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 Od redakcji 

Od redakcji
Szanowni Państwo,
Oddajemy w Wasze ręce kolejne, czwarte w tym roku wydanie PlastNews.
Istotną rolę w przyciągnięciu wzroku i uwagi potencjalnego klienta odgrywa kolor. Oczywiście nie tylko
taką, marketingową funkcję on pełni. Tworzywa sztuczne również barwi się na różne kolory zgodnie
z obowiązującymi trendami. W tym wydaniu publikujemy artykuł na temat nowości w dziedzinie środków
barwiących i trendów kolorystycznych, a także przegląd firm oferujących środki barwiące do tworzyw
sztucznych.
Sporo się dzieje również w świecie dodatków do tworzyw sztucznych. Zmieniają się realia rynkowe
czy regulacje prawne, szczególnie w przypadku produktów do wymagających aplikacji, np. mających
kontakt z żywnością czy do zastosowań w medycynie. Odpowiednio dobrane środki pomocnicze pomagają spełnić te wymagania. I właśnie nowościom na rynku dodatków do tworzyw sztucznych przeznaczonych do zastosowań w medycynie poświęcony jest artykuł, który znajdziecie w Poradniku przetwórcy
tworzyw sztucznych.
O tym, jak istotną rolę w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych odgrywa suszenie, przeczytacie
w kolejnej części cyklu o ustawianiu parametrów procesu wtryskiwania tworzyw sztucznych.
Jedną z głównych przyczyn bezsenności konstruktorów form wtryskowych jest skurcz, który najczęściej
powoduje niezgodności wymiarowe, deformacje i wypaczenia wyprasek oraz późniejsze trudne rozmowy
z klientami. A to nie koniec problemów ze skurczem. O tym, co to takiego jest skurcz, jakie czynniki na niego
wpływają i jaką jego wartość należy podawać, przeczytacie w artykule zamieszczonym w dziale Poradnik
przetwórcy tworzyw sztucznych.
O tym, jakim koszmarem i problemem są źle wdrożone produkty i jak walczyć ze źle prowadzonym
procesem industrializacji produktu przeczytacie w dziale Zarządzanie w kolejnej części cyklu o dysfunkcjach
operacyjnych.
Coraz prężniej rozwijającą się metodą otrzymywania tworzyw sztucznych jest compounding, który
pozwala uzyskiwać materiały o właściwościach „szytych na miarę”, czyli pod konkretne wymagania rynku.
W dziale Tworzywo wydania opublikowaliśmy materiał poświęcony nowościom na rynku compoundów.
Kontynuujemy publikację artykułów merytorycznych w Panelu Eksperta. W tym numerze znajdziecie
kolejną część cyklu o gorących kanałach; tym razem dotyczy ona systemów GK z rozdzielaczem. Zachęcamy również do zapoznania się z tekstem o zastosowaniu technik laserowych w przetwórstwie tworzyw
sztucznych oraz o poliwęglanie i jego mieszkankach z innymi tworzywami. W cyklu Kącik Nowych Technologii by Sygnis tym razem o meblach plażowych, kształtem przypominających fale morskie, otrzymanych
z odzyskanego tworzywa sztucznego wyrzuconego z morza.
Oczywiście chciałabym przypomnieć o zamieszczonym na naszej stronie internetowej Katalogu Firm.
Mamy nadzieję, że korzystacie z niego, by wyszukiwać interesujące Was firmy. Przedsiębiorstwa z sektora
tworzywowego zachęcamy zaś do zamieszczenia swojego wpisu.
Pamiętajcie również o zapisaniu się na bezpłatną e-prenumeratę PlastNews. Formularz znajdziecie się
na naszej stronie internetowej.
Zapraszamy do zapoznania się z kwietniowym wydaniem PlastNews.
Miłej lektury.

PlastNews
P I S M O

P R Z E T W Ó R C Y

4

T W O R Z Y W

S Z T U C Z N YC H

PlastNews 4’2022

CYFRYZATOR

PORTAL DLA KLIENTÓW

KREATOR PRZYSZŁOŚCI

WEHIKUŁ CZASU

arburgXworld
NOWY ŚWIAT

TRANSFORMACJA CYFROWA

PLATFORMA KOMUNIKACJI
PREKURSOR

MY

FIR
LAT

ARBURG
POLSKA

Portal arburgXword to skuteczne narzędzie cyfrowej transformacji firmy. Na tej drodze zapewniamy szerokie wsparcie. Na
bazie doświadczenia z własnej „Road to Digitalisation”.
Oferujemy szeroki zakres produktów i usług. Umożliwiamy
wzrost efektywności. Czas na dygitalizację! Z arburgXworld!
„Wir sind da.”
www.arburg.pl

 Aktualności 

Wiosenna edycja targów PLASTPOL będzie okazała
Przybywa firm rejestrujących się na XXVI Międzynarodowe

dową wtryskarkę Allrounder 520 H, skierowaną do produkcji

Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL.

medycznej oraz cyfryzację za pośrednictwem portalu dla klientów,

Liczba rośnie z dnia na dzień, a obecnie organizatorzy mogą

arburgXworld, przygotowane przez firmę Arburg. Temat medyczny

pochwalić się prawie 500 firmami z całego świata.

podejmuje także, powracająca na Plastpol firma Wittmann, prezen-

Tworzywa sztuczne okazały się być cichym bohaterem

tując komórkę produkcyjną z wtryskarką EcoPower 55. Z kolei firma

pandemii. Jeszcze w 2019 roku przewidywano, że ludzkość

Vecoplan zaprezentuje rozwiązania do rozdrabniania, magazyno-

przerzuci się na produkty stworzone z papieru, szkła i teksty-

wania i transportowania surowców, w tym rozdrabniacz VIZ 1700.

liów. Tymczasem obecnie dla wszystkich oczywistym jest,

Silną reprezentacją mogą pochwalić się Włochy. W halach targo-

że tworzywa sztuczne są jedynym materiałem nadającym się

wych będzie można zapoznać się z ofertą takich firm jak: Moretto,

do tworzenia na masową skalę tanich, lekkich i co najważ-

Filetc, Fisa czy Ambra Polymers. Udział w targach PLASTPOL

niejsze sterylnych opakowań i produktów pierwszej potrzeby.

weźmie także Qatar Development Bank. Instytucja prezentuje

To w jednoznaczny sposób wpłynęło między innymi na zmianę

na swoim stoisku aż 8 rodzimych firm. Odbędzie się także seria

postrzegania tworzyw sztucznych przez opinię publiczną.

spotkań b2b na temat rozwoju branż produkcyjnych w Katarze.

Siła spotkań twarzą w twarz
PLASTPOL to nie tylko maszyny i oferty zakupowe, ale także
spotkania, seminaria, kursy, a co za tym idzie możliwość spotkania
się twarzą w twarz i wymiana doświadczeń na polu biznesowym
i zawodowym z ekspertami z całego świata. Tak i w tym roku na
uczestników czekają seminaria PLASTECH-INFO przygotowane
przez portal Tworzywa.pl, podejmujące temat rozwoju technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz spotkania biznesowe, w tym rozpoczynająca wydarzenie, coroczna konferencja
prasowa przygotowana przez stowarzyszenie PlasticsEurope
Polska, podczas którego przedstawiony zostanie raport z rozwoju
rynku tworzyw sztucznych na świecie. Przy okazji targów organizatorzy przygotowali także serie szkoleń i prezentacji podejmujących szeroko pojętą tematykę branży tworzyw sztucznych. Dodatkowo, dla zainteresowanych odbędzie się seminarium „Recykling
tworzyw sztucznych – jeden cel, wiele możliwości” organizowane
przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy
Klaster Kluczowy i Fundację PlasticsEurope Polska.

PLASTPOL okazją do rywalizacji
Kieleckie Targi PLASTPOL już od ćwierć wieku są centralnym

OMNIPLAST – konkurs popularyzujący wiedzę dotyczącą

punktem spotkań biznesu i dialogu krajowych i światowych

tworzyw sztucznych i technologii ich przetwórstwa wraca

koncernów sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy

na Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucz-

w Europie Środkowo-Wschodniej. W halach Targów Kielce

nych PLASTPOL. Towarzyszący targom PLASTPOL konkurs

zaprezentowane zostaną najnowsze maszyny i rozwiązania tech-

OMNIPLAST skierowany jest do wszystkich firm będących

niczne wiodących koncernów branżowych. Wiele z nich do dnia

wystawcami 26. edycji Międzynarodowych Targów Przetwór-

targów trzymane jest w ścisłej tajemnicy handlowej. Wystawią

stwa Tworzyw Sztucznych. Trzej najlepsi uczestnicy otrzymają

się firmy z Europy, m. in. z Portugalii, Niemiec czy Włoch, ale też

nagrody o łącznej wartości 12 tys. zł.
Przy okazji tegorocznej edycji PLASTPOLU wracają też Medale

potentaci spoza starego kontynentu, w tym z Kataru i Iranu.

Targów Kielce. Jury składające się ze specjalistów i znawców

Nowości na Plastpolu

branży wybierze najlepszy produkt, ale nagrody i wyróżnienia przy-

Targi Plastpol od początku swojego istnienia są miejscem,

znane zostaną także za najlepsze stoisko i sposób prezentacji.

w którym producenci maszyn i asortymentu związanego z przetwór-

Wręczenie odbędzie się podczas uroczystej gali Platinum Plast.

stwem tworzyw sztucznych mogą pochwalić się swoimi najnow-

Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

szymi technologiami. Nie inaczej jest w tym roku. Wśród nowości,

i Gumy PLASTPOL odbędą się w Targach Kielce w dniach

które nie są objęte ścisłą tajemnicą można wymienić np. hybry-

24-27 maja br. I
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Sympozjum Techniczne
PLASTECH 2022
21 prezentacji, ponad 120 gości i blisko 70 firm, to najkrótszy bilans ostatniej edycji Sympozjum Technicznego PLASTECH, które już po raz dwudziesty szósty w swojej historii, odbyło się w dniach 7-8 kwietnia
br. na terenie Folwarku ŁOCHÓW. Tegoroczne spotkanie, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, odbywało się pod hasłem „Rola i znaczenie nowoczesnych technologii przetwórstwa tworzyw
sztucznych dla rozwoju przemysłu”.

W

gronie gości znalazły się grupy producentów tworzyw

cieszyło się pełne żywiołowości i autorskiego spojrzenia na

sztucznych (m.in.: Anwil, DuPont, Grupa AZOTY, SABIC),

problemy przetwórców wystąpienie Szymona Zięby (Politechnika

dystrybutorów i compounderów (m.in.: A.Schulman, Albis,

Warszawska), wieńczące tę część sympozjum, prezentującego

Granulat, Lyondel Basell, Sirmax, Ter Plastics) oraz przede

temat „Kierunki rozwoju procesu wtryskiwania”.

wszystkim narzędziowni i zakładów przetwarzających tworzywa

Tak jak zazwyczaj tegorocznej edycji towarzyszyły wystąpienia

sztuczne (m.in.: Curtis, Hanplast, Intemo, Kontakt Simon,

grona frm, które prezentowały się na PLASTECH-u, w ramach

Kwazar, Lamela, Maskpol, Metchem, Ramp, RPC Bramlage,

specjalnych bloków tematycznych dedykowanych m.in.: produ-

Splast, Sierosławski Group, SolidPlast, Wessel-Werk, Wirthwein).

centom i dystrybutorom maszyn oraz urządzeń do przetwór-

W opinii organizatorów tegoroczna edycja była nie tylko dosko-

stwa tworzyw (głównie wtryskarek). W tej sesji zaprezentowali

nałą okazją do wysłuchania wystąpień i prezentacji wpisujących

się kolejno: Bogdan Zabrzewski (Wittmann Battenfeld Polska)

się w nurt przewodni sympozjum, ale stworzyła także możliwość

– „Nowoczesna wtryskarka wsparciem dla rozwoju innowacyj-

do merytorycznej dyskusji z renomowanym gronem przedstawi-

nych technologii”, Jan Kulesza (Wadim Plast) – „Zastosowanie

cieli czołowych firm z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych

elektrycznych wtryskarek JSW w nowoczesnym przetwórstwie

w Polsce.

TS”, Andrzej Zwierzyński (Sumitomo SHI Demag Plastics Machi-

Dodajmy, że wydarzeniu partnerowali: Wadim Plast (mecenas

nery Polska) – „Wtryskarka elektryczna w zrównoważonym

sympozjum), Grupa Azoty (partner strategiczny) oraz jako part-

rozwoju przedsiębiorstwa” oraz Piotr Służalec (Mapro Polska,

nerzy sympozjum - Albis, DRP Group, Mapro Polska, PlasticsEu-

Częstochowa) – „Hybrydowa przyszłość”.

rope Polska, Science and Plastics Experts, Sierosławski Group,
Sumaris oraz Wittmann Battenfeld.

Podsumowaniem tej części sympozjum był panel dyskusyjny
z udziałem prelegentów tej sesji oraz zaproszonych gości repre-

Wystąpienie otwierające wydarzenie wygłosiła Anna Kozera-

zentujących ich własne firmy (kolejno Jacek Kuliś, Piotr Janasik,

Szałkowska, dyrektor zarządzająca Fundacji Plastics Europe

Tomasz Marciniuk oraz Agnieszka Kulisiewicz). W niezwykle

Polska, prezentująca „Perspektywy rozwoju branży tworzyw

interesującej wymianie opinii i poglądów na temat rynku wtry-

sztucznych”. W tej samej sesji Aneta Saramak, reprezentu-

skarek istotna część czasu została poświęcona możliwościom

jąca firmę doradczą Arena Tax, przedstawiła zagadnienia doty-

i perspektywom wtryskarek o napędzie elektrycznym, a także

czące „Ulg i oszczędności podatkowych branży tworzyw sztucz-

ocenie aktualnej sytuacji branży związanej z realiami całego

nych”. Jak zawsze wyjątkowym zainteresowaniem słuchaczy

otoczenia biznesowego.
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Zwieńczeniem pierwszego dnia były wystąpienia przedstawicieli

prym wiedli przedstawiciele mecenasa sympozjum (Mariusz Ambro-

firm partnerskich. W tej części zaprezentowali się: Michał Litwin

ziak, Karol Dryk, Piotr Klaczyński oraz Michał Kurleto), a także zapro-

(Sierosławski Group) „Kogo ta forma? Technologa czy konstruk-

szeni do udziału przedstawiciele firm, takich jak Science and Plastic

tora?”, Michał Birenbaum (Sumaris) „Wykonywanie faktur i ozna-

Experts (Roman Humienny – „Zastosowanie termowizji w kontroli

czeń na powierzchniach formujących” oraz Michał Kurleto (Wadim

procesu wtryskiwania”) oraz WIttmann Battenfeld Polska (Jacek

Plast) „Systemy gorąco-kanałowe Wadim Plast – rozwiązania

Kuliś – „System zarządzania produkcją TEMI-MES”).

stworzone z myślą o nowoczesnych formach wtryskowych”.

Omawiane przez nich zagadnienia oparte na wieloletnich

Równie interesujące prezentacje miały miejsce w obszarze

doświadczeniach i funkcjonowaniu w branży stanowiły bezcenny

materiałów polimerowych i ich aplikacji, prezentujących niezwykłą

zbiór praktycznej wiedzy, własnych uwag i obserwacji. W prze-

rolę tworzyw sztucznych we współczesnym świecie i życiu czło-

konaniu organizatorów i co najważniejsze samych uczestników

wieka dzięki swoim wyjątkowym i unikalnym właściwościom.

to jeden z dobrych pomysłów na rozwijanie istniejącej formuły

O możliwościach zamiany innych materiałów tworzywami
i kompozytami polimerowymi w tym kontekście w niezwykle

spotkań, służących budowaniu coraz szerszej platformy do
wspólnej wymiany doświadczeń zawodowych.

przejrzysty i obrazowy sposób mówili w swoich wystąpieniach

– Tworząc ponadczasowe relacje, oparte na wzajemnym

Tomasz Stachowiak „Szybciej, taniej, lepiej – Innowacyjne tech-

szacunku i zrozumieniu, razem zbudowaliśmy wyjątkowe miejsce

nologie w przetwórstwie tworzyw sztucznych” oraz Przemy-

otwarte dla wszystkich branżystów, których miłością są tworzywa

sław Postawa reprezentujący Politechnikę Częstochowską –

sztuczne – mówi Jacek Szczerba, współwłaściciel serwisu

„Kompozyty polimerowe w nowoczesnych aplikacjach”. Z kolei

www.tworzywa.pl, będącego organizatorem wydarzenia. – Oczy-

w wystąpieniu Rafała SperczyńskiegO (SABIC High Performance

wistym jest, że PLASTECH w dalszym ciągu jest jednym z najistot-

Polymers) zaprezentowane zostały „Nowoczesne trendy ekolo-

niejszych spotkań branży przetwórców i kadry inżynierskiej oraz

giczne w projektowaniu właściwości TS”.

platformą do wspólnej dyskusji nad rozwojem techniki i poziomem

Tego obszaru zagadnień dotyczyło również wystąpienie

oferowanych rozwiązań. Dziękujemy wszystkim, którzy wspólnie

Wojciecha Głuszewskiego reprezentującego Instytut Chemii

z nami potwierdzili, że najważniejszą wartością całej branży prze-

i Techniki Jądrowej, którego tematem były „Zaawansowane

twórstwa tworzyw sztucznych są ludzie. Pamiętając, że RAZEM

materiały polimerowe modyfikowane radiacyjnie”.

TWORZYMY TEN ŚWIAT, pragnę zaapelować do wszystkich bran-

Bardzo interesującymi okazały się wystąpienia Mariusza

żystów, by każdego dnia przedstawiali tworzywa sztuczne w praw-

Makowskiego (DuPont) poświęcone metodom badań i oceny

dziwym świetle, kreując ich wizerunek adekwatnie do ich nieograni-

palności tworzyw wraz z przeglądem wymagań dotyczących

czonych wręcz możliwości i unikalnych właściwości.

oceny zagrożenia ogniowego dla wybranych branż przemysłu.
Nie zabrakło także bardzo interesujących wystąpień w zakresie
technologii przetwórstwa oraz ich efektywności, wśród których
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Dodajmy, że kolejna edycja Sympozjum PLASTECH została
zaplanowana na 20-21 kwietnia 2023 r. w Łochowie. Do
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Grupa Selena uruchomiła nową instalację
do produkcji biopolimerów
Grupa Selena, działająca w sektorze chemii budowlanej, wdrożyła nową linię
do produkcji biopolimerów. Dzięki niej w zakładach Selena Industrial Technologies
w Nowej Rudzie i Dzierżoniowie produkowane będą innowacyjne tworzywa z naturalnych komponentów.
Grupa Selena była liderem i pierwszą polską dużą firmą koordynującą międzynarodowe konsorcjum, które od 2017 roku realizowało jeden z projektów finansowany ze
środków Programu Horyzont 2020 (zarządzanych przez partnerstwo publiczno-prywatne: Circular Bio-based Europe Joint Undertaking). W ramach programu sfinansowano m.in. projekt Biomotive, zrealizowany w ciągu ponad 4 lat przez centrum badawczo-rozwojowe Seleny i jej 15 zagranicznych partnerów. Projekt pozwolił między innymi
na opracowanie nowych receptur biopolimerów, jak i wybudowanie instalacji do ich
produkcji w Nowej Rudzie i Dzierżoniowie.
Spółka od początku działalności stawia w swojej strategii na rozwój i opracowywanie innowacyjnych rozwiązań dla budownictwa, które są łatwe w użyciu, przyspieszają prace wykonawców i mają pozytywny wpływ na środowisko. W 2019 r.
uruchomiła własne centrum badawczo-rozwojowe w Dzierżoniowie, którego specjaliści opracowali m.in. system do montażu okien Tytan WINS na bazie folii płynnych,
znacząco zwiększający efektywność energetyczną budynków. Dziś to centralne laboratorium (dawniej: Selena Labs), po inkorporacji wraz z zakładami Orion i Libra do
spółki Selena Industrial Technologies, jest liderem globalnie zintegrowanych prac R&D
prowadzonych przez grupę.
– Rozpoczęcie produkcji biopolimerów przez Selena Industrial Technologies to ważny
krok w kierunku tworzenia produktów ekologicznych i zrównoważonych środowiskowo.
Wprowadzanie nowatorskich produktów na rynek to jeden z priorytetów naszej strategii biznesowej, ale też naturalny wybór rozwiązań proekologicznych, zeroemisyjnych
i prokonsumenckich. W Grupie Selena od lat stawiamy na projekty realizujące cele zrównoważonego rozwoju, a ostatnio powołaliśmy wydzielony departament, który zadba
o stosowanie najwyższych standardów w tym zakresie na każdym poziomie naszej
organizacji – mówi Krzysztof Domarecki, główny akcjonariusz Grupy Selena.
Zakłady w Nowej Rudzie i Dzierżoniowie od początku swojego istnienia stawiały na nowatorskie rozwiązania. Tworzywa na bazie surowców bioodnawialnych, z których powstaną
ekologiczne piany montażowe, pianokleje i uszczelniacze dla budownictwa, zostały opracowane i wdrożone przez centrum R&D. W ich produkcji wykorzystywane będą jedynie
rośliny nieużytkowe, czyli takie, które nie są wykorzystywane przez człowieka do celów
gospodarczych. Zastosowanie roślinnego surowca znacząco zmniejsza emisję CO2.
– Dużą wagę przykładamy do współpracy z wszystkimi instytucjami badawczymi czy
organami opiniującymi, a następnie stosujemy się do ich zaleceń. Każdego dnia dbamy
o zrównoważony rozwój, neutralność produkcyjną w Polsce i na świecie, bo wierzymy,
że tylko w ten sposób zapewnimy przyszłość naszej planecie – podkreśla Piotr Janaszek, dyrektor oddziału Selena Industrial Technologies.
Uroczyste uruchomienie instalacji do produkcji biopolimerów w Nowej Rudzie odbyło
się 12 kwietnia 2022 roku m.in. z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego, noworudzkiego Urzędu Miasta, zarządów Grupy Selena
oraz kilku jej spółek. Wszyscy zaproszeni mogli zobaczyć nową linię oraz poznać proces
produkcji wyrobów z surowców naturalnych.
Nowe ekologiczne produkty o wysokich właściwościach izolacyjnych powędrują
z zakładów Selena Industrial Technologies w Nowej Rudzie i Dzierżoniowie na wszystkie
kontynenty. Zespół ekspertów ds. badań i rozwoju prognozuje, że biotworzywa będą
wykorzystywane w przyszłości także w innych branżach. I
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Plastics Europe popiera płynące z nowego raportu wnioski
o konieczności przyspieszenia systemowych zmian w kierunku
cyrkularności i zeroemisyjności
Plastics Europe, stowarzyszenie reprezentujące producentów

Producenci tworzyw sztucznych mając świadomość tego,

tworzyw sztucznych w Europie, z zadowoleniem przyjmuje nowy

jak koniecznym i złożonym procesem jest transformacja branży,

niezależny raport “ReShaping Plastics: Drogi dojścia do cyrkular-

od dłuższego czasu inwestują w nowe technologie i dostar-

nego i neutralnego klimatycznie systemu wykorzystania tworzyw

czają innowacyjne rozwiązania w całym łańcuchu wartości

sztucznych w Europie”. Stowarzyszenie wspiera główne usta-

branży. Angażują się w liczne wspólne inicjatywy łączące

lenia raportu dotyczące konieczności szybszych zmian systemo-

różnych interesariuszy branży, by wypracować nowe syste-

wych oraz bardziej intensywnej i efektywnej współpracy wszyst-

mowe myślenie i nastawienie oraz nowe modele zachowań,

kich uczestników europejskiego systemu tworzyw i administracji,

poprawić właściwości wyrobów, wprowadzać innowacyjne

jednocześnie zgadzając się, że cyrkularność jest najważniejszą

ekoprojektowanie i budować nową infrastrukturę. Są też lide-

średnioterminową drogą transformacji przemysłu tworzyw. By

rami zmian w kierunku bardziej zrównoważonych procesów

wesprzeć ustalenia i wdrażanie wniosków raportu oraz dalsze

produkcji, m.in. inwestując w zaawansowane technologie recy-

przyspieszenie zmian, Plastics Europe proponuje pakiet środków,

klingu i energię odnawialną. Jakkolwiek zmiany te znacznie

w tym wsparcie rekomendacji dot. stworzenia nowych i sprzyjają-

przyspieszyły w ostatnich latach, to ze względu na specy-

cych ram prawnych, które będą stanowiły zachętę dla inwestycji

fikę branży tworzyw sztucznych i długie cykle inwestycyjne,

i innowacji poprzez tworzenie klimatu twórczej konkurencji.

korzyści uwidocznią się w pełni dopiero po latach.

Ogłoszony raport “Reshaping Plastics” został przygotowany

Do osiągnięcia sukcesu konieczne jest, by w tych nowych sprzy-

przez SYSTEMIQ przy wsparciu niezależnego komitetu steru-

jających warunkach biznesowych, zapewniony był dostęp do wyso-

jącego i zespołu ekspertów składających się z reprezentantów

kiej jakości surowców oraz do taniej niskoemisyjnej, jak i odna-

instytucji unijnych, NGO, środowiska naukowego oraz przemysłu.

wialnej energii. Będzie to wymagało stworzenia stabilnych ram

Został zlecony przez europejskich producentów tworzyw sztucz-

prawnych w perspektywie długoterminowej, spójnych we wszyst-

nych, aby pomóc jak najskuteczniej reagować na wyzwania zwią-

kich państwach członkowskich, uwzględniających potrzebę utrzy-

zane z odpadami tworzyw i z nasileniem kryzysu klimatycznego.

mania innowacyjności branży w szybko zmieniającym się świecie.

Celem opracowania raportu była krytyczna ocena bieżących

Plastics Europe proponuje pakiet działań, które pomogą

postępów i analiza możliwych sposobów działania, które pozwo-

wdrożyć zawarte w raporcie rekomendacje i przyspieszyć przej-

liłyby przyspieszyć w Europie zamknięcie obiegu tworzyw i osią-

ście branży na zeroemisyjność i obieg zamknięty.

gnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do

1. Stworzenie mapy drogowej dla Plastics Europe i firm człon-

2050 roku. Zawiera analizę różnych scenariuszy opracowanych

kowskich, by przyspieszyć transformację do roku 2050. Mapa

na podstawie publicznie dostępnych danych dotyczących – już

drogowa zawierać będzie zarówno tymczasowe cele, jak

realizowanych, bądź będących w przygotowaniu – innowacji,

i bardziej ambitne rekomendacje dotyczące legislacji oraz stwo-

zobowiązań i rozwiązań legislacyjnych. Opracowanie prognozuje

rzenia mechanizmów wsparcia i zachęt dla branży. Dla firm

również, jaką rolę te różne elementy, włączając nowe powstające

członkowskich mapa drogowa będzie także okazją do weryfi-

technologie, będą mogły odegrać w dłuższej perspektywie.

kacji zadeklarowanych celów i osiągnięć w tym zakresie.

Raport potwierdza, że cyrkularność jest główną siłą napędową

2. Zagwarantowanie, że wszystkie stanowiska Plastics Europe

redukcji emisji w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

będą opracowywane z zamiarem przyspieszenia przejścia

Podkreśla, że należy uruchomić wszystkie możliwe działania

szeroko rozumianego systemu wykorzystania i oddziaływania

w całym łańcuchu wartości tworzyw, tj. m.in. wykorzystanie recy-

tworzyw sztucznych na cyrkularność i zeroemisyjność w 2050 r.

klingu mechanicznego i chemicznego, wykorzystanie surowców

– z uwzględnieniem potrzeby zmian na wcześniejszych i później-

alternatywnych, w tym surowców biopochodnych, czy wreszcie

szych etapach łańcucha wartości w zakresie cyrkularności oraz

projektowanie wyrobów z myślą o recyklingu i ponownym wyko-

redukcji emisji gazów cieplarnianych.

rzystaniu. Należy tu również uwzględnić dostęp do odpowiednich źródeł niskoemisyjnej, jak i odnawialnej energii.

3. Zbadanie możliwości stworzenia w 2022 roku nowej szerokiej platformy interesariuszy, wzorując się na proponowanej

Według raportu szybsze zmiany systemowe w perspek-

w raporcie komisji ds. transformacji branży tworzyw, której zada-

tywie krótko- i długoterminowej wymagają znacznych inwe-

niem byłoby istotne zwiększenie efektywności dialogu i inten-

stycji w sektorze prywatnym i publicznym, dalszych innowacji

sywności współpracy pomiędzy administracją a uczestnikami

technologicznych, nowej infrastruktury i nowych modeli bizne-

łańcucha wartości tworzyw.

sowych. Jednocześnie autorzy opracowania potwierdzają, że

Plastics Europe zobowiązuje włączyć się w działania ze wszyst-

zastępowanie tworzyw sztucznych innymi materiałami w bardzo

kimi interesariuszami, by sprostać wyzwaniu, jakim jest szybsze

niewielkim stopniu przyczynia się do osiągnięcia zeroemisyjnści.

osiągnięcie zmian systemowych, o których mowa w raporcie. I
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KĄCIK NOWYCH TECHNOLOGII BY

Plastik
na plaży?
Z drukiem 3D
może nie być
taki zły

14 

Tworzywa sztuczne są wszędzie, niezaprzeczalnie nas otaczają. Są użyteczne
i w niektórych przypadkach niezbędne,
ale są miejsca, gdzie nie powinno ich być.
To morza, oceany, jeziora. Nie traktujemy
ich wpływu na naturę poważnie, przez co
musimy się mierzyć z tym, że już niedługo
będzie więcej odpadów tworzywowych
w zbiornikach wodnych niż ryb.
Ale zacznijmy od początku. Nie pozbędziemy się całkowicie tworzyw sztucznych z naszej rzeczywistości. Nie potrafimy
się bez nich obyć, przez co wyciągamy je
z morza całymi tonami. Co możemy zrobić?

PlastNews 4’2022

Z

pomocą przychodzi The New Raw, studio z siedzibą

Sama forma jest miękka, przyjemna dla oka, łatwo wtapia się

w Rotterdamie, założone przez dwójkę projektantów

w topografię plaż. Design w zestawieniu z materiałem, z którego

– Panosa Sakkasa i Foteini Setaki, którzy poprzez mądry, desi-

meble zostały wykonane oraz odpowiednim doborem kolorów

gnerski recykling dają śmieciom drugie życie, między innymi

zapewniają komfort zarówno wizualny, jak i ergonomiczny.

dzięki eksploracji możliwości nowych technologii.

Dodatkowo, sam projekt został pomyślany tak, aby zminimali-

Przykładem jest powstała we współpracy z Coca-Cola Greece

zować czas druku 3D i montażu.

kolekcja The Elements. To ekologiczne meble plażowe wyko-

Kolekcja, pierwotnie zaprojektowana na zamówienie grec-

nane z tworzywa sztucznego wyrzuconego przez morze na

kiego oddziału Coca-Cola, stanęła w ciągu ostatnich kilku

plażę. Pomysł był prosty: projektanci w towarzystwie wolon-

miesięcy w sześciu różnych miejscach w kraju, a do wytwo-

tariuszy przez kilka dni gromadzili odpady tworzywowe, które

rzenia mebli wykorzystano – ponad 720 kg przetworzonych

morze wyrzuciło na brzeg. Zostały one przetworzone na filament

odpadów tworzywowych.

będący materiałem produkcyjnym w drukarkach 3D.

The New Raw w ramach swojej struktury otworzyło również

Tak powstała limitowana kolekcja The Elements, przed-

placówkę badawczą, The Zero Waste Lab, której celem jest

stawiająca przypominające fale meble plażowe, wyproduko-

szukanie nowych metod przetwarzania i odzyskiwania tworzyw

wane na drukarkach 3D z tworzywa sztucznego pochodzą-

sztucznych w użytkowej formie. I

cego w 80 procentach z recyklingu. Co ważne – finalnie meble
w 100 procentach nadają się do ponownego recyklingu i są

Źródło artykułu:

bezpieczne dla środowiska. W skład kolekcji wchodzą: przy-

1. WhiteMAD Magazyn / www.whitemad.pl/ekologiczne-meble-plazowe/

mierzalnia, chodnik i leżak. Projektanci inspirowali się przede

2. STIR WORLD / www.stirworld.com/see-features-the-new-raws-3d-printed-

wszystkim różnorodnością elementów charakterystycznych

beach-furniture-gives-marine-plastic-waste-a-new-life

dla brzegu – krajobrazami, pozostałościami po organizmach
morskich, wydmami czy wzorami saltacji na piasku i falach.

Źródło zdjęć: https://thenewraw.org/Elements

„

Tworzywa sztuczne w znacznym
stopniu przyczyniają się do
zanieczyszczenia mórz. Żyjąc
w regionach miejskich, zapominamy
o naszej zależności od morza, która
jest związana z dostarczaniem
żywności i tlenu.
Sakkas i Setaki
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URZĄDZENIA I TECHNOLOGIE DO RECYKLINGU

Firma DREMECO Sp. Z o.o. powstała w wyniku wieloletnich działań i doświadczeń ludzi, których pasją stało się poszukiwanie rozwiązań dla szeroko pojętego recyklingu surowców. Misją firmy od ponad siedmiu lat jest kompleksowe doradztwo w doborze urządzeń oraz pomoc w realizacji projektów w dziedzinach recyklingu głównie tworzyw
sztucznych i szeroko pojętych odpadów tekstylnych. Od początku starannie selekcjonujemy wyróżniających się
europejskich producentów urządzeń, tak aby móc proponować naszym klientom tylko najwyższej jakości, nowoczesne, ekologiczne i innowacyjne rozwiązania. Poniżej przedstawiamy większość z nich.

www.dremeco.pl
Zapraszamy na stoisko D-23
PLASTPOL Kielce, 24-27.05.2022

REPREZENTUJEMY
LIDEM – rozdrabniacze rotacyjne, maszyny „roller-cut”
Firma Lidem Construcciones Mecanicas S.L. jest wiodącym hiszpańskim producentem urządzeń do recyklingu z siedzibą w Ontinyent niedaleko Walencji
i od ponad 25 lat z sukcesami produkuje między innymi takie maszyny jak szybkoobrotowe rozdrabniacze rotacyjne typu CRS i TR. Rozwiązania te fantastycznie sprawdzają się do rozdrabniania tworzyw miękkich takich jak: tekstylia, filce, folia, worki big-bag, sznurki, sieci, pianki, włókniny i wiele innych.
Urządzenia te charakteryzują się bardzo małym zapotrzebowaniem na prąd w stosunku do swojej wydajności. Maszyny typu „roller-cut” służą do cięcia
wszelkich materiałów na rolkach i najczęściej stosowane są w zakładach oferujących produkty końcowe. Firma Lidem produkuje również wiele innych
rozwiązań do branży tekstylnej i nie tylko.

www.lidem.com

WIPA – linie do mycia, suszenia i aglomeracji
Firma WiPa Werkzeug und Maschinenbau GmbH jest wiodącym producentem z branży inżynierii oraz
budowy maszyn z siedzibą w Stadtlohn w Niemczech. Działa na rynku ponad 25 lat. Projektuje i tworzy maszyny oraz kompletne systemy do recyklingu, mycia, separacji i suszenia szerokiej gamy tworzyw
sztucznych. Urządzenia WiPa są wyposażone w najnowocześniejsze komponenty renomowanych dostawców co daje im najwyższe standardy.
W naszej ofercie znajdą Państwo między innymi: aglomeratory, myjki flotacyjne i dynamiczne, kompaktory, wirówki, silosy, separatory typu zig-zag i wiele innych.

www.wipa-germany.de

BREAK– zmieniacze sit
Firma Break Polymer s.r.l. z siedzibą we włoskim Grantorto to wschodzący producent
urządzeń przeznaczonych do ciągłej filtracji tworzyw za wytłaczarką. Blisko 50 letnia historia grupy na początku zajmującej się produkcją z tworzyw oraz recyklingiem zaowocowała powstaniem nowej marki. Z czasem pierwsze zbudowane na własne potrzeby
zmieniacze sit rozpoczęły swą ciągłą pracę i po kilku latach produkcji okazały się na tyle
niezawodne, że przyszedł czas na komercjalizację konstrukcji. Urządzenia firmy BREAK
pracują nieprzerwanie na wielu tworzywach, charakteryzuje je duża niezawodność, masywny korpus oraz łatwość obsługi. Producent zapewnia również dostępność zmieniaczy
sit, siatek oraz części zamiennych na magazynie gwarantując swym klientom bezpieczeństwo produkcji. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z koncepcją filtra.

www.breakpolymer.com

ALTERO – wytłaczarki
Firma Aranow Altero Recycling Machinery S.L. narodziła się z połączenia ludzi z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży recyklingu tworzyw sztucznych z firmą Aranow Packaging Machinery z ponad 15 letnią historią w produkcji maszyn do pakowania. Zespół Altero przez lata budował swoje doświadczenie instalując, serwisując i regenerując wytłaczarki głównie na półwyspie Iberyjskim. Urządzenia te charakteryzują się zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań technicznych mających na celu optymalizację produkcji i zmniejszenie zużycia mediów. Podzespoły urządzeń dostarczane przez
najlepszych światowych producentów zapewniają najwyższy standard technologiczny, a elastyczność i doświadczenie zespołu Altero dużą dowolność
w doborze rozwiązań. Zapraszamy do centrum pokazowego na wizytę bądź testy w prowincji Barcelony – Sentmenat.

www.alteromachinery.com

AUSTROPRESSEN – prasy, gilotyny
Rodzinnie prowadzona i zarządzana firma Austropressen – Roither Maschinenbau GmbH już blisko pół wieku wprowadza na rynek różnego rodzaju urządzenia
do recyklingu. Wiodącymi produktami tej austriackiej firmy z miejscowości Seewalchen są między innymi wszelkiego rodzaju prasy belujące oraz popularne
wśród klientów w Polsce gilotyny do cięcia wzdłużnego rolek z materiałami takimi jak folia, papier czy włóknina. Cechy charakterystyczne produktów firmy
Austropressen to między innymi niezawodność, masywna konstrukcja, intuicyjność w obsłudze oraz bezpieczeństwo.

www.austropressen.com

DREHER – młyny
Firma Heinrich Dreher GmbH posiada 70 lat tradycji w produkcji młynów, w tym czasie rzetelną pracą konstruktorzy stworzyli ponad 13.000 wzorowo funkcjonujących, wielozadaniowych urządzeń. Solidna, bardzo
wytrzymała i precyzyjna konstrukcja sprawia, że urządzenia te pracują nieprzerwanie przez wiele lat gwarantując bezpieczeństwo procesów na każdym zakładzie. Olbrzymie doświadczenie w doborze urządzeń
z szeroko pojętej branży tworzyw sztucznych zapewnia możliwość wskazania odpowiedniej technologii do
zawracania odpadów w procesach produkcji miedzy innymi z ekstruzji, termoformowania, rozdmuchu,
wtrysku, w recyklingu oraz wielu innych. Do dyspozycji naszych klientów pozostaje oczywiście centrum
testowe w Niemczech w Aachen posiadające kilkanaście urządzeń czekających na Państwa materiał.

www.dreher-aachen.de

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

 Nowości rynkowe 

Laser do czyszczenia powierzchni w ofercie Technigo
Oczyszczanie laserowe to technika, która wciąż zyskuje na

czanie bezkontaktowe zapobiegające uszkodzeniom oczysz-

popularności. Dzięki właściwościom pozwalającym na usunięcie

czanej powierzchni, niskie koszty obsługi – brak konieczności

nie tylko rdzy, ale także oleju, farby, tlenków i innych zabru-

zakupu materiałów zużywanych do procesu czyszczenia. Urzą-

dzeń, staje się najlepszym wyborem w procesie oczyszczania

dzenia ma szerokie zastosowanie np.: do oczyszczania części

powierzchniowego metali.

w branży lotniczej i samochodowej, przy-

Dlatego też firma Technigo wzboga-

gotowanie powierzchni przed procesami

ciła swoją ofertę o laser do czyszczenia

powlekania i spawania, usuwania farb

powierzchni. Do zalet urządzenia zalicza

i powłok, usuwania zabrudzeń – tlenków

się: łatwa obsługa, możliwość pracy ręcznej

i olejów, oczyszczanie form oraz renowacji

oraz z robotem 6-osiowym, automatyczne

zabytków. Temperatura pracy mieści się

ogniskowanie wiązki lasera umożliwia-

w zakresie 0°C – 40°C. Wymiary urządzenia

jące precyzyjne oczyszczanie w trudno

to 670 x 770 x 730 mm. Zasilanie to 1φ220V

dostępnych miejscach, proces bezpieczny

/ 110V ± 10% 50 /60 Hz AC, a moc całko-

dla środowiska, bez konieczności stoso-

wita w zależności od typu mieści w grani-

wania środków chemicznych, oczysz-

cach od ≤500 W do ≤1000 W. I

NX CAD Surface Modeling > Tony wiedzy w dwóch tomach
W kwietniu miała miejsce premiera publikacji technicznej

Podręcznik został podzielony na 3 części:

poświęconej komputerowym systemom wspomagającym

– Pierwsza – najkrótsza – obejmuje zagadnienia teoretyczne

projektowanie i wytwarzanie – w tym konkretnym przypadku

dotyczące historii systemów CAD i NX, a także podstawową

będzie to podręcznik do modelowania powierzchniowego

wiedzę na temat modelowania powierzchniowego (m.in. krzywe

w NX CAD, autorstwa Marcina Antosiewicza, w ramach serii
wydawniczej „CAMdivision Library”.

sklejane, punkty charakterystyczne, łączenie powierzchni itd.).
– W części drugiej – teoretyczno-praktycznej (najobszerniejszej)

Motywacją do napisania podręcznika o modelowaniu

– autor Marcin Antosiewicz prowadzi czytelnika przez kolejne

powierzchniowym w NX była chęć propagowania tej techniki

narzędzia i polecenia dotyczące pracy z krzywymi (podstawo-

modelowania. Aktualnie nie ma tak obszernej pozycji nawet

wymi i pochodnymi), powierzchniami (na siatce, przeciąga-

obcojęzycznej, co sprawia, że konstruktorzy nie chcą posługiwać

nymi po krzywych itd.) i operacjami związanymi z ich tworze-

się tym sposobem tworzenia modeli – obawiają się bowiem trudności z wykorzystaniem zaawansowanych poleceń.

niem, edycją i analizą.
– Część trzecia – to zastosowanie przekazanej wiedzy w prak-

– Każdy opis w książce starałem się wykonać w taki sposób,

tyce, na przykładzie 18. projektów z różnych dziedzin (reali-

aby był jak najbardziej zrozumiały – tłumaczy Marcin Antosie-

zowanych od początku do końca, jak np. koło o zębach sko-

wicz. – Pomocne było moje duże doświadczenie w prowadzeniu

śnych, sprawdzian do rurki, butelki szklana oraz PET, element

szkoleń. Wiem jakie pytania mogą się pojawić i co na ogół nie

kompozytowy, stempel i matryca, gwintownik, zderzak, spojler

było dobrze rozumiane przez inżynierów – dodaje.

samochodowy – i inne).

Istotnie, autor podręcznika może pochwalić się ponad

Autor ma nadzieję, że książka jest wystarczająco przystępna

15-letnim doświadczeniem w pracy z NX. Przez kilka lat pracował

dla każdego inżyniera pracującego na co dzień w NX (podręcznik

jako konstruktor form wtryskowych, ma na swoim koncie około

ma charakter zaawansowany). Na potrzeby książki powstały

150 zrealizowanych projektów form.

filmy znacznie ułatwiające zrozumienie jej treści. W połą-

– Do tej pory przeprowadziłem ponad 100 szkoleń
z zakresu konstruowania różnych produktów, jak

czeniu z plikami NX *.prt

i narzędzi w NX CAD – mówi Marcin Antosiewicz.

oraz obszernymi opisami
z

– Lubię pracę z NX i jest ona po części moim hobby.

pewnością
wykonać

Z tego względu chciałem podzielić się swoją metodologią tworzenia modeli – podkreśla autor podręcznika.

pozwolą
wszystkie

ćwiczenia i nauczyć się

Niniejsza książka powstawała w ciągu kilku ostatnich

posługiwać zaawanso-

lat – takiej pozycji nie da się napisać w kilka miesięcy.

wanymi poleceniami

Oczywiście prace trwały z różnymi przerwami.

w NX CAD. I
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DYSFUNKCJE OPERACYJNE CZ. 3

Rozwój – Niedorozwój,
czyli jakim koszmarem są
źle wdrożone nowe wyroby
W poprzednich dwóch odcinkach pisałam o elementach, które skutecznie „demolują” stabilność planu produkcyjnego, czyli o wrzutkach
i błędnych informacjach odnośnie stanów magazynowych. Kolejną dysfunkcją planistyczną, o której rzadko się mówi, a jest jak przewlekła choroba to nowe wyroby, które są rozwijane w trakcie produkcji seryjnej.

Dorota Bieniek
DIR Consulting

S

łowem produkty, które miały być rozwojem, a są mówiąc w przenośni „jak dziecko
specjalnej troski”. Każdy z Państwa może wyliczyć klika takich wyrobów ze swojej

oferty. Zaszyte w całościowy plan produkcji, nie są widoczne na co dzień. Każdy niby wie,
że generują większy odpad niż normalnie, powodują przedłużające się przezbrojenia, bo
trudno uzyskać pierwszą w miarę akceptowalną sztukę. Nie raz, nie dwa, muszą być
produkowane na określonej maszynie, bo na innych nie da się tego w miarę skutecznie
zrobić. Tym samym blokujemy planiście elastyczne planowanie. Kontrola jakości staje na
głowie, bo wytyczne – co jest jeszcze dobre, a co zupełnie nie, ciągle się zmieniają. Gdy
do tego dochodzi nie tylko kontrola wizualna, ale i wymiarowa, taki produkt naprawdę
staje się koszmarem. Niejednokrotnie kończy się to 100% kontrolą detali – dodatkowy
czas i produkcja, aby z kolejnego zamówienia wybrać te detale, które są bliskie akceptacji. Błędne koło, koszty, czas i poczucie bezsensu całej tej sytuacji.
Reasumując koszty przewyższają zyski u klienta. Po czasie zaczynamy modyfikacje
narzędzia, kolejne koszty, a bywa i tak, że projektujemy nowe narzędzie.

Skąd biorą się nowe/złe wyroby?
To nie jest rzadki przykład. Dlaczego tak się dzieję? Nie ma standardu wdrożenia
nowego wyrobu. Dział rozwoju projektuje, ma już prototyp, dział sprzedaży już go sprzedał,
a produkcja ma wyprodukować zlecenie klienta. Taki schemat występuje w większości
organizacji. Problem w tym że pomiędzy projektem a produkcją nie ma fazy industralizacji.

Na czym polega industrializacja?
Czym jest ten proces? to właśnie ten moment, gdzie „dziecko” w postaci nowego
wyrobu, jest testowane, sprawdzane i poprawiane w warunkach produkcyjnych.
Uwaga: nie jest to produkcja pod zlecenie. To jest ten moment, gdy w pełni sprawdzamy narzędzie. Czy to będzie jedna czy dwie zamiany, wszystko będzie zależało
od wielkości wyrobu. Duże zbiorniki na 22000 l rotomouldingu zrobimy jako 1-2 szt.
Doniczki możemy testować przez 2-3 zmiany. Małe detale co najmniej przez 1 dobę.
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Prawidłowy proces industrializacji projektu łączy sprawność w realizacji oraz weryfikację
wszystkich kluczowych założeń specyfikacji produktu. Przewidywalność, wysoka jakość
montażu, jak również elastyczność w reagowaniu na zmiany ma krytyczne znaczenie dla
prawidłowego wykonania i terminowego wprowadzenia go na rynek. Rzetelność na tym
etapie jest niezwykle istotna. Inwestycja zaczyna się dopiero zwracać, gdy jego produkt trafia
do finalnych odbiorców.

W tym czasie ustalamy warunki procesowe, c/t materiał. Obser-

„zielony guzik” i dba o tempo produkcji. Pierwsza produkcja

wujemy wszelkie anomalia. Przygotowujemy programy pod

seryjna nowego wyrobu powinna być pod specjalnym

roboty. Ustalamy sposób pakowania wyrobu. Wstydliwą chwilą,

nadzorem, tj. zaplanowana na rannej zmianie, a nie w środku

jest moment, kiedy już realizujemy zlecenie klienta, a nikt nie

nocy. Niezmiernie ważne są wszelkie zapisy z parametrami

wie jak ma to być pakowane. Wtedy pada stwierdzenie „jak

procesowymi włącznie, poziomem odpadów i pozostawieniem

zawsze”, a po czasie uruchamia jest akcja przepakowania, bo

1 szt. wyrobu, tak żeby można było porównać w przyszłości

klient jednak chciał inaczej. Czas industrializacji wyrobu ma

w przypadku powstania jakichkolwiek problemów.

również odpowiedzieć na pytanie co i jak chcemy sprawdzać

Powiecie Państwo, że to przecież robimy. Ale chyba nie do

w ramach samokontroli, kontroli wyrywkowej? Jakie są granice

końca tak to jest. Wszystkie te procesy, które wymieniłam wcze-

wyrobu OK, a jakie parametry klasyfikują wyrób jako NOK? Co

śniej MUSZĄ być realizowane PRZED produkcją seryjną a nie

najważniejsze, jest to czas na poprawki, modyfikacje narzę-

w TRAKCIE. Brak procesu industrializacji to dysfunkcyjne

dzia. Po zakończeniu tej fazy, wszelka dokumentacja, szkolenia

produkty w planowaniu. A rzadkością jest osobna komórka,

pracowników, technologia wykonania, instrukcje pakowania,

która zajmuje się tylko takimi działaniami. Można te zadania

karty pomiarowe, wagi detali mają być gotowe. Produkcja ma

przydzielić członkom działu R&D lub technologii w organizacji,

mieć tak przygotowany proces, że wciska tylko przysłowiowy

w zależności od tego, jaką mamy strukturę.

Przykład
FIRMA: przetwórstwo tworzyw sztucznych wtryskarki praca
7 dni w tygodniu x 3 zmiany
PROBLEM: źle wdrożone nowe wyroby
DIAGNOZA: brak standardu prowadzenia projektów wdrożenia nowych wyrobów
WDROŻONE ROZWIĄZANIE: 5-etapowy proces wdrażania
nowego wyrobu – autorskie narzędzie DIR consulting.
Po każdej z faz, występuje „kamień milowy”, czyli weryfikacja
osiągniętych wyników i decyzja czy kontynuujemy projekt.
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FAZA P0 = ANALIZA WSTĘPNA odpowiedź na pytanie „po

– Standard samokontroli

co nam ten wyrób”, jaki ważny problem będzie rozwiązywać

– Raport z produkcji preseryjnej

klientowi. Analiza wielu aspektów rynkowych, własnej oferty itp.

– Szkolenie dla działu handlowego i marketingu z zakresu wła-

– uczestniczy R&D i dział sprzedaży.

sności użytkowych

FAZA P1 = KONCEPCJA PRODUKTU / KONCEPCJA
WZORNICZA – R&D, SPRZEDAŻ, TECHNOLOGIA

FAZA P5 – URUCHOMIENIE PIERWSZEJ PRODUKCJI
Przedstawiony model znakomicie zafunkcjonował w firmie,

– Graficzny brief produktu – jaki ma być wyrób, projekt 3D, 2D.

która została opisana. Ale to nie koniec problemu z nowym

– Specyfikacja własności użytkowych. Jaki problem ma wyrób

wyrobem. Problemem może być samo działanie działu R&D

rozwiązać klientowi? Jaką dodatkową wartość ma dać klien-

w obliczu wielu rozpoczętych projektów.

towi? Jakich surowców użyć?
– Wybór koncepcji graficznej – faktura / kolorystyka itp.

Jak wybrać priorytety?

– Zatwierdzenie własności użytkowych – skład produktu FMEA

Przykład
FIRMA: przetwórstwo tworzyw sztucznych rotomoulding

produktu.
– Projekt procesu pakowania: opakowania jednostkowe, opakowania zbiorcze, informacje dla klienta (ulotki/nalepki/wszywki itp.).

praca 7 dni w tygodniu x 3 zmiany
PROBLEM: ponad 80 otwartych projektów, na różnych
etapach zaawansowania, problemy z określeniem priorytetów

– Weryfikacja kosztowa.

DIAGNOZA: Brak jasnych zasad w realizacji otwartych już
FAZA P2 = KONCEPCJA PROCESU – R&D, TECHNO-

projektów
WDROŻONE ROZWIĄZANIE: Podział projektów zgodnie

LOGIA

z kwalifikacją:

– Zaprojektowanie procesu technologicznego,
BOM – skład surowcowy / indeksy, technologia wykonania,

GRUPA A – Modyfikacje istniejącego produktu – wynikają
z błędów wdrożeniowych, generują odpady, wyroby niezgodne,

FMEA, maszyny, zasoby, narzędzia, layout,

pracochłonność, wysokie koszty itp.

– Weryfikacja istniejących zdolności produkcyjnych,

GRUBA B – Optymalizacje funkcjonalne istniejących

Maszyny, zasoby, narzędzia, infrastruktura,

produktów – nowe wymagania klientów, trendy rynkowe itp.

– Weryfikacja istniejących zdolności logistycznych,

GRUPA C – Innowacje, kompletnie nowe produkty.

Miejsca składowania. Model logistyczny – transport,

– W każdej grupie określono stopień zaawansowania poszcze-

– Weryfikacja kalkulacji produktowej,
Potrzebne inwestycje w maszyny i narzędzia. Wymagane

gólnych projektów.
– Zamrożenie na trzy miesiące projektów z grupy C.

dodatkowe zasoby.

– Przez kolejne trzy miesiące zakończono wszystkie projekty
z Grupy A – pozwoliło to na zmniejszenie kosztów produkcji,

FAZA P3 = URUCHOMIENIE PROTOTYPU

poprawiło zdolności produkcyjne.

– Uruchomienie procesu wytwórczego,

– W tym samym czasie zakończono wszystkie zaawansowanie

– Weryfikacja narzędzi i maszyn,

projekty powyżej 50% zaawansowania grupy B.

– FMEA procesu,

– Ustalono spotkania podsumowujące w ostatnim tygodniu każ-

– Detal prototypowy,

dego miesiąca. Śledzenie postępu działań R&D – produkcja /

– Plan kontroli,

technologia / handel.

– Testy detalu,
– Raport z produkcji prototypowej,

– Po trzech miesiącach wznowiono pracę nad projektami z grupy C.

– Weryfikacja procesu pakowania.

– Dla każdego tygodnia rozpisano plan działania; jaki projekt
kiedy ma być rozpoczęty i kiedy skończony – dało to ścisłą
kontrolę nad tym, co się dzieje.

FAZA P4 = INDUSTRIALIZACJA, PRESERIA

– Uruchomiono spotkania wewnętrzne robocze dla całego

Faza preserii
– Weryfikacja i zwolnienie procesu wytwórczego

zespołu R&D, raz w tygodniu – dało to szybką reakcje w przy-

– Weryfikacja i zwolnienie surowców

padku trudności.
Opisane powyżej działania to nie książkowe czy teoretyczne

– Weryfikacja Routing/ BOM
– Wzorce kolorów – wzorzec pierwotny

praktyki wielkich koncernów. Tylko zdrowy rozsądek i praktyczne

– Karta pomiarów

działanie w realnych okolicznościach. Zachęcam gorąco do

– Karta zwolnienia narzędzi

zastanowienia się jak można wdrożyć takie propozycje w swoich

– Karta procesu – warunki technologiczne

organizacjach. Jedno jest pewne. Źle wdrożone wyroby na

– Karta technologii wykonania – procesy manualne

początku swojej drogi, stają się tym co nas ciągnie w dół a nie

– Standard stanowiska

w górę. Zamiast planowanego rozwoju są tylko desperackie

– Standard pakowania

próby naciągnięcia rzeczywistości. I

21 

PlastNews 4’2022

PANEL EKSPERTA

 Tworzywo wydania  PANEL EKSPERTA 

Poliwęglan i jego mieszanki
z innymi tworzywami
Poliwęglan to amorficzne tworzywo termoplastyczne do zastosowań technicznych, stosowane przemysłowo od końca lat 50. XX wieku. Charakteryzuje się wysokimi właściwościami mechanicznymi, optycznymi, elektrycznymi i termicznymi. Poliwęglan jest dostarczany w bardzo szerokiej ofercie gatunków: wtryskowych ogólnego stosowania, do wytłaczania, rozdmuchu, o podwyższonej udarności, stabilizowanych termicznie, uniepalnionych, dopuszczonych do kontaktu z żywnością, dla medycyny, motoryzacyjnych, o wysokiej optyce; przeźroczystych, mlecznych i krytych, w nieograniczonej palecie kolorów, napełnianych, zbrojonych i wielu innych. Ta bogata oferta rodzajów poliwęglanu świadczy o mnogości aplikacji
i powszechności jego stosowania. Z uwagi na wielkość zużycia, wśród tworzyw konstrukcyjnych poliwęglan zajmuje trzecie miejsce, wyprzedzają go tylko poliamidy i kopolimery styrenowe ABS/SAN. Wg Plastics
Europe na naszym kontynencie (27+3) w 2020 roku zużyto ponad 700 tys. ton PC.

Jacek Łyżwa
Plastoplan Polska Sp. z o.o.

Poliwęglan jest powszechnie
używanym tworzywem
konstrukcyjnym w wielu
różnorodnych wyrobach.
Jednocześnie od wielu lat
prowadzone są działania rozwijające
zastosowania poliwęglanu. Jednym
z kierunków jest poszukiwanie
i kompozycja mieszanek (blend)
poliwęglanu z innymi tworzywami
tak, aby uzyskać wyraźne korzyści.
Zwieńczeniem tych badań jest
wprowadzanie do zastosowań
przemysłowych kolejnych
mieszanek opartych na poliwęglanie,
z dodatkiem innych polimerów.
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Blendy PC – rodzaje

limer cechuje się niezwykle wysoką udarnością w niskich, ujem-

Najbardziej popularną mieszanką na bazie poliwęglanu jest

nych temperaturach, nie tracąc przy tym przeźroczystości. Inne

blenda PC/ABS. Zawarty w mieszance poliwęglan oferuje dobrą

kopolimery posiadają ponadprzeciętną stabilność termiczną,

odporność termiczną i udarność w niskiej temperaturze, ABS

o temperaturze mięknienia zbliżonej do 200°C.

zaś znacząco poprawia łatwość przetwórstwa. Równocześnie
mieszanka ta cechuje się wysoką jakość powierzchni i nieogra-

Compoundy PC

niczoną paletę stabilnych kolorów, dlatego chętnie jest stoso-

Jak wspomniano we wstępie, poliwęglan może być podda-

wana w elementach i wyrobach dekoracyjnych, o wysokiej este-

wany wielu modyfikacjom przez compounding z różnymi dodat-

tyce, na przykład we wnętrzach samochodów. Blendy PC/ABS

kami. Najczęściej stosowane to włókno szklane, którego celem

można również uniepalniać, dodawać włókna szklanego oraz

jest podniesienie wytrzymałości mechanicznej. Podobną rolę

innych modyfikatorów i dodatków. W przypadku mieszanek,

odgrywają włókna węglowe, szczególnie cenione za swą niską

w których ilość poliwęglanu stanowi mniej niż 50% stosuje się

gęstość. Dodatek włókien stalowych znacząco zmienia właści-

oznaczenie ABS/PC.

wości elektroprzewodzące takiego compoundu, również jego

Nieco zbliżone do wcześniej wymienionych są mieszanki

zdolności ekranowania. Odpowiedni wypełniacz mineralny może

PC/ASA. W tworzywie ASA miejsce kauczuku butadienowego (jak

zwiększyć przewodnictwo cieplne poliwęglanu od kilku do kilku-

to ma miejsce w ABS-ach) zajmuje kauczuk akrylanowy. ASA ma

dziesięciu razy. Właściwości trybologiczne poliwęglanów są

przez to, w porównaniu do ABS, niższą udarność w niskich tempe-

modyfikowane przy użyciu mikroproszków PTFE, włókien i szkla-

raturach, ale za to tworzywo to cechuje całkowita odporność na

nych kulek, silikonu, włókien węglowych. Zawartość PTFE jest

promieniowanie UV, a zatem również na światło słoneczne. Dlatego

zwykle w zakresie 5-20%, włókna węglowe do 30%, włókna

blendy PC/ASA mają powszechne zastosowanie tam, gdzie ważna

szklane do 40%. Tego rodzaju kompozycje często są formuło-

jest odporność na warunki pogodowe. Dodatkowo mieszanki te

wane dokładnie wg wymagań konkretnego projektu.

są odporne na degradację hydrolityczną i mają wyższą stabilność

Poliwęglan okazuje się być polimerem chętnie łączonym

termiczną. Również tutaj dodatek ASA znacząco poprawia właści-

z innymi tworzywami i dodatkami w celu uzyskania wymiernych

wości przetwórcze – ułatwia przetwórstwo blend PC/ASA.

korzyści: zarówno właściwości powstałej mieszanki, jak też jej

Kolejne interesujące mieszanki to PC/PET, PC/PBT oraz

ceny. Co obecnie istotne, niektóre blendy poliwęglanu powstają

mieszanki PC z innymi poliestrami. Składnik poliestrowy oferuje

już przy zastosowaniu składników wykorzystujących technologie

wysoką odporność chemiczną (np. na detergenty, alkohole,

ekologiczne, o obniżonym śladzie węglowym. Jednym rozwią-

płyny motoryzacyjne, składniki żywności i kosmetyków); wysoką

zaniem jest wykorzystanie surowców pochodzących z recy-

przeźroczystość i dobrą odporność na promieniowanie UV.

klingu mechanicznego. Powstałe w ten sposób tworzywa mogą

Mieszanki PC/PBT oferują doskonałą stabilność termiczną,

posiadać właściwości bardzo zbliżone do właściwości tworzyw

szczególnie w pracy ciągłej, dobą udarność w ujemnych tempe-

oryginalnych. Dostępne są również tworzywa pochodzące

raturach, łatwość przetwórstwa i niski skurcz. Mogą być również

z recyklingu chemicznego, z wykorzystaniem gospodarki obiegu

zbrojone włóknem szklanym i/lub uniepalniane. Istnieją też

zamkniętego oraz surowców odnawialnych. Powstały olej piroli-

mieszanki PBT/PC i PET/PC, czyli takie, w których składzie domi-

tyczny jest surowcem do produkcji tworzyw oryginalnych, odpo-

nuje PBT bądź PET. Blendy PC/PBT, PC/PET PC/POLYESTER

wiednio certyfikowanych. Przemysł motoryzacyjny jest jednym

są stosowane w przemyśle elektrycznym i elektronicznym, moto-

z głównych odbiorców poliwęglanów, blend i compoundów.

ryzacyjnym, w produkcji narzędzi, w urządzeniach medycznych,

Koncerny motoryzacyjne są bardzo zainteresowane stosowaniem

wyposażeniu salonów kosmetycznych i basenów itd.

proekologicznych tworzyw sztucznych. Między innymi po to, by

Do rozwinięcia właściwości i zastosowań poliwęglanu wyko-

zaspokoić ich potrzeby, od lat są prowadzone intensywne dzia-

rzystuje się też technologię kopolimeryzacji. Jako kopolimery są

łania nad rozwojem takich surowców, a od pewnego czasu obej-

stosowane na przykład siloksany. Tak skomponowany kopo-

mują również poliwęglan i jego mieszanki z innymi tworzywami. I
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Nowości i trendy
na rynku compoundów
Analizując trendy i potrzeby rynku compoundów można zaobserwować, że firmy nieustannie wdrażają
nowe rozwiązania technologiczne. Inwestując w innowacje, ciągle poszerzają swój asortyment produktów
i czasem nawet wdrażają własne, opatentowane rozwiązania. Asortyment jest na bieżąco uzupełniany
o nowe produkty tak, aby odpowiadał na bieżące potrzeby klientów, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji rynkowej, a w szczególności wprowadzanych regulacji prawnych, mających na celu ochronę środowiska naturalnego. Ważne jest dla nich również pochodzenie surowców i określony „scenariusz zakończenia
cyklu życia produktu”. Firmy oferują portfolio produktów nadających się do łatwej integracji z istniejącymi
już procesami produkcyjnymi, co sprzyja przejściu na materiały bardziej przyjazne dla środowiska. A produkty dostosowane do potrzeb wytwarzane są metodą compoundingu tworzyw sztucznych.

Marta Lenartowicz-Klik
Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMPiB Toruń

Compounding umożliwia otrzymywanie specjalnych mieszanek tworzyw o pożądanych
właściwościach przy jednoczesnym obniżeniu kosztów, dzięki zastosowaniu tańszych
surowców. Jest metodą coraz częściej używaną w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Krótko i zwięźle:
Na czym polega compounding?

etap to przygotowanie partii zgodniej z zamówieniem i ponowna
kontrola jakości wyrobu. Można zastosować szereg materiałów

Rozwój technologii tworzyw sztucznych sprawia, że możemy

m.in. polipropylen, polietylen, polichlorek winylu, polistyren i poli-

nadać im pożądane przez nas właściwości. Jedną z takich metod

styren ekspandowany, politereftalan etylenu, poliuretan, akry-

jest compounding (mieszanie tworzyw). Złożony proces compo-

lonitryl butadien styren (ABS), nylon i inne polimery. To do nich

undingu tworzyw sztucznych dzieli się na etapy. W każdym

dodaje się odpowiednie modyfikatory czy wypełniacze, wystę-

zakładzie proces compoundingu może wyglądać inaczej.

pujące w postaci wiórów powstałych w procesie recyklingu,

Jednak można wyróżnić w nim kilka niezmiennych i podstawo-

proszku oraz granulek. Należą do nich także przeciwutleniacze,

wych etapów:

środki ułatwiające przetwarzanie, barwniki, odporne na zużycie,

– dodanie modyfikatorów do pojemnika z bazowym kompo-

środki spieniające, smary, wypełniacze i wzmocnienia, środki

nentem,

antystatyczne, środki poślizgowe/antypoślizgowe, środki zapo-

– mieszanie modyfikatorów i podstawowego tworzywa,

biegające blokowaniu się, środki zmniejszające palność, stabili-

– osiągnięcie jednolitego produktu końcowego,

zatory światła, modyfikatory udarności i środki sieciujące.

– chłodzenie powstałego materiału,

Zazwyczaj mieszanie odbywa się na wytłaczarkach dwuśli-

– wytłaczanie granulek.

makowych. Może to być konstrukcja współobrotowa lub

Ogólnie można powiedzieć, że w pierwszym etapie ustalane

przeciwbieżna. Inne opcje obejmują wytłaczarki jednoślima-

są pożądane parametry techniczne tworzywa i dobierane odpo-

kowe, ugniatarki i mieszalniki. Dostępna jest szeroka gama

wiednie składniki. Drugi etap to przygotowywanie partii próbnej,

produktów, w zależności od dodatków i wypełniaczy zintegro-

która jest badana pod względem zgodności z projektem. Ostatni

wanych podczas przetwarzania polimerów. Metoda ta posiada
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szerokie zastosowanie w wielu branżach przemysłowych. Daje

chemicznie modyfikowane żywice na bazie poliolefin i elasto-

ona możliwość stworzenia produktu idealnego m.in. dla branży

merów, stosowane w celu zwiększenia wydajności konstruk-

tworzyw sztucznych. Compounding wykorzystuje się m.in. do:

cyjnych tworzyw termoplastycznych i innych polimerów. Jako

usuwania substancji lotnych, tworzenia blend polimerowych,

modyfikatory udarności poprawiają wytrzymałość compo-

produkcji masterbaczy czy granulacji proszków. Jak widać

undów. Jako kompatybilizatory, środki sprzęgające i promo-

compounding ma bardzo szerokie zastosowanie i usprawnia

tory adhezji zwiększają siłę wiązania niepolarnych polimerów

działanie wielu, często niepowiązanych ze sobą branż.

z poliolefinami, wypełniaczami i wzmocnieniami oraz metalami, gumami termoutwardzalnymi i większością podłoży

Rynek

polarnych, w tym ze szkłem.

Wg raportu ResearchAndMarkets.com wielkość globalnego rynku mieszanek tworzyw sztucznych powinna wzro-

Inwestycja Covestro

snąć z 475,9 mld dolarów w 2021 r. do 540,4 mld funtów do

Firma Covestro niedawno uruchomiła dwie linie produkcyjne

2026 r., przy złożonej rocznej stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej

do mieszania poliwęglanów w swoim zakładzie Greater Noida

2,6% w okresie 2021-2026. Wśród najnowszych trendów coraz

w pobliżu New Delhi w Indiach. Nowe zakłady mają na celu

popularniejsze staje się wykorzystanie biotworzyw. Produkcja

zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na kompozytowe

compoundów to duży i bardzo konkurencyjny biznes. Konku-

tworzywa sztuczne, w szczególności dla przemysłu motoryza-

rencja opiera się na wielu czynnikach, takich jak szybkość,

cyjnego oraz elektrycznego i elektronicznego. Jest to pierwszy

dostawa, obsługa, wydajność, innowacyjność produktu, rozpo-

na świecie projekt Covestro w ramach koncepcji Blue Print

znawalność produktu, jakość i cena. Przemysł motoryzacyjny

w zakresie compoundowania. Wiąże się to w dużej mierze ze

jest wiodącym użytkownikiem compoundów. Trendy obejmują

standaryzacją projektu linii mieszających Covestro, co umożliwi

również zwiększone wykorzystanie biotworzyw, które zapewniają

firmie szybsze i bardziej ekonomiczne budowanie nowych linii

lepsze wykończenie powierzchni do zastosowań wewnętrznych

w przyszłości.

i zewnętrznych w samochodach. To jeszcze bardziej zwiększy
udział branży. Sektor ten oferuje ciągłą szansę dla rynku
compoundów, umożliwiając tym samym pożądaną redukcję
masy. Polipropylen i PET wypełniony włóknem szklanym należą
do głównych złożonych tworzyw sztucznych wykorzystywanych
w tym sektorze. Ponadto szybka industrializacja, a także urbanizacja i ekspansja przemysłu motoryzacyjnego, elektronicznego
i elektrycznego oraz budowlanego to niektóre z kluczowych
czynników, które uzupełniają wzrost rynku mieszanek tworzyw
sztucznych. Ponadto tworzywa sztuczne są wykorzystywane
w sektorze budowlanym do produkcji podłóg, materiałów izolacyjnych, zbiorników magazynowych, bezpiecznych okien, drzwi,
rur i kabli. Czynnik ten doprowadził do wzrostu popytu na compoundy i oczekuje się, że będzie napędzał wzrost rynku. Ponadto
dzięki takim właściwościom, jak niewielka waga, odporność na
zmęczenie oraz lepsza odporność chemiczna i temperaturowa
wzrasta wykorzystanie compoundów w przemyśle samochodowym oraz elektronicznym i elektrycznym. Przewiduje się, że
czynnik ten w przyszłości zwiększy zapotrzebowanie na takie
compoundy.

Współpraca BASF i chińskiego compoundera
w celu opracowania wysokiej jakości
compoundów pochodzących z recyklingu
Firma BASF podpisała strategiczną umowę o współpracy

Co nowego w świecie compoudingu?

z chińskim producentem compoundów Zhejiang REEF Techno-

Inwestycje The Compound Company

logy Co., Ltd. w celu opracowania najnowocześniejszych termo-

Firma The Compound Company z siedzibą w Holandii,

plastycznych compoundów pochodzących z recyklingu, które

producent compoundów, nabyła zakład produkcyjny, port-

będą wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym, opako-

folio produktów i bazę klientów żywic polimerowych Exxelor

waniowym i w zastosowaniach konsumenckich. W ramach

od ESSO Deutschland GmbH, ExxonMobil w Kolonii w Niem-

umowy BASF dostarczy swoją gamę dodatków IrgaCycle wraz

czech. Przejęcie zwiększy globalne zdolności produkcyjne The

z doradztwem technicznym i wsparciem w zakresie receptur

Compound Company do około 154 mln funtów/rok i znacznie

polimerów pochodzących z recyklingu, prowadzonych w zakła-

rozszerzy zasięg grupy na nowe rynki. Polimery Exxelor to

dach testowych BASF.
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Wprowadzona na rynek w ubiegłym roku seria dodatków

być stosowany do produkcji w wielu gałęziach przemysłu,

IrgaCycle jest skierowana do firm zajmujących się recyklin-

w tym inżynierii mechanicznej, motoryzacyjnej, E&E, inżynierii

giem, compoundingiem i przetwórstwem, które chcą zwięk-

oprzyrządowania i wielu innych.

szyć zawartość tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu
we wszystkich głównych zastosowaniach. Linia IrgaCycle obejmuje dodatki, które mogą pomóc w zwiększeniu udziału procentowego zawartości tworzyw pochodzących z recyklingu w zasto-

Biocompoundy Bio-Fed: M·Vera PPH
i M·Vera PPC
Jedną z nowości firmy Bio-Fed są compoundy M·Vera
z certyfikatem zrównoważonego rozwoju ISCC PLUS lub
REDcert², które są produkowane z polipropylenu (PP) zbilansowanego biomasą. Źródłem surowca do produkcji PP są roślinne
odpady olejowe i tłuszczowe, które powstają w różnych procesach, np. w przemyśle spożywczym. ISCC PLUS i REDcert2
to wiodące systemy certyfikacji zrównoważonego rozwoju dla
materiałów na bazie bio i materiałów pochodzących z recyklingu w przemyśle chemicznym. Nowe produkty są sprzedawane przez Bio-Fed pod nazwami M·Vera PPH i M·Vera PPC.
Przejście z konwencjonalnego polipropylenu na wariant zrównoważony jest łatwe dla przetwórców, ponieważ materiał może
być stosowany w produkcji jako rozwiązanie typu drop-in bez
konieczności dostosowywania parametrów procesu. Alternatywa materiałowa o zmniejszonym śladzie węglowym oferuje
stałe właściwości i nadaje się do szerokiego spektrum zastosowań, począwszy od formowanych wtryskowo opakowań
cienkościennych i przezroczystych pojemników po dwuosiowo
orientowane folie (folie BOPP) i zaawansowane aplikacje
z włókien (proces meltblown). Wysoka wytrzymałość polipro-

sowaniach końcowych, takich jak opakowania, motoryzacja

pylenu zbilansowanego biomasą umożliwia produkcję wkładów

i mobilność oraz budownictwo. Materiały te rozwiązują problemy

włókninowych z bardzo cienkimi, odpornymi na rozdarcia włók-

jakościowe związane z żywicami pochodzącymi z recyklingu,

nami. Na przykład maski FFP2 z wkładami włókninowymi wyko-

takie jak ograniczona przetwarzalność, słaba długoterminowa

nanymi z PP dzięki temu materiałowi mogą być teraz produko-

stabilność termiczna i niewystarczająca ochrona przed czynni-

wane w oparciu o zrównoważony surowiec.

kami zewnętrznymi.

Nowe materiały od RTP Company

R&P Polyplastic zmodyfikował materiał
na życzenie klienta z Polski

Globalny producent mieszanek termoplastycznych, firma RTP
Company, udostępniła niedawno nową serię mieszanek specja-

W grudniu 2021 r. firma R&P Polyplastic rozpoczęła prze-

listycznych wykorzystujących żywice pokonsumenckie (PCC).

mysłowe dostawy swoich materiałów dla polskiego budow-

Regenerowane żywice to tworzywa sztuczne, które zostały

nictwa. Przed wejściem na polski rynek, granulat Armamid

wycofane ze strumieni odpadów stałych w ramach programów

PA6-4T, produkowany był wyłącznie w kolorze naturalnym.

recyklingu. Materiały PCC zapewniają dodatkową, proekolo-

Obecnie został on zmodyfikowany zgodnie ze specyfikacją

giczną opcję w procesie doboru materiałów. Związki pokonsu-

kolorystyczną użytkownika końcowego. Na poczet tego

menckie zamykają pętlę zrównoważonego rozwoju materiałów.

przedsięwzięcia został wykorzystany nowy gatunek o nazwie

Materiały PCC mają wyraźną przewagę środowiskową w porów-

Armamid PA6-4T-831. Producent tych elementów trady-

naniu z materiałami nieprzetworzonymi i są odpowiednim

cyjnie produkuje je w kolorze szarym RAL 7035. Dlatego po

rozwiązaniem dla tych, którzy potrzebują bardziej ekologicz-

pomyślnych testach próbek materiałów w kolorze naturalnym

nych produktów. Procent odzyskanego materiału w składniku

specjaliści z działu badawczo - rozwojowego R&P Polypla-

polimerowym mieszanek PCC może wahać się od 1 do 100%

stic stworzyli recepturę wymaganego koloru. Po przetesto-

w zależności od wymagań poszczególnych zastosowań. Oprócz

waniu 3-tonowej partii pilotażowej otrzymano pozytywne

zapewniania właściwości barwnych, przewodzących, ogniood-

opinie. Pierwszą partia materiału została wysłana w połowie

pornych, strukturalnych lub odporności na zużycie, Materiały

grudnia ub.r. Armamid PA6-4T to popularny materiał na rynku.

PCC firmy RTP Company można łatwo dostosować, aby spełnić

Ze względu na zwiększoną elastyczność, udarność, mrozoo-

korporacyjne cele zrównoważonego rozwoju środowiskowego

dporność i odporność na zmienne obciążenia, materiał może

czy marketingowe, aby zwiększyć atrakcyjność dla konsu-
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mentów. Mogą również pomóc w poprawie punktacji produktów

wanie przedkonsumpcyjnego włókna szklanego z recyklingu

dla narzędzi do pomiaru środowiska, takich jak EPEAT lub LEED.

na wzmocnione materiały oparte na innych żywicach.

Materiały PCC są dostępne na całym świecie w postaci żywic
nylonowych (PA), poliwęglanowych (PC) i politereftalanu etylenu

Nowe materiały od Borealis

(PET), a także stopów opartych na tych surowcach poużyt-

Borealis wprowadziła na rynek innowacyjny compound

kowych. Wszechstronność inżynieryjna umożliwia wykorzy-

HE1355, który nie zawiera ADCA. HE1355 przeznaczony jest

stanie tych materiałów pochodzących z recyklingu w szerokim

do produkcji kabli telekomunikacyjnych. Jest to pierwszy na

zakresie zastosowań w produktach konsumpcyjnych, materia-

świecie spieniony chemicznie polietylen o wysokiej gęstości

łach budowlanych, komponentach samochodowych i urządze-

wolny od azodikarbonamidu. Borealis wykorzystuje swoją

niach elektronicznych.

wiedzę ekspercką w zakresie innowacji, aby umożliwić producentom kabli zabezpieczenie przyszłych operacji produkcyj-

Nowe materiały od Sabic

nych: zastosowanie HE1355 pozwala im całkowicie ominąć

Koncern SABIC wprowadził na rynek dwa nowe compo-

wszelkie problemy wynikające z planowanego włączenia

undy: LNP ELCRIN WF006XXPiQ i LNP ELCRIN WF0061XPiQ.

ADCA do załącznika XIV UE REACH. Związek chemiczny

Są to pierwsze dwa gatunki, które zawierają przedkonsump-

ADCA jest stosowany głównie jako środek spieniający przy

cyjne włókno szklane pochodzące z procesu recyklingu.

produkcji tworzyw piankowych. Obecnie jest klasyfikowany

Nowe materiały, czyli związki politereftalanu butylenu (PBT),

jako substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy (SVHC)

każdy wzmocniony 30% krótkim włóknem szklanym z recy-

przez Europejską Agencję Chemikaliów. Jednak ostatnio

klingu przedużytkowego, zapewniają właściwości mecha-

zalecono włączenie go do załącznika XIV rozporządzenia

niczne i równoważność kolorów wcześniejszych gatunków

REACH. Umieszczenie na tej liście wymagałoby od produ-

ELCRIN iQ, wykorzystujących wzmocnienie z pierwotnego

centów, przetwórców i innych dalszych użytkowników ubie-

włókna szklanego. Ta nowa technologia dodatkowo zmniejsza

gania się o specjalne tymczasowe zezwolenie na stosowanie tej

ślad węglowy materiałów ELCRIN iQ, które już teraz wspie-

substancji w produkcji. Biorąc pod uwagę ciągły wzrost sektora

rają gospodarkę o obiegu zamkniętym i pomagają zmniejszyć

kablowego spowodowany cyfryzacją, takie działanie może mieć

ilość odpadów z tworzyw sztucznych dzięki zastosowaniu

negatywny wpływ na globalny łańcuch dostaw. Przewidując

przetworzonego politereftalanu etylenu (PET) z wyrzuconych

potencjalnie destrukcyjne skutki dla branży kablowej, Borealis

butelek po wodzie. Firma nieustannie poszukuje nowych dróg,

opracował rozwiązanie dla swoich globalnych klientów, tworząc

aby przyspieszyć neutralność pod względem emisji dwutlenku

nowy związek HDPE, HE1355. Wolny od ADCA i wszystkich

węgla dla materiałów w swoim portfolio. Obejmuje to ocenę

innych SVHC, HE1355 ma parametry techniczne innych spie-

każdego składnika związków termoplastycznych i współpracę

nionych chemicznie gatunków HDPE dostępnych obecnie na

z innymi podmiotami w łańcuchu wartości w celu zidentyfiko-

rynku. Łączy w sobie sprawdzone zalety swoich poprzedników,

wania potencjalnych zamienników, które mogą prowadzić do

mieszanek Borealis HE1345 i HE1344: znakomitą przetwarzal-

obiegu zamkniętego. Krótkie włókno szklane, zastosowane

ność, wysoką stabilizację i wymaganą wytrzymałość. I

w tych nowych materiałach ELCRIN iQ zawiera 100% materiałów pochodzących z recyklingu zgodnie z odpowiednimi
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Master Colors Sp. z o.o. I ul. Wędkarzy 5 I 51-050 Wrocław
biuro@mastercolors.com.pl I www.mastercolors.com.pl

Deifel GmbH & Co. KG Bunt-

feryczne, barwniki dopuszczone

farbenfabrik to firma rodzinna,

do kontaktu z żywnością i bezpo-

produkująca od 100 lat barw-

średniego kontaktu z dziećmi itd.

niki dla różnych obszarów zasto-

Poprzez rosnące zaintere-

sowań.

sowanie

barwieniem

mate-

Deifel angażuje się sukce-

riałów WPC i innych materiałów

sywnie w nowe technologie

biopochodnych, Deifel rozwinął

i ciągle rosnące potrzeby ze strony

produkcję koncentratów barwią-

klientów.

Unique colors

Przedsiębiorstwo specjalizuje

cych do WPC i wypuścił na rynek
serię barwników Dei®Wood oraz
Dei®Bio.

się obecnie w rozwiązaniach dla

Silną stroną firmy Deifel jest

klientów i produkcji koncentratów
barwiących w postaci masterbaczy i pigmentów stosowanych

również produkcja barwników dla przetwórstwa tworzyw sztucz-

dla przetwórstwa takich tworzyw, jak np.: PE, PP, PS, PA, ABS,

nych metodą formowania rotacyjnego. W branży formowania

TPE, EVA, PVC, jak również z zastosowaniem do mieszanek

rotacyjnego Deifel może być silnym i solidnym partnerem jako

materiałowych. Barwniki z gamy Deifel mogą ponadto zawierać

dostawca barwników w formie pigmentu z serii Dei®Pow.

specjalistyczne dodatki, takie jak podwyższona odporność
temperaturowa, podwyższona odporność na warunki atmos-

Ponadto firma Deifel w 2021 roku stała się firmą neutralną dla
klimatu. I

SWISSPIGMENTS I ul. Dowborczyków 25 I 90-019 Łódź
Wsparcie techniczne oraz sprzedaż I Michał Tyburczy I tel.: (42) 636 17 99 I tel. kom.: 603 802 484
m.tyburczy@swisspigments.com.pl I www.swisspigments.com.pl

Nasza firma zajmuje się dystrybucją

oferta firmy Brilliant, fosforescencje – seria

surowców do farb i tworzyw sztucznych.

Apex, termochromowe – seria Apex.

Jako niezależny sprzedawca oferujemy

Na szczególne podkreślenie zasłu-

produkty około 20 dostawców. To znani

guje firma Trustchem, która jest trzecim

i cenieni na całym świecie producenci

największym producentem pigmentów

środków podstawowych i pomocniczych.

organicznych na świecie.
Z kolei firma Ruicheng jest bezpo-

W ofercie mamy: barwniki, pigmenty
oraz preparacje pigmentowe, środki pomocnicze: antyutleniacze, stabilizatory świetlne, antystatyki, fotoinicjatory, mody-

średnim kontynuatorem słynnej linii Xymara.
W przypadku zastosowań ukierunkowanych do danego

fikatory reologii, środki dyspergujące, bufory pH, upłynniacze,

tworzywa/aplikacji oferujemy preparacje pigmentowe:

produkty do układów sieciowych UV: fotoinicjatory, żywice,

– polichlorek winylu – preparacje na nośniku PVC – wersja

oligomery, stabilizatory składowania.

mikronizowana (oferta firmy Delta Tecnic),

Współpracujemy z najlepszymi dostawcami, dzięki czemu
możemy zapewnić naszym klientom surowce do tworzyw
najwyższej jakości.

– polietylen/guma – preparacje na nośniku wosku polietylenowym (oferta firmy Frilvam),
– nadruki na tworzywa sztuczne- preparacja na nośniku PVC

Oferujemy pigmenty o zróżnicowanej budowie oraz właściwościach: pigmenty organiczne firmy Trustchem, metaliczne – oferta
firmy AVL, perłowe – oferta firmy Ruicheng, fluorescencyjne –
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– wersja ultramikronizowana (oferta firmy Dehisa/intechip).
Do zabarwienia lateksu oferujemy gotowe pasty pigmentowe
firmy Heubach. I
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Lifocolor Farbplast Sp.z o.o.
ul B. Raczkowskiego 2 I 85-862 Bydgoszcz
tel.: (52) 323 81 60 I fax: (52) 323 81 70 I sekretariat@lifocolor.pl I handel@lifocolor.pl I www.lifocolor.pl

Lifocolor Farbplast to firma z 30-letnią tradycją w projekto-

lifikowane kadry w laboratorium i na produkcji, z nowoczesnym

waniu, opracowywaniu i produkcji koncentratów barwiących

wyposażeniem, gwarantują właściwy dobór barwy, powtarzal-

do tworzyw sztucznych. Zapewnia wsparcie i doradztwo tech-

ność koloru oraz najwyższą jakość. Pięć oddziałów w Europie

niczne w kwestiach związanych z barwieniem tworzyw sztucz-

(Polska, Niemcy, Czechy, Francja) stanowi o sile i uniwersalności

nych, ich modyfikacją i techniką pomiaru barwy. Wysoko wykwa-

firmy w dobieraniu kolorów dla projektów globalnych i indywidualnych. Lifocolor oferuje masterbacze indywidualnie dobrane
do potrzeb klienta, koncentraty nadające produktom wyjątkowe efekty: złota, srebra, marmuru, chromu; różnego rodzaju
dodatki: o działaniu antystatycznym, poślizgowym, rozpraszającym światło i wiele innych.
Obsługiwane branże: automotive, pojemniki i opakowania,
artykuły biurowe, meble, zabawki, dom i ogród, sport i rekreacja, budownictwo, elektryka i elektronika, narzędzia, przemysł
kosmetyczny i wiele innych.
Sprawdź trendy kolorystyczne na 2023 rok – Colour Road 2023.
Poznaj 12 kolorów inspirowanych podróżą, które wspierają
gospodarkę cyrkulacyjną.
Znajdź nas na Facebooku i LinkedIn. I

RUTALIA Masterbatches & Additives I ul. Bellottiego 1 lok. 24 I 01-022 Warszawa
tel.: (22) 425 94 40 I rutalia@rutalia.com I www.rutalia.com

Dobór środków barwiących to niezwykle ważny element procesu

Zgodność z dyrektywami EU w sprawie dopuszczenia do kontaktu

produkcyjnego, dlatego RUTALIA Masterbatches & Additives

z żywnością i zawartości metali ciężkich oraz zgodność z REACH to

dystrybutor barwników i dodatków do tworzyw, dokłada wszel-

praca, jaką RUTALIA wykonuje każdego dnia, aby zapewnić bezpie-

kich starań, aby sprostać wymaganiom najbardziej wymagających

czeństwo stosowania swoich barwników do tworzyw.

odbiorców. Prezentowana oferta, poszerzana o aktualne trendy
i oczekiwania rynkowe, zapewnia rozwiązania oparte na ekonomii

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą RUTALIA Masterbatches
& Additives. I

i wydajności, ale przede wszystkim na wysokiej jakości.
Aby dostosować się do każdego zakładu produkcyjnego niezależnie od technologii wytwarzania i stosowanego
materiału, firma przygotowała paletę kolorów podstawowych, barwniki perłowe i złote, mono koncentraty, barwniki
na nośniku biodegradowalnym, kombi masterbacz z dodatkiem UV, barwniki OPTIMAL dla mniej wymagających aplikacji oraz barwniki czarne i białe o szerokim zakresie zawartości substancji barwiącej. Koncentraty RUTALIA to topowe
pigmenty zdyspergowane w nośniku liniowym LLDPE,
o szerokiej kompatybilności stosowania, wysokiej sile krycia
oraz trwałości koloru.
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Gabriel-Chemie Polska Sp. z o.o. I ul. Obywatelska 128/152 I 94-104 Łódź
tel.: (42) 253 73 54-55 I info@pl.gabriel-chemie.com I www.gabriel-chemie.com

Medical Masterbatches – koncentraty barwiące do aplikacji medycznych
Od wczesnych lat 80. Gabriel Chemie intensywnie rozwija produkcję masterbaczy do produkcji wyrobów medycznych.
Z początkiem roku nasz zakład w Weitnau Gabriel Chemie Deutschland uzyskał certyfikację EN ISO 13485 i stał się głównym
zakładem produkcyjnym koncentratów barwiących do wyrobów medycznych tzw. Medical Masterbatches Competence Center.
Od tego momentu będzie on jedynym zakładem specjalizującym się w produkcji masterbaczy do zastosowań medycznych
w Grupie Gabriel-Chemie.
Opracowanie oraz produkcja masterbaczy do aplikacji medycznych odbywa się w ścisłe kontrolowanych warunkach w tzw. white
room – białym pokoju. Wszystkie surowce, jak i wyroby gotowe przechowywane są w specjalnie wydzielonych, izolowanych, strefach
magazynowania. Kontrola jakości wszystkich komponentów odbywa się na każdym poziomie produkcyjnym od momentu dostawy,
poprzez komplementację produkcji, jak i wyrobu gotowego. Dzięki temu uzyskujemy w pełni monitorowany proces, a gotowy masterbacz spełnia wszystkie wymagania stawiane surowcom wykorzystywanym do produkcji wyrobów medycznych.
– Jesteśmy europejskimi pionierami w produkcji masterbaczy do zastosowań medycznych i od ponad dekady wyróżniamy
się certyfikacją EN ISO 13485 naszej austriackiej placówki. Dodając nowy zakład z certyfikatem EN ISO 13485, zapewniamy
naszym klientom dodatkowe, bliskie geograficznie wsparcie – dodaje Diego Karpeles, Corporate Business Development Manager
w Gabriel-Chemie Group. I

GRAFE Polska Sp. z o.o.
ul. Karola Miarki 15/4 I 42-700 Lubliniec I tel.: (34) 351 36 72 I www.grafe.pl

Od prawie 30 lat staramy się, aby

kich badań, inżynierii i przedsiębiorczości,

Wparcie

świat każdego dnia był bardziej kolorowy

a nasze produkty trafiają do zadowolo-

Serwis oznacza dla nas elastyczne

– pracując razem, z odwagą tworzenia

nych klientów w ponad 60 krajach.

reagowanie na wymagania klientów. Niezależnie od tego, czy jest to telefon, wide-

koloru i funkcji.

Jakość

okonferencja, czy bezpośrednio w Twojej

producentów masterbaczy, produkujemy

To orientacja na klienta i innowacyj-

siedzibie, chcemy dać naszym klientom

nie tylko koncentraty barwiące, dodatki

ność, a w naszym zakładzie w Blanken-

pewność, że podjęli właściwą decyzję,

i funkcjonalne mieszanki tworzyw sztucz-

hain posiadamy jeden z największych

wybierając nas na swojego partnera.

nych – jesteśmy ucieleśnieniem niemiec-

działów badawczo-rozwojowych w całej

Jako jeden z wiodących niemieckich

branży, który opracowuje najnowsze
technologie modyfikacji tworzyw sztucznych i nadania im inteligentnych funkcji.

Innowacje
Wszystko jest dla nas możliwe, ponieważ
nigdy nie stoimy w miejscu. Zawsze z myślą

Po dokładnych testach TÜV Rhein-

o wizji naszych klientów, z pasją tworzymy

land otrzymaliśmy certyfikat DIN EN ISO

produkty i rozwiązania szyte na miarę. Nie

9001:2015, a także jesteśmy certyfiko-

podążamy za trendami, ustalamy własne.

wani zgodnie z najwyższym standardem

Nasz dział rozwoju i specjalnie powo-

motoryzacyjnym IATF 16949:2016.

łany zespół ds. innowacji już dziś szukają
rozwiązań problemów jutra. I
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LIFOCOLOR:

Trendy kolorystyczne z zastosowaniem
materiału z recyklingu dla wsparcia
gospodarki cyrkulacyjnej
Grupa Lifocolor po raz kolejny opracowała serię modnych kolorów Colour Road, jednak po raz pierwszy
na bazie w 100% pochodzącej z recyklingu. Jako jeden z wiodących producentów kolorowych masterbaczy zastosowaliśmy ciemniejszy i jaśniejszy typ tworzywa, aby zaprezentować szeroką gamę kolorów, które można uzyskać podczas barwienia tworzyw z recyklingu. Rezultat: dwanaście nowoczesnych odcieni niebieskiego, zielonego i czerwonego, które nie tylko są liderami w kontekście trendów,
ale także spełniają standardy gospodarki o obiegu zamkniętym.
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The World in Colour
Zapytaj naszych doradców
o produkty Lifocolor!

Jesteśmy firmą z 30-letnią tradycją w projektowaniu, opracowywaniu oraz produkcji koncentratów barwiących i compoundów
do przemysłu tworzyw sztucznych. Pięć oddziałów w Europie
stanowi o sile i uniwersalności naszej firmy w dobieraniu kolorów
dla projektów globalnych i indywidualnych. Wysoko wykwalifikowani pracownicy laboratorium i produkcji, z nowoczesnych
wyposażeniem, gwarantują właściwy dobór barwy, jego powtarzalność i weryfikację.

handel@lifocolor.pl
+48 52 32 38 160

Jakie produkty znajdziesz w naszej ofercie?
LIFOCOLOR CUSTOM

LIFOCOLOR BIO

LIFOSTAB

LIFOCOLOR BLACK & WHITE

koncentraty i compoundy
indywidualnie
dobierane dla Klienta

koncentraty
biodegradowalne

dodatek chroniący przed
działaniem promieni UV

standardowa
czerń i biel

LIFOCOLOR PURE BLACK

LIFOCOLOR EFFECTS

LIFOSTAT

LIFOSLIP

koncentraty w kolorze
głębokiej czerni

Brilliant Gold, Metal Look,
Marble Effect, Multicolor

dodatek o działaniu
antystatycznym

dodatek o działaniu
poślizgowym

LIFOCYCLE

LIFOLAS M

LIFOLAS W

LIFOBACT

produkty optymalizujące
proces recyklingu

dodatek do znakowania
laserowego

dodatek do spawania
laserowego

dodatek o działaniu
antybakteryjnym

LIFORMANCE PPS

LIFOMIX

LIFOMOD

LIFOPAL

koncentraty do przetwarzania
w wysokich temperaturach

koncentraty do tworzyw
wzmocnionych
włóknem szklanym

dodatek wspomagający
przetwarzanie POM

dodatek rozpraszający
światło

INDY W IDUA LNE
PO DEJŚ C IE

PO W T A R ZA L N OŚ Ć

E LAS TYCZN OŚ Ć

LIFOCOLOR FARBPLAST Sp. z o.o.
ul. B. Raczkowskiego 2
85-862 Bydgoszcz

NAJ WYŻ SZ A
J AKOŚĆ

LifocolorFarbplast

www.lifocolor.pl

Lifocolor Group
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„

Opracowanie kolorów dla tworzyw z recyklingu jest bardziej wymagające
i złożone niż w przypadku standardowych, nowych materiałów. Punktem
wyjścia jest jaśniejsze i ciemniejsze tworzywo PCR. Jaśniejsze może być
barwione na bardziej atrakcyjne kolory, z większą różnorodnością, przy użyciu
mniejszej ilości barwników. W związku z tym koncentracja masterbacza i koszty
barwienia produktu pozostają umiarkowane. Jaśniejszy PCR jest często mniej
dostępny, ze względu na większą złożoność sortowania i przetwarzania.
Natomiast ciemniejsze typy tworzywa PCR obecnie ograniczają zakres
barwienia - im ciemniejszy kolor jest pożądany na produkcie końcowym, tym
bardziej realistyczny i opłacalny jest wynik. Trudno jest uzyskać jasne kolory
z ciemniejszego materiału bazowego, a koszty mogą być zbyt wysokie.
Marco Meixner
kierownik ds. badań i rozwoju w Lifocolor Farben w Niemczech

Trendy kolorystyczne na 2023 rok – po raz
pierwszy na bazie w 100% z recyklingu

Trzy inspirujące światy kolorów
Lata pandemii pokazały, jak bardzo ludzie tęsknią za różno-

Nasza firma, chcąc wesprzeć swoich klientów i zademon-

rodnością i możliwością podróżowania. Wydarzenia polityczne

strować możliwości i ograniczenia barwienia recyklatów, po

w Europie i na świecie po raz kolejny podnoszą świadomość

raz pierwszy dostosowała trendy kolorystyczne Colour Road

wartości wolności i beztroski. Ludzka ciekawość i głęboko zako-

do barwienia tworzywa PCR i opracowała je w pełni na bazie

rzenione pragnienie poznania świata jeszcze bardziej przywią-

polipropylenu z recyklingu. Do zabarwienia wykorzystaliśmy

zują wagę do fizycznych, bezpośrednich doświadczeń. Motyw

ciemniejszy i jaśniejszy typ tworzywa PCR, aby uwzględnić

przewodni Colour Road 2023, „Podróż w nowe wymiary”,

różnorodność i dostępność tworzyw na rynku. – Nasza inter-

zabiera nas w drogę do dwunastu modnych kolorów inspirowa-

pretacja Colour Road 2023 pokazuje, że w gospodarce o coraz

nych paletami głębin morskich Deep Ocean Level, zmysłowymi

większym obiegu zamkniętym produkty z polimerów pochodzą-

doznaniami na Ziemi Ground Level oraz sferami wszechświata

cych z recyklingu można będzie w przyszłości barwić w modny

i podróżami kosmicznymi Cosmos Level.

i wszechstronny sposób – wyjaśnia Andrea Hanke, kierownik

Oprócz linii głównej Lifocolor i Renolit wprowadzają również na

laboratorium Lifocolor Farben. – Ponieważ bazują one w całości

rynek serię Colour Road 2023 z kolorami dobranymi dla prze-

na recyklacie i są zaprojektowane z myślą o gospodarce cyrku-

mysłu kosmetycznego. Niektóre odcienie z tej modnej serii kolo-

lacyjnej, w dwunastu odcieniach zawarliśmy stabilne barwniki,

rystycznej będą również oparte na materiale pochodzącym

które mogą wytrzymać dużą liczbę cykli recyklingu i wymagane

w 100% z recyklingu i zostaną zaprezentowane na targach

temperatury przetwarzania, a także wykazują się wysoką stabil-

Cosmetic Business w Monachium na początku czerwca br. I

nością temperaturową i odpornością na migrację.

Lifocolor Farbplast Sp.z o.o.
ul B. Raczkowskiego 2 I 85-862 Bydgoszcz
tel.: (52) 323 81 60 I fax: (52) 323 81 70 I sekretariat@lifocolor.pl I handel@lifocolor.pl I www.lifocolor.pl
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ŚRODKI BARWIĄCE DO TWORZYW SZTUCZNYCH

Aby skusić kolorem
Kolor jest niezwykłym narzędziem reklamy i w wielu dziedzinach wypiera nawet reklamę słowną. Dzięki
barwieniu nasze otoczenie, przedmioty codziennego użytku stają się coraz bardziej kolorowe. Również dzięki temu na znaczeniu zyskują kolorowe tworzywa i produkty z nich wykonane. Nie bez znaczenia ma tutaj ogromny wpływ mediów społecznościowych na nasze codzienne życie, zmieniając sposób, w jaki się komunikujemy, ale także wpływa na nowe prezentacje produktu odpowiadające potrzebom ery cyfrowej. Podczas gdy estetyka oferowanego produktu od dawna jest ważna, jednak to dzisiejsze szaleństwo na publikowanie obrazów w mediach społecznościowych dodaje nowy wymiar dla
przetwórców tworzyw sztucznych. Otwiera to pole do „popisu” dla producentów środków barwiących
do tworzyw sztucznych.

Justyna Pawłowska

PLASTPOL

24. - 27. May 2022
@ Targi Kielce
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ZJAWISKO BARWNEGO WIDZENIA jest następstwem odbijania światła w zakresie widzialnym
przez dostatecznie oświetlony przedmiot. Światło odbite wpada do oczu przez soczewki (źrenice),
które skupiają światło na fotoczułej siatkówce na dnie oka. Siatkówka posiada dwa rodzaje
preceptorów: pręciki czułe na natężenie oświetlenia, dostarczające informacje o jasności i ciemności
i trzy rodzaje czopków czułych na światło czerwone, niebieskie i zielone. Pręciki pracują niezależnie
od oświetlenia, natomiast czopki uaktywniają się przy dostatecznym oświetleniu. Pręciki i czopki
przetwarzają światło odbite od obiektu i wysyłają informację (impuls elektromagnetyczny) do nerwu
wzrokowego połączonego z mózgiem, który je przetwarza na „barwne widzenie” obiektu.

Jak powstają barwne wrażenia?

Co to jest Kolor Roku Pantone? Pantone Color System jest

Jako konsumenci jesteśmy bardzo zmienni wobec koloru, co

swego rodzaju „biblią kolorów”, która zapewnia, że ludzie na

wpływa na subiektywizm jego oceny; niektórzy postrzegają zielony

całym świecie używają tych samych kolorów w swoich materiałach

kolor jako pechowy, podczas gdy w szpitalach jest on stosowany

i projektach. Jest to cały system dopasowywania kolorów. Pantone

we wszystkich pomieszczeniach, gdyż ma działanie uspokajające.

posiada oddział znany jako Pantone Color Institut, która podkreśla

Nowocześni marketingowcy używają kolorów, aby kreować świa-

„najlepsze” kolory w danym sezonie i wybiera Kolor Roku Pantone,

domość marki utrzymując jednocześnie wysoki poziom konkuren-

prognozuje globalne trendy kolorystyczne i doradza firmom

cyjności dla szybko rozwijających się rynków konsumenckich.

w zakresie kolorów dla produktów i identyfikacji wizualnej marek.
Pierwszy kolor roku Pantone został zaprezentowany w 2000 roku.

Trendy kolorystyczne

W ciągu ostatnich dwóch dekad Pantone urósł do rangi siły, z którą

Co roku producenci zastanawiają się, jakie trendy kolory-

należy się liczyć oraz napędza on trendy i zrodził inne kolory roku dla

styczne będą obowiązywać w nowym roku. Kolor Roku ma

przeróżnych branż, od firm produkujących farby, po kosmetyki i nie

bowiem wpływ na rozwój produktów i decyzje konsumentów

tylko. Wpływ na wybór koloru roku mogą mieć również „nowe tech-

w wielu branżach, które obejmują wyposażenie wnętrz, modę,

nologie, materiały, tekstury i efekty, które wpływają na kolor, istotne

projektowanie graficzne, opakowania produktów i wzornictwo

platformy mediów społecznościowych, a nawet nadchodzące

przemysłowe.

wydarzenia sportowe, które przykuwają uwagę całego świata”.
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Kolor Roku Pantone zainspirował także inne firmy do wypusz-

w grach komputerowych, rosnącą popularnością meta verse

czenia własnych wyborów „koloru roku”, które odzwiercie-

i rosnącą społecznością artystyczną w przestrzeni cyfrowej

dlają motywy przewodnie roku. Sam kolor roku Pantone ogła-

PANTONE17-3938 Very Peri ilustruje fuzję współczesnego

szany jest co roku w grudniu przez grupę ekspertów kolory-

życia i to, jak trendy kolorystyczne w świecie cyfrowym przeja-

stycznych z różnych branż. W prognozie, która wydaje się być

wiają się w świecie fizycznym i vice versa.

pod wpływem trudów ostatnich dwóch lat twórca kolorów Joa
Studholme z Farrow & Ball. Studholme twierdzą, że „w 2022

Rynek

roku będziemy rozkoszować się jaśniejszymi kolorami, które

Światowy rynek masterbaczy dla tworzyw termoplastycz-

zwiastują powrót do normalności.” Natomiast na blogu o domu

nych jest wart około 30 mld dolarów i prognozowany jest wzrost

i stylu życia, LetsGetRizzy.com przewiduje, że świat powoli

powyżej 5% rocznie do 2025 r., (według analizy rynku AMI).

wychodzący z pandemii „biegnie z wypróbowanymi końmi”,

Najszybsze tempo wzrostu – dwucyfrowe – będzie widoczne

co znajduje odzwierciedlenie w wyborach kolorów 2022.

w rozwoju globalnym z bardziej umiarkowanym wzrostem na

Blogerka mówi, że „ponad 30% trendów kolorów przenoszo-

rynku Europy, Ameryki Północnej i Azja Północno-Wschodniej.

nych jest z poprzednich sezonów jako bardziej ostrożne podej-

W ujęciu objętościowym rynek masterbaczy – czarny, biały, kolo-

ście w wyborach kolorów.” Firma PPG Paint jako pierwsza

rowy – są dość równomiernie podzielone. Jednak pod względem

ogłosiła swój wybór koloru roku 2022, na który wybrała Olive

wartości kolor stanowi największy sektor na poziomie około

Sprig. Przypominający kojącą roślinę aloesu lub aksamitne

40%. Dodatkowo rynek masterbaczy ma najszybsze tempo

liście szałwii. Szaro-zielony kolor został wybrany, aby repre-

wzrostu, napędzane przez rosnący popyt na bardziej zaawan-

zentować odrastanie i odporność natury, gdy dostosowu-

sowane formuły produktów do spełnienia coraz bardziej skom-

jemy się do nowych sposobów życia po pandemii. A jaki jest

plikowanych wymagań klienta. Najszybszy wzrost dla wszyst-

najmodniejszy kolor obecnego roku wg PANTONE? Jest nim

kich produktów do 2025 będzie widoczny w Chinach i na rynku

Very Peri - subtelny fiolet, który ma łączyć, ale i rozróżniać. Very

indyjskim, gdzie prognozowana jest dwukrotna zwyżka w wielu

Peri jest kolorem zmian i nadchodzącym transformacji, które

zastosowaniach. Podczas gdy wydajność techniczna jest wyma-

obejmują cały świat. Specjaliści tłumaczą, że wraz z trendami

gana, rośnie również popyt dla produktów bardziej ekologicz-

37 

PlastNews 4’2022

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 
nych i łatwiejszych do recyklingu. Producenci przedmieszek

(aglomeraty). Ich rozmiary i sposób podziału są odpowiedzialne

muszą opracowywać nowe produkty i dostosowując istniejące

za właściwości uzyskanego koloru, bowiem skupiska muszą

receptury produktów w stosunkowo krótkim czasie, co oznacza,

zostać rozbite, zwilżone przez podstawowy polimer i następnie

że wiele producentów koncentruje się na badaniach i rozwoju

jednorodnie rozprowadzone.

stawiając coraz bardziej na zrównoważony rozwój.

Nowości w przemyśle

Kolorowe tworzywa sztuczne

Milliken & Company’s ColorDirection Bold Unity opraco-

Obecnie tworzywa sztuczne występują w wielu kolorach,

wały kolekcję Milliken ColorDirection 2023, która stanowi połą-

odcieniach i barwach. Pamiętać należy, że nie zawsze było to

czenie marzeń z ultrarealnością. Bold Unity łączy paletę śmia-

możliwe. Wynalezione w połowie XIX wieku tworzywa posiadały

łości z pastelowymi alter ego, tworząc odcienie i kontrasty,

pewne unikalne właściwości, jednak kolor, nie był ich główną

które współpracują ze sobą jako zespół. W palecie jest ekstra-

cechą. Kolorowe tworzywa sztuczne używane do dziś, tak

wagancki pomarańczowy. To mocny i uniwersalny kolor, który

naprawdę zaczęły być znane dopiero po wojnie. Wzrosło wtedy

wnosi jasność do świata, wciąż budzącego się do nowych możli-

zapotrzebowanie na kolorową odzież, kuchnie, samochody

wości. Zarówno żywy, jak i wyraźny, jest to znak, który krzyczy

i urządzenia domowe. Kolorowe tworzywa sztuczne zaczęły być

o pozytywnym działaniu i nowej nadziei. Kolejnym kolorem jest

popularne, ponieważ mogły mieć rozmaite kolory i przybierać

promienny róż, która łączy w sobie łagodniejszą harmonię ciepła

różne kształty. W ciągu ostatnich 50 lat nastąpił bardzo znaczący

i komfortu. Jest to ton kwestionowania norm i wspólnej pracy
nad tworzeniem nowych języków wizualnych z alfabetu kolorów.
Lawendowy uścisk (Lavender Embrace) to oznaka luksusu i ceremonii. To kolor, który zapewnia komfort, teksturę i bogactwo
bez wysiłku. W czasach, gdy świat woła o dobre wiadomości i dodatkową troskę, ten kolor wnosi do palety wsparcie
i pewność. Kolejnym kolorem jest Niebieska jedność, flagowy
kolor gamy Bold Unity. Unity Blue, jest niezapomnianym łącznikiem z oceanami możliwości, które są w nas, czasem eksploracji i zaufania w to, co ma nadejść. Koralowe chwile dodają
powitalną nutę świeżości i światła. Coral Moments jest duchem
zabawy dla umysłu konsumenta. Zespołowy zielony to jasny
i bogaty odcień reprezentuje żyzny i tętniący życiem świat wokół
nas. Ostry Cytrus, w kontraście do skromnych odcieni łagodniejszych kolorów, wnosi wezwanie do uwagi i pilność, która ośmiela
się być zauważona. Dla wszystkich tych olśniewających kolorów
zostały opracowane barwniki: Liquitint, Liquitint Agro, ClearTint
Reactint, KeyPlast, KeyPlast RESIST. Nowe barwniki KeyPlast
do tworzyw sztucznych to wszechstronne produkty, które

rozwój tworzyw sztucznych, szczególnie w obszarze ich prze-

mogą być stosowane przez producentów płynnych oraz stałych

twórstwa i możliwości zastosowania. Jeśli chodzi o kolorystykę

przedmieszek i są odpowiednie do stosowania z szeroką gamą

to dominują odcienie niebieskiego i zielonego, za nimi żółcienie,

systemów polimerowych i żywic. Na szczególną uwagę zasłu-

czerwienie i fiolety. Pomimo istotnego znaczenia wszystkich

guje gama barwników KeyPlast zgodnych z FDA dla politerefta-

tych kolorów, podkreślić należy jeden zaskakujący fakt. Osta-

lanu etylenu (PET), które można stosować do tworzenia wyróż-

tecznie zużycie tworzyw w postaci tak wybarwionych materiałów

niających się odcieni zarówno w aplikacjach przezroczystych, jak

stanowi mniej niż 10% ogólnego zużycia na świecie, gdzie najpo-

i nieprzezroczystych. Odpowiednia do zastosowań w kontakcie

pularniejszym kolorem jest biały, a zaraz za nim umiejscawia się

z żywnością, nowa gama produktów nadaje się do butelek na

kolor czarny. Tworzywa sztuczne są barwione poprzez doda-

napoje, pojemników na leki oraz produktów, które wymagają

wanie pigmentów lub barwników. Pigmenty w swej naturze mają

zróżnicowanego wzornictwa.

tendencję do bycia nieprzezroczystymi i są praktycznie nieroz-

Axalta Coating Systems, dostawca płynnych i proszkowych

puszczalne w tworzywach, podczas gdy barwniki są generalnie

powłok lakierniczych, ogłosił Światowy Kolor Roku 2022 dla

przeźroczyste i rozpuszczalne (w większości tworzyw, ale nie

branży motoryzacyjnej, którym jest Royal Magenta. Wybrany

w poliolefinach). Powszechnie pigmenty kojarzone są z małymi

w ramach ósmej edycji ekskluzywnego konkursu Global Auto-

rozmiarami od 0,01 do ~1 μm. Podstawowe cząstki pigmentów

motive Color of the Year, Royal Magenta, to głęboki wiśniowy

uzyskiwane podczas produkcji mają tendencję do łączenia się

kolor, który wprowadza na rynek luksusowe wykończenie.

(agregaty) w masie, a następnie formowania zespołów i skupisk

Solidna konstrukcja ma majestatyczne, ciemne wykończenie
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z odcieniami winorośli merlot i owocu granatu. W świetle słonecznym kolor wydaje się
być jagodowoczerwony, jednak o północy ujawnia swój mroczny, tajemniczy wygląd.
Royal Magenta została opracowana dla wszystkich typów pojazdów i wzbogaca
paletę mobilności o urzekający kolor. Royal Magenta jest stylowa i funkcjonalna, zaprojektowana do współpracy z systemami radarowymi stosowanymi w pojazdach autonomicznych wszystkich rozmiarów. Wyrafinowanie Royal Magenta wynika z doświadczeń firmy Axalta w dostarczaniu luksusowych powłok na rynek mobilny i nawiązuje do
globalnych trendów kolorystycznych, które podkreślają styl i elegancję, oferując przyjemne i uroczyste kolory. Coraz modniejsze na rynku stają się odcienie bordowe, fioletowe i wiśniowe.
Koncern chemiczny Lanxess opracował nowy barwnik, który może być używany
do trwałego barwienia poliamidów (PA) i innych tworzyw sztucznych na kolor pomarańczowy RAL 2003. Rozpuszczalny organiczny barwnik MACROLEX Orange HT
jest bardzo stabilny termicznie, odporny na światło i warunki atmosferyczne oraz
zapewnia moc i połysk koloru. W przeciwieństwie do większości konwencjonalnych barwników, MACROLEX Orange HT jest odpowiedni nie tylko do PA, ale także
do innych popularnych rodzajów tworzyw sztucznych, takich jak poliwęglan (PC)
lub polisiarczek fenylenu (PPS), które ze względu na wysokie temperatury przetwarzania zwykle stanowią wyzwanie dla barwników. Nowy bezhalogenowy barwnik
zapewnia niezmiennie wysoką jakość i precyzję barwienia (dE ≤ 0,7), co jest szczególnie ważne w przypadku odcieni pomarańczowych. Różnica koloru dE<1 zwykle
nie jest dostrzegalna przez ludzkie oko. Ponadto nowy „pomarańczowy wysokonapięciowy” firmy LANXESS jest ekonomiczny ze względu na wysoką intensywność koloru.
Oferowany produkt, oprócz zastosowań wysokonapięciowych, może być również
używany do barwienia innych wysokiej jakości produktów z tworzyw sztucznych,
takich jak obudowy narzędzi i innych urządzeń elektronicznych, a także technicznych tworzyw sztucznych do części samochodowych i zastosowań konstrukcyjnych. Barwniki z gamy MACROLEX firmy LANXESS umożliwiają szeroki zakres
potencjalnych zastosowań i zapewniają wysoką kompatybilność z wieloma rodzajami polimerów i procesami produkcyjnymi. Spełniają również liczne wymogi prawne
dotyczące stosowania w opakowaniach do żywności czy zabawkach dla dzieci.
Pojazdy z napędem elektrycznym są naturalnie narażone na wyższe napięcia i prądy
niż silniki spalinowe. Możliwe są napięcia do 400 V DC w obwodzie akumulatorów i do
1000 V AC w obwodzie silnika, przy czym napięcia AC przekraczające 42 V i napięcia
stałe przekraczające 60 V są już uważane za potencjalnie zagrażające życiu. Dlatego
elementy pod napięciem napędu elektrycznego mają kolor jasnopomarańczowy, dzięki
czemu można je szybko i łatwo zidentyfikować. W rezultacie nowy produkt MACROLEX
Orange HT pomaga zmniejszyć ryzyko wypadków podczas obsługi silników elektrycznych. Asortyment barwników oferowanych przez jednostkę biznesową Polymer
Additives obejmuje około 150 produktów oraz, oprócz barwników marki MACROLEX,
gamę pigmentów i preparatów pigmentowych do stosowania w szerokim zakresie
wymagających zastosowań.
Firma Sun Chemical udostępniła nowy pigment Lumina Royal Sparkling Blue
w swojej cyfrowej bibliotece kolorów w ramach aplikacji PigmentViewer. Jest to pigment
o wysokim chromacie, z efektem niebieskiego odcienia o intensywnym kolorze. Aplikacja PigmentViewer opiera się na wirtualnych trendach, które oddają pełny potencjał wyglądu pigmentu, umożliwiając projektantowi ocenę „panelu” koloru w formacie
cyfrowym. W tym przypadku „panel” zostaje zastąpiony wyświetlaczem smartfona lub
tabletu. Kolor można oglądać pod różnymi kątami. Widz musi jedynie traktować urządzenie tak, jakby był konwencjonalnym panelem lub próbką, a płynnym ruchem nałożenie cyfrowego pigmentu tworzy podróż kolorów, która byłaby obserwowana w rzeczywistym środowisku fizycznym. Oprócz przeglądania poszczególnych pigmentów, apli-
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kacja PigmentViewer oferuje również możliwość porównania dwóch pigmentów obok
siebie na jednym ekranie. Oferowany pigment może być używany do tworzenia nowych,
żywych kolorów i opcji stylizacji we wszystkich obszarach koloru od aqua do fioletu.
Ponadto zapewnia wysoki połysk, aby uzyskać atrakcyjny i przyciągający wzrok wygląd
i nadaje się do wielu zastosowań, w tym w motoryzacji, przemyśle i opakowaniach.
MG Paints dodał 70 nowych metalicznych kolorów do ColourBase Color Box,
dostępnych w gamie produktów HMG i jest odpowiedni dla wielu branż. Color Box to
wielofunkcyjne narzędzie, które zawiera ponad 2400 próbek kolorów, wyświetlanych
w kolejności chromatycznej na 20 panelach reklamowych. Kolory wyświetlane w Color
Box mają kod chromatyczny, który identyfikuje ich pozycję w sekwencji kolorów, a także
odpowiada kolorowi istniejącemu na rynku w celach informacyjnych. Kolory zawarte
w pudełku – dostępne w wersji nablatowej lub w futerale – pochodzą z wielu popularnych systemów kolorów, w tym RAL, British Standard, Commercial Vehicle Fleet
Colours, Agricultural, Afnor i innych. Nowa seria zapewnia ulepszone możliwości dopasowania kolorów dla klientów i sieci dystrybucji HMG. Wszystkie kolory będą dostępne
za pośrednictwem aktualizacji oprogramowania ColourBase.
Birla Carbon wprowadził nowy produkt Raven SF8 Ultra, wysokowydajną sadzę
zaprojektowaną specjalnie do włókien syntetycznych o drobnym rozmiarze, takich
jak włókna na bazie poliestru. Sadza Raven SF8 Ultra zapewnia wysoką wydajność
w wymagających zastosowaniach z włóknami oraz zapewnia łatwą dyspergowalność
i wysoką siłę koloru.
Riverdale Global opracował nowe rozwiązania w zakresie kolorów i dodatków. Są one
kompatybilne z wieloma materiałami i są skuteczne w różnych zastosowaniach, oferując
dłuższy okres trwałości oraz zapewniają liczne korzyści zarówno dla zrównoważonego
rozwoju, jak i oszczędności. Według firmy proces dyspergowania pigmentu w cieczy
zużywa o 90% mniej energii niż mieszanie z pigmentem, ze względu na ilość energii
wymaganą do ogrzewania i wytłaczania. Ponadto płynny kolor daje w pełni rozwinięty
kolor z mniejszą ilością pigmentu niż w przypadku koncentratu. Ostateczna dyspersja
jest pełniejsza, osiągając pełną intensywność koloru przy mniejszej ilości pigmentu,
często o 30% mniejszej niż koncentrat. Kolejną ważną korzyścią jest to, że płynny
kolor waży około 75% mniej, co znacznie obniża koszty transportu. Przechowywanie
płynnego koloru wymaga również 80% mniej powierzchni magazynowej niż granulatu. Lepsze rozproszenie płynnego koloru wymaga mniejszej ilości koloru w części
z tworzywa sztucznego. Zdaniem producenta rozwiązanie barwienia płynnym kolorem
przyczynia się do oszczędności energii (16%) w porównaniu z granulatem. Riverdale
Global produkuje kolor w pojemnikach dostarczonych przez klienta, aby zminimalizować ilość odpadów na każdym etapie. Firma dodatkowo wspiera lokalne społeczności, eliminując odpady przemysłowe dzięki unikalnemu programowi Return for Refill.
Proces ten jest możliwy dzięki ich zastrzeżonej technologii Computerized Color, która
automatyzuje sposób, w jaki wytwarzają, mierzą i utrzymują płynny kolor w procesie.
Proces zaczyna się od wytworzenia koloru. W tym czasie automatyzują mielenie za
pomocą dedykowanych pojemników na pigment z wbudowanymi młynkami i ostrzami
dyspersyjnymi. Pojemniki te pozostają szczelne, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu i marnotrawstwu materiału. Po drugie, mierzą kolor klientów za pomocą technologii grawimetrycznej. Ta technologia grawimetryczna, w połączeniu z całkowicie
uszczelnionymi bębnami, zapobiega komplikacjom związanym z przenoszeniem materiału i zanieczyszczeniom środowiskowym. Pomocne w utrzymaniu kolorów klientów
jest oprogramowanie GlobalTracker, jak i program Return for Refill. Oprogramowanie
GlobalTracker zapewnia precyzyjne śledzenie zapasów, które eliminuje odpady przemysłowe, a program Return for Refill pozwala na wykorzystanie 100% koloru i ponowne
użycie bębnów z kolorami. Program Return for Refill odbiera puste pojemniki klientów
i ponownie je napełnia, pozostawiając zero odpadów na wysypisku. Pompa w bębnie
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wraz ze zdalnym dostępem do Internetu zapewnia najwyższą wydajność i redukcję
kosztów. Podejście „milk run” uchroniło środowisko przed ładunkami ciężarówek z płynnymi odpadami trafiającymi na wysypiska i oszczędziło producentom kosztów resztkowego koloru.
Koncern Ampacet wprowadził nowe kolorowe przedmieszki SunChill zaprojektowane w celu zmniejszenia obciążenia termicznego ciemnych elementów tworzywowych wystawionych na działanie promieni słonecznych i wysokiej temperatury. Ciemne
tworzywa sztuczne nagrzewają się pod wpływem światła słonecznego, ponieważ
ciemne pigmenty pochłaniają większość długości fal podczerwonych i przekształcają
je w energię cieplną. W przypadku stosowania do barwienia ciemnych plastikowych
elementów zewnętrznych, Ampacet SunChill wykazują znacznie niższą absorpcję fal
podczerwonych i ogranicza nagrzewanie się powierzchni produktu wystawionego na
działanie słońca w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami kolorystycznymi.
Dzięki temu kolorowe artykuły pozostają chłodniejsze i wygodniejsze w dotyku podczas
gorących pór roku. Ampacet przedstawił także kolekcję Hot Glow, cztery żywe, półprzezroczyste kolory produktów i opakowań, które przykuwają uwagę wizualną. Ognista
energia i ruch Hot Glow Collection wnoszą zapierającą dech w piersiach dynamikę do
opakowań i produktów konsumenckich. Zarówno wersje zatwierdzone przez FDA, jak
i te bez ceryfikatu są dostępne w czterech kolorach: żółtym, pomarańczowym, zielonym
i czerwonym. Ta kolekcja energii wizualnej wspiera komunikaty dla produktów z aplikacjami o wysokiej zawartości alkoholu, takich jak środki dezynfekujące, napoje energetyzujące z alkoholem i alkohole.
Firma Avent wprowadziła na rynek nowe biokompatybilne barwniki. Colorant Chromatics Transcend Premier Healthcare Colorants zostały opracowane z myślą o zapewnieniu ultrawysokiej odporności na wysoką temperaturę i wydajności specjalnie do
zastosowań medycznych i są dostępne w szerokiej gamie kolorów. Transcend Premier
Healthcare Colorants są wprowadzane na rynek w żywicy polifenylosulfonowej (PPSU),
która może wytrzymać do 1000 cykli autoklawowania i sterylizacji w wysokiej temperaturze do 150°C. Żywice te zachowują również stabilność wymiarową, zapewniając jednocześnie odporność chemiczną na działanie ostrych środków czyszczących. Czyste, żywe kolory, zarówno w opcjach przezroczystych, jak i nieprzezroczystych, pomagają wyróżnić tę linię wysokotemperaturowych i wydajnych barwników
spośród innych opcji. Dodatkowe iteracje są opracowywane dla innych wysokowydajnych żywic, w tym polieterosulfonu (PES) i polisulfonu (PSU). Transcend Premier Healthcare Colorants są dostępne na całym świecie. Są testowane zgodnie ze standardami
ISO 10993 i można je dostosować za pomocą dodatków funkcjonalnych w celu zwiększenia wydajności produktu. I
Literatura:
1. https://polymer-additives.specialchem.com/news/product-news/riverdale-color-additive-solutions-ptxpo-2022-000227286
2. https://polymer-additives.specialchem.com/news/product-news/ampacet-new-colormasterbatches-000226976
3. https://polymer-additives.specialchem.com/news/product-news/lanxess-orange-colorant-000226393
4. https://polymer-additives.specialchem.com/news/product-news/ampacet-hot-glow-collection-000226005
5. https://propaintcorner.com/paint-primer/paint/pantone-2022-coty/
6. www.pantone.com
7. https://www.rynekfarb.pl/cisza-dotyk-trwalosc-trendy-2022-wg-axalty/
8. https://www.ipcm.it/en/news.aspx?Pagina=2
9. https://www.ipcm.it/en/post/hmg-adds-70-new-metallic-colours-to-its-colour-box.aspx
10. https://pt.avient.com/products/polymer-colorants/high-temperature-color-concentrates/colorantchromatics-transcend-premier-healthcare-colorants
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Dobre kolory?

Tylko przy właściwym oświetleniu
W wielu współczesnych, w pełni zautomatyzowanych zakładach przemysłowych do dziś menedżerowie ds. jakości podchodzą do okna albo wręcz wychodzą na zewnątrz, aby sprawdzić, czy produkty, dla
których kolor odgrywa kluczową rolę, pasują do wzorców koloru przekazanych przez klienta. Jak widać,
nawet w epoce zaawansowanych spektrofotometrów ludzkie oko i jego niezwykła zdolność do rozróżniania milionów ocieni kolorów, pozostaje najskuteczniejszym sędzią w kontroli jakości kolorów. Oczywiście w porównaniu z obiektywnym pomiarem przez urządzenie, wizualna ocena koloru ma jedną zasadniczą wadę – ludzkie oko nie jest w stanie przetworzyć postrzeganego obrazu na matematyczną precyzję liczb. W optymalnym oświetleniu wyszkolone oko doświadczonego kolorysty jest jednak w stanie
dostrzec subtelne ślady niepożądanych odcieni i ledwo dostrzegalne różnice barwy, nasycenia i jasności. Specjalista jest też w stanie określić technologiczną przyczynę powstania niedoskonałości koloru.

Stanislav Šulla

P

owszechnie wiadomo, że wszystkie kolory są widoczne

wisty sposób zwiększa ryzyko błędnej oceny koloru wyproduko-

w swojej naturalnej, niezafałszowanej postaci wyłącznie

wanego przedmiotu, a tym samym może prowadzić do dodat-

w świetle dziennym. Dlatego też specjaliści od kolorów nie prote-

kowych kosztów związanych z przeróbką produktu.

stują, gdy muszą – czasami kilka razy – wychodzić na dwór

tyczną energię w zakresie fioletu, niebieskiego, zieleni, żółtego,

Co zatem można zrobić, aby subiektywna
percepcja wizualna człowieka była zawsze
spójna i skorelowana z obiektywnie
pomierzonymi wartościami?

pomarańczowego i czerwieni. Jest jednak jeden haczyk. Światło

Prawidłowa odpowiedź to korzystanie z profesjonalnych

na dworze jest stanowczo zbyt niestabilne, aby zapewnić

komór świetlnych. Komory świetlne zostały opracowane w celu

stały poziom kontroli koloru. Światło dzienne zmienia się nie

wyeliminowania problemów związanych ze zróżnicowaniem

tylko w zależności od pór roku, ale z dnia na dzień, albo wręcz

światła dziennego i towarzyszących mu nieporozumień pomiędzy

z godziny na godzinę, w zależności od zjawisk atmosferycz-

dostawcami produktów, w których kolor odgrywa kluczową rolę,

nych. O wschodzie i zachodzie słońca kolory zazwyczaj mają

a ich nabywcami. Dzięki wbudowanym kilku ustandaryzowanym

ton ciepłego pomarańczowego lub fioletu, natomiast w ciągu

źródłom światła, komory świetlne pozwalają na oglądanie próbek

dnia światło może być szarawe, jeżeli na niebie są chmury,

kolorów w różnych, ściśle określonych warunkach świetlnych,

lub kryształowe, jeżeli niebo jest bezchmurne. Wreszcie, noc

pozwalających na ocenę koloru w odniesieniu do odpowiedniego

skutecznie tłumi wszystkie kolory. W końcu po zmroku wszystkie

wzorca, ze szczególnym uwzględnieniem zmienności koloru

koty są czarne, prawda? Poza tym istotny wpływ na tempera-

i metameryzmu barw. W produkcji i eksploatacji farb do dopa-

turę barwową światła dziennego ma szerokość geograficzna.

sowania koloru najczęściej stosuje się źródło światła dziennego

W Europie temperatura barwowa światła dziennego wynosi

D65, odpowiadające średniemu światłu dziennemu północnej

6000°K, natomiast w pobliżu bieguna północnego może osiągać

części nieba o temperaturze barwowej 6500°K. Światło D65

nawet dwukrotnie wyższe wartości, co nadaje mu charaktery-

zazwyczaj jest połączone z lampą żarową, stanowiącą element

styczny, niebieskawy odcień. Nawet najmniejsze odchylenie

oświetleniowy A o temperaturze barwowej 2856°K, oraz ze

rozkładu widmowego energii powoduje powstanie poważnej

świetlówką (lampą fluorescencyjną) o temperaturze barwowej

aberracji chromatycznej dla obserwatora. A to z kolei w oczy-

ok. 4100°K. Żarowe źródła światła zazwyczaj charakteryzują się

podczas pracy. Charakterystyka światła dziennego, które uznajemy za białe, jest stosunkowo jednolita w całym zakresie widma
widzialnego. Innymi słowy, światło dzienne ma w zasadzie iden-
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wyższą zawartością czerwieni i żółci, natomiast światło fluore-

oraz narzędzi do pomiaru światła Konica Minolta, charaktery-

scencyjne emituje więcej zieleni. Pomimo faktu, że oba te źródła

styka żądanego rodzaju oświetlenia – np. D50, D65, D75, A,

nie są w stanie wiernie oddać niektórych kolorów ze względu na

F11 itd. – może być precyzyjnie kontrolowana, programowana

dominującą długość fali promieniowania świetlnego, znajdują

i zapisywana w pamięci elektronicznej komory. Co więcej, symu-

jednak zastosowanie w wizualnej kontroli kolorów, ponieważ

lacja JUST UV pozwala klientom na ustawienie żądanej ilości

powszechnie występują w dwóch środowiskach, w których

promieni UV dla wiarygodnej symulacji zawartości rozjaśniacza

umieszczane są przedmioty codziennego użytku, a ludzkie oko

optycznego. Z ekonomicznego punktu widzenia istotny jest fakt,

stale poddaje je – często bardzo krytycznej – analizie koloru.

że wielospektralne oświetlenie LED starzeje się dziesięciokrotnie

Chodzi mianowicie o wnętrza domów i mieszkań w przypadku

wolniej niż świetlówka. Wreszcie, technologia diod LED jest

lampy żarowej oraz o sklepy w przypadku świetlówek. Oprócz

ekologiczna i zmniejsza ilość odpadów niebezpiecznych.

tego istnieją także inne standardowe źródła światła, które także

Jeżeli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej, proszę

można zastosować w komorze świetlnej w celu spełnienia okre-

skontaktować się z naszym biurem regionalnym we Wrocławiu

ślonych wymagań dla konkretnego zastosowania. Aby uniknąć

lub wysłać do nas e-mail. Chętnie odpowiemy na wszystkie

rozproszeń wizualnych, wewnętrzne ściany komór świetlnych są

pytania. I

zazwyczaj pokrywane neutralną, szarą farbą matową.
Konica Minolta, lider rozwiązań pomiaru koloru i światła,

Odwiedź nasze stoisko w hali E-8

podąża za najnowszymi trendami w technologii oświetle-

PLASTPOL Kielce, 24–27.05.2022 I

niowej. We współpracy z JUST Normlicht, Konica włączyła
do swojego portfolio produktowego innowacyjne komory
świetlne, wyposażone w specjalnie opracowane diody LED
spełniające najwyższe wymagania wizualnej oceny koloru.
W porównaniu z konwencjonalnymi źródłami oświetlenia,
takimi jak żarówki halogenowe lub świetlówki, rozkład
widmowy energii diod LED zapewnia oświetlenie zdolne
do perfekcyjnej symulacji każdego standardowego źródła
światła stosowanego w branży.
Dzięki opatentowanej procedurze kalibracji wielostopniowej,
przeprowadzanej za pomocą opcjonalnego oprogramowania

Konica Minolta Sensing Europe B.V. I Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Skarbowców 23a I 53-025 Wrocław
tel.: (71) 734 52 11 I info.poland@seu.konicaminolta.eu I www.konicaminolta.pl
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NOWOŚCI I TRENDY NA RYNKU DODATKÓW DO TWORZYW SZTUCZNYCH
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM APLIKACJI MEDYCZNYCH

Pomagają spełnić „wyśrubowane” wymagania
Produkcja tworzyw sztucznych z biegiem czasu uległa znacznej ewolucji. Jedną z dużych zmian
w recepturach tworzyw sztucznych na przestrzeni czasu jest stosowanie dodatków polimerowych. Są
one dodawane do polimeru bazowego w celu poprawy m.in. przetwarzalności, przedłużenia żywotności i/lub uzyskania pożądanych właściwości fizycznych lub chemicznych produktu końcowego. Chociaż zawartość dodatków wynosi zwykle tylko kilka procent, ich wpływ na wydajność i stabilność polimeru jest znaczący. Ponieważ tworzywa sztuczne są wykorzystywane w coraz większej liczbie wyrafinowanych zastosowań przemysłowych, producenci polimerów nieustannie opracowują nowe materiały polimerowe. Te nowe formuły polimerów muszą być starannie zaprojektowane, aby sprostać
wymaganiom indywidualnych zastosowań w kluczowych sektorach przemysłu, takich jak np. aplikacje
medyczne. A to wszystko pomogą uzyskać odpowiednie dodatki do tworzyw sztucznych.

Mia Walasek

Przyszłość dodatków

lizując tym samym negatywny wpływ na środowisko. Podobnie

Przyszłość dodatków do tworzyw sztucznych wygląda obiecu-

jak w przypadku inteligentnych urządzeń, prowadzone są prace

jąco, ponieważ oczekuje się, że zapotrzebowanie na tworzywa

badawczo-rozwojowe skoncentrowane na opracowywaniu inte-

sztuczne (a tym samym dodatki) będzie nadal rosło. Jest kilka

ligentnych opakowań w celu poprawy bezpieczeństwa żywności

czynników, które napędzają ten wzrost – jednym z największych

i napojów. Opracowywane są opakowania z tworzyw sztucz-

jest niski koszt tworzyw sztucznych w porównaniu z metalem.

nych, które będą wykorzystywać dodatki zmieniające kolor

Ponadto tworzywa sztuczne nadal rozwijają się na bardziej zróż-

w celu wykrycia świeżości produktu, a także dodatki wychwytu-

nicowanych rynkach, a ich zastosowanie nadal rośnie, zwłaszcza

jące tlen, aby lepiej chronić produkt. Niektóre firmy, tworzą inicja-

w branży opakowaniowej, rolnictwie i medycynie. Wreszcie,

tywy zrównoważonego rozwoju. Celem tych programów jest

zapotrzebowanie na dodatki do tworzyw sztucznych jest również

rozpoznanie znaczenia zasobów naturalnych i zmniejszenie śladu

napędzane przez bardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa,

ekologicznego w środowisku. Można to osiągnąć za pomocą

co skutkuje większym popytem na tworzywa sztuczne o specjal-

kilku sposobów, takich jak oszczędzanie surowców i pomaganie

nych właściwościach. Wiele firm koncentruje wysiłki badawczo-

klientom w wytwarzaniu produktów wielokrotnego użytku.

-rozwojowe na nowych, innowacyjnych dodatkach polimerowych,
które odpowiadają na aktualne wyzwania przemysłu tworzyw
sztucznych. Oczekuje się, że bezpieczeństwo i zrównoważony
rozwój będą ważnymi czynnikami w przyszłości dodatków polimerowych. I tak stosunkowo nowy rodzaj dodatku zwany „biodegradowalnymi” zyskuje na popularności. Są to dodatki, które

Co nowego w „świecie” dodatków
do aplikacji medycznych i nie tylko
Otwarcie nowego centrum kompetencyjnego
dla aplikacji medycznych w siedzibie GC
w Niemczech

przyspieszają proces degradacji, umożliwiając mikroorgani-

Firma Gabriel-Chemie Deutschland GmbH otrzymała certy-

zmom „zjadanie” części tworzywa sztucznego. Toksyczność jest

fikat EN ISO 13 485, system zarządzania jakością dla wyrobów

problemem niektórych dodatków polimerowych. Aby rozwiązać

medycznych. Nowe Centrum Kompetencji dla masterbaczy

ten problem, opracowano dodatki na bazie biologicznej, które

medycznych zlokalizowane w Weitnau dysponuje nie tylko

zapewniają producentom mniej lub nietoksyczne opcje, minima-

izolowanymi ścianami maszyn, aby zapobiec zagrożeniem
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zewnętrznym, ale także specjalne, izolowane strefy do przechowywania surowców
i wyrobów gotowych.
Zdaniem przedstawicieli firmy inwestycja w masterbacze medyczne pomoże
zapewnić klientom wysoki standard jakości i ciągłość dostaw w sercu Europy. Dzięki
nowej lokalizacji certyfikowanej zgodnie z normą EN ISO 13 485 firma będzie mogła
zaoferować klientom dodatkowe, bliskie geograficznie wsparcie.

LOTTE Chemical + Irgastab od BASF
Firma LOTTE Chemical, wyprodukowała polipropylen niezbędny do zastosowań
medycznych przy użyciu Irgastab od koncernu BASF, nieodbarwiającego stabilizatora
przetwarzania. Wraz z wprowadzeniem szczepień przeciw COVID-19 na całym świecie,
zapotrzebowanie na strzykawki wykonane z PP wzrosło wykładniczo. Medyczny PP firmy
LOTTE Chemical został zastosowany do strzykawek LDS opracowanych przez producenta strzykawek medycznych w Korei Południowej. Te specjalistyczne produkty mają
na celu zminimalizowanie ilości leku pozostającego w urządzeniu po wstrzyknięciu, co
prowadzi do zmniejszenia marnotrawstwa szczepionki. W rezultacie strzykawki LDS
cieszą się ogromnym popytem na całym świecie, ponieważ szacuje się, że umożliwiają one 20% większej liczbie osób otrzymanie dawki przy tej samej ilości szczepionki.
Tworzywa sztuczne używane do zastosowań medycznych wymagają sterylizacji. Powoduje to degradację i odbarwienie polimeru. Irgastab zapewnia, że medyczny PP pozostaje bezpieczny i nadaje się do użytku. Zapewnia on stabilność przetwarzania bez przebarwień podczas mieszania i formowania wtryskowego, co jest niezbędne w przypadku
strzykawek LDS, ponieważ materiały muszą być certyfikowane pod kątem wysokiej przejrzystości. Ze względu na dobrą wydajność pod względem zachowania koloru i przezroczystości jest możliwość rozszerzenia zastosowania Irgastabu na włókna i arkusze.
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Tworzywa sztuczne można dostosowywać do różnych
specyfikacji wydajności i projektować z uwzględnieniem
złożonych części w opłacalny sposób. Wiele dodatków,
takich jak wypełniacze, utwardzacze, smary i stabilizatory,
można stosować w celu poprawy właściwości fizycznych
i mechanicznych. Inne dodatki są bardziej specyficzne,
jak np. dla zastosowań medycznych. Dodatki nieprzepuszczające
promieniowania mogą sprawić, że tworzywa sztuczne staną
się widoczne dla promieni rentgenowskich, umożliwiając
chirurgom oglądanie, prowadzenie i umieszczanie urządzeń
w ciele. Nanododatki można stosować w niewielkich ilościach
do wytwarzania miniaturowych części i urządzeń, które są
mocne i posiadają cechy funkcjonalne, takie jak przewodność
elektryczna, przewodność cieplna, właściwości barierowe
oraz nieprzepuszczalność promieniotwórcza i właściwości
przeciwdrobnoustrojowe. Stabilizatory można stosować do
poprawy stabilności termicznej i radiacyjnej tworzyw sztucznych.
Ta szeroka gama dodatków, które można stosować do formulacji
tworzyw sztucznych, rozszerza możliwości tych materiałów na
szerokie spektrum aplikacji w sektorze medycznym.

Sanitized do ochrony antybakteryjnej
SANITIZED AG wprowadza na rynek innowacyjny produkt, Sanitized PL 19-30, który
łączy różne aktywne składniki, aby zapewnić szeroką, kompleksową ochronę przeciwdrobnoustrojową dzięki pojedynczemu dodatkowi. Ten nowy produkt jest odpowiedni
do wielu zastosowań, w tym do gumy naturalnej i nitrylowej, lateksu i różnych zastosowań
PU. Na przykład jednym z odpowiednich zastosowań są rękawice polimerowe wytwarzane w procesie zanurzania. Jest to ważny aspekt w przypadku rękawic w środowiskach
profesjonalnych. Co więcej, ma to również znaczenie w przypadku powłok na siedzenia,
np. ze sztucznej skóry. Ten nowy produkt jest zatem odpowiedni do otrzymywania przeciwdrobnoustrojowych produktów przeznaczonych na rynek europejski. Asortyment
produktów Sanitized Broadtec oferuje innowacyjne dodatki w różnych postaciach dawkowania. Zapewniają wyrobom polimerowym kompleksową ochronę przed drobnoustrojami. Wypróbowane i przetestowane składniki aktywne są połączone w jeden dodatek.
Razem zapewniają długotrwałe i szerokie spektrum skuteczności przeciwko bakteriom,
pleśni, drożdżom, algom i grzybom, które uszkadzają materiały i powodują nieprzyjemne
zapachy i plamy. Produkt ma być wytwarzany w największym zakładzie Grupy w Marl.

Koncentraty do zastosowań medycznych od Ampacet
Firma Ampacet wprowadziła na rynek gamę koncentratów ProVital i ProVital+
przeznaczonych do zastosowań w opiece zdrowotnej. Koncentrat ProVital + został
specjalnie opracowany z wybranych surowców, które zostały wstępnie przebadane
zgodnie z częścią 3.1 Farmakopei Europejskiej i posiada biokompatybilność zgodną
z normami ISO 10993. Wytwarzany z zachowaniem surowych warunków higieny
i spójnych zakresów parametrów procesu produkt ProVital+ 1101209-EM cechuje się
bezpieczeństwem, niezawodnością i niezmiennie wysoką jakością, zapewniając spokój
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ducha producentom wyrobów medycznych i opakowań farmaceutycznych. Produkt
ProVital+ 1101209-EM zapewnia wysokie wybarwienie oraz krycie opakowań pierwotnych i wtórnych, wyrobów medycznych i sprzętu do diagnostyki in vitro. Koncentraty
Ampacet ProVital stworzone z najwyższej jakości surowców i produkowane w ściśle
określonych warunkach pomagają producentom sprzętu medycznego i pierwotnych
opakowań farmaceutycznych spełniać wysokie wymagania branżowe i surowe przepisy medyczne.

Nymax BIO Formulations od Avient
Firma Avient wprowadziła na rynek Nymax BIO Formulations, linię biologicznych materiałów poliamidowych, które pomagają klientom osiągnąć ich cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Te nowe materiały rozwiązują również długotrwały problem niepożądanego poziomu absorpcji wody w innych dostępnych obecnie materiałach poliamidowych pochodzenia biologicznego. Materiały Nymax BIO, opracowane w wersjach
z wypełnieniem i bez wypełnienia z włókna szklanego, zawierają od 16 do 47 procent
naturalnego wypełniacza z odnawialnych źródeł roślinnych, w tym kukurydzy, słomy
i pszenicy. Wykazano, że odnawialne surowce roślinne oferują znacznie niższe wartości
śladu węglowego produktu niż typowe surowce ropopochodne. W porównaniu z tradycyjnymi materiałami wypełnionymi włóknem szklanym PA66, te biopochodne rozwiązania oferują wysokiej jakości wygląd powierzchni i kolorowalność. Preparaty poliamidowe Nymax BIO o niskiej absorpcji wody zapewniają wysoką stabilność wymiarową i zachowanie właściwości po kondycjonowaniu, stanowiąc rozwiązanie problemu
pochłaniania wody (higroskopia) gotowych części. Nowa linia preparatów poliamidowych na bazie biologicznej Nymax BIO stanowi przykład ciągłych innowacji w opracowywaniu zrównoważonych materiałów i poszerza wybór materiałów dla inżynierów
i projektantów. Materiały Nymax BIO mają zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym,
konsumenckim, przemysłowym, budowlanym oraz w procesach formowania wtryskowego i wytłaczania. Można je również dostosować do konkretnych potrzeb w zakresie
wydajności, takich jak spawanie laserowe i właściwości zmniejszające palność.

Biokompatybilny dodatek od Raumedic
Raumedic ogłosił opracowanie biokompatybilnego dodatku, który według firmy
poprawi smarność urządzeń medycznych i może służyć jako tańsza alternatywa dla
PTFE. Można go dodawać do termoplastycznych elastomerów, poliamidów, polistyrenów
i poliolefin. Dodatek ten poprawi właściwości ślizgowe medycznych elementów z tworzyw
sztucznych, bez wpływu na właściwości mechaniczne i chemiczne materiału podstawowego. Może poprawić właściwości istniejących prowadników i zoptymalizować systemy
strzykawkowe. Dodatek można stosować we wszystkich zastosowaniach, w których
tworzywo sztuczne musi dobrze ślizgać się po tworzywie sztucznym. Nowa kombinacja
materiałów ma również potencjał do znacznego obniżenia kosztów, gdyż termoplastyczny
PTFE jest stosunkowo drogi, a nowy produkt może być tańszą alternatywą.

Przeciwutleniacze od Solvay
Przeciwutleniacz Solvay CYANOX 1790 i CYANOX 2777 dla poliolefin sprawia,
że polimer jest odporny na wiele cykli wysokiej temperatury i tlenu podczas procesu
produkcyjnego. Te przeciwutleniacze pomagają utrzymać wymiar włókien w całym
procesie ich wytwarzania, dzięki czemu producenci mogą przestrzegać ścisłych specyfikacji produktów końcowych, takich jak maski i fartuchy.
Oprócz stabilności przetwarzania, brzydkie żółte przebarwienia podczas transportu
i przechowywania mogą negatywnie wpłynąć na postrzeganie produktu niespełniają-
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cego normy. Problemy zarówno ze stabilnością przetwarzania,

i moduł sprężystości przy rozciąganiu w porównaniu z czystym

jak i koloru można rozwiązać za pomocą przeciwutleniacza

PLA, ale zwiększyło wydłużenie przy zerwaniu, dla którego opty-

CYANOX 2777. Ze względu na wysoką odporność na blaknięcie

malne (9%, 16 i 34% dla ESBO, ESO 5,5% i ESO 6,5%) osią-

dzięki CYANOX 2777, jakość, nieżółknąca stabilność koloru

gnięto przy zawartości 20% wag. plastyfikatora. Struktury otrzy-

i wydajność produktów końcowych są utrzymywane przez cały

manego uplastycznionego PLA potwierdzono metodą spektro-

okres przechowywania i użytkowania.

skopii FTIR. Właściwości termiczne (DSC), takie jak temperatura
zeszklenia (Tg) i temperatura topnienia (Tm) zostały nieznacznie

Plastyfikatory od Evonik

obniżone przez dodanie plastyfikatora do PLA, co wskazuje, że

Wraz z produktem ELATUR DINCD firma Evonik wprowadziła na

plastyfikator zwiększa ruchliwość łańcucha, a analiza SEM wyka-

rynek kolejną innowacyjną generację plastyfikatora najnowszej gene-

zała udaną modyfikację kruchej morfologii PLA po dodaniu EVO.

racji. Nowy produkt, cykloheksanian, charakteryzuje się połączeniem

Z drugiej strony wyniki TGA wykazały wzrost stabilności termicznej.

bardzo pożądanych właściwości, takich jak wysoka elastyczność

Wyniki pokazały również wpływ masy EVO i zawartości epoksydu

w niskich temperaturach oraz wysoka odporność na promienio-

(wartość O.O) na poprawę właściwości PLA. Badania wykazały, że

wanie UV. ELATUR DINCD jest łatwy w obróbce ze względu na niską

ESO 6,5% w 20% wag. był wydajnym plastyfikatorem dla PLA.

lepkość i jest szczególnie odpowiedni do wymagających zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, takich jak tkaniny tekstylne,

Podsumowanie

membrany dachowe, wykładziny podłogowe, kleje i uszczelniacze,

Istnieje wiele ekscytujących nowych materiałów i technik prze-

a także farby i powłoki. To rozszerzenie portfolio jest częścią długo-

twarzania, które pojedynczo lub w połączeniu umożliwią branży

terminowej strategii firmy Evonik mającej na celu rozszerzenie port-

medycznej tworzenie innowacyjnych produktów nowej generacji.

folio plastyfikatorów w oparciu o specyficzne potrzeby klientów.

Dzięki ciągłym udoskonaleniom właściwości fizycznych i mecha-

Opracowanie nowego plastyfikatora na bazie izononanolu, umożli-

nicznych polimerów medycznych nowe formuły tworzyw sztucz-

wiło wytworzenie produktu opartego na technologiach firmy, który

nych są regularnie zastępowane przez materiały stosowane od

zaoferuje klientom nowe możliwości optymalizacji produktów dzięki

dawna w projektach urządzeń medycznych. Nigdzie ta tendencja

połączeniu dobrej przetwarzalności i wysokiej trwałości.

nie jest bardziej rozpowszechniona niż w dziedzinie konwersji metalu

Evonik oferuje ponadto ELATUR CH, kolejny plastyfikator nowej

do tworzywa sztucznego. Wiele dzisiejszych tworzyw konstrukcyj-

generacji, obok VESTINOL 9. Jako szybki utrwalacz do specjal-

nych może rywalizować z metalami pod względem wytrzymałości na

nych zastosowań PVC, ELATUR DPT uzupełnia portfolio i jest

rozciąganie, a ponadto są one oczywiście lżejsze, tańsze, bardziej

szczególnie skuteczny w połączeniu z ELATUR CH. Nowy produkt

elastyczne i łatwiejsze w obróbce. I

ma być wytwarzany w największym zakładzie Grupy w Marl.
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kator PLA zastosowano epoksydowany olej słonecznikowy (ESO).
Aby zbadać potencjał ESO jako plastyfikatora PLA, jego działanie
plastyfikujące porównano z dostępnym w handlu epoksydowanym
olejem sojowym (ESBO). Przygotowano biomieszanki na bazie
PLA i epoksydowanych olejów roślinnych (EVO) jako bioplastyfikatorów. Plastyfikatory (ESO lub ESBO) zmieszano odpowiednio
z PLA w ilości 10, 20, 30 i 40% wag. Scharakteryzowano właściwości mechaniczne (rozciągliwość i twardość Shore D), termiczne
(różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC), analiza termograwimetryczna (TGA)) oraz morfologiczne (mikroskopia optyczna i skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM)). Wyniki wykazały, że dodanie
ESO lub ESBO do PLA zmniejszyło wytrzymałość na rozciąganie
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Wtryskarki FANUC ROBOSHOT
– zrównoważony rozwój i wysoka
efektywność energetyczna
Przetwórstwo tworzyw sztucznych to jedna z kluczowych gałęzi przemysłu, gdzie sukces produkcji
w dużym stopniu zależy od zastosowanej technologii produkcji, a w szczególności od efektywności
pracy maszyn i ich energochłonności.

yzwanie dostarczenia środków produkcji w pełni odpo-

W

Wtryskarki FANUC ROBOSHOT charakteryzują się wszech-

wiadających na potrzeby branży podjęła, już w 1984 r.,

stronnością, niedoścignioną precyzją, stabilnością procesu

japońska firma FANUC, która wprowadziła na rynek całko-

– niezależnie od warunków zewnętrznych, niezawodnością dzia-

wicie elektryczną wtryskarkę do tworzyw sztucznych – FANUC

łania i możliwością prowadzenia produkcji przy zachowaniu

AUTOSHOT. Produkt wywołał spore zainteresowanie rynku,

bardzo wysokich wymagań dotyczących czystości produkcji.

dlatego producent z zaangażowaniem przystąpił do dalszych

FANUC w ramach linii ROBOSHOT oferuje producentom

prac w zakresie rozwijania działu wtryskarek elektrycznych, przy-

10 modeli w pełni elektrycznych wtryskarek, zróżnicowanych

czyniając się jednocześnie do ukierunkowania rozwoju całego

pod względem siły zwarcia od 15 do 450 ton. W ciągu każdego

sektora obróbki tworzyw sztucznych na świecie.

miesiąca japońskie fabryki FANUC opuszcza 600 maszyn

Dziś japoński pionier technologii CNC, a także wiodący dostawca

ROBOSHOT, a na całym świecie pracuje ich już ponad 65 tysięcy.

robotów przemysłowych oferuje linię wysoce precyzyjnych i energooszczędnych wtryskarek elektrycznych pod nazwą ROBOSHOT,

Wszechstronność

bazującą na zaawansowanych technologicznie napędach i stero-

Wtryskarki ROBOSHOT to maszyny do różnorodnych zastosowań. Pozwalają na produkcję wielu różnych elementów – od

waniach własnej marki, rozwijanych od ponad 60 lat.
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delikatnych detali, jakimi są np. soczewki po elementy wymaga-

rynku funkcja polega na ciągłym pomiarze wartości obciążenia

jące dużych sił zwarcia, np. obudowy baterii.

serwonapędu i natychmiastowym zatrzymaniu maszyny w przypadku zarejestrowania odchylenia od wartości referencyjnej.

Najniższe zużycie energii elektrycznej
na świecie

Ta sama technologia została zastosowana również do kontroli
ruchów wypychacza.

Zaawansowana serwotechnologia FANUC i możliwość odzy-

W odróżnieniu od ochrony formy stosowanej we wtry-

skiwania energii podczas realizacji procesu sprawiają, że wtry-

skarkach hydraulicznych, zaimplementowana we wtryskar-

skarki ROBOSHOT zużywają znacznie mniej energii w porów-

kach ROBOSHOT funkcja AI Mould Protection nie wymaga do

naniu do maszyn hydraulicznych – nawet o 50-70 proc.,

poprawnego działania ograniczania prędkości ruchu płyty. Jest

a także o 10-15 proc. mniej w porównaniu do konkurencyj-

to możliwe dzięki zastosowaniu napędów elektrycznych. Tole-

nych wtryskarek elektrycznych. W połączeniu z bardzo niskimi

rancja odchyleń od wzorcowej wartości obciążenia silnika jest

kosztami konserwacji, wysokim poziomem dostępności,

programowana dla pełnego zakresu ruchów.

małą liczbą komponentów wymagających wymiany, FANUC
ROBOSHOT zasługuje na miano maszyny o najniższych kosztach utrzymania na rynku.

Stała waga wyprasek – brak konieczności
stosowania dekompresji
Funkcja Precise Metering 2 i 3 to odpowiedź firmy FANUC

Wyjątkowa kontrola procesu
i monitorowanie stopnia zużycia
zaworu zwrotnego

na potrzebę zapewnienia maksymalnej dokładności dozowania uplastycznionego tworzywa podczas sekwencji
wtrysku. Precise Metering gwarantuje, że każdy wtrysk

FANUC ROBOSHOT to pierwsza wtryskarka na świecie,

tworzywa w gniazdo formy charakteryzuje identyczna dawka

wyposażona w funkcję monitorującą przepływ tworzywa

tworzywa. Dzięki temu proces nabierania tworzywa jest reali-

przez zawór zwrotny w pierwszej fazie wtrysku wraz z czasem

zowany z wysoką i powtarzalną dokładnością, a tworzywo jest

zamknięcia zaworu. Zastosowana we wtryskarce funkcja Back-

optymalnie uplastycznione. Dodatkowym atutem użycia funkcji

flow Monitor umożliwia szybką diagnozę zaworu na ślimaku

Precise Metering jest brak występowania pęcherzy powietrza

w przypadku wystąpienia problemów z wtryskiem. Dzięki niej

w stopie tworzywa, możliwość wyrównania ciśnienia przed

użytkownik unika konieczności demontażu elementów układu

i za pierścieniem zaworu zwrotnego oraz wyeliminowanie

plastyfikującego maszyny w celu określenia stanu zaworu zwrot-

ciągnącej się nitki za wlewkiem. Obie funkcje posiadają tryb

nego ślimaka, a w efekcie minimalizuje ryzyko kosztownych

automatycznej pracy, bez potrzeby ustawiania szeregu para-

i zupełnie niepotrzebnych przestojów oraz zapewnia niezmiennie

metrów przez użytkownika – wszystko, co należy zrobić, to

wysoką wydajność i jakość produkcji.

jedynie je włączyć.

Funkcja Backflow Monitor to nowoczesne narzędzie służące
do optymalizowania procesu wtrysku pod kątem powtarzalności
procesu. Ogranicza ryzyko wystąpienia wielu wad wypraski,
takich jak: przebarwienia powstające ze zdegradowanego

Optymalnie dostosowana siła zamykania
oraz ograniczenie ilości błędnych wyprasek
Funkcja FANUC Clamp Force Adjustment kontroluje i automatycznie dostosowuje minimalną, wymaganą siłę zamykania, co

tworzywa, niedolewy, wciągnięcia.

prowadzi do wzrostu bezpieczeństwa produkcji oraz eliminuje

Maksymalna ochrona formy i wypychacza

konieczność ręcznego ustawiania tego parametru.

Funkcje AI Mould oraz AI Ejector Protection zastosowane
we wtryskarkach ROBOSHOT oferują najlepszą możliwą

Funkcja wtrysku wstępnego „Pre-injection”

ochronę formy i wypychacza. Stworzone z myślą o ograniczeniu

Ta kontrolowana przez system FANUC CNC funkcja została

czasów nieplanowanych przestojów produkcyjnych, wynikają-

stworzona dla potrzeb wymagających aplikacji np. produkcji

cych z uszkodzenia formy, dodatkowo informują o stanie zużycia

elementów optycznych. Usprawniająca proces wypełniania

oraz stopniu nasmarowania elementów ruchomych.

gniazda formującego i odprowadzenia gazów poza formę.

Wtryskarki ROBOSHOT monitorują proces otwarcia/
zamknięcia formy w całym zakresie jego ruchu. Ta unikalna na

Pozwala użytkownikowi na ustalenie czasu rozpoczęcia wtrysku
przed zbudowaniem pełnej siły zwarcia. I

FANUC Polska Sp. z o.o. I ul. Tadeusza Wendy 2 I 52-407 Wrocław
tel: (71) 776 61 60 I sales@fanuc.pl I www.fanuc.pl
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BMB na targach Plastpol 2022
zaprezentuje aplikację do produkcji
cienkościennych pojemników na żywność

W

tym roku firma BMB zaprezentuje się na polskim rynku

mowania. Wszystkie parametry mogą być przesyłane do central-

na targach Plastpol 2022 i pokaże aplikację do produkcji

nego systemu sterowania (Przemysł 4.0) poprzez protokół komu-

cienkościennych pojemników na żywność. Aplikacja obejmuje

nikacyjny OPC-UA. Wtryskarkę można bezpłatnie i w dowolnym

w pełni elektryczną maszynę o zmniejszonym zużyciu energii

momencie podłączyć do serwisu posprzedażowego BMB,

i bardzo wysokiej wydajności pod względem produktywności.

w ramach teleserwisu, w celu uzyskania pomocy technicznej

Dzięki wszystkim napędom elektrycznym, silnikom bezpośrednim

i poszukiwania najlepszej wydajności dzięki wsparciu ekspertów

i śrubom rolkowym dążymy do wyjątkowej precyzji i wydajności

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

w sektorze, szczególnie nadającym się również do przetwa-

z czego tylko jedna była hydrauliczna, reszta w pełni elektryczna

rzania materiałów mających kontakt z żywnością oraz w dzie-

i hybrydowa (maszyna hybrydowa BMB to tylko wtrysk hydrau-

dzinie medycyny. Dzięki dedykowanemu profilowi ślimaka do

liczny pod akumulator, a uplastycznianie i otwieranie/zamykanie

produkcji opakowań, przy określonym ciśnieniu 2000 bar i pręd-

elektryczne). Ta ważna informacja pozwala nam zrozumieć,

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

w jaki sposób Polska inwestuje w technologię, energooszczędne

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

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

sażona w system centralnego smarowania olejami, odpowied-

nika, doskonale wpisującego się w filozofię produkcji BMB (ponad

nimi do produkcji żywności i zamkniętym obiegiem chłodzenia

90% maszyn to maszyny hybrydowe i elektryczne), poprzez

cieczą dla wszystkich napędów. Dzięki niewielkiemu obwodowi

lokalną obecność Muehsam w Kielcach, jest silnie zdetermino-

hydraulicznemu pod akumulatorem możemy zapewnić wszystkie

wane, aby coraz więcej inwestować na rynku polskim. Dzięki

ruchy hydrauliczne form, bez konieczności dodawania oddzielnej

doskonałemu stosunkowi jakości do ceny maszyny wyproduko-

jednostki sterującej. Sterowanie CNC Heidenhain dodat-

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

kowo wzmacnia doskonałą wydajność maszyny, gwarantując

pejskie podzespoły, możemy liczyć na wysoką niezawodność

niezwykle wysoką precyzję i niewyczerpane możliwości progra-

produktu, spełniającego najwyższe oczekiwania. I

BMB Spa
Via Enrico Roselli, 12 I 25125 Brescia I Italy
tel.: +39.030.26.89.811 I fax: +39.030.26.89.880
www.bmb-spa.com
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MUEHSAM Rozwiązania Dla Przemysłu Sp.j.
ul. Zagnańska 149 C I 25-563 Kielce
tel.: +48 41 34 35 132 I fax: +48 41 34 46 476
www.muehsam.pl

customization
CZY WIESZ, ŻE WIELE ELEMENTÓW SKUTERA MOŻNA WYKONAĆ Z TWORZYWA Z RECYKLINGU?

Z szerokiej gamy tworzyw pochodzących z recyklingu, produkuje się takie elementy jak: owiewki,
liczniki, bagażniki, błotniki, obudowy.
Jest to idealne rozwiązanie, wprawiające w ruch gospodarkę o obiegu zamkniętym!

BMB, elastyczność i redukcja kosztów.

nas w
Personalizacja to nasza prawdziwa siła. Naturalne predyspozycje dążenia do Odwiedź
zadowolenia
klienta zawsze
PLASTPOL
2022 na
prowadzą nas do konstruowania maszyn, koncentrując się przede wszystkim na produktach
i materiale,
24 - 27 Maya
jego cechach, nie zaniedbując celu jakim jest produkcja z cyklem powyżej wszelkich oczekiwań.
Optymalizacja
Kielce - Polska
procesów za pomocą dedykowanych do produktu maszyn, charakteryzujących się dużą Stoisko
elastycznością,
jest
F1
teraz łatwiejsza do osiągnięcia.
THE INJECTION MOULDING MACHINE

BMB w pełni elektryczne maszyny, o wysokiej
Wielostopniowe wtryskiwanie
w naturalnego.
celu niezależnego
produktywności z poszanowaniem
środowiska

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

Jedna maszyna umożliwia wytwarzanie zupełnie
różnych produktów wykomagających różnych
sił zwarcia czy typów surowca.Pozwala to na
ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA W SŁUŻBIE ŚRODOWISKU.
W świecie, w
którym oszczędność
energii i przestrzeni
redukcja
obniżeniem
kosztów
operacyjnych,
strat staje się koniecznością dla każdego, BMB oferuje pełną serię wtryskarek elektrycznych.
roboczej i konserwacji.
Maszyny wyróżniają, napędzane bezpośrednio przez silniki chłodzone wodą, ślimaki plastyfikujące z innowacyjnymi profilami,
które pozwalają na przetwarzanie tworzyw pochodzenia roślinnego, regranulatów i przemiałów w postaci płatka oraz innych
innowacyjnych kompozytów.
Maszyny BMB z serii FULL ELECTRIC są odpowiedzią na nowe standardy, z jakimi muszą się dziś zmierzyć działy
produkcyjne.
www.bmb-spa.com

www.bmb-spa.com
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Centralny system podawania
i suszenia to przyszłość
Centralny system podawania i suszenia to nieunikniona przyszłość dla każdego nowoczesnego
zakładu opartego na przetwórstwie tworzyw sztucznych. Automatyzacja procesu podawania i suszenia daje możliwość pełnej kontroli parametrów i lepszego gospodarowania zasobami. Zarówno w produkcji seryjnej na bazie jednego typu tworzywa sztucznego, jak i w skomplikowanych procesach produkcyjnych, wykorzystujących wiele rodzajów tworzyw sztucznych i dodatków, dobry system podawania i suszenia jest niezastąpionym rozwiązaniem.
Poniżej przygotowaliśmy listę najważniejszych korzyści, jakie system wnosi dla przedsiębiorstwa.

Łatwa obsługa z jednego miejsca
i pełna kontrola parametrów

gania wygodnie podpinamy pod poszczególne wtryskarki
potrzebny rodzaj tworzywa. Zbiorniki z granulatami są usta-

Centralny system to duża oszczędność czasu, dzięki obsłudze

wione w wydzielonych pomieszczeniach lub transportuje się

wszystkich urządzeń z jednego miejsca. Centralna stacja obsługi

go z silosów zewnętrznych. Daje to dużą oszczędność czasu

daje dostęp do poszczególnych elementów systemu, pełną

i miejsca. Nie ma potrzeby angażowania pracowników do

kontrolę procesu i szybką identyfikację błędów. Łatwo jest zdia-

bieżącego uzupełniania tworzywa przy maszynie, ponieważ ta

gnozować np. wadliwą partię materiału i szybko wycofać

czynność zostaje wyeliminowana. Finalnie oznacza to zaan-

z produkcji. Zyskujemy ponadto możliwości zdalnej obsługi i moni-

gażowanie mniej personelu.

torowania systemu w zakresie podawania, dozowania i suszenia.
Taka scentralizowana i skuteczna kontrola nie jest możliwa
w przypadku pojedynczych stanowiskowych podajników
i suszarek rozlokowanych przy maszynach, których obsługa

Więcej miejsca na hali wtryskowej
i czystsza produkcja
Dzięki wyniesieniu zbiorników z tworzywem, a także suszarek
i stacji dozowania do osobnego pomieszczenia, zyskujemy prze-

sprowadza się zwykle do włącz/wyłącz.

strzeń na hali produkcyjnej. Mamy wówczas większą możli-

Uporządkowany system pracy i procesy

wość np. poszerzenia produkcji o kolejne maszyny wtryskowe.

Mając centralny system podawania, nie ma potrzeby

Obszar przy maszynach staje się bardziej czysty i uporządko-

przewożenia tworzywa po hali i stawiania zbiorników przy

wany. Ograniczamy ruch wózków transportowych oraz sytuacje

maszynach. W systemie podawania dzięki stacji sprzę-

rozsypywania tworzywa przy maszynie.

54 

PlastNews 4’2022

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 

Artykuł promocyjny

Energooszczędność

Większe bezpieczeństwo

W centralnym systemie podawania pojedyncze podajniki

Dzięki centralnemu systemowi wzrasta bezpieczeństwo procesu

stanowiskowe zostają zastąpione wydajnymi pompami stero-

przetwórstwa tworzywa. System bazuje na przemysłowych

wanymi falownikami. Oszczędności prądu są bardzo czytelne,

komponentach i sterownikach, bardziej odpornych na drgania,

wystarczy porównać łączną moc zainstalowaną w podajnikach

zaburzenia i zakłócenia zasilania. W sytuacji błędu lub usterki

stanowiskowych z mocą pomp na falownikach. Dodatkowo

system zdiagnozuje problem i pomoże szybko wrócić do dalszej

zauważalną oszczędność energii elektrycznej przynoszą suszarki

produkcji. W przypadku pojedynczych suszarek i podajników, przy-

centralne. W czasach, kiedy ceny za kilowatogodzinę prądu

porządkowanych do maszyn jakikolwiek problem oznacza wstrzy-

osiągają rekordowy w historii poziom, jest to ogromna korzyść

manie produkcji, a informacja pojawia się z dużym opóźnieniem.

dla przedsiębiorstwa.

Mniej awarii i zabiegów konserwacyjnych
Centralny system oznacza mniej awarii i zdecydowanie rzadszą
ilość zabiegów konserwacyjnych. W tradycyjnym modelu suszenia

Lepszy rating przedsiębiorstwa
Dzięki centralnemu systemowi podawania i suszenia firma
zyskuje również wizerunkowo. Wzrasta ranga zakładu w audytach, a także w opinii klientów.

i podawania każde pojedyncze urządzenie, których niekiedy
w zakładach potrafi być kilkadziesiąt, wymaga regularnej konser-

Możliwość rozbudowy

wacji. W centralnym systemie obsługa zdecydowanie mniej anga-

Systemy mają konstrukcję modułową, dzięki czemu można

żuje personel odpowiedzialny za utrzymanie ruchu, bo serwis

je rozszerzać lub modyfikować wraz z rozwojem działalności

ogranicza się do konserwacji centralnych komponentów systemu.

produkcyjnej. Warto pomyśleć o centralnym systemie szczególnie

Co więcej, podzespoły używane w budowie systemów podawania

na etapie planowania budowy czy rozbudowy hali produkcyjnej.

cechuje najwyższy standard trwałości i odporności na warunki
przemysłowe. Często nie można tego powiedzieć o elementach
stosowanych w stanowiskowych urządzeniach podających, gdzie

Czytaj więcej o centralnych systemach podawania i suszenia:
dopak.pl
W sytuacji dodatkowych pytań dotyczących centralnego
systemu podawania i suszenia prosimy o kontakt z firmą Dopak. I

często decydujące są niskie koszty ich nabycia.

Racjonalne gospodarowanie zasobami
Dzięki monitorowaniu stanów magazynowych i bieżącego
zużycia materiałów zyskujemy lepszą kontrolę zamówień. Łatwiej
jest wtedy zaplanować zakupy surowców i zyskać lepsze ceny
zakupu.

Niezawodny w przypadku wielu tworzyw
Centralny system suszenia idealnie sprawdza się w sytuacji,
kiedy przedsiębiorstwo ma wiele rodzajów tworzyw do obsłużenia.
Wynika to z faktu, iż suszarki centralne są przyporządkowane do
rodzaju tworzywa, a nie do konkretnej maszyny. Dzięki temu cały
proces można racjonalnie i energooszczędnie zaplanować, aby
w ramach jednego cyklu wysuszyć surowiec dla kilku maszyn.
Centralny system jest tak skonstruowany, że po każdym cyklu
podawania rury są dokładnie oczyszczane z pozostałości polimerów. Co za tym idzie, możliwe są szybkie zmiany surowca
na maszynie. Im więcej tworzyw wykorzystujemy do produkcji,
tym więcej korzyści przyniesie centralny system podawania
i suszenia. Dużo łatwiej jest wówczas zapanować nad procesem
gospodarowania tworzywem.

Dopak Sp. z o.o. I ul. Kwiatkowskiego 5a I 54-614 Wrocław
tel.: ( 71) 35 84 000 I dopak@dopak.pl I www.dopak.pl
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LEPSZA STRONA
TECHNIKI

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

OPATENTOWANY
SYSTEM SEPARACJI
DRGAŃ, DYNAMICZNA
STABILIZACJA WAGI
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USTAWIANIE PARAMETRÓW PROCESU WTRYSKU
TWORZYW SZTUCZNYCH CZ. 4

Proces suszenia
w technologii wtryskiwania
Jednym z czynników wpływających na degradację tworzyw sztucznych jest wilgoć. Polimery reagują
z wodą na dwa sposoby: mechaniczna absorpcja wody (higroskopijność) oraz reakcja chemiczna
(np. hydroliza). Jak już zapewne się domyślasz – degradacja wpływa na własności i właściwości polimeru, co może się objawiać wadami na wypraskach i ich osłabieniem. W konsekwencji narażamy się na
reklamację. Duża ilość wilgoci jest zauważalna już na etapie wykonywania przetrysku (rys. 1).

Adam Sobczyński
Ascons

P

roces kontroli zawartości wilgoci w tworzywie sztucznym

jest metoda wodorku wapnia stosowana przez firmę Brabender

to czynność wymagająca użycia specjalistycznych urzą-

Messtechnik, która zastosowana jest w mierniku wilgotności

dzeń. Pomiar wilgotności za pomocą wag analitycznych (grawi-

AQUATRAC-V (rys. 2).

metrycznych) może nie być wystarczający, ponieważ ta metoda

Duża część tworzyw sztucznych, jak np. PP, PE, PS nie ma

ma tendencję do mierzenia innych lotnych składników próbki.

własności higroskopijnych i wilgoć może osadzić się niemal

Metody chemiczne, takie jak miareczkowanie Karla Fischera

wyłącznie na ich powierzchni. Sytuacja jednak ulega zmianie,

jest zbyt kosztowne do szybkiej analizy zawartości wilgoci.

kiedy do tworzywa sztucznego niewykazującego skłonności do

Niezwykle precyzyjną metodą oznaczania wilgotności resztkowej

wchłaniania wilgoci, dodamy wypełniacz, który jest higroskopijny.

Rys. 1  Przykład zawilgoconego oraz wysuszonego przetrysku PP
(źródło: opr. własne)

Rys. 2  M
 obilny miernik wilgotności AQUATRAC-V
(źródło: https://www.brabender-mt.de)
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Rys. 3  Schemat suszarki ze złożem osuszającym. 1 – złoże osuszacza 1 (aktywne);
2 – zawór przełączający 1; 3 – filtr wlotowy; 4 – dmuchawa regeneracyjna; 5 – grzałka
regeneracyjna; 6 – zawór przełączający 3; 7 – zawór przełączający 4; 8 – powietrze
procesowe; 9 – złoże osuszacza 2 (regeneracja); 10 – zawór przełączający 2;
11 – powietrze powrotne; 12 – mikro filtr; 13 – dmuchawa procesowa.
Źródło: https://www.wittmann-group.com/pl.

EFEKTYWNE SUSZENIE TWORZYW WYMAGA:
– doboru odpowiedniej temperatury,
– utrzymania punktu rosy na odpowiednim poziomie,
– stabilnego przepływu powietrza,
– czasu w powyższych warunkach.

W takim przypadku tworzywo zaczyna pochłaniać wilgoć i należy poddać je procesowi
suszenia.
Większość tworzyw posiada jednak własności higroskopijne, są to m.in. PA, PC, PET,
ABS, ASA, w których wilgoć będzie penetrować wnętrze granulatu. W przypadku takich
tworzyw sztucznych należy stosować proces suszenia.
Podstawowe suszarki z wymuszonym obiegiem powietrza pobierają je z otoczenia,
podgrzewają i wprowadzają do suszarki. Tego typu urządzenia nie nadają się do tworzyw
sztucznych silnie higroskopijnych (np. PA). W procesie suszenia takich tworzyw, należy
stosować urządzenia ze specjalnym środkiem osuszającym, w celu osiągnięcia odpowiedniego punktu rosy (rys. 3).

Temperatura
Temperatura jest parametrem, który wpływa na ruch cząsteczek wilgoci w otoczeniu,
a jej odpowiedni dobór jest istotnym aspektem w kontekście suszenia granulatu.
W celu odpowiedzi na pytanie jaka jest najlepsza temperatura suszenia, odpowiedzi
należy szukać w broszurach dostawców granulatu i kartach technicznych dla danego
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Tabela 1. Wstępne parametry suszenia wybranych tworzyw
(źródło: https://www.motan-colortronic.com)
Max. wilgotność
resztkowa [%]

Temperatura
suszenia [°C]

Czas suszenia [h]

<0,1

80

2,5

ABS/PC

0,02

100

3

ASA

<0,1

80

3

PA6

0,1

75

5

PA 30% GF

0,1

80

5

PC

0,02

120

2,5

PE

0,01

90

2

PET (do wtrysku)

0,02

120

4

PMMA

0,08

80

2,5

PP

0,01

100

2,5

PP 40% Talk

0,03

100

3

TPE-U

0,02

90

3

TPE-E

0,05

110

3

TPE-S

0,02

90

3

Tworzywo
ABS

Niemożność osiągnięcia punktu rosy na odpowiednim
poziomie może wynikać m.in. z:
– Nieodpowiedniego lub zużytego środka osuszającego.
Środek osuszający należy wymieniać zgodnie
z czasookresem podanym w dokumentacji technicznej
suszarki.
– Uszkodzone/wypalone grzałki regeneracyjne. Sprawność
grzałek należy sprawdzać min. raz do roku. Jeżeli będą
uszkodzone – wzrośnie punkt rosy.
– Uszkodzone uszczelnienia/węże. Kontroluj stan uszczelnień
i przewodów, którymi przesyłane jest powietrze.
Ewentualne uszkodzenia będą zmniejszać efektywność
suszenia.

tworzywa. Istnieją ogólne wytyczne (tab. 1), ale powinny one być traktowane jako
wstępne parametry nastawcze, a następnie skorygowane po otrzymaniu dokumentów
od dostawcy materiału.

Punkt rosy
Punkt rosy to temperatura, w której wilgoć zawarta w powietrzu ulegnie kondensacji.
W celu zapewnienia skutecznego suszenia, punkt rosy powietrza powinien wynosić od
-25°C do -50°C.
Należy mieć świadomość, że dla suszarek z wieloma złożami osuszającymi, zużyciu
może ulec tylko jedno ze złóż. Wyrywkowa kontrola punktu rosy może uniemożliwić
wychwycenie awarii. Oznacza to, że kontrola punktu rosy musi odbywać się w sposób
ciągły w przestrzeni czasu.

Przepływ powietrza
Przepływ powietrza jest niezbędny do przeniesienia ciepła na granulat i usunięcia
z niego wilgoci. Zalecenia określające niezbędny przepływ powietrza suszącego, mogą
być różne w zależności od producenta suszarki. Na przepływ powietrza ma wpływ wiele
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Rys. 4  Optymalny, akceptowalny i niezalecany stopień wypełnienia lejów suszących tworzywem
(źródło: opr. własne)

czynników m.in. gęstość nasypowa tworzywa, która jest jednostką objętości surowca
wraz z porami i luźną przestrzenią pomiędzy granulkami, zawartość przemiału, objętość
leja suszącego, czystość filtrów itp.
Prawidłowy dobór wielkości leja suszącego zapewnia optymalną pracę całego
zespołu suszącego. Przepływ powietrza jest zaburzony np. wtedy, kiedy zasypujemy
tworzywem lej suszący poniżej połowy jego objętości. W rezultacie zwiększamy ryzyko
przesuszenia lub uszkodzenia termicznego suszonego tworzywa (rys. 4).

Czas suszenia
Czas suszenia jest uzależniony od wielkości leja suszącego i objętości pobieranego
materiału, który zależy m.in. od ilości podłączonych maszyn pod dany lej suszący.
Zasobnik jest zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić przepływ tworzywa zgodnie
z zasadą FIFO. Czas suszenia granulatu oznacza czas, w którym granulat poddany
jest odpowiednim warunkom suszenia. Jeżeli pozostałe parametry są w odpowiedni
sposób ustawione i kontrolowane, utrzymanie stałego czasu suszenia będzie stanowić
gwarancję uzyskania optymalnej wilgotności tworzywa do wtrysku. W przypadku przekroczenia czasu suszenia tworzywa może dojść do pogorszenia własności fizycznych
i przetwórczych materiału. Przykładem może być PA, który zwiększa swoją lepkość
w wyniku przesuszenia, co może utrudniać właściwe wypełnienie gniazda formującego.

Podsumowanie
W przypadku wielu tworzyw sztucznych, a w szczególności materiałów wykazujących
tendencję do wchłaniania wilgoci, kluczowym aspektem jest zastosowanie właściwej
metody suszenia oraz poprawnego ustawienia i utrzymania parametrów suszenia:
temperatury, punktu rosy, przepływu powietrza i czasu. I

61 

PlastNews 4’2022

Targi Plastpol 2022

Szeroka pe

erspektywa

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 

Artykuł promocyjny

Kanitech

na targach Plastpol 2022
Tegoroczna edycja targów Plastpol będzie doskonałą okazją dla firmy Kanitech do zaprezentowania nowości w ofercie oraz zmian organizacyjnych, jakie miały miejsce od początku tego roku. Podczas majowego spotkania branżowego w Kielcach pokazane będą zarówno nowe modele urządzeń
z oferty aktualnych partnerów, jak również cały wachlarz rozwiązań w ramach nowo utworzonego
działu handlowego zajmującego się sprzedażą maszyn wtryskowych i automatyzacji.

Transport granulatu i suszenie
Jednym z filarów działalności firmy Kanitech jest dostawa
urządzeń dedykowanych do podciśnieniowego transportu
granulatów oraz suszarek do tworzyw sztucznych. W ramach
tych grup produktowych Kanitech pokaże rozwiązania związane z centralnymi systemami transportu granulatu VisiBus od
firmy Vismec, jak również pompy podciśnieniowe i podajniki od
tego samego producenta ze sterowaniem Flexbus. Dzięki temu
rozwiązaniu możliwa jest pełna integracja sterowania z dozownikami grawimetrycznymi z serii WSB od firmy Maguire.
Odwiedzającym targi prezentowana będzie również krosownica automatyczna, jak również pierścienie ważące Halo służące
do rozliczania zużycia granulatu oraz kontroli pracy suszarek
z serii Dryplus i Drywell.
W zakresie urządzeń suszących prezentowane będą suszarki
z obrotowym złożem molekularnym z serii Vismec z nowym
sterowaniem ekranem dotykowym. Suszarki będą wyposażone
w pierścienie ważące HALO. Taka konfiguracja z kolei pozwala
na monitorowanie zużycia materiału przez suszarkę oraz automatyczne dostosowanie parametrów suszenia do aktualnej
wydajności, co pozwala na redukcję zużycia energii elektrycznej.
Na stoisku prezentowana będzie również suszarka próżniowa
Maguire z serii ULTRA, ta unikalna technologia zapewniająca
niższe zużycie energii elektrycznej i krótszy czas startu produkcji
zyskała już ogromne grono zwolenników w Polsce.

Dozowanie
Na stoisku dostępne będą również dozowniki grawimetryczne
Maguire z serii WSB z ekranem dotykowym, który zapewnia pełną
integracje z systemem podawania Flexbus. Dodatkowo prezentowany będzie grawimetryczny dozownik barwnika Maguire MGF
oraz volumetryczny dozownik barwnika od firmy Vismec. Urządzenia dozujące od firmy Maguire dzięki swojej jakości i precyzji
są od lat niedoścignionym wzorem dla konkurentów.

64 

PlastNews 4’2022

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 

Artykuł promocyjny

Młyny i regranulacja

Zmiany i nowości

Odwiedzający stoisko E-28 będą mogli zapoznać się również

Ten rok jest istotny dla firmy Kanitech ze względu rozpo-

z młynami z firmy Tria. Prezentowane będą modele dedyko-

częcie współpracy z nowymi partnerami, takimi jak włoski

wane do maszyn wtryskowych z serii JM i JS oraz młyn z serii

producent maszyn wtryskowych, firma Negri Bossi, czy produ-

BM przygotowany specjalnie do mielenia elementów produko-

cent układów plastyfikujących, firma Euroviti. Dzięki temu aktu-

wanych metodą rozdmuchu. W ramach rozwiązań z zakresu

alnie firma Kanitech posiada kompletne portfolio produktów,

odzyskiwania odpadów będzie również możliwość zapoznania

które można zastosować w zakładach zajmujących się prze-

się z pracującą linią do regranulacji od firmy Plasmac. Będzie to

twórstwem tworzyw sztucznych.

najnowszy kompaktowy model Alpha XS dedykowany do zawra-

Uzupełnienie oferty o produkty tych dwóch producentów

cania odpadów foliowych zarówno z rolki, jak i bezpośrednio

pozwoliło na utworzenie zupełnie nowego działu handlowego

trymu z linii do wytłaczania.

oraz na rozbudowę sieci serwisantów. Nowo powstały dział
handlowy poza wspomnianymi maszynami wtryskowymi i ukła-

Chłodzenie

dami plastyfikującymi będzie również odpowiedzialny za roboty

Targi Plastpol są doskonałą okazją, aby przeanalizować

od japońskiego producenta firmy Yushin, maszyny do zgrze-

dostępne rozwiązania z zakresu chłodnictwa. Na stoisku firmy

wania firmy Cemas Elettra oraz elementy do szybkiego montażu

Kanitech można będzie zobaczyć chłodnię adiabatyczną 3DK

form od firmy Kosmek.

od firmy Frigel wyposażoną w najnowsze sterowanie 3PR 4.0.
Prezentowany będzie również pełen wachlarz jednostek stano-

Maszyny Negri Bossi

wiskowych od małych termostatów po najnowszym model

Podczas wystawy prezentowana będzie w pełni elektryczna

urządzenia Microgel RSD. Rozwiązania firmy Frigel pozwa-

maszyna z serii Nova eT o sile zamykania 100T współpracu-

lają na redukcję zużycia energii elektrycznej, poprawę efek-

jąca z robotem Yushin z serii RC. Maszyny elektryczne są istotną

tywności produkcji, a przy tym są bardzo przyjazne dla środo-

grupą w portfolio firmy Negri Bossi. Włoski producent już od

wiska. W obecnej sytuacji rynkowej i rosnących cenach energii

2002 roku podjął decyzję o rozwoju takiej serii maszyn, a obecnie

dobór optymalnego systemu chłodzenia jest kluczowy dla utrzy-

dzięki połączeniu z japońską firmą Nissei Plastics rozwój tej

mania rentownej produkcji, dla tego w tym celu warto zajrzeć

grupy produktów stał się jeszcze bardziej istotny. To, co wyróżnia

na stoisko firmy Kanitech i omówić możliwości poprawy systemu

firmę Negri Bossi to pełna oferta produktowa od maszyn o sile

chłodzenia.

zamykania 50T po maszyny o sile zamykania 7000T.
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Roboty i automatyzacja

współpracy z odbiorcami, ponieważ znacznie trudniej jest znaleźć

Na stoisku Kanitech zaprezentowany będzie również robot

producenta oferującego obie technologie wtrysk i zgrzewanie niż

kartezjański Yushin z serii RC z 5 osiami sterowanymi serwo-

przenieść samą produkcję wtryskową. Na stoisku firmy Kanitech

napędami. Firma Yushin jest jednym z największych japońskich

prezentowana będzie nowa maszyna do zgrzewania wibracyj-

producentów robotów dedykowanych do maszyn wtryskowych.

nego 911 MK2. Ta seria maszyny posiada nowy interfejs użytkow-

Szeroki wachlarz dostępnych modeli robotów, doskonała jakość

nika, zmieniony układ, aby zapewnić jeszcze bardziej ergonomiczne

i precyzja oraz intuicyjny interfejs użytkownika plasują firmę

warunki pracy dla operatora oraz wbudowane funkcje związane

Yushin w ścisłej czołówce dostawców robotów do wtryskarek.

z przemysłem 4.0 do rejestrowania i analizowania danych.

Maszyny do zgrzewania

Układy plastyfikujące

Dla wielu firm w Polsce zajmujących się produkcją wtryskową

Uzupełnieniem oferty dla zespołu zajmującego się wtryskar-

maszyny do zgrzewania od włoskiego producenta firmy CEMAS

kami i automatyzacją są układy plastyfikujące od firmy Euro-

ELETTRA mogą być doskonałym uzupełnieniem ich linii produk-

viti. Ten włoski producent posiada pełen wachlarz cylindrów,

cyjnej. Możliwość zaoferowania do klientów końcowych zarówno

ślimaków i końcówek ślimaków, z czego większość kompo-

procesu wtrysku, jak i zgrzewania sprawia, że oferta wtryskowni jest

nentów dedykowanych do maszyn wtryskowych europejskich

bardziej atrakcyjna. Pozwala również na budowanie długofalowej

producentów jest dostępna w wysyłce w 48h.

Elementy do szybkich przezbrojeń
Co więcej, w ofercie Kanitech dostępne są również rozwiązania z zakresu szybkich przezbrojeń, takie jak klemy pneumatyczne i hydrauliczne od japońskiego producenta, firmy Kosmek.
Podsumowując, oferta firmy Kanitech rozwija się bardzo dynamicznie, a portfolio produktów pozwala obecnie na kompletną
obsługę zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych. Nadchodzące targi będą idealną okazją do zapoznania się z nowościami, możliwościami nowego zespołu technicznego, i zobaczenia wymienionych wyżeń rozwiązań na własne oczy.
Cały zespół firmy Kanitech serdecznie zaprasza do odwiedzenia stoiska E-28 podczas tegorocznej edycji targów Plastpol
w Kielcach. I

KANITECH Michał Królik I ul. Warszawskie Przedmieście 15 I 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.: (25) 749 70 34 I fax: (25) 740 42 43 I biuro@kanitech.pl I www.kanitech.pl
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Prawie 500 firm zgłosiło
swój udział w targach.
Dołącz do najlepszych!
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 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 

O co chodzi z tym skurczem?
Jedną z głównych przyczyn bezsenności konstruktorów form wtryskowych jest skurcz. On to najczęściej powoduje niezgodności wymiarowe, deformacje i wypaczenia wyprasek, i późniejsze trudne rozmowy z klientami. Z kolei wśród klientów narzędziowni, późniejszych użytkowników form, zdarza się
nierzadko niezrozumienie dla faktu, że coś takiego, jak skurcz, istnieje i może być przyczyną poważnych problemów w uruchomieniu produkcji. Często mamy do czynienia z sytuacją, gdy klient ma pretensje do konstruktora, że ten nie przewidział prawidłowo skurczu, bo przecież: „on tu jest fachowcem...” Skąd zatem bierze się skurcz, jak go przewidywać, jak ograniczać, czy można go kontrolować
i nim sterować? I dlaczego jest to czasem tak trudne?

Ireneusz Bukszyński

Skurcz jest zjawiskiem spowodowanym przez zmianę objętości właściwej tworzywa, wraz ze
zmianą temperatury i ciśnienia. Najlepiej obserwować te zmiany na wykresie PVT (ciśnienie,
objętość właściwa, temperatura).

Rys. 1  

Czynniki wpływające na skurcz

Dla zrekompensowania ubytku objętości wypraski, konieczna

Jak widać jest to zjawisko zależne od wielu czynników,

jest korekta wymiarów gniazd formujących.

w dodatku zmienia się w czasie wraz z nimi. Największy

Zjawisko skurczu nie zachodzi w wyprasce jednakowo. Oprócz

jest skurcz objętościowy, ale ponieważ jest on uzupełniany

wspominanych czynników zewnętrznych, wpływ ma również

w trakcie fazy docisku, nie będziemy się tutaj na nim skupiać.

geometria gniazda i budowa formy: inaczej skurcz przebiega

Z punktu widzenia formy, dominujące znaczenie ma skurcz

w miejscach o grubszych przekrojach ścianek, inaczej w miejscach

liniowy (lub przetwórczy), który następuje po usunięciu wypraski

o różnej odległości od przewężki, zależy od orientacji przepływu

z gniazda. Wyróżniamy dwa jego rodzaje: po pierwsze pier-

strumienia tworzywa, temperatury formy w danym miejscu itd.

wotny – przyjmuje się, że zachodzi w trakcie pierwszych 24 h

Wszystko te powoduje spadek i zróżnicowanie ciśnienia na

po wtrysku; a po drugie wtórny – może trwać nawet do kilku

drodze przepływu, a co za tym idzie różnorodność skurczu.

tygodni. Producenci tworzyw podają wartości skurczu pierwot-

Skutkiem są zmiany wymiarowe wypraski, jej deformacje

nego. Skurcz wtórny przeważnie jest pomijalny, jednak w niektó-

i odkształcenia. Jest to zjawisko bardzo złożone i aby prawi-

rych tworzywach częściowo krystalicznych może sięgnąć 0,3%

dłowo wykonać formę, konieczne jest pełne zrozumienie

i wtedy już nie może być ignorowany.

tego procesu.
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Rys. 2  

Rys. 3  

Rys. 4  Fragment karty materiałowej - typowe wartości skurczu dla tworzyw termoplastycznych
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Podstawowym atrybutem wpływającym na kurczenie się
wypraski jest sam materiał, z jakiego ją wykonano. Teoretyczne,
średnie wartości skurczu dla różnych rodzajów tworzyw są
znane. Typowe wartości podano na rys. 3.
Jednak może być to pułapką, ponieważ, jak wspomniano,
skurcz nie jest jednorodny. Producenci najczęściej podają dwie
wartości skurczu: prostopadły i równoległy do kierunku płynięcia.
Należy pamiętać, że są to tylko wskazówki, bowiem wartości te
wyznaczono na znormalizowanych próbkach, w określonych, standardowych warunkach. Wygląd takiej próbki pokazano na rys. 5.
W rzeczywistej wyprasce warunki płynięcia, wypełniania
i stygnięcia są znacznie bardziej skomplikowane niż w takiej
próbce. Ponadto wartość skurczu podawana jest w pewnych,
często szerokich, przedziałach. Bywa przez to, że to produ-

Rys. 5  Próbka do wyznaczania wartości skurczu liniowego

cenci tworzyw są czasem oskarżani o to, że wypraska nie
spełniła założeń, pomimo kierowania się ich wytycznymi.
Dostawcy materiałów nie mogą być jednak posądzani o wprowadzanie w błąd za niewłaściwe określenie współczynnika skurczu.
Istnieje zbyt wiele zmiennych, nad którymi nie mają kontroli. Oprócz
wspomnianych już grubości ścianek, długości przepływu i orientacji
strumienia, są jeszcze: wielkości kanałów doprowadzających i przewężki oraz parametry procesu: temperatura uplastyczniania, temperatura formy, czas wtrysku, czas i ciśnienie docisku, czas chłodzenia
i przeciwciśnienie. Wszystko to wpływa na to końcową wartość
skurczu. Na rys. 6 zaprezentowany został przykład wypraski,
w której zmianie uległ tylko jeden parametr – czas chłodzenia. Rezultatem była zmiana długości całkowitej wypraski o 4 mm.

Rys. 6  

Istnieje duża różnica skurczu między tworzywami amorficznymi
a częściowo krystalicznymi. Te drugie, ze względu na fakt, że tworzą
częściowo strukturę uporządkowaną, kurczą się znacznie bardziej.
Kolejny ważny czynnik wpływający na skurcz to grubość
ścianek formowanego elementu. Ogólnie wraz z jej wzrostem
skurcz rośnie

Rys. 7  Schemat struktury wewnętrznej tworzyw:
a) amorficznych, b) częściowo krystalicznych

Rys. 8  Niektóre parametry wtrysku i ich wpływ na skurcz

Rys. 9  P
 rzykład deformacji wypraski
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 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 
Temperatura formy również ma duży wpływ na wymiary
wypraski. Współczynnik skurczu zmienia się w zależności od
temperatury powierzchni gniazda. Generalnie skurcz jest duży,
gdy temperatura jest wysoka.

wyrobach. Narzędziownia nie ma poza tym kontroli nad parametrami procesu.
Z kolei wtryskownie, mając kontakt z konstruktorem wyrobu
mogą, już na etapie powstawania projektu, zadbać o to, aby

Ciśnienie i czas docisku to kolejne paramenty, za pomocą

wyrób był technologiczny. Nieocenione usługi oddaje tu symu-

których można sterować skurczem. Wysokie ciśnienie i długi

lacja wtrysku, która w ostatnich latach poczyniła duże postępy

czas wpływają na zredukowanie skurczu.

i umożliwia przewidzenie z dużą dokładnością procesów zacho-

Kształt przewężki jest także istotny. Ogólnie rzecz biorąc,

dzących podczas wtrysku, łącznie ze skurczem i deformacjami.

istnieje tendencja do zmniejszania się skurczu w miarę zwięk-

Jak wspominano wcześniej, ilość zmiennych jest tak duża, że

szania się pola przekroju poprzecznego przewężki. Również

zrzucanie całej odpowiedzialności na jedną czy druga stronę,

w przypadku przewężki krawędziowej, skurcz jest mniejszy niż

jakkolwiek wygodne, jest ślepą uliczką i prędzej czy później

w przypadku przewężki tunelowej czy punktowej.

się zemści. W końcu celem jest bezproblemowe uruchomienie
produkcji, a nie spychanie problemu na innych. Dlatego najbar-

Jaką wartość skurczu należy podać?

dziej pożądaną sytuacją jest ścisła współpraca narzędziowni

Przy wypraskach prostych, gdzie nie ma wymiarów krytycz-

i wtryskowni. Wszelkie wątpliwości, ewentualne problemy

nych, przyjęcie skurczu średniego zwykle wystarcza. Jednak

należy szczerze przedyskutować na początku, gdyż zmiany

wtedy, gdy mamy do czynienia z wypraskami technicznymi,

i modyfikacje w gotowym narzędziu to scenariusz, w którym

o wysokich wymaganiach wymiarowych, wskazane jest bardziej

nikt nie wygrywa.

kompleksowe podejście.
W praktyce najczęściej narzędziownie żądają od wtryskowni

Podsumowanie

podania wartości skurczu. Ma to pewne uzasadnienie, ponieważ

Temat skurczu jest zbyt rozległy, aby należycie go opisać

wtryskownie zwykle mają kontakt ze znacznie większą ilością

w ramach pojedynczego artykułu. Liczę jednak, że udało mi się

form niż narzędziownie, przede wszystkim od strony technolo-

zasygnalizować złożoność tego zjawiska i zachęcić konstruk-

gicznej. Często mogą się wzorować na istniejących, podobnych

torów, i technologów do dalszego jego zgłębiania. I
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Technika laserowa
Rozwój techniki laserowej w ciągu ostatnich lat umożliwił produkcję wielu urządzeń, które z powodzeniem wypierają tradycyjne technologie. Urządzenia te są proste w obsłudze, wydajne i niezawodne.

Łukasz Stanek
dyrektor Technigo

Technologia czyszczenia laserowego

ultradźwiękowego polega natomiast na umieszczeniu przetwo-

Tradycyjne metody czyszczenia powierzchni to: czyszczenie

rzonych części w środku czyszczącym i wykorzystaniu efektu

mechaniczne, czyszczenie chemiczne i czyszczenie ultradźwię-

wibracji generowanego przez fale ultradźwiękowe.

kowe. Czyszczenie mechaniczne polega między innymi na skro-

Obecnie te trzy metody czyszczenia nadal dominują na rynku,

baniu, wycieraniu, szczotkowaniu, piaskowaniu i innych mecha-

ale ich zastosowanie jest ograniczone ze względu na wyma-

nicznych metodach usuwania zabrudzeń powierzchniowych.

gania ochrony środowiska i precyzji pracy. Metoda czysz-

Czyszczenie chemiczne na mokro wykorzystuje natryskiwanie,

czenia mechanicznego nie spełnia wymogów o zachowaniu

prysznic, moczenie i inne środki w celu usunięcia powłoki przy-

czystości w miejscu pracy, dodatkowo powodując uszko-

legającej do powierzchni czyszczonej. Metoda czyszczenia

dzenia powierzchni czyszczonego przedmiotu. Metoda czysz-

Czyszczenie laserowe doskonale
sprawdza się w czyszczenie szkła,
metalu, form wtryskowych materiałów
polimerowych, form wulkanizacyjnych
gumy oraz szeregu różnych innych
materiałów.

72 

PlastNews 4’2022

czenia chemicznego może zanieczyszczać środowisko, a efekt

W procesie czyszczenia laserowego wykorzystuje się głównie

uzyskanej czystości jest bardzo ograniczony, zwłaszcza gdy

następujące cechy lasera:

skład brudu jest złożony i konieczne jest wielokrotne dobieranie

– Laser może osiągnąć wysoką koncentrację energii w czasie

różnych środków czyszczących. Metoda czyszczenia ultradźwię-

i przestrzeni, a skupiona wiązka lasera może generować

kowego daje bardzo dobry efekt czyszczenia, lecz czyszczenie

wysoką temperaturę kilku tysięcy stopni lub nawet dziesiątek

mikronowych cząstek brudu jest nieskuteczne. Wielkość zbior-

tysięcy stopni w pobliżu ogniska, powodując parowanie lub

nika myjącego ogranicza zakres i złożoność obrabianych części,

rozkład brudu.

a suszenie detalu po czyszczeniu generuje kolejne problemy.

– Wiązka laserowa ma mały kąt rozbieżności oraz znakomitą

Wraz ze wzrostem świadomości ludzi w zakresie ochrony

kierunkowość.

środowiska pojawiły się ogromne wyzwania dla rozwoju branży

– Wiązka laserowa może generować rezonans mechaniczny

czyszczącej na całym świecie. Odpowiedzią na te wyzwania

poprzez generowanie fal ultradźwiękowych na powierzchni

stała się technologia czyszczenia laserowego.

stałej, dzięki czemu brud zostaje złamany i odpada.

Technologia czyszczenia laserowego sprowadza się do wyko-

W produkcji opon samochodowych formy opon muszą być

rzystania wysokoenergetycznych wiązek laserowych do napro-

czyszczone co dwa do trzech tygodni, a cała forma musi być

mieniowania powierzchni przedmiotu obrabianego w celu

dokładnie czyszczona co kilka miesięcy. Tradycyjnie czyści się

natychmiastowego odparowania lub usunięcia brudu, plam rdzy

je przy użyciu metody chemicznej lub za pomocą piaskowania,

lub niepożądanych powłok na powierzchni. Jest to stosunkowo

co jest nie tylko drogie, hałaśliwe i zanieczyszcza środowisko,

nowa technologia oparta na interakcji lasera i materii. W porów-

ale również wpływa na jakość powierzchni formy. Ponadto

naniu z tradycyjnymi metodami czyszczenia, takimi jak trady-

tego typu metoda czyszczenia nie może być realizowana na

cyjna metoda czyszczenia mechanicznego, chemiczne czysz-

maszynie, a demontaż formy przed czyszczeniem i montaż

czenie antykorozyjne, czyszczenie ultradźwiękowe o wysokiej

formy po czyszczeniu zajmuje dużo czasu. Wpływa to nieko-

częstotliwości, ma oczywiste zalety. Jest skuteczna, szybka,

rzystnie na normalne działanie linii produkcyjnej oraz podwyższa

tania, generuje niskie naprężenia termiczne i mechaniczne, nie

koszty obsługi. Korzystając z technologii laserowej do czysz-

uszkadza powierzchni, odpady zaś powstające podczas czysz-

czenia form, nie musimy jej demontować. W zależności od ilości

czenia nadają się do recyklingu, nie zanieczyszczają środowiska

osadów na powierzchni formy i struktury mieszanki gumowej,

oraz nie uszkadzają zdrowia operatora.

oczyszczenie zestawu form zajmuje tylko 45-90 minut (w tym
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załadunek i rozładunek oraz czyszczenie części po obu stronach

trod, jednak z powodzeniem można je stosować w spawaniu

formy). Ponieważ powierzchnia formy może odbijać wiązkę lase-

elementów dekoracyjnych, z cienkich blach czy też stali

rową, nie zostanie uszkodzona przez laser. Czyszczenie lase-

nierdzewnej.

rowe jest bardzo elastyczne, użytkownicy mogą wykorzystać tę

Spawy po przetarciu czyściwem nie wymagają żadnych

technologię do zastąpienia innych używanych metod. Obecnie

dodatkowych zabiegów: wytrawiania, szlifowania, polerowania

czyszczenie form do opon bez demontażu z maszyny jest reali-

– wyglądają znakomicie i mogą stanowić element dekoracyjny.

zowane na liniach produkcyjnych opon wiodących producentów.

Spawanie laserowe można stosować także do łączenia różnych

Czas czyszczenia jest ograniczany do minimum, gdyż nie trzeba

materiałów – na przykład aluminium i mosiądz, a nawet tytanu.

czekać na ostygnięcie formy – czyszczenie laserem można

Użycie gazu osłonowego dodatkowo poprawia jakość spoiny.

stosować na gorącym narzędziu.

Technologia spawania laserem z powodzeniem jest wykorzysty-

Zastosowanie technologii czyszczenia laserowego jest promowane i stosowane w Europie od kilku lat, a produkty są coraz

wana także do napraw form wtryskowych, ślimaków jako mikronapawarki.

lepsze, dokładniejsze i tańsze. Obecnie ta wysokowydajna i tania
metoda czyszczenia form do gumy i do materiałów polimero-

Znakowanie laserowe

wych jest praktycznie jedyną alternatywą przy zaostrzających

Znakowanie laserowe pozwala na trwałe znakowanie

się normach ochrony środowiska. Uważa się, że na podstawie

powierzchni z niesamowitą szybkością. Poprzez „znakowanie

ciągłego doskonalenia tej technologii, wraz z masową produkcją

laserowe” uzyskujemy różne wykończenia w różnych materia-

urządzeń, będzie ona odgrywać ważną rolę w czyszczeniu form

łach, w zależności od potrzeb i wykonywanej przez nas konfi-

oraz innych gałęziach przemysłu.

guracji. Znakowanie laserowe umożliwia szybkie, wysokojakościowe wykończenie ze złożonymi szczegółami.

Spawanie laserowe

Urządzenia do znakowania laserowego są przeznaczone do

Spawanie laserem już od dawna ma zastosowanie w przemyśle, jednak ręczne urządzenia to stosunkowo nowe rozwią-

znakowania i grawerowania laserowego, ale w zależności od
materiału i grubości mogą nawet ciąć.

zanie. Szybkość pracy, wysoka dokładność spoiny przy zacho-

Sprzęt laserowy posiada różne rodzaje połączeń oraz zintegro-

waniu bardzo małych odkształceniach termicznych łączonych

wane, łatwe w obsłudze oprogramowanie. Ponadto umożliwia

metali sprawiają, że jedna spawarka jest średnio 2,5 razy

znakowanie i grawerowanie obrazów tekstowych z dużą prędko-

wydajniejsza od tradycyjnych metod. Spawanie laserowe

ścią. Przemysłowe znakowarki laserowe to urządzenia laserowe

nie zastąpi oczywiście metody TIG, MIG czy zwykłych elek-

o małej objętości, przenośne i praktyczne. I
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SYSTEMY GK W PRAKTYCE. CZ. 4

Systemy GK z rozdzielaczem
Maryla Marciniak

SYSTEM GK (RYS. 1) SKŁADA SIĘ Z:
– tulei wtryskowej (wraz z grzałką i termoparą), która

– dysz GK (omówionych w poprzednich częściach), których

przejmuje strumień tworzywa z dyszy wtryskarki

zadaniem jest doprowadzenie tworzywa z rozdzielacza do

i doprowadza go do rozdzielacza,

gniazd wyprasek w jednorodnej temperaturze, zachowując

– rozdzielacza zapewniającego rozprowadzenie

maksymalną izolację w gnieździe, by nie odprowadzać ciepła

kanałów dolotowych do dysz wtryskowych w sposób

do formy, a także pozostawienie założonego śladu po wtrysku

zapewniający:

(przez zastosowanie właściwego rozwiązania końcówki),

• jednorodne warunki termiczne tworzywa,

– pierścienia centrującego służącego do właściwego

• jednakowe drogi dolotowe do dysz – zbalansowanie

ustalenia rozdzielacza w formie,

systemu,

– podkładek dystansowo-nośnych stanowiących izolację

• brak stref zalegania tworzywa,

pomiędzy rozdzielaczem a płytą mocującą i pełniących

• jak najmniejsze zmiany ciśnienia (dzięki właściwej

funkcję podpór nośnych rozdzielacza. Są one zwykle

konstrukcji i zapewnieniu bardzo wysokiego poleru

umieszczane w osi dysz. Muszą być one wykonane

w kanałach dolotowych),

z materiału o małej przewodności cieplnej (ceramika,

• optymalizację mocy koniecznej do jego nagrzania dzięki
właściwemu kształtowi,

tytan, stal wysokostopowa). Nie stosuje się ich
w przypadku rozdzielaczy przykręcanych do formy.

Budowa systemu GK

W przypadku, gdy nie jest znana maszyna,

skowej filtra. Jednakże należy się wtedy

System gorąco kanałowy służy do

na której ma pracować system, producent

liczyć ze znacznym spadkiem ciśnienia

przedłużenia drogi stopionego tworzywa

GK dostarcza tuleję bez promienia, jego

przetwarzanego materiału.

z dyszy wtryskarki do wyprasek w celu

wykonanie pozostawiając narzędziowni.

Utrzymanie właściwej temperatury

zlikwidowania odpadu, bądź jego znaczą-

Istotnym elementem zapewniającym

cego ograniczenia. Należy pamiętać, że

prawidłowy przepływ tworzywa z ustnika

zadaniem systemu GK nie jest podgrze-

wtryskarki do kanału tulei wtryskowej jest

Rozdzielacz

wanie, a jedynie utrzymanie właściwej

spełnienie warunku, by średnica kanału dolo-

Zwykle jest to belka służąca rozpro-

temperatury tworzywa. Przykładowy

towego w dyszy wtryskarki nie była znacząco

wadzeniu stopu do dysz wtryskowych

schemat 2-krotnego systemu GK został

mniejsza niż średnica dolotu w tulei.

w taki sposób, aby tworzywo trafiało do

tworzywa zapewnia grzałka opaskowa.

W przypadku przetwórstwa tworzyw

każdej z dysz, przebywając taką samą

z recyklingu, które mogą być zanieczysz-

drogę i utrzymując tę samą temperaturę

Tuleja wtryskowa

czone wtrąceniami nieferromagnetycz-

tworzywa w dolocie do dysz wtryskowych.

Ze względu na współpracę z ustnikiem

nymi (niemożliwymi do usunięcia przez

Dzięki temu zagwarantowane jest jedna-

wtryskarki powinna mieć wykonany promień

sita w przestrzeni zasypowej wtryskarki),

kowe ciśnienie stopu, które jest podstawą

0,5-1 mm większy niż promień ustnika.

możliwe jest zastosowanie w tulei wtry-

uzyskania jednakowej jakości wyprasek.

przedstawiony na rys. 1.
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Rys. 1  Przykładowy schemat dwukrotnego systemu GK

Zbalansowanie rozdzielacza nie jest

różnych masowo wyprasek można kory-

tworzywa, by docierając do dyszy, miało

trudne w przypadku systemu 2-krotnego

gować praktycznie, stosując różne wiel-

tę samą drogę płynięcia. Te rozwią-

symetrycznego (gdy oś symetrii rozdzie-

kości przewężek w dyszach.

zania są zawsze specjalne i właściwą

lacza przebiega w osi tulei wtryskowej).

Jednakże takie przypadki zdarzają się

Inaczej rzecz się ma, gdy brak tej syme-

rzadko i najczęściej rozdzielacz 2-krotny

trii. Wówczas istnieje konieczność geome-

jest elementem standardowym.

konstrukcję rozdzielacza zapewnia
producent GK.
Dla systemów 4-krotnych symetrycz-

trycznego wyrównoważenia przez zasto-

Inna sytuacja ma miejsce w przy-

sowanie różnej geometrii kanałów doloto-

padku rozdzielacza 3-krotnego, gdy

rozpływu tworzywa:

wych. Niewielkie różnice dróg dolotowych

zbalansowanie

wymaga

– gdy położenie punktów wtrysku jest

w rozdzielaczu, a także wtrysk dwóch

wykonania w belce dodatkowej drogi

symetryczne względem osi X i osi Y

systemu

Rys. 2  System GK 4-krotny w linii
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nych istnieją trzy możliwości rozwiązania

Rys. 3  Przykłady naturalnego zbalansowania systemu GK

i ich rozstaw względem tych osi jest

zmianę kierunku tworzywa zamiast zaśle-

taki sam lub bardzo zbliżony, stosuje się

piania otworu na jego końcu (rys. 4, 5).

doloty w kształcie „X”,

Brak możliwości zalegania tworzywa

– w przypadku, gdy rozstawy zna-

w

kanałach

eliminuje

możliwość

cząco się różnią, bądź wymagana jest

degradacji tworzywa oraz zaciągania

bardzo duża powtarzalność wymiarowa

tworzywa innego koloru w przypadku

wyprasek, zalecane jest zastosowanie

zmian barwnika.

dolotów w kształcie litery „H”,

Kolejnym istotnym zadaniem rozdzie-

– stosunkowo proste jest również wyrów-

lacza jest właściwe dobranie kanałów

noważenie rozdzielacza symetrycznego

przepływu materiału – tak, by straty

w linii (rys. 2).

ciśnienia w systemie GK były możliwie

Inne przypadki systemów 4-krotnych

najmniejsze. Średnice kanałów muszą

wymagają zwykle specjalnego zaangażo-

być optymalne – ani za duże, ani za małe.

wania działu technicznego producenta GK

Ich powierzchnia musi być wysoko pole-

z wykonaniem symulacji wtrysku włącznie.

rowana, aby zmniejszyć opory płynięcia

Rys. 4  System GK ze strefami zalegania
tworzywa

Rys. 5  System GK z wkładkami
stożkowymi bez stref zalegania
tworzywa

Przypadek systemu 6-krotnego syme-

i obniżyć straty ciśnienia. Producenci

trycznego ma jedną możliwość zbalanso-

GK posiadają narzędzia pozwalające na

temperatury – gwarantującej jednakową

wania.

symulację tych zmian i zastosowanie

temperaturę stopu wzdłuż kanałów dolo-

optymalnych kanałów dla danego mate-

towych. Warunek ten jest gwarantowany

riału i masy wypraski.

przez właściwe rozmieszczenie grzałek

Wprawdzie jest uzyskana jednakowa
droga płynięcia do każdego z gniazd,
jednakże

w

przypadku

w rozdzielaczu i dobranie prawidłowego

wyprasek

Konieczna do zainstalowania moc

o specjalnych wymaganiach tolerancji

rozdzielacza zależy od jego objętości.

wymiarowych wpływ zmiany kierunku

Obserwuje się obecnie tendencję do

Istnieją dwa główne rodzaje grzałek do

dolotów

utrudnieniem

„odchudzania” rozdzielaczy. Przyjmowany

rozdzielacza – grzałki elastyczne do kształ-

w uzyskaniu powtarzalnych wyprasek.

do obliczeń przelicznik mocy mieści się

towania w wybraniu pod grzałkę oraz

może

być

W/cm3

miejsca wyjścia kabli.

W takiej sytuacji bezpieczniejsze jest

w granicach od 1,8

(dla tworzyw

grzałki wygięte na rozmiar, zwykle zapraso-

zastosowanie układu 4- lub 8-krotnego.

typu PE, PP, PUR, POM) do 2,2 W/cm3

wywane stopami miedzi. Każda z zamon-

dla materiałów o wyższych temperatu-

towanych grzałek powinna być sterowana

rach przetwórstwa (PC, PA6, PA6.6 itd.).

odpowiadającą jej termoparą. Termopara,

Przykłady zbalansowania systemów
4, 8, 16, 32 pokazano na rys. 3. W ten
sam sposób uzyskuje się również większe
krotności.

Aby uniknąć strat ciepła i efektu komi-

jeżeli to możliwe, powinna być zagłębiona

nowego, rozdzielacz powinien mieć

w rozdzielacz i umieszczona w połowie

Poza właściwym zbalansowaniem

możliwie minimalny kontakt z formą. Musi

odległości między osią kanału doprowa-

rozdzielacza bardzo ważne jest, by jego

być zabudowany zgodnie ze wskazów-

dzającego tworzywo i osią grzałki.

konstrukcja zapewniała brak stref zalegania

kami producenta systemu.

W

następnym

artykule

zostaną

tworzywa. Wszystkie renomowane firmy

Poza wymienionymi wyżej uwagami

omówione różnice w budowie systemów

GK przeszły od wielu lat na stosowanie

dotyczącymi rozdzielacza bardzo istotną

GK w zakresie przylegania dysz do

wkładek stożkowych, które zapewniają

rolą spełnia zapewnienie jego jednorodnej

rozdzielaczy. I
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Artykuł promocyjny

Magnetyczne systemy
mocowania form
Dobry start – szybka wymiana

niskie koszty inwestycji oraz efektywny i relatywnie krótki czas

M-TECS to oszczędność czasu, krótkie czasy przestoju,

amortyzacji mogą przekonać tych przedstawicieli branży prze-

wysoka produktywność, niskie koszty przezbrojenia.

twórstwa tworzyw sztucznych, którzy stawiają na elastyczność

Wszędzie tam, gdzie konieczność produkowania krótkich serii

i szybkość procesu produkcji.

detali, generuje potrzebę częstej wymiany form, system mocowania magnetycznego M-TECS oferuje optymalne korzyści:

Sprawdzony w wymagających warunkach

– krótkie czasy przestoju,

Systemy mocowania M-TECS pierwotnie pochodziły z zasto-

– niskie koszty przezbrojenia,

sowań w przemyśle ceramicznym. Stosowane były tam od dzie-

– wzrost produktywności.

sięcioleci w znacznie trudniejszych warunkach pracy niż w prze-

Jest on idealny dla branży przetwórstwa tworzyw termopla-

myśle tworzyw sztucznych i sprawdziły się tam doskonale.
Systemy M-TECS P i H-TECS R przekonują swoją siłą, bezpie-

stycznych lub termoutwardzalnych oraz gumy.
M-TECS to system mocowania magnetycznego, wprowa-

czeństwem i niezawodnością. Ogólna obsługa i logika systemu

dzający nowe standardy w technice magnetycznych systemów

jest niezwykle elastyczna oraz przyjazna dla użytkownika. Inter-

wymiany form w obróbce tworzyw sztucznych. Systemy

fejs zgodny z Euromap ułatwia implementację systemu, minimali-

M-TECS P, M-TECS R/H-TECS R bazują na technologii trwa-

zując nakłady inwestycyjne.

łych magnesów. Specjalne podłużne, kwadratowe lub mieszane

Ponad 30-letnie doświadczenie w dziedzinie magnetycznych

pola magnesujące zapewniają niezrównane bezpieczeństwo, siłę

systemów mocujących zagwarantowało produktom M-TECS

i pewność mocowania.

wiodącą pozycję technologiczną na rynku.

Wersja wysokotemperaturowa M-Tecs R to opatentowany

Magnetyczny system mocowań M-TECS posiada wiele zalet:

system szybkiego mocowania form we wtryskarkach, prasach

wszelkie niestandardowe formy wtryskowe można wymienić

i prasach transferowych, zarówno pionowych, jak i poziomych.

w łatwy i szybki sposób, nie zmieniając ustawień narzędzia.

Dostępne w 2 wersjach: płyty magnetyczne i płyty magnetyczne

Mocowanie na całej powierzchni powoduje znikome zużycie

ze zintegrowanymi elementami grzejnymi.

narzędzia, a co za tym idzie pozwala na zmniejszenie kosztów

H-Tecs R to kompletna linia płyt grzewczych z gwarantowaną

utrzymania narzędzia. Sam system nie zawiera elementów

∆T +/- 3° do 5°C, mierzoną w odległości 50 mm od zewnętrznej

ruchomych i w zasadzie nie wymaga specjalnej konserwacji.

krawędzi.

Można go dostosować do już funkcjonujących maszyn bądź

Systemy można stosować we wszystkich typach maszyn

adaptować go do całkiem nowych projektów.

(pionowych i poziomych) i są łatwe w montażu. Stosunkowo

Rys. 1  System M-Tecs P
z kwadratowymi polami
magnetycznymi

Rys. 2  System M-Tecs R + płyta grzewcza H-Tecs R
do pracy w temperaturach do 230˚C
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Rys. 3  S
 ystem M-Tecs P składający się
z dwóch części

 Narzędziownia 

Artykuł promocyjny

Główne zalety systemu:
– perfekcyjna technika,
– najkrótsze czasy przestoju,
– niższe koszty przezbrojenia,
– wyższa produktywność,
– niższe nakłady inwestycyjne,
– krótszy czas amortyzacji,
– lepsza jakość produkcji,
Rys. 4  System M-Tecs R dostosowany
do systemu próżniowego

– mniejszy odsetek braków,
– mniejsze zużycie narzędzi,
– niższy koszt utrzymania.

M-TECS P

Rys. 5  S
 ystem M-Tecs R

wymagany dla wystudzenia lub nagrzania narzędzi.

System o wytrzymałości termicznej do 120°C doskonale

Płyty magnetyczne posiadają płaską metalową powierzchnię.

spełnia wymagania stawiane procesom termoplastycznym. Dzia-

Brak rowków T pomiędzy płytą grzewczą a narzędziem zapewnia

łające efektywnie siły mocowania pól magnetycznych osiągają

stabilność temperatury w narzędziu, zapewniając tym samym

wartość 18 kg/cm². Technologia podłużnych pól zakłada zasto-

wyższą jakość produkcji. System jest dostępny w różnych

sowanie materiałów najwyższej jakości oraz charakteryzuje się

wersjach, do pras, wtryskarek różnych rozmiarów, pionowych

zastosowaniem podwójnych magnesów. W porównaniu ze stan-

i poziomych, z funkcją grzewczą oraz bez tej funkcji. Na szcze-

dardowymi płytami magnetycznymi efekt szczególnej koncen-

gólną uwagę zasługuje magnetyczna płyta mocująca M-TECS R

tracji pola daje naszemu systemowi zdecydowaną przewagę.

ze zintegrowaną płytą grzewczą.

Technika, która przekonuje
bezpieczeństwem

Gwarancja wydajności i elastyczności
Produkty M-TECS posiadają certyfikaty CE i spełniają normy

System mocowania za pomocą trwałych magnesów gwaran-

dyrektyw maszynowych EN 201/EN 289.

tuje bezpieczeństwo mocowania, także na wypadek braku zasi-

Płyty magnetyczne wykonuje się w takich wersjach, aby paso-

lania. Zasilanie potrzebne jest jedynie w pierwszych 1-2 sekun-

wały do innych systemów narzędziowych. Dzięki ich elastycznej

dach do namagnesowania systemu. Dalej system funkcjonuje

konstrukcji można je łatwo dostosować do wymaganych wiel-

już niezależnie od źródła zasilania.

kości oraz form.

Siła mocowania wytwarzana jest przez magnesy perma-

Każdy biegun może być samodzielnym źródłem siły. Dostępne

nentne. Energia elektryczna potrzebna jest dopiero przy odłą-

są rozmiary standardowe oraz wersje na indywidualne zamó-

czaniu formy (1-2 sekund) dla rozmagnesowania magnetycznej

wienie klienta.

płyty mocującej.

Płyty magnetyczne M-TECS cechuje szczególny efekt koncen-

Zintegrowany system elektronicznego sterowania kontroluje

tracji pola magnetycznego. Przy narzędziach, które nie pokry-

siłę magnetyczną, narzędzie oraz chroni cały system przed prze-

wają całej powierzchni płyty magnetycznej, siły ukierunkowane

grzaniem, zapewniając tym samym bezpieczeństwo obsłudze

są bezpośrednio do punktów styku, czyli tam gdzie są one

i maszynie.

niezbędne. Jest to zdecydowanie bezpieczniejsze rozwiązanie,
szczególnie przy mocowaniu małych i średnich form.

M-TECS R

Także duże narzędzia mocuje się w bezpieczny sposób przy

Szybki system wymiany narzędzi i form w przetwórstwie

użyciu dużych sił. Wymianę narzędzia w maszynach o różnej wiel-

elastomerów, gumy i duroplastów, zakres pracy w temperatu-

kości można przeprowadzić dosłownie w kilka minut. Masywne

rach do 230°C.

łączniki pomiędzy biegunami nadają konstrukcji znaczną sztyw-

System M-TECS R otwiera całkiem nowe możliwości dla

ność. Ma to szczególne znaczenie dla poprawienia jakości

maszyn - dzięki niemu czas wymiany narzędzia można skrócić

procesu produkcji oraz wpływa na zmniejszenie zużycia narzędzi

nawet o kilka godzin, ponieważ nie występuje czas przestoju

i redukcję kosztów ich utrzymania. I

Doradztwo techniczne i sprzedaż w Polsce
INMET-BTH I ul. Jasna 1-5 I 43-190 Mikołów
tel.: (32) 738 49 49, (32) 793 93 70, (32) 793 93 46 I biuro@inmetbth.pl I www.rivimagnetics.it
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MacroPower
400 – 2000 t

Wtryskarki i roboty
dostępne od zaraz
Wtryskarki hydrauliczne
 KM 160-750 CX
 KM 200-1000 CX
 KM 350-2000 CX
 KM 110-380 CX PVC

Wtryskarka elektryczna
 KM 161-750 PX

Zapraszamy
do odwiedzenia
naszego stoiska F2
Roboty liniowe
 LRX 50 Easy Control
 LRX 100 Easy Control

w dniach 24-27.05.2022
na targach PLASTPOL

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

