowa 

analiza zebranych danych pozwala ocenić 

badany materiał. I o to tu chodzi w tej identyfi-

kacji – by dowiedzieć się z jakim materiałem – 

polimerem ma się do czynienia. 

W różnych dziedzinach życia codziennego 

stosuje się obecnie dużą ilość różnorodnych 

tworzyw sztucznych różniących się składem 

chemicznym i  właściwościami. Niektóre 

z  nich na pierwszy rzut oka są bardzo do 

siebie podobne, a w rzeczywistości różnią się 

w sposób zasadniczy. Pełna analiza danego 

materiału jest trudna, wymaga długiego 

czasu i  aparatury. Konieczne jest wcze-

śniejsze rozdzielenie tworzywa na poszcze-

gólne elementy składowe. Do wielu celów 

wystarczy jednak zidentyfikowanie podstawo-

wego składnika, jakim jest tworzywo. Znane 

są proste metody pozwalające na szybkie 

zidentyfikowanie najczęściej stosowanych 

polimerów i  zakwalifikowanie tworzywa do 

określonej grupy. Do poznania tych technik 

zapraszam do artykułu sprzed roku, żeby się 

tu nie powtarzać.

Rozróżnienie kopolimerów lub mieszaniny 

tworzyw sprawia wiele trudności i  wymaga 

przeprowadzenia dokładnych badań chemicz-

nych i  w wielu przypadkach użycia specja-

listycznej aparatury oraz dobrej znajomości 

zagadnień chemicznych. Do badań tych 

można zaliczyć spektroskopię ramanowską 

i w podczerwieni (IR), spektroskopię magne-

tycznego rezonansu jądrowego (NMR), skanin-

gową kalorymetrię różnicową (DSC) oraz inne 

wcześniej opisane. Zatem do konkretów – co 

nowego proponują firmy?

Co nowego i u kogo?
DSC 214 Polyma od Netzsch
Firma Netzsch Gerätebau GmbH specja-

lizuje się w  produkcji aparatury do analizy 

termicznej, pozwalającej na charaktery-

stykę materiałów pod kątem ich właściwości 

termofizycznych. 

Jednym z flagowych aparatów do badania 

tworzyw sztucznych jest skaningowy kalo-

rymetr różnicowy DSC 214 Polyma, który 

pozwala na szybkie wyznaczenie parametrów 

takich jak temperatury zeszklenia, topnienia 

i krystalizacji oraz ciepła właściwego. 

Urządzenie jest wyposażone w innowacyjne 

oprogramowanie (tryb Autoewaluacja i Identy-

fikacja) pozwalające na automatyczną obróbkę 

danych pomiarowych oraz identyfikację 

i klasyfikację badanych polimerów. Oprogra-

mowanie jest wyposażone w biblioteki polime-

rowe, które pomagają w identyfikacji. Dodat-

kowo użytkownik może tworzyć swoje własne 

biblioteki w oprogramowaniu. 

Dzięki swoim właściwościom DSC 214 

Polyma jest bardzo pomocnym narzędziem 

w działach kontroli jakości firm z branży prze-

twórstwa tworzyw sztucznych.  

System cyfrowej identyfikacji  
od Paccor

Paccor, gracz w  branży opakowań, 

wprowadził nowe rozwiązanie w  zakresie 

opakowań z  tworzyw sztucznych – system 

cyfrowej identyfikacji stworzony przez firmę 

Digimarc Corporation. Ta technologia umoż-

liwia prawidłową identyfikację każdego 

opakowania w  całym łańcuchu wartości. 

Jest to duży krok w  kierunku gospodarki 

o  obiegu zamkniętym, ponieważ po raz 

pierwszy możliwe jest rozróżnienie opakowań 

przeznaczonych do kontaktu z  żywnością 

od pozostałych, co pozwoli na dokładne 

sortowanie. W oparciu o  technologię cyfro-

wego kodu kreskowego dostarczoną przez 

Digimarc Corporation, Paccor wprowa-

dził rozwiązanie, które pozwala klientom na 

używanie tego kodu kreskowego bezpo-

średnio na powierzchni sztywnych plastiko-

wych opakowań, bez konieczności stoso-

wania dodatkowych oznaczeń, takich jak 

etykiety czy nadruki bezpośrednie. Kod 

ten jest w  stanie dostarczyć konsumentom 

i  firmom utylizacyjnym informacje o  danym 

opakowaniu – zawsze i wszędzie.

Nowości w identyfikacji tworzyw

Najnowsze trendy technologiczne, rosnąca popularność telefonów komórkowych, palmtopów i innych elektro-
nicznych urządzeń przenośnych powszechnego użytku, powodują wprowadzanie na rynek wielu wysokowydaj-
nych, zminiaturyzowanych podzespołów. I dokładnie to samo dzieję się w świecie technologii dotyczącej apara-
tury do identyfikacji tworzyw. Co chwilę coś nowego, coś mniejszego, coś udoskonalonego i tak bez końca. A jak 
wygląda sytuacja w przypadku firm oferujących urządzenia do identyfikacji tworzyw? Czy wzbogacają one swoją 
ofertę o nowe urządzenia, a może dokonano modyfikacji w tych już znanych na rynku?

 Marta Lenartowicz-Klik 
 Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMPiB Toruń 
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Safeline X-ray od Mettler Toledo
W  Mettler Toledo opracowano program 

szybkiej dostawy, który umożliwia skrócenie 

czasów realizacji zamówień na określone 

konfiguracje popularnych systemów rentge-

nowskich X33 i X34, które są przeznaczone do 

kontroli produktów pakowanych małej i śred-

niej wielkości. Mettler Toledo Safeline X-ray 

oferuje program dostawy urządzeń konfi-

gurowanych na zamówienie, który pozwala 

znacznie skrócić czas wysyłki systemów 

kontroli rentgenowskiej. Dzięki niemu  urzą-

dzenia do kontroli rentgenowskiej, w  szcze-

gólności bardzo popularne systemy X33 i X34, 

mogą teraz zostać wysłane w ciągu 10 godzin 

od otrzymania zamówienia przez zakład.

Nowe spektrometry masowe 
Orbitrap Exploris 240 i Exploris 120

Spektrometr mas Thermo Scientific Orbi-

trap Exploris 240  rozszerza linię spektrome-

trów Orbitrap Exploris. Zapewnia on dokład-

ność masy, czułość i  zdolność rozdzielczą 

w szerokim zakresie dynamicznym. Dzięki archi-

tekturze systemu i oprogramowaniu do stero-

wania aparatami, system zapewnia potężne 

możliwości akwizycji danych, odpowiadając na 

najbardziej wymagające wyzwania analityczne 

w analizach małych i dużych cząstek. System 

oferuje przełączanie trybu dodatniego / ujem-

nego jonizacji, duże prędkości skanowania oraz 

technologię akwizycji danych Thermo Scien-

tific AcquireX, która umożliwia większą auto-

matyzację analiz. Spektrometr masowy Thermo 

Scientific Orbitrap Exploris 120 umożliwia analizy 

jakościowe i  ilościowe będące synonimem 

spektrometrii mas Orbitrap wysokiej rozdziel-

czości (HRAM). System oferuje tryby szybkiego 

skanowania i szybkie przełączanie polaryzacji, 

co skutkuje kompleksowym pokryciem próbki 

i  zwiększoną produktywnością –  zapewniając 

znaczące korzyści dla wysokowydajnych badań 

przesiewowych i oznaczeń ilościowych.

Zwieńczenie działań Shimadzu 
w zakresie spektrometrii mas 
z potrójnym kwadrupolem

Nowo opracowane źródło ESI z  elek-

trodami ogniskującymi efektywniej wpro-

wadza jony do spektrometru mas, jednocze-

śnie usuwając neutralne cząsteczki matrycy 

w  celu zmniejszenia szumu i  zapewnienia 

stabilniejszych pomiarów. Ponadto, ulep-

szona konstrukcja ogrzewania źródła sprzyja 

optymalnej jonizacji szerokiej gamy związków 

przy domyślnych ustawieniach (opatento-

wana technologia). Zaprojektowana na nowo 

optyka jonowa poprawia stabilność przy-

rządu bez uszczerbku dla czułości. Konser-

wację UF-Qarray II i UF-Lens II można łatwo 

wykonać bez użycia narzędzi. LCMS-8060NX 

dziedziczy łatwość konserwacji tak charakte-

rystyczną dla poprzednich modeli potrójnych 

kwadrupoli Shimadzu. Zarówno linię desol-

watacjyjną (DL), która wprowadza próbkę do 

próżni, jak i kapilarę ESI można łatwo i szybko 

wymienić. DL można wymienić, utrzymując 

próżnię, tym samym minimalizując przestoje.

W nowo opracowanym źródle wyposażonym 

w IonFocus elektrody ogniskujące optymalizują 

transport jonów, zmniejszając utratę czułości, 

jednocześnie efektywnie usuwają neutralne 

cząsteczki pochodzące z  matrycy z  wysoką 

wydajnością. Używając najwyższej dla spek-

trometrów mas szybkości zmiany polaryzacji 

LCMS-8060NX (5 ms) można uzyskać powta-

rzalne wyniki, nawet w przypadku szybkiej wielo-

składnikowej analizy na poziomie śladowym. 

Dzięki temu, że IonFocus wprowadza jony do 

detektora bardziej wydajnie niż poprzednie 

konstrukcje źródła, poprawiając intensywność 

sygnału to spośród 100 testowanych związków 

aż 96% wykazało wysokie odzyski przy stan-

dardowych ustawieniach. CMS-8060NX wyko-

rzystuje nową optykę jonową UF-Qarray II 

i UF-Lens II, aby zwiększyć stabilność pracy 

przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej 

wydajności transmisji jonów. Zwiększona nieza-

wodność oznacza wyższą wydajność laborato-

rium wraz ze zmniejszeniem liczby przestojów 

spowodowanych konserwacją urządzenia. 

LCMS-8060NX wykorzystuje domyślne 

parametry pracy zoptymal izowane  

z wykorzystaniem procesów sztucznej inteli-

gencji (AI), które są zoptymalizowane dla szero-

kiej gamy związków, co zapewnia dobre wyniki 

od momentu włączenia spektrometru bez 

konieczności pracochłonnego badania opty-

malnych warunków pomiaru.

PI-MKX01 od Polon Izot 
Nowością w ofercie Polon Izot jest miernik 

XRF typ PI-MKX01. Jest on klasycznym spektro-

metrem laboratoryjnym pracującym na zasadzie 

spektrometrii rentgenowskiej EDXRF. Wyposa-

żony jest w detektor SDD posiadający rozdziel-

czość od 125 do 140 eV oraz lampę pracu-

jącą w zakresie   do 50 keV. Wygodna, wysu-

wana automatycznie komora próbek z rotacją 

naczynka pozwala na precyzyjne pomiary. 

Aparat wyposażony jest w polskojęzyczne opro-

gramowanie pozwalające w  prosty sposób 

wykonywać   analizy ilościowe   i  jakościowe. 

W ofercie spektrometrów rentgenowskich firma 

posiada aparat wyposażony w sampler, a także 

rozwiązania do pomiarów on-line.

Desorbery termiczne 
TurboMatrix PerkinElmer

Desorbcja termiczna jest techniką znacznie 

upraszczającą i przyspieszającą szereg apli-

kacji z zakresu chromatografii gazowej (GC), 

w tym: monitoring powietrza, analizę lotnych 

składników uwalnianych z materiałów półprze-

wodnikowych, polimerów, tapicerki i  wypo-

sażenia, opakowań, farmaceutyków oraz 

analizę dodatków smakowych i zapachowych.  

PerkinElmer oferuje pięć różnych modeli 

z rodziny Desorberów Termicznych (TD) Turbo-

Matrix w  opcjach dla pojedynczej próbki 

i automatycznym podajnikiem na 50 próbek:

– TurboMatrix 100 TD  – pojedyncza rurka 

i manualna pneumatyka

– TurboMatrix 150 ATD  – autosampler na 

50 rurek i manualna pneumatyka,

– TurboMatrix 300 TD  – pojedyncza rurka 

i programowalna pneumatyka (PPC),

– TurboMatrix 350 ATD  – autosampler na 

50 rurek i programowalna pneumatyka (PPC),

– TurboMatrix 650 ATD – autosampler na 

50 rurek i  programowalna pneumatyka 

(PPC) oraz wiele akcesoriów dla szerokiego 

zakresu aplikacji.

Ta szeroka oferta pozwala dobrać odpo-

wiednią technologię do potrzeb klienta. Dodat-

kowo TurboMatrix TD może być podłączony 

do niemal każdego systemu GC, dając dostęp 

do sprawdzonej technologii PerkinElmer nieza-

leżnie od rodzaju GC. 

Mikroskopy sił atomowych i nie 
tylko w ofercie Spectro-Lab 

Nowość w ofercie Spectro-Lab to mikroskopy 

sił atomowych firmy Asylum Research/Oxford 

Instruments. Mikroskopy AFM Oxford Instru-

ments, to ultra wysokowydajne mikroskopy 
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AFM oferujące niezrównaną rozdzielczość obra-

zowania, niewiarygodną łatwość użycia, wyjąt-

kową kontrolę środowiska pomiarowego, osią-

gając prędkości skanowania porównywalne do 

szybkości rejestracji obrazu wideo.

Nowy jest także spektrometr AvaSpec-

-HERO  jako odpowiednie rozwiązanie dla 

tych, którzy poszukują spektrometru o wyso-

kiej rozdzielczości  i jednocześnie o  wyso-

kiej czułości. Urządzenie zostało tak zapro-

jektowane, aby gwarantować wysokie para-

metry obydwu wartości, bez konieczności 

wyboru pomiędzy wysoką czułością a wysoką 

rozdzielczością. Konstrukcja spektrometru 

opiera się na detektorze z matrycą backthinned 

(1024×58) oraz na układzie optycznym 100 m 

o bardzo wysokiej czułości, który charaktery-

zuje się aperturą numeryczną o wartości 0,13.  

AvaSpec-HERO wyposażony jest też 

w najnowszą płytę główną AS7010 o bardzo 

niskim poziomie szumów z możliwością komu-

nikacji za pomocą USB 3.0 oraz Ethernetu. 

Połączenie tych dwóch elementów sprawia, 

że AvaSpec-HERO oferuje odpowiedni balans 

pomiędzy czułością a  rozdzielczością, możli-

wość użycia dłuższych czasów integracji 

w  przypadku pomiarów słabych sygnałów 

oraz gwarantuje świetny stosunek sygnału do 

szumu, dzięki zastosowaniu najnowszych tech-

nologii komunikacji. Aparat w standardzie wypo-

sażony jest też w opcję wymiennej szczeliny, 

dzięki czemu możliwa jest jej szybka wymiana 

w zależności od potrzeb danej aplikacji.

Nowości Mnova ElViS  
– spektroskopia elektronowa 
i wibracyjna

Mnova ElViS to nowa wtyczka do spektro-

skopii elektronowej i wibracyjnej, która została 

zaprojektowana do przetwarzania i  analizy 

różnych form danych spektroskopii optycznej, 

w  tym UV / VIS, NIR / MIR, Ramana, fluore-

scencji i innych. Mnova Screen łączy ulepszenia, 

takie jak przeprojektowany interfejs do wpro-

wadzania danych i edytor wyników, łatwiejsze 

importowanie / eksportowanie wyników, ulep-

szone algorytmy wykrywania trafień i specyficz-

ności, a także odczytywanie odnośników między 

innymi z  baz danych Mnova DB oraz Bruker 

FBS. Nowa wersja ma również zaawansowaną 

obsługę FB (Fragment Based Screening) firmy 

Bruker. Mnova 14 zawiera dwie zupełnie nowe 

funkcje, wspomagające klientów na rynkach 

regulowanych (tj. CFR21 część 11, GxP). Są 

to podpisy cyfrowe i  dziennik kontroli. Nowa 

predykcja Ensemble NMR, wykorzystująca kilka 

algorytmów predykcji (np. uczenie maszynowe, 

przyrosty, kod HOSE itp.) ma na celu poprawę 

zarówno dokładności, jak i precyzji prognoz 1 H 

i 13C NMR.

Analizator Spectrocube ED-XRF  
od Spectro Poland

Spectro Poland może pochwalić się nowym 

analizatorem Spectrocube ED-XRF ED-XRF 

dostarczającym szybkich, niezawodnych oraz 

dokładnych wyników analiz dla różnorodnych 

aplikacji. Jest dwukrotnie szybszy niż typowe 

testy, a  ponadto zapewnia wysoką precyzję 

oraz szybkość. Dodatkowo wyróżnia się 

zakresem oraz dokładnością: zostały zopty-

malizowane fabryczne pakiety aplikacji. I co też 

czasem ważne ma nieporównywalną łatwość 

obsługi. Najnowszy analizator Spectrocube 

ED-XRF zapewnia analizy o  wysokiej prze-

pustowości dla różnorodnych zastosowań, 

takich jak analiza metali szlachetnych, analiza 

na zgodność z dyrektywą RoHS lub analiza 

paliw lub olejów. Analizator Spectrocube 

zawiera najnowocześniejsze rozwiązania tech-

nologiczne ED-XRF z  uwzględnieniem ultra-

szybkiego systemu detekcji o wysokim współ-

czynniku zliczania impulsów, aby zapewnić 

bardzo krótkie czasy analiz oraz dzięki orga-

nizacji oprogramowania wygodniejsze zarzą-

dzanie i pracę z systemem.

Nowość od marki Fritsch  
– laserowe analizatory wielkości 
cząstek Analysette 22 NeXT

Nowe laserowe analizatory wielkości 

cząstek Analysette 22 NeXT Fritsch charak-

teryzują się są niezrównanie prostą automa-

tyczną analizą wielkości cząstek. Analysette 

22 NeXT to idealne rozwiązanie do wydajnej 

analizy wielkości cząstek w produkcji i kontroli 

jakości, badaniach i  rozwoju oraz kontroli 

procesów produkcyjnych.

Urządzenie dostępne jest w  2 opcjach: 

Analysette 22 NeXT Nano i Analysette 22 NeXT 

Micro. Oba mierniki wielkości cząstek różnią 

się konstrukcją i zakresem pomiarowym.

– ANALYSETTE 22 NeXT Micro, który jest 

zredukowany do jednego źródła światła 

i jednego detektora, mierzy solidnie i nieza-

wodnie od 0,5 do 1500 μm,

– ANALYSETTE 22 NeXT Nano  rozszerza 

niższą wartość pomiaru dzięki inteligent-

nemu rozmieszczeniu dodatkowego układu 

detektora. Umożliwia to rejestrację jeszcze 

większych kątów rozproszenia do 0,01 μm 

w  kierunku bocznym i  wstecznym. Górna 

granica pomiaru jest jednocześnie zwięk-

szana do wybitnych 3800 μm.

Największe zalety najnowszego analizatora 

cząstek Analysette 22 NeXT Fritsch:

– szczególnie łatwa obsługa i czyszczenie,

– krótkie czasy analizy,

– niezawodnie powtarzalne wyniki oraz reje-

stracja dodatkowych parametrów, takich jak 

temperatura i wartość pH podczas dysper-

gowania na mokro.

Podsumowanie
Struktura materiałów, w  tym tworzyw 

polimerowych, jest bardzo interesującym 

i  szerokim zagadnieniem. Ich identyfikacja 

jest bardzo istotna z punktu widzenia jakości 

wyrobów, czy to w zwyczajnej analizie czy tez 

poszukiwaniu wad i  usterek oraz ustalania 

przyczyn ich powstawania. Wiele firm specja-

lizuje się w analizie identyfikacyjnej tworzyw. 

Przykładowo w Sieci Badawczej Łukasiewicz 

– IMPiB Oddziale Farb i Tworzyw w Gliwicach 

można zlecić identyfikację tworzyw za pomocą 

różnych technik. 
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Pompy w procesie 
wytłaczania

W procesie wytłaczania otrzymanie 

produktu końcowego o wysokiej jakości wiąże 

się z koniecznością zachowania niezmiennego 

natężenia przepływu tworzywa wytłaczanego. 

W wytłaczarkach jest to trudne do spełnienia, 

ponieważ natężenia przepływu tworzywa 

zależy od wielu czynników: reologicznych, 

technologicznych, konstrukcyjnych oraz prze-

twórczych. Duży wpływ na ten parametr ma 

lepkość tworzywa, prędkość ślimaka, tempe-

ratura i  jej fluktuacja, ciśnienie tworzywa, 

rozkładu temperatury i  ciśnienia tworzywa. 

Pulsacja natężenia przepływu tworzywa 

podczas wytłaczania jest stosunkowo duża 

i wynosi od 2 do 6%. 

W przypadku zmiany chociaż jednego 

z wymienionych czynników następuje nieod-

wracalna zmiana innych, a  to w  konse-

kwencji prowadzi do zmiany natężenia prze-

pływu tworzywa. Zmniejszenie pulsacji natę-

żenia przepływu do wartości poniżej 1%, jest 

możliwe w wytłaczarkach tylko poprzez zasto-

sowanie pompy zębatej, zwanej pompą wyta-

czarską. Pompy zębate można stosować 

w  liniach technologicznych do wytłaczania; 

rur, włókien, granulatów oraz wytłaczania 

z  powlekaniem, wytłaczania z  rozdmuchem 

oraz wszędzie tam, gdzie niedopuszczalne 

są wahania natężenia przepływu tworzywa 

większe niż 1%.

Pompę zębatą umieszcza się pomiędzy 

układem uplastyczniającym i  f i l trem 

tworzywa a  głowicą wytłaczarską. Pompa 

pracuje w  ten sposób, że cyklicznie prze-

nosi tworzywo ze swego obszaru ssawnego 

do obszaru tłocznego, a następnie w sposób 

ciągły tworzywo to jest odprowadzane 

z obszaru tłocznego. Z układu uplastycznia-

jącego do obszaru ssawnego pompy dostar-

czane jest tworzywo o określonym natężeniu 

przepływu i  ciśnieniu. Tworzywo znajdu-

jące się w obszarze pomiędzy dwoma kolej-

nymi zębami jest przenoszone w  kierunku 

obrotu kół zębatych, do obszaru tłocznego. 

Wskutek zazębiania się zębów kół, tworzywo 

nie może zostać przeniesione ponownie do 

obszaru ssawnego i w efekcie jest wyciskane 

do obszaru tłocznego, co generuje kilkuna-

stokrotnie wyższe ciśnienie. W  rezultacie 

tego zjawiska różnica ciśnienia, jaka może 

być wytworzona w  pompie zębatej wynosi 

nawet do 28 MPa, a uzyskane w obszarze 

tłocznym ciśnienie tworzywa do około 

35  MPa. Znane są rozwiązania konstruk-

cyjne, w  których różnica ciśnienia może 

wynieść aż do 50 MPa i  więcej, natomiast 

ciśnienie wytwarzane przez pompę może 

osiągnąć wartość do 70 MPa. 

W przeszłości najbardziej rozpowszech-

nionymi pompami zębatymi instalowanymi za 

układem uplastyczniającym i filtrem tworzywa 

były pompy z  kołami zębatymi walcowymi. 

Obecnie obserwuje się tendencję do stoso-

wania kół zębatych śrubowych, a  ostatnio 

daszkowych. Zastosowanie w  pompach 

zębatych do tworzyw kół zębatych śrubo-

wych powoduje mniejszą pulsacje przepływu 

tworzywa, a  koła mają zdolność do samo-

oczyszczania. Powstaje jednak niepożądana 

siła osiowa, obciążająca łożyska kół zębatych, 

a ponadto pompy zębate z kołami śrubowymi 

mogą być mniej efektywne w  przenoszeniu 

tworzywa i bardziej kosztowne w porównaniu 

z kołami walcowymi. Aby wyeliminować część 

z tych wad zaczęto stosować koła z zębami 

daszkowymi, które jak się okazało, dodat-

kowo zmniejszają naprężenie w  tworzywie 

oraz generują mniejszy wzrost temperatury 

tworzywa. 

Udoskonalenie procesu wytłaczania 

poprzez zastosowanie pompy zębatej polega, 

więc na umożliwieniu dokładnego dozo-

wania strumienia tworzywa uplastycznionego, 

skutecznym wzroście i  stabilizacji ciśnienia 

tworzywa, zmniejszeniu temperatury i naprę-

żenia w tworzywie, polepszeniu jakości otrzy-

manej wytłoczyny, co skutkuje również zwięk-

szeniem wydajności całej linii technologicznej 

wytłaczania nawet o 10%.  

Szczególne istotne jest zastosowanie 

pompy zębatej w  liniach technologicznych 

wytłaczania tworzyw wtórnych, w  których 

zachodzi konieczność odgazowania tworzywa 

przetwarzanego w  układzie uplastycznia-

jącym, w skutek czego nie wytwarza się na 

czole ślimaka odpowiednie ciśnienie.

W przypadku jednak, gdy w  tworzywie 

przetwarzanym znajduje się napełniacz 

na przykład w  postaci włókna lub proszku 

o  właściwościach ciernych, następuje 

Pompy w przetwórstwie 
tworzyw sztucznych

Pompa zębata jest jednym z typów pomp znajdujących zastosowanie w przetwórstwie tworzyw. Jej zadaniem 
jest zmniejszenie pulsacji natężenia przepływu podczas wytłaczania. Jakie jeszcze pompy są wykorzystywane w 
przetwórstwie i jaką pełnią one rolę?

 Edyta Gibas 
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szybsze zużycie pompy i  zmniejszenie jej 

efektywności. Innym problemem związanym 

z zastosowaniem pomp zębatych jest degra-

dacja cieplna tworzywa. W  wielu pompach 

tworzywo uplastycznione jest wykorzysty-

wane do smarowania łożysk kół czynnego 

i  biernego pompy. Dlatego, jeśli ciśnienie 

tworzywa na wejściu do pompy jest za małe, 

to może doprowadzić do niewłaściwego dzia-

łania pompy. Zbyt małe ciśnienie tworzywa 

może spowodować nieodpowiednie smaro-

wanie łożysk. Takie rozwiązanie konstruk-

cyjne powoduje to, że część tworzywa, prze-

znaczona do smarowania łożysk przebywa 

dłużej w pompie, co w połączeniu z wysoką 

temperaturą może doprowadzić do degra-

dacji cieplnej tworzywa, obniżając jakość 

otrzymywanej wytłoczyny. 

Rynek pomp
Pompa tworzywowa z  napędem zain-

stalowana pomiędzy cylindrem wytłaczarki 

a  głowicą, pozwala na odciążenie wytła-

czarki od transportu materiału oraz wytwa-

rzania ciśnienia. W  trakcie pracy wytła-

czarki jednoślimakowej, na skutek ruchu 

obrotowego ślimaka, występuje niewielka 

pulsacja ciśnieniowa, a  ślimak wytłaczarki 

wprawia tworzywo w ruch wirowy. Zjawiska 

te znacznie utrudniają uzyskanie filamentu 

o  wysokiej stabilności średnicy. Zastoso-

wanie pompy ZAMAK MERCATOR elimi-

nuje takie sytuacje, pozwala na precyzyjną 

kontrolę prędkość liniowej wytłaczanego fila-

mentu oraz umożliwia uzyskanie jednolitego 

strumienia tworzywa przy wyjściu z głowicy 

formującej. Moduł pompowy zbudowany 

jest z pompy zębatej, systemu przeniesienia 

napędu, silnika napędowego, systemów 

chłodzenia, grzania oraz sterowania. Napęd 

pompy jest wyposażony w  silnik wykonany 

w technologii 120 Hz, która zapewnia stabilną 

regulację wydajności. Dzięki pompie ZAMAK 

MERCATOR możliwe jest lepsze wykorzy-

stanie wytłaczarki do uplastyczniania i homo-

genizacji materiału, a  w efekcie końcowym 

wytłaczarka współpracująca z pompą osiąga 

o wiele większą wydajność. 

Firma Bagsik oferuje pompy zębate, 

zapewniające wysokie bezpieczeństwo 

pracy. Pompy typu BA pomagają zoptyma-

lizować proces wytłaczania i  zmaksymali-

zować wydajność linii produkcyjnej. Pompy 

tego typu zaleca się stosować do linii produk-

cyjnych, produkujących folie, profile precyzje 

oraz granulat. Skierowane są do klientów 

z  przemysłu tworzyw sztucznych, chemicz-

nego, farmaceutycznego, spożywczego oraz 

kosmetycznego. Pompy typu BA pomagają 

zoptymalizować proces wytłaczania i  zmak-

symalizować wydajność linii produkcyjnej. 

Najmniejsza pompa BA1 charakteryzuje się 

wydajnością: minimalna 45 kg/h i  maksy-

malną 75 kg/h, podczas gdy największa z tej 

serii BA 70 wydajnością minimalną 2050 kg/h, 

i maksymalną 2300 kg/h.

Linie wytłaczania wymagają wyjąt-

kowo niezawodnych urządzeń, przystoso-

wanych dokładnie pod dany proces oraz 

tłoczone medium. Pompy zębate Maag ofero-

wane przez firmę CORONA stosowane są 

coraz częściej w  wielu branżach, takich jak 

produkcja: rur, profili, wytłaczanie wieloliniowe, 

wytłaczanie elastomerów czy termoplastów, 

folia rozdmuchiwana, płyty, granulaty i regra-

nulaty oraz do recyklingu tworzyw. 

Pompy zębate do wytłaczania materiałów 

termoplastycznych pomagają rozwiązać 

między innymi problemy związane pulsacją 

ciśnienia (fluktuacja) za wytłaczarką, która 

odpowiada za wiele kolejnych problemów, 

takich jak duża ilość odpadów, duża zmien-

ność w  zakresie dokładności wykonania 

(brak powtarzalności procesu), czy problemy 

z  wydajnością. Oprócz pulsacji ciśnienia, 

problematyczne na linii wytłaczania jest 

utrzymanie stałej temperatury uplastycznio-

nego materiału. Dodatkowo sporym wyzwa-

niem jest ponowny rozruch po zmianie mate-

riału czy koloru i  związana z  tym koniecz-

ność korygowania nastawy linii produkcyjnej. 

Rozwiązaniem jest rozdzielenie procesu 

wytłaczania poprzez zastosowanie pompy 

zębatej Extrex EX. Takie zastosowanie umoż-

liwia wytłaczarce przygotowanie homoge-

nicznego uplastycznionego materiału bez 

konieczności wytworzenia ciśnienia. Dzięki 

współpracy wytłaczarki z   pompą można 

osiągnąć między innymi: lepszą wydajność 

i   wyrób końcowy o  wysokiej jakości, stałą 

i równomierną produkcję bez pulsacji. Możli-

wość doboru ciśnienia na końcu ślimaka 

pozwala na lepszą regulację profilu tempe-

ratury, niższą temperaturę uplastycznionego 

materiału, wyższą wydajność oraz wydłu-

żoną żywotność wytłaczarki. Firma CORONA 

Serwis dostarcza kompletne rozwiązania 

dla procesów wytłaczania, oprócz komplet-

nego zestawu pompowego z napędem oraz 

oprzyrządowanie, takie jak czujniki tempe-

ratury, czujniki ciśnienia wraz z kompletnym 

systemem sterowania maax systems z szafą 

sterowniczą.

Pompy EXTRU III firmy WITTE PUMPS & 

TECHNOLOGY mają zwartą konstrukcję, co 

umożliwia prostą instalację oszczędzając czas 

i  powierzchnię. EXTRU III może pracować 

z  tworzywami o  lepkości do 30000 Pas., 

temperaturze 350°C, przy ciśnieniu ssania 

do 120 bar i ciśnieniu różnicowe do 250 bar. 

Solidna konstrukcja i  materiały odporne na 

ścieranie sprawiają, że pompy EXTRU są 

niezastąpione w liniach do wytłaczania. Może 

być również używana do transportu natural-

nego kauczuku i miękkiego PVC dzięki różnym 

specjalnym konstrukcjom. Pompy zębate do 

wytłaczania są używana głównie w połączeniu 

z wytłaczarkami lub ugniatarkami. Zmniejszają 

naturalnie występującą pulsację i  nierówno-

mierny transport, szczególnie w  przypadku 

wytłaczarek jednoślimakowych. Pompa wytła-

czająca jest również używana jako pompa 

do stopu. W pompie zębatej wzrost ciśnienia 

zachodzi znacznie wydajniej niż w  samej 

wytłaczarce. Ekstruder jest odciążany za 

pomocą pompy wytłaczającej. Pompa EXTRU 

jest niezbędna do produkcji precyzyjnych folii 

oraz mikrogranulatów.

Pompa zębata DEX japońskiej firmy Dragon 

Manufacturing and Automation Gears w  linii 

wytłaczarki minimalizuje wahania ciśnienia 

na matrycy i  obniża temperaturę polimeru. 

Dzięki temu pompa zębata DEX przejmuje 

funkcję podnoszenia ciśnienia, a wytłaczarka 

odpowiada za topienie i mieszanie polimeru. 

Pompy zębate DEX są podzielone na GP (typ 

ciśnieniowy) i  HP (typ wysokociśnieniowy) 

oraz mają opcje DC (odprowadzanie smaro-

wanego polimeru o  charakterze wrażliwym 

na ciepło) i  J (dodatkowe płaszcze o  prze-

kroju poprzecznym dla czynnika grzew-

czego). Te specjalistyczne pompy przezna-

czone są do przetwórstwa do sztywnego 

PVC i gumy. Pompy DEX zostały zaprojekto-

wane w oparciu o  teorię Watanabe. Pompa 

DEX przy ciśnieniu powyżej 120 bar osiąga 
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o 20% wyższą sprawność objętościową niż 

inne pompy.

Firma Nordson to producent wysokiej 

klasy pomp do stopu polimerowego. Linia 

produktów pomp zębatych BKG obejmuje 

pompy przedmieszkowe, pompy do topienia 

wrażliwych tworzyw sztucznych, wysokoci-

śnieniowe pompy zębate, pompy o  niskiej 

lepkości i panele sterowania pomp. Pompy 

zębate są produkowane tak, aby zapewnić 

optymalną wydajność w procesach: wytła-

czania, mieszania czy polimeryzacji. Pompy 

zębate BKG BlueFlow typu EP-SE / EP-SF 

dedykowane są do wytłaczania, mieszania 

i  polimeryzacji. Pompa zębata pomaga 

zoptymalizować proces, dzięki czemu linia 

wytłaczania zapewnia wysoka jakość przy 

najwyższej możliwej przepustowości. Porty 

czujników temperatury i  ciśnienia znajdują 

się w obudowie pompy. Pomy typu EP-SE 

przeznaczone są do przetwórstwa stan-

dardowych tworzyw sztucznych o  niskiej 

lepkości, np. PET, PA 6. Wyposażone są 

w chłodzony system uszczelniający. Pompy 

typu EP-SE-EO zaprojektowano do prze-

twórstwa tworzyw wrażliwych na ścinanie, 

np. PMMA, PET. Pompa tego typu charak-

teryzuje się mniejszymi kanałami przepły-

wowymi oraz zawiera chłodzony system 

uszczelniający. Pompa typu MHDP prze-

znaczona do przetwórstwa standardowych, 

natomiast pompa typu MP-SE dedyko-

wana wrażliwym materiałom polimerowym, 

np. PC, PMMA. Często stosowana w ukła-

dach, w  których produkuje się niewielkie 

partie produktów i często zmienia kolor lub 

tworzywo.

Firma Busch oferuje wszechstronną 

ofertę pomp próżniowych i  towarzyszących 

im systemów do zastosowań w  przetwór-

stwie tworzyw sztucznych: mieszanie, wytła-

czanie, termoformowanie, formowanie wtry-

skowe oraz recykling. Firma Busch opraco-

wała systemy próżniowe Plastex specjalnie 

do odgazowywania stopionej masy w wytła-

czarkach. Zasadniczo te modułowe systemy 

próżniowe składają się z jednej lub kilku pomp 

próżniowych, technologii separacji, która 

odfiltrowuje lub skrapla odprowadzane gazy 

i  parę wodną oraz technologii sterowania. 

Dzięki suchym kłowym pompom próżniowym 

Mink inżynierowie firmy Busch oferują nieza-

wodny w działaniu generator próżni dostępny 

w wielu rozmiarach i odmianach, które wyjąt-

kowo dobrze spełniają wymagania branży 

tworzyw sztucznych. Rotacyjne pompy łopat-

kowe smarowane olejem, śrubowe pompy 

próżniowe, pompy próżniowe z pierścieniem 

cieczowym i dmuchawy z kanałem bocznym 

są kolejnymi generatorami próżni, których 

można używać w procesach w przetwórstwie 

tworzyw sztucznych.

Systemy odgazowywania Plastex to stan-

dardowe moduły odgazowywania oparów 

w  strefie ślimaka wytłaczarki. W  zależ-

ności od procesu, wytłaczarki i  mate-

riału stosowane są suche kłowe pompy 

Mink lub pompy próżniowe z pierścieniem 

cieczowym Dolphin. W przypadku wymogu 

dużej przepustowości w  systemach próż-

niowych Plastex instalowane są suche 

śrubowe pompy próżniowe COBRA. Pompy 

próżniowe Puma lub Panda Roots służą jako 

pompy wspomagające. Natomiast systemy 

Combi są indywidualnymi rozwiązaniami 

próżniowymi do odgazowania stopionej 

masy podczas wytłaczania. Te same kompo-

nenty są używane jako systemy podciśnie-

niowe Plastex. Suche kłowe pompy próż-

niowe Mink są bardzo energooszczędne 

i niezawodne ze względu na suchą i bezdo-

tykową zasadę działania. Dlatego pompy 

próżniowe Mink są odpowiednimi kompo-

nentami do transportu pneumatycznego 

lub odgazowywania. Śrubowe pompy próż-

niowe COBRA zapewniają suchą kompresję 

oraz osiągają duże prędkości pompowania 

i poziomy podciśnienia. Są one stosowane 

w systemach próżniowych Combi i Plastex. 

Smarowane olejem rotacyjne pompy łopat-

kowe R 5 są standardowymi pompami próż-

niowymi w  niemal każdej branży. Dzięki 

niezawodności i  trwałości można je wyko-

rzystywać praktycznie we wszystkich dzie-

dzinach przetwórstwa tworzyw sztucznych. 

Tyr to wysokowydajne generatory podci-

śnienia i  nadciśnienia, które wyznaczają 

nowe standardy wydajności, zwartości 

konstrukcji i  minimalizacji hałasu. Są one 

odpowiednim rozwiązaniem do wytwarzania 

pod- i  nadciśnienia do transportu granu-

latu tworzyw sztucznych i większości zasto-

sowań transportowych w  przetwórstwie 

tworzyw sztucznych.

Pompa Fullera znajduje zastosowanie przy 

transporcie pneumatycznym produktów 

sypkich w  przemyśle spożywczym, budow-

lanym, chemicznym. Podajniki pracują przy 

najwyższych ciśnieniach występujących 

w  transporcie pneumatycznym (do 5 bar). 

W skład pompa Fullera wchodzą następujące 

elementy: ślimak podający z  klapą, komora 

mieszania powietrza, napęd oraz konstrukcja 

wsporcza. Ślimak ciśnieniowy o  średnicy 

240 mm posiada wał śrubowy łożyskowany 

jednostronnie. Cały ślimak umieszczony 

w korpusie, gdzie od góry znajduje się zasyp 

surowca. Na końcu ślimaka znajduje się klapa 

sprężynująca działająca jako zawór zwrotny, 

porcjująca produkt do komory mieszania. Do 

komory mieszania dochodzi także sprężone 

powietrze z kompresora o  ciśnieniu do 5 bar. 

Przeniesienie napędu odbywa się bezpo-

średnio z silnika poprzez sprzęgło. 
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tel.: (71) 358 40 00, infolinia (71) 300 12 34
dopak@dopak.pl, www.dopak.pl

Robot LRX EasyControl
W ofercie Dopak znajdują się rozwiązania 

niemieckiego producenta systemów i  auto-

matyki, firmy KraussMaffei, która opracowała 

liniowy robot wysokiej jakości, przeznaczony 

do prostych zadań pick & place – LRX Easy-

Control. Sterowanie robota oparte na spraw-

dzonym systemie MC6, spełnia podsta-

wowe wymagania wobec nowoczesnego 

sterowania robotem, takie jak elastycz-

ność i prostota w programowaniu, zarówno 

dla doświadczonych, jak i  początkujących 

operatorów. Łatwe i  szybkie poruszanie się 

w programie jest możliwe za pomocą kreatora 

programu, poprzez programowanie graficzne 

lub tekstowe. Modularna budowa umoż-

liwia łatwe dostosowanie do indywidualnych 

potrzeb poprzez rozbudowanie o dodatkowe 

funkcje, takie jak np. odkładanie wybrakowa-

nych wyprasek, czy operacje kontroli jakości 

wyrobów. Robot jest łatwy do zamontowania 

i uruchomienia. Intuicyjna obsługa pozwala na 

wygodne użytkowanie i krótkie czasy konfigu-

racji, a autonomiczna koncepcja urządzenia 

LRX EasyControl czyni go kompatybilnym 

z  maszynami innych producentów. Zasto-

sowany napęd zębatkowy wszystkich osi, 

odpowiada za precyzyjność pozycjonowania 

robota przy szybkich ruchach. Zoptymalizo-

wana konstrukcja i ciężar obrotowy osi serwo 

zwiększają produktywność i  efektywność 

procesów produkcyjnych poprzez skrócenie 

czasu procesu. Elementy serii LRX Easy-

Control oparte są na sprawdzonej już serii 

robotów LRX, co przyczynia się do łatwego 

dostępu do części zamiennych. Proste 

rozwiązania typu „pick and place” cieszą się 

dużą popularnością, gdyż w wielu przypad-

kach spełniają zakładane kryterium, jako 

ekonomiczne rozwiązania wysokiej jakości, 

które pozwalają przedsiębiorcom cieszyć się 

większymi zyskami.

Młyny Moditec
Energooszczędne młyny Moditec zapew-

niają efektywny recykling. Solidna konstrukcja 

i  wysokowydajny mechanizm napędowy 

Kardana idealnie tłumi drgania powstające 

w  komorze mielenia chroniąc silnik młyna, 

a odporne na zużycie elementy tnące gwaran-

tują długą żywotność. Urządzenia służą 

do mielenia wlewków, detali wykonanych 

z  tworzyw miękkich, jak i  tworzyw technicz-

nych z dodatkiem włókna szklanego. Rozwią-

zania stosowane w  młynach walcowych 

i  nożowych gwarantują uzyskanie wysokiej 

jakości przemiału i praktycznie nie powodują 

pylenia. Tworzywa nie są narażone na uszko-

dzenia termiczne, a  młyny podczas pracy 

wydzielają małą ilość ciepła. Model GOLIATH 

TWIN PLUS wyposażony w podwójną komorę 

mielenia służy do rozdrabniania większych 

elementów przy dużych wydajnościach. Urzą-

dzenia wyposażone są w  opatentowany 

system detekcji metalu IMD oraz system 

Mascher do automatycznego wciągania 

dużych i trudnych do zmielenia detali. 

Przedstawicielem ww. firm na terenie Polski 

jest wrocławska firma Dopak, która prowadzi 

także serwis techniczny. 

Urządzenia peryferyjne 
– odpowiedź na wymagania współczesnego 
rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych

Spółka Dopak oferuje nowoczesne urządzenia peryferyjne oraz inno-
wacyjne rozwiązania technologiczne dla branży PTS renomowanych 
producentów.

Artykuł sponsorowany
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Na czym polega 
formowanie rotacyjne?
W skrócie – jak zwykle w przetwórstwie musi 

być forma. Forma wykonana jest najczęściej 

z blachy, może być złożona z 2 i więcej części. 

Jej budowa jest uzależniona od kształtu 

wyrobu i  konieczności takiego ułożenia linii 

podziału, aby umożliwić łatwe wyjmowanie 

gotowego wyrobu. Forma wykonuje ruch obro-

towy lub planetarny co najmniej wokół 2 osi. 

Kształt gniazda formującego formy odzwier-

ciedla zewnętrzną powierzchnię wyrobu, 

podczas gdy powierzchnia wewnętrzna jest 

kształtowana swobodnie na skutek ruchu 

tworzywa pod wpływem siły odśrodkowej. 

W pierwszym etapie tworzywo w  formie 

granulatu lub proszku wsypywane jest do 

formy. Forma jest zamykana i  ogrzewana 

przy pomocy gazów spalinowych lub gorą-

cego powietrza, (temperatura ok 200 – 250°C 

w  zależności od stosowanego tworzywa). 

Równocześnie z  nagrzewaniem forma jest 

obracana jednocześnie w  dwóch osiach. 

Stopiona warstwa tworzywa przykleja się 

równomiernie do ścianek formy. Obracanie 

formy jest kontynuowane w  dalszym etapie 

przetwórstwa – chłodzenia. Po schłodzeniu 

następuje otwarcie formy i wyjęcie wyrobu.

Zastosowania
Zastosowanie tej technologii   pozwala 

na tworzenie pustych w  środku obiektów 

o dowolnym kształcie i rozmiarze. 

Formowanie rotacyjne wykorzystywane jest 

zarówno w produkcji niewielkich przedmiotów, 

jak również dużych zbiorników do pojemności 

nawet 5000 litrów. Tworzone formy pozwa-

lają na produkcję nawet najbardziej skompli-

kowanych detali. Dzięki obracającej się formie, 

tworzywo sztuczne jest równomiernie rozpro-

wadzane po jej ścianach, co zapewnia odpo-

wiednią wytrzymałość i szczelność np. zbior-

ników. Tworzenie przedmiotów w jednej bryle 

sprawia, że nie posiadają one tzw. szwu, który 

może być miejscem zmniejszonej wytrzyma-

łości tworzywa. Podczas produkcji nie wyko-

rzystuje się wysokich ciśnień, dzięki czemu 

gotowe produkty pozbawione są zniekształceń 

i naprężeń.

Całe clou tego typu formowania to zależ-

ność między prędkościami obrotowymi wokół 

poszczególnych osi gwarantującymi zacho-

wanie właściwej grubości ścianek wyrobu 

i  jego jakością. Wzajemny stosunek pręd-

kości ruchu obrotowego wokół poszczegól-

nych osi ma podstawowy wpływ na kierunek 

ruchu tworzywa w formie, jednorodność jego 

rozprowadzenia oraz równomierność grubości 

ścianek.

Niski koszt form, a  także możliwość 

tworzenia produktów o  dowolnym kształcie 

i  rozmiarze sprawiają, że produkcja nawet 

niewielkich serii jest opłacalna. Dodatkową 

zaletą formowania rotacyjnego jest niewielka 

ilość odpadów, a  także szybki czas urucho-

mienia produkcji. Wszystko to sprawia, że 

rotomoulding jest coraz częściej wykorzysty-

wany przez różne gałęzie przemysłu.

Formowanie rotacyjne – rotomoulding

Rotomoulding - technika przetwórstwa tworzyw sztucznych, która wbrew opiniom, jest w miarę popularna. Pod-
stawowymi jej zaletami są niewielkie naprężenia wewnętrzne w produktach oraz relatywnie niskie koszty oprzy-
rządowania produkcyjnego – form.

 Joanna Troska-Grudzień 

Rys. 1   Fazy produkcji wyrobu metodą rotomouldingu
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Główne zalety rotomouldingu:
– możl iwość produkcj i  przedmiotów 

i obiektów dowolnych rozmiarów i kształtów,

– niewielki koszt produkcji form, dzięki czemu 

produkcja nawet w niewielkich ilościach jest 

ekonomiczna,

– duży wybór tworzyw oraz możliwość łatwego 

ich wzbogacania, np. w barwne pigmenty,

– możliwość wyposażenia gotowych obiektów 

w metalowe elementy (uchwyty, zawiasy) już 

w trakcie formowania,

– praca w  ciśnieniu atmosferycznym, dzięki 

czemu gotowe produkty nie są narażone 

na powstawanie zniekształceń i niekorzyst-

nych naprężeń, które mogłyby negatywnie 

wpłynąć na ich wytrzymałość,

– używanie niskich ciśnień pozwala także two-

rzyć wyroby o cienkich ścianach przy niższym 

nakładzie finansowym, niż ma to miejsce 

w przypadku innych metod formowania,

– niewielka ilość odpadów produkcyjnych, co 

sprawia, że jest to, w porównaniu z innymi, 

technologia bardziej ekologiczna,

– możliwa produkcja elementów z  tworzyw 

z  zatapianymi częściami metalowymi (ele-

menty gwintowane, inserty i inne), wykorzy-

stywane do montażu produktu lub wyposa-

żania go w odpowiedni osprzęt,

– formowanie wielowarstwowe,

– formowanie rotacyjne jest opłacalne nawet 

przy krótkich seriach produkcyjnych,

– rotomolding charakteryzuje szybka zmiana 

form na maszynie,

– łatwa zmiana kolorów,

– możliwość wytłaczania pustych wewnątrz 

wyrobów bez konieczności stosowania 

dodatkowych operacji,

– krótki czas wytworzenia formy,

– rotomoulding wyróżnia brak lub niewielkie 

straty materiału w procesie produkcji,

– możliwość produkcji różnorodnych wyrobów 

na tym samym urządzeniu.

Przykładowe zastosowanie:
– przemysł samochodowy: wytwarzanie ele-

mentów konstrukcyjnych pojazdów, takich 

jak dachy, nadkola,

– budowa dróg i autostrad: wytwarzanie ele-

mentów infrastruktury drogowej: blokad, 

pachołków, ograniczników drogowych,

– produkcja elementów dużych instalacji sani-

tarnych, takich jak przydomowe oczysz-

czalnie ścieków, studzienki wodomierzowe 

i bezodpływowe szamba,

– rolnictwo: wytwarzanie elementów urządzeń 

rolniczych, zbiorników na wodę i  paszę dla 

zwierząt oraz części instalacji nawadniania pól,

– produkcja części urządzeń mechanicznych 

(obudowy, zbiorniki na paliwo),

– wytwarzanie dowolnej wielkości konte-

nerów, palet i  transporterów z  tworzyw 

sztucznych,

– wyposażenie domu: produkcja donic, 

ozdób, mebli ogrodowych,

– rekreacja i sport: wytwarzanie wyposażenia 

placów zabaw i  terenów rekreacyjnych, 

łodzi, rowerów wodnych, kajaków.

Maszyny
Maszyny do formowania rotacyjnego różnią 

się między sobą rozwiązaniami konstrukcyj-

nymi, sposobem nagrzewania formy. 

Ponadto różnią się np. ilością wrzecion 

i wzajemnego ich położenia oraz sposobem 

ich sterowania. 

ul. Żelazna 8, 10-419 Olsztyn
tel.: 0048 89 533 32 32

www.alkaz.pl
plastics@alkaz.pl

 FORMY WTRYSKOWE

 DETALE Z TWORZYW SZTUCZNYCH

DOŚWIADCZENIE I WIEDZA

wsparte nowoczesną technologią 
gwarantują najwyższą jakość 

produkowanych form wtryskowych
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Poniżej zostaną omówione różne typy 

maszyn do rotomouldongu na przykładzie 

urządzeń z oferty firmy Orex.

Typ karuzela 
Na wrzecionie znajduje się rama lub ramy 

mocujące na których osadza się kilka lub kilka-

naście form. Formy nie są napędzane bezpo-

średnio tylko razem z  ramą wykonują ruch 

planetarny pochodzący od wrzeciona. 

Maszyna typu karuzela została wyposażona 

w szereg innowacyjnych rozwiązań mających 

na celu maksymalizację wydajności pracy oraz 

zapewnienie intuicyjnej obsługi urządzenia. 

Podzespoły stosowane w  maszynie umoż-

liwiają elastyczne podejście do problemów 

związanych ze sterowaniem.  Komuni-

kacja pomiędzy sterownikiem a  falowni-

kami zapewnia szybką wymianę danych, co 

z kolei pozwala na szybką i właściwą reakcję. 

Całość układu cechuje wysoka wytrzyma-

łość, gwarantując tym samym wieloletnią 

i wydajną pracę urządzenia. Oprogramowanie 

narzędziowe firmy B&R umożliwia stworzenie 

unikatowych funkcji maszyny w  zależności 

od indywidualnych potrzeb produkcyjnych. 

Stosowane są urządzenia, w  których wiel-

kość komory grzewczej wynosi 2000  mm, 

2500  mm, 3000  mm, 3500 mm oraz 

4000 mm.

Ważne cechy:
Wydajność produkcyjna maszyn typu karu-

zela znacznie przewyższa zdolności produk-

cyjne innych maszyn do rotomouldningu. 

Przeznaczone są zarówno do produkcji 

mniejszych elementów, jak i  wyrobów 

o dużych gabarytach. Urządzenia mogą być 

wyposażone w ramiona proste lub ramiona „L” 

typu offset. 

Palnik gazowy lub olejowy umożliwia 

rozgrzanie pieca do optymalnej temperatury 

pracy 270˚C w czasie krótszym niż 5 min. 

Wydajność produkcyjna maszyny typu karu-

zela znacznie przewyższa zdolności produk-

cyjne innego typu maszyn.

Intuicyjny system sterowania sprawia, że 

urządzenie jest bardzo proste w  obsłudze. 

Panel sterujący jest wyposażony w 15” kolo-

rowy ekran

Typ shuttle 
Jest to typ maszyny liniowo – wahadłowy, 

w  których układy wrzecionowe zsynchroni-

zowane parami zajmują określone położenie 

w stosunku do komory grzewczej.

Maszyny typu shuttle stosowane są 

w  zakładach o  zróżnicowanym profilu 

produkcji. Służą do produkcji średnich oraz 

dużych elementów. Mogą być wyposażone 

w ramiona proste lub ramiona podparte typu 

„U”. Rozgrzanie pieca do optymalnej tempe-

ratury pracy 270˚C jest możliwe w  czasie 

krótszym niż 5 min.

Maszyny typu shuttle o  średnicy komory 

grzewczej: 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 

3500 mm, 4000 mm, 4500 mm lub 5000 mm, 

w  zależności od indywidualnych potrzeb 

produkcyjnych.

Typ – rock and roll
Jest to tzw typ kołyskowy, w których forma 

obraca się wokół swojej osi wewnątrz komory 

grzejnej, wykonującej jednocześnie ruch 

wahadłowy.

Maszyny przeznaczone do mniejszych 

odlewów, komora grzejna nie występuje, 

a  ogrzewana przy pomocy palników forma 

jest osadzona na poruszającym się waha-

dłowo łożu. 

Maszyny typu rock and roll zostały zapro-

jektowane do produkcji długich, wąskich 

elementów, takich jak np. kajaki. Ruchomy 

piec o przechyle do 60˚ z systemem termo-

obiegów to gwarancja uzyskania produktu 

najwyższej jakości. Maszyna może być 

wyposażona dodatkowo w  cztery wózki 

rotacyjne wraz z  dwoma stacjami chło-

dzenia, co znacznie zwiększa wydajność 

produkcji. System podwójnego termoobiegu 

pozwala na równomierne ogrzanie formy, 

a  co za tym idzie na uzyskanie produktu 

wysokiej jakości. 

Rys. 2   Maszyny typu shuttle Rys. 3   Maszyna typu rock and roll

Tabela 1. Dane techniczne przykładowych maszyn typu karuzela

  URG-K-2000 URG-K-2500 URG-K-3000 URG-K-3500 URG-K-4000 

Wymiar komory grzewczej   2000 2500 3000 3500 4000 

Wykaz mocy silników             

Dojazd ramion [kW]   0,75 0,75 1,1 1,1 1,5 

Duża rotacja [kW]   1,5 1,5 3 3 4 

Mała rotacja [kW]   1,1 1,1 2,2 2,2 3,0 

Termoobieg [kW]   2,2 2,2 4 7,5 11 

Wydajność termoobiegu / [m3/s] 0,61 0,61 2 4,2 6,1 

Wentylatory chłodzące 
2 x (1,4 m x 1,4 m /  

41 306 m3/h/1,1 kW) 
2 x (1,4 m x 1,4 m /  

41 306 m3/h/1,1 kW) 
2 x (1,4 m x 1,4 m /  

41 306 m3/h/1,1 kW) 
2 x (1,4 m x 1,4 m /  

41 306 m3/h/1,1 kW) 
3 x (1,4 m x 1,4 m /  
41 306m3 /h/1,1 kW) 

Moc palnika gazowego [kW] 200 300 400 550 700 

Możliwość zastosowania palnika 
olejowego 

Tak Tak Tak Tak Tak 
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Maszyny specjalne 
Typ i zasada działania maszyn specjalnych, 

czyli rodzaj ogrzewania, budowa ramion, 

wózków dojazdowych oraz komory grzewczej 

jest wykonana dla potrzeb indywidualnych.

Tego typu maszyny pozwalają wdrożyć 

produkcję elementów, których nie można 

uzyskać przy wykorzystaniu innych maszyn.

Maszyny spinner
Inny typ maszyny to tzw wrzecionowe – 

spinner – w których na wrzecionie jest moco-

wana pojedyncza forma, otrzymując z układu 

napędowego jeden ruch wokół własnej osi 

oraz drugi ruch obrotowy wokół osi wrzeciona.

Maszyny skorupowe
Można jeszcze spotkać maszyny tzw skoru-

powe – clamshell – w których zamykana od 

góry komora służy zarówno do nagrzewania, 

jak i chłodzenia.

Charakterystyka 
przykładowych wyrobów

Produkcja trwałych 
i odpornych na wstrząsy skrzyń 
transportowych

Proces produkcji polega na wypełnieniu 

dwu – lub wieloczęściowej formy odpowiednią 

ilością materiału  w postaci proszku lub granu-

latu i poddaniu jej działaniu wysokiej tempera-

tury, przy jednoczesnym wolnym ruchu obro-

towym wokół dwóch prostopadłych osi. Ruch 

formy jest kontynuowany  w fazie chłodzenia 

formy. Po jego zakończeniu forma jest otwie-

rana, a gotowy produkt zostaje z niej usunięty. 

Przykładowa skrzynka TOWER
Model: AL 1010-0905

– wymiary zewnętrzne: długość – 32,80 cm, 

szerokość – 33,00 cm, wysokość 

– 39,70 cm,

– wymiary wewnętrzne: długość – 25,20 cm, 

szerokość – 25,40 cm, wysokość 

– 35,40 cm,

– waga – 4,54 kg,

– zasobnik (głębokość) – 22,10, 

– wieko skrzyni (głębokość) – 13,3,

– zakres temperatur – -29-60.

Opis produktu: 

– Automatyczny zawór ciśnieniowy.

– Konstrukcja jednoelementowa, odlana z lek-

kiego, wysokoudarowego polietylenu.

– Opatentowane, wtapiane zaczepy meta-

lowe o  dużej wytrzymałości, rozkładające 

obciążenie na ściany pojemnika.

– Żebra i fałdy wykonywane metodą wtrysku 

dla pewnego układania w stosy bez poślizgu 

i dodatkowej ochrony.

– Zatrzaski odporne na ścinanie, zapobiega-

jące oddzieleniu się pokrywy w wyniku ude-

rzenia i obniżające nacisk na wyposażenie.

– Ukrycie elementów mechanicznych 

we wnękach zapewnia dodatkową ochronę.

– Wzmocnione narożniki i krawędzie zapew-

niają dodatkową ochronę przed uderze-

niami.

– Wtapiane, wyposażone we  wpust i  pióro 

krawędzie odlewu zapewniają odporność na 

zachlapanie i wysoką szczelność.

Inny przykład  
– zasobnik kablowy Venkon ZPO

Maszyna stosowana w tej produkcji posiada 

innowacyjne funkcje, takie jak:

– pomiar temperatury wewnątrz formy,

– możliwość uzyskania dwuwarstwowej struk-

tury wyrobu (w tym również dwukolorowych 

produktów).

– możliwość produkcji z środkiem porotwór-

czym, dzięki niemu otrzymuje się produkt 

o następujących cechach: 

• zmniejszona masa,

• zwiększona wytrzymałość,

• zwiększona udarność,

• zdolność pochłaniania energii drgań 

i dźwięku,

• zwiększona izolacyjność cieplna.

Opis i zastosowanie zasobnika

Zasobniki kablowe stosuje się do zabu-

dowy w sieciach telekomunikacyjnych, insta-

lowane są na przebiegu i zakończeniach tras 

kabli telekomunikacyjnych. Przeznaczone 

są do ochrony przed uszkodzeniami mecha-

nicznymi muf złączeniowych (dotyczy zasob-

ników z miejscem na mufę) oraz niezbędnych 

nadmiarów kabli telekomunikacyjnych układa-

nych w rurociągach kablowych. 

Opis techniczny zasobnika

Zasobniki kablowe mają postać pionowej 

skrzynki z  okrągłym włazem. Składają się 

z  korpusu, rury wewnętrznej wzmacniającej 

konstrukcję oraz uszczelki. Zasobniki mogą być 

wyposażone w miejsca na mufę złączeniową.

Korpus zasobnika oraz pokrywa wyko-

nane są jako monolityczne odlewy w  tech-

nologii odlewania rotacyjnego. Polietylenowa 

rura podporowa wykonana jest w innego typu 

technologii, tak jak i uszczelka.

Budowa: pokrywa, korpus, uszczelka, rura 

wspornikowa.

Podsumowanie
Technologia rotomouldingu jest niezwykle 

ciekawa. Dzięki automatyzacji staje się jeszcze 

prostsza. Ale należy się zastanowić – czy tylko 

ma zalety czy może też wady? 

Niestety też ma takowe – do niewątpliwych 

należy stosunkowo długi czas cyklu i  mała 

wydajność, ponadto w  przypadku umiesz-

czania w formie dodatkowych elementów należy 

zwracać uwagę na współczynnik rozszerzal-

ności cieplnej tych materiałów celem uniknięcia 

nadmiernych naprężeń oraz deformacji wyrobu. 
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