
Więcej niż zgrzewanie: ultradźwięki  
w przetwórstwie tworzyw
Ultradźwięki od ponad stu lat robią zawrotną karierę w przemyśle. W sektorze przetwórstwa tworzyw sztucznych 
stosowane są głównie do zgrzewania, cięcia oraz mycia. Jednak potencjał ich wykorzystania w produkcji wyrobów 
z polimerów jest znacznie większy i obejmuje także takie procesy jak nitowanie, formowanie oraz osadzanie. � 56

� Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych �

4'20166’2019

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

cena 8 z ł  (w tym 8% VAT)
ISSN: 1897-3973 • Nakład 3000 egz. 

4’2021

W numerze:

� Aktualności �

4 �  Konferencja PACKAGING 

[R]EVOLUTION on-line  

9 czerwca br. 

4 �  Grupa CIECH 

sfinalizowała sprzedaż 

biznesu Żywice firmie 

LERG

8 �  TOMRA i Borealis 

otwierają 

najnowocześniejszą 

instalację do sortowania 

pokonsumenckich 

odpadów tworzyw 

sztucznych 

i zaawansowanego 

recyklingu mechanicznego

� Nowości rynkowe �

13 �  BSH wykorzystuje 

opakowania z materiału 

Styropor firmy BASF 

produkowanego 

z tworzyw poddanych 

recyklingowi 

Po pierwsze funkcjonalność 
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W przypadku opakowań trendy zmieniają się rokrocznie, ale ist-
nieją również takie, które zyskują ponadczasową popularność. 
Opakowania, szczególnie te z tworzyw sztucznych, będą się 
zmieniać w zakresie materiałowym, designu, jak i samej kon-
strukcji. Redukcja ilości tworzywa, skupienie się na opakowa-
niach monomateriałowych, aby ułatwić ich recykling, wpro-
wadzanie tworzyw pochodzących z recyklingu do materiałów 
opakowaniowych czy wzrastająca popularność materiałów 
o pochodzeniu naturalnym – na takie trendy wskazuje się obec-
nie w przemyśle opakowaniowym.  � 16

Nakrętka na uwięzi: nowe rozwiązania do zamykania 
z przytwierdzeniem
Od 2025 r. będzie można wprowadzać na rynek tylko butelki, których nakrętki lub wieczka 
będą stale przytwierdzone do korpusu opakowania. Już dwa lata temu PwC sugerowało, że 
związane z  tym zmiany technologiczne będą kosztowały europejskich przetwórców prawie 
9 mld euro. Równie istotny wydaje się jednak inny problem: jaką technologię warto tu zastoso-
wać? Producenci nakrętek mają na to kilka pomysłów. � 26
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Konferencja Packaging [R]evolution, odbędzie sę w  tym roku 

w wersji on-line w na platformie Click Meeting. Została ona zapla-

nowana na dzień 9 czerwca br. Organizatorem są Targi Packaging 

Innovations oraz spółka Aniflex. 

Szereg prelegentów – praktyków z  branży opakowań w  krót-

kich, dynamicznych prezentacjach opowie o nowych, interesujących 

a czasem zaskakujących rozwiązaniach związanych z drukiem etykiet 

i opakowań, uszlachetnianiem i zdobieniem oraz szeroko rozumianym 

designem. 

W trakcie konferencji zostaną poruszane tematy, takie jak np. czym 

są bezpieczne opakowania i jak zabezpieczyć się przed oszustwami. 

Prelegenci omówią rozwiązania etykietowe przyjazne dla środowiska 

oraz te wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość; poruszą temat 

uszlachetniania w kontekście recyklingu i zrównoważonego rozwoju. 

Ponadto zostanie poruszony temat personalizacji etykiet i opakowań 

i tzw. druku hybrydowego. 

„Packaging” to jednak nie tylko ujęcie produkcyjne; ważna jest jego 

ekspozycja i  dostępność na sklepowej półce, dlatego też podczas 

konferencji nie zabraknie informacji na temat tego w jaki sposób wpro-

wadzić produkt do sieci handlowej i wyróżnić go na półce oraz tych 

związanych ze sposobami zwiększania sprzedaży dzięki zastosowaniu 

odpowiednich technik przy projektowaniu opakowań. 

Na stronie internetowej wydarzenia można zapoznać się z  jego 

harmonogramem, jak i dokonać rejestracji udziału w konferencji. �

Spółka CIECH S.A. podpisała z  LERG S.A. umowę sprzedaży 

100  proc. udziałów spółki CIECH Żywice, finalizując tym samym 

transakcję o wartości ok. 160 mln zł. Umowa wstępna została podpi-

sana w lipcu 2020 roku, a finalizacja transakcji wymagała m.in. zgody 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przejęcie CIECH Żywice 

przez LERG to długotrwały proces, którego pierwszy – formalny – etap 

został zakończony w dniu 1 marca. Potencjał CIECH Żywice pozwala 

na kontynuowanie produkcji żywic w  Nowej Sarzynie oraz dalszy 

rozwój technologii i sprzedaży, już w ramach Grupy Chemicznej LERG.

Dla CIECH transakcja sprzedaży biznesu Żywice to wynik realizacji 

strategii na lata 2019-2021, której celem jest maksymalizacja wartości 

Grupy dla akcjonariuszy poprzez koncentrację na rozwoju głównych 

linii biznesowych o największej skali działania i wiodącej pozycji na 

rynkach globalnych. Przegląd opcji strategicznych dla biznesu Żywice 

rozpoczął się jesienią 2019 roku od wydzielenia spółki CIECH Żywice 

ze spółki CIECH Sarzyna – działającego w Nowej Sarzynie producenta 

środków ochrony roślin. 

Firma LERG, która staje się właścicielem biznesu Żywice to wiodący 

producent żywic w Europie Środkowej, specjalizujący się w produkcji 

żywic poliestrowych. CIECH Żywice to z  kolei jedyny w  Polsce 

W dniu 19 kwietnia br. rada nadzorcza Grupy Azoty S.A. powołała członków zarządu na nową, XII kadencję z dniem 18 maja br.

Skład zarządu Grupy Azoty od 18 maja br. będzie przedstawiał się następująco: Tomasz Hinc – prezes zarządu, Mariusz Grab – wiceprezes 

zarządu, Filip Grzegorczyk – wiceprezes zarządu, Tomasz Hryniewicz – wiceprezes zarządu, Grzegorz Kądzielawski – wiceprezes zarządu. 

Tomasz Hinc pełni funkcję prezesa zarządu spółki od dnia 1 grudnia ub.r. do chwili obecnej. Filip Grzegorczyk pełni funkcję wicepre-

zesa zarządu od dnia 15 grudnia ub.r. do chwili obecnej. Mariusz Grab piastuje funkcję wiceprezesa zarządu od 17 maja 2018 r., (w okresie 

do 22 października do 30 listopada 2020 r. prezes zarządu) do chwili obecnej. Tomasz Hryniewicz został powołany na stanowisko członka 

zarządu spółki 12 czerwca 2019 r., od 5 lipca 2019 r. do chwili obecnej pełni funkcję wiceprezesa zarządu. Grzegorz Kądzielawski pełni funkcję 

wiceprezesa zarządu od dnia 20 czerwca 2017 roku do chwili obecnej. �

Konferencja PACKAGING [R]EVOLUTION on-line 9 czerwca br.

Grupa CIECH sfinalizowała sprzedaż biznesu Żywice firmie LERG 

Członkowie zarządu Grupy Azoty S.A. powołani na nową kadencję

wytwórca żywic epoksydowych i dostawca żywic poliestrowych stoso-

wanych m.in. w przemyśle farbiarskim, a także innych specjalistycznych 

produktów dla wielu kluczowych branż gospodarki. W ciągu ostat-

nich dwóch lat CIECH Żywice przeszła szereg pozytywnych zmian 

w tym m.in. rozbudowę portfolio o produkty wysokomarżowe, prze-

znaczone dla perspektywicznych branż, a także wzmocnienie działal-

ności z obszaru R&D. Spółka eksportuje ok. 50 proc. swoich wyrobów, 

głównie do krajów europejskich. CIECH Żywice ma swoją siedzibę 

w Nowej Sarzynie i zatrudnia ok. 240 osób. W 2020 roku biznes Żywice 

wypracował 278 mln zł przychodów od klientów zewnętrznych. 

Oprócz działalności produkcyjnej i  sprzedaży na eksport, LERG 

posiada własne zaplecze badawczo-rozwojowe, a  także współpra-

cuje z wieloma ośrodkami badawczymi. Firmę cechuje duża dynamika 

rozwoju, która w ostatnich latach zaowocowała stworzeniem silnej, 

zdywersyfikowanej grupy chemicznej o globalnym zasięgu.

W transakcji Grupę CIECH wspierał Rothschild & Co (doradca finan-

sowy) oraz Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak (doradca prawny), a firmie 

LERG S.A. doradzało Pekao Investment Banking (doradca finansowy), 

Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. oraz BIL Kancelaria Prawna 

(doradcy prawni). �
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Inwestycja spółki Dopak w postaci budowy nowoczesnego Centrum 

Badawczo-Rozwojowego we Wrocławiu zbliża się ku końcowi. Decyzja 

o powstaniu centrum, rozwoju strategii działań firmy i dywersyfikacji została 

podjęta w wyniku dynamicznie zachodzących zmian w branży PTS. Reali-

zacja przedsięwzięcia wymagała ogromnego nakładu pracy, konsekwencji 

w dążeniu do celów i systematycznego wypełniania założonych planów. 

Pomimo tego, że asortyment firmy Dopak, specjalizującej się w dystrybucji 

i serwisie najwyższej jakości maszyn i urządzeń, kompletnych linii techno-

logicznych oraz zaawansowanych, innowacyjnych technologii dla PTS jest 

urozmaicony –  co pozwala na spełnienie nawet najbardziej wymagającej 

„listy życzeń” – to postanowiono o dalszym rozszerzaniu zakresu usług. 

Stąd decyzja o uzupełnieniu działalności firmy o dodatkowe działy badaw-

czo-rozwojowy oraz produkcji. Aktualną wiedzę z zakresu przetwórstwa 

tworzyw sztucznych firma Dopak pozyskuje dzięki umowie dotyczącej 

wspólnej kooperacji zawartej kilka lat temu z Uniwersytetem Technicznym 

w Chemnitz – najlepszej uczelni w Niemczech w branży PTS. Poza tym 

spółka Dopak współpracuje również z wieloma politechnikami w Polsce 

i przedsiębiorstwami z branży PTS.

Nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe 
Składa się z części technicznej, w skład której wchodzi: hala CBR, 

laboratorium i  prototypownia, główna hala produkcyjna, przestrzenie 

magazynowe oraz z  czterokondygnacyjnego nowoczesnego biurowca 

wraz z częścią szkoleniowo-konferencyjną. Tak dużej i nowoczesnej bazy 

szkoleniowej nie posiada w Polsce żadna uczelnia wyższa ani konku-

rencja. Obecnie spółka Dopak dysponuje zaawansowanym i najbardziej 

nowoczesnym sprzętem dostępnym na rynku. Kompletne linie produk-

cyjne przystosowane do technologii high-tech, takich jak FiberForm, 

MuCell, czy technologia do przetwarzania wysokotemperaturowego 

tworzywa polieteroeteroketonu (PEEK) dedykowane są do przeprowa-

dzania prób, testów, produkcji pilotażowych dla kontrahentów, a także 

jako stanowiska szkoleniowe udostępniane dla firm realizujących inno-

wacyjne projekty w ramach programów start-up. Na uwagę zasługuje 

prototypownia z nowoczesnymi drukarkami 3D do wytwarzania modeli 

oraz laboratorium ze specjalistycznymi urządzeniami pomiarowymi do 

przeprowadzania badań. Zakres usług obejmuje: doradztwo techniczne 

w zakresie inżynierii oraz wsparcie przy projektowaniu detali, ich opty-

malizacji; dobór parametrów technologicznych; pomiary rzeczywistego 

zużycia energii w cyklu produkcyjnym oraz szkolenia w zakresie obsługi 

maszyn, urządzeń i automatyzacji. W kompleksie znajduje się druga hala 

produkcyjna, w której firma – w ramach centrum – planuje wykonywać 

zlecenia produkcyjne dla swoich klientów oraz sale konferencyjne do 

organizowania, szkoleń, eventów okolicznościowych i tematycznych.

Nie tylko nowe maszyny
Należy wspomnieć o jeszcze jednej ważnej kwestii. Obecne niepewna 

sytuacja ekonomiczna wymusza na przedsiębiorstwach racjonalizację 

kosztów. Dla tych przedsiębiorstw, które nie chcą rezygnować z inwe-

stycji, a jednak muszą zredukować swój budżet firma Dopak proponuje 

używane maszyny i urządzenia po ich regeneracji, które coraz bardziej 

zyskują na popularności. Firma Dopak duży nacisk kładzie na dostar-

czanie energooszczędnych i  wpisujących się w  myśl zasady Green 

Energy rozwiązań technologicznych „pod klucz”, pozwalających na 

wytwarzanie opracowanych przez klienta wyrobów. �

Spółka Dopak otwiera nowoczesne 
Centrum Badawczo-Rozwojowe
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W Lahnstein w  Niemczech powstaje 

jeden z  najbardziej zaawansowanych na 

świecie zakładów mechanicznego recy-

klingu odpadów komunalnych z  tworzyw 

sztucznych. Jest to on wynikiem współracy 

firmy TOMRA i Borealis.

Zakład demonstracyjny będzie produ-

kował gotowe do wprowadzenia na rynek 

mieszanki granulatów pol imerowych. 

Przedsiębiorstwa działające na rynku prze-

twarzania surowców będą mogli uzyskać 

materiały do kwalifikacji i akceptacji już na 

początku 2021 r. 

– Ten zakład to dopiero początek tego, co 

jest możliwe, gdy kluczowi gracze w łańcuchu 

wartości spotykają się, aby wywrzeć 

znaczący wpływ na rynek – mówi Volker 

Rehrmann, wiceprezes i dyrektor ds. gospo-

darki o obiegu zamkniętym w firmie TOMRA. 

– Po uruchomieniu nowego działu gospo-

darki o obiegu zamkniętym stało się jasne, 

jak wielką rolę odgrywa gospodarka odpa-

dami i  kluczowe projekty, takie jak ten, 

w  dążeniu do zrównoważonej przyszłości. 

Jesteśmy dumni, że uruchomiliśmy jeden 

z najnowocześniejszych zakładów recyklingu 

mechanicznego, jeśli chodzi o  pokonsu-

menckie odpady polimerowe. Stanie się to 

ważnym czynnikiem umożliwiającym przy-

spieszenie transformacji w kierunku gospo-

darki o  obiegu zamkniętym w  nadchodzą-

cych latach i cieszymy się, że możemy być 

częścią tego pionierskiego projektu.

– Zakład ten uosabia zasady platformy 

EverMinds założonej przez Borealis, której 

celem jest innowacja w  zakresie obiegu 

zamkniętego tworzyw sztucznych poprzez 

współpracę – mówi Lucrèce Foufopo-

ulos, wiceprezes wykonawczy firmy Bore-

alis Polyolefins, Innovation & Technology 

oraz Circular Economy Solutions. – Ofero-

wanie właścicielom marek i  przetwórcom 

najwyższej jakości materiału pochodzącego 

z recyklingu, nadającego się do stosowania 

w  bardzo wymagających zastosowaniach, 

to najnowszy wkład firmy Borealis w gospo-

darkę tworzyw sztucznych o  bardziej 

zamkniętym obiegu. Życie wymaga postępu, 

a  dzięki współpracy odkrywamy na nowo, 

aby żyć w sposób bardziej zrównoważony.

Działalność zakładu jest wspólnym 

przedsięwzięciem firm TOMRA, Borealis 

i  Zimmerman. Firma Borealis jest odpo-

wiedzialna za komercyjny sukces zakładu 

i  wnosi swoją wiedzę i  doświadczenie 

w  zakresie innowacji, recyklingu i  compo-

undingu. Podobnie TOMRA przekazuje 

swoje kompetencje dostawcy rozwiązań 

technologicznych, specjalistyczną wiedzę, 

a także znajomość procesów i rynku, które 

umożliwiają rozwój gospodarki o  obiegu 

zamkniętym dzięki zastosowaniu zaawan-

sowanych systemów zbierania i  sorto-

wania. Zimmerman to firma zajmująca się 

gospodarką odpadami z  doświadczeniem 

w  sortowaniu wielu rodzajów odpadów, 

w  tym tworzyw sztucznych, i  jest odpo-

wiedzialna za efektywne funkcjonowanie 

zakładu oraz jakość produktów. 

Nowoczesna insta lacja przetwarza 

zarówno sztywne, jak i elastyczne odpady 

z  tworzyw sztucznych z  gospodarstw 

domowych. W  przeciwieństwie do wielu 

obecnych zakładów recyklingu, będzie 

wytwarzać zaawansowane rozwiązania 

niezbędne do stosowania w  wymagają-

cych zastosowaniach tworzyw sztucz-

nych w różnych gałęziach przemysłu, w tym 

w  motoryzacji i  produktach konsumenc-

kich. Dzięki wysokiej czystości, niskiemu 

poziomowi zapachu, wysokiej konsystencji 

produktu i jasnym frakcjom kolorystycznym, 

polimery z  recyklingu klasy Borcycle M 

spełnią wymagania jakościowe klientów.  

– W  firmie P&G tworzymy opakowania 

z  myślą o  „następnym życiu”, aby pomóc 

w  tworzeniu sol idniejszej gospodarki 

o  obiegu zamkniętym. Musimy zwiększyć 

podaż wysokiej jakości plastiku pocho-

dzącego z  recyklingu, aby przemysł mógł 

zrealizować tę wizję – mówi Gian De Belder, 

dyrektor techniczny Procter & Gamble 

(P&G), dział badawczo-rozwojowy ds. zrów-

noważonego rozwoju opakowań. –  Inno-

wacyjne, nowe podejście, które przyjmują 

firmy TOMRA i  Borealis, pokazuje poten-

cjał do stopniowej zmiany zarówno ilości, 

jak i  jakości PCR dostępnego dla naszych 

marek i pomaga nam osiągnąć nasz cel na 

2030 r., jakim jest zmniejszenie zużycia pier-

wotnego plastiku w opakowaniach o 50%, 

lub 300 kiloton rocznie. Wczesne testy mate-

riału wyglądają bardzo obiecująco.

Celem tej instalacji demonstracyjnej 

jest wygenerowanie materiału dla właści-

cieli marek i  przetwórców w  celu kwalifi-

kacji, akceptacji i potwierdzenia, że ofero-

wane produkty sprawdzą się w  ich bardzo 

wymagających zastosowaniach. Techniczny 

sukces projektu to ważny krok w kierunku 

stworzenia nowoczesnego zakładu recy-

klingu na skalę komercyjną.  

– W  firmie Henkel chcemy do 2025  r. 

zmniejszyć do 50 procent pierwotne 

tworzywa sztuczne na bazie paliw kopalnych 

– na przykład poprzez zwiększenie udziału 

tworzyw sztucznych pochodzących z  recy-

klingu do ponad 30 procent w skali globalnej 

Jednym z  głównych wyzwań związanych 

z większą liczbą opakowań produkowanych 

w  oparciu o  zasady gospodarki o  obiegu 

zamkniętym jest dostępność wysokiej jakości 

tworzyw sztucznych z recyklingu, które mogą 

być stosowane w  opakowaniach naszych 

marek –  komentuje Thorsten Leopold, 

dyrektor ds. międzynarodowej technologii 

opakowań produktów Home Care w  firmie 

Henkel. – Dlatego jesteśmy bardzo podeks-

cytowani, że ten projekt skupia trzech spraw-

dzonych ekspertów z  całego łańcucha 

wartości, którzy mają ambicję wynieść recy-

kling mechaniczny na nowy poziom. �

TOMRA i Borealis otwierają najnowocześniejszą instalację  

do sortowania pokonsumenckich odpadów tworzyw 

sztucznych i zaawansowanego recyklingu mechanicznego
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Czynniki wzrostu rynku  
i jego ograniczenia

Niedawne osiągnięcia w  branży wytwarzania przyrostowego oraz 

istotny rozwój technologii druku 3D stworzyły ogromne możliwości dla 

przemysłu motoryzacyjnego. Ułatwiło to m.in.: opracowywanie inno-

wacyjnych, mocniejszych, lżejszych i bezpieczniejszych komponentów 

i części ze znacząco krótszymi czasami realizacji oraz mniejszymi kosz-

tami wykonania. Do tej pory bowiem producenci OEM wykorzysty-

wali druk 3D głównie do szybkiego tworzenia prototypów. W związku 

z tym oczekuje się, że rosnący popyt na produkty w przemyśle moto-

ryzacyjnym będzie znacząco dynamizował wzrost rynku. Zastosowania 

druku 3D rozwijają się także na rynku globalnym w wielu innych dziedzi-

nach życia. Jest on obecnie już szeroko stosowany do produkcji butów, 

instrumentów muzycznych, części budowlanych, komponentów samo-

chodowych, dentystycznych, implantów, urządzeń medycznych, biżu-

terii, ceramiki funkcjonalnej, robotów, protez i odlewów. 

Rosnące inwestycje w tych sektorach biznesu w połączeniu z szybkim 

tempem dostosowania się do potrzeb rynku mogą korzystnie wpłynąć 

na ogólny wzrost popytu na tworzywa sztuczne stosowane w  tech-

nologiach przyrostowych. Jednym z powodów, dla których druk 3D 

cieszy się tak dużym zainteresowaniem na rynku globalnym jest bardzo 

duża wydajność i błyskawiczny czas realizacji jednostkowego wyrobu 

w porównaniu z innymi, tradycyjnymi metodami wytwarzania. Druk 3D 

umożliwia produkcję elementów poprzez redukcję czasu, nakładu pracy 

i  kosztów poniesionych w  projekcie. Co więcej, nie wymaga nawet 

specjalistycznego oprzyrządowania do stworzenia prototypu. Wytwa-

rzanie przyrostowe pozwala również uniknąć kilku ograniczeń zwią-

zanych z  oprzyrządowaniem w  zakresie geometrii, które może mieć 

miejsce w tradycyjnym procesie produkcyjnym. 

Pewnego rodzaju ograniczeniem mogą być koszty zakupu profe-

sjonalnego sprzętu i oprogramowania, który w wydaniu komercyjnym 

jest stosunkowo kapitałochłonny. Ponadto koszty materiałów i tworzyw 

sztucznych przeznaczonych do druku 3D są znacząco wyższe od ich 

typowych odpowiedników dedykowanych do klasycznych techno-

logii przetwórstwa (wtryskiwanie, wytłaczanie), ponieważ są to z reguły 

gatunki „premium”, zaprojektowane specjalnie do zastosowań 3D 

w różnych branżach końcowych, tak ze względu na ich formę, właści-

wości i sposób aplikacji. 

Druk 3D jest idealny do wypełnienia krótkoterminowej luki w dostawach 

i  ich realizacji, ponieważ umożliwia produkcję na żądanie, dostosowy-

wanie i szybkie zmiany w celu zaspokojenia potrzeb różnych docelowych 

użytkowników produkowanego sprzętu czy wyposażenia. Oferuje możli-

wość błyskawicznej adaptacji produkcji i jej właściwego dostosowywania 

do potrzeb przy takich samych lub podobnych kosztach jednostkowych. 

Fotopolimery do druku 3D
Czołową pozycję w segmencie tworzyw sztucznych stosowanych 

w druku 3D zajmują fotopolimery, które stanowiły ponad 59% udziału 

w przychodach. Fotopolimery to najkrócej rozpuszczalne ciekłe miesza-

niny monomeru, bazy polimerowej i oligomerów wraz z fotoinicjatorem 

i opcjonalnie modyfikatorami lub środkami pomocniczymi. Są to czułe 

i wrażliwe materiały polimerowe, które pod wpływem światła lub promie-

niowania UV o określonej długości fali i  energii mogą zmienić swoje 

właściwości fizyczne i  chemiczne, a  promieniowanie inicjuje reakcję 

i zmienia właściwości fotopolimerów. 

Są one szeroko wykorzystywane w  różnych technologiach druko-

wania, m.in.: SLA (utwardzanie za pomocą wiązki lasera) oraz DLP 

(utwardzanie za pomocą światła projektora), które wymagają ugru-

powań fotoutwardzalnych, zazwyczaj wielofunkcyjnych monomerów 

epoksydowych lub metakrylanowych, aby zapewnić usieciowanie. 

Żywice epoksydowe są utwardzane w sposób stopniowy w obecności 

amin lub bezwodników, podczas gdy monomery akrylanowe na ogół ulegają 

Perspektywy rynku tworzyw 
sztucznych do druku 3D

Wielkość globalnego rynku tworzyw sztucznych znajdujących zastosowanie w technologiach druku 3D została 
wyceniona na 520,5 mln USD w 2019 r. Oczekuje się, że będzie rosnąć przy założonej rocznej stopie wzrostu 
(CAGR) na poziomie 23,7% r/r w okresie od 2020 do 2027 r. 
Istotne ułatwienia w opracowywaniu niestandardowych produktów w połączeniu z korzystnymi zachętami rządo-
wymi w stronę nowych inwestycji będą bez wątpienia znacząco wpływać na przyspieszenie wzrostu rynku tech-
nologii addytywnych (AM). Rosnący popyt ze strony branż użytkowników końcowych, takich jak motoryzacja, 
medycyna, lotnictwo i obronność, prawdopodobnie będzie dodatkowym czynnikiem napędzającym popyt. 

� Jacek Szczerba � 
� www.tworzywa.pl �
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polimeryzacji ze wzrostem łańcucha rodnikowego. Typowe fotożywice akry-

lowe składają się z kombinacji (wielofunkcyjnych) monomerów, oligomerów, 

fotoinicjatora i absorbera optycznego. Funkcja absorbera polega na kontro-

lowaniu głębokości wnikania padającego światła, a tym samym polimery-

zacji. Mechaniczne zachowanie polimerów fotooutwardzalnych jest ściśle 

związane z podstawową architekturą molekularną, która zależy od składu 

monomeru, stężenia fotoinicjatora i  warunków utwardzania. Wysokie 

gęstości usieciowania skutkują zwiększoną sztywnością i wysoką stabilno-

ścią termiczną, podczas gdy ich wytrzymałość spada. I tak pomimo szyb-

kiego utwardzania i dobrej rozdzielczości przestrzennej, systemy akrylowe 

zwykle wykazują niską ciągliwość i są kruche ze względu na ich wysoką 

gęstość usieciowania i niejednorodną architekturę. 

Prognozy rynkowe
Przewiduje się, że tworzywem które będzie rozwijać się w najszyb-

szym tempie (CAGR) w okresie do 2027 roku, pod względem popytu to 

poliamid (głównie PA6 i PA66 oraz PA12). Ze względu na swoje właści-

wości mechaniczne i odporność temperaturową odmian modyfikowa-

nych poliamidy stały się idealnym materiałem do wielu zastosowań. 

Ponadto ma on również silne właściwości barierowe dla tlenu, dzięki 

czemu nadaje się do łączenia z  innymi materiałami, takimi jak papier, 

które nie mają dobrej odporności w tym zakresie. Najbardziej spopula-

ryzowaną formą dla tej rodzin tworzyw są filamenty (technologia FDM). 

Są one najczęściej produkowane i sprzedawane w dwóch zakresach 

średnic (1,75 mm i 2,85 mm), zarówno dla typowych (niemodyfikowa-

nych) odmian poliamidów jak i gatunków specjalistycznych, takich jak 

filamenty wzmocnione włóknem szklanym lub włóknem węglowym, 

o podwyższonej odporności termicznej itp. Dzięki temu w istotny sposób 

zmienia się obszar docelowych zastosowań wynikający z  szerszego 

spektrum właściwości materiału bazowego.

Oczekuje się, że ich wszechstronne właściwości w połączeniu ze 

wzrostem popytu ze strony kilku branż, takich jak opakowania do 

żywności, zastawa stołowa, tapicerka i odzież jednorazowego użytku, 

meblarstwo, branża przemysłowa i  maszynowa wpłyną na popyt 

w prognozowanym okresie. 

Przewiduje się, że w okresie prognozy bardzo obiecujący wzrost będą 

miały atramenty do druku 3D Ink Jet ze względu na trwające prace badaw-

czo-rozwojowe, a także inwestycje w opracowywanie inteligentnych atra-

mentów. Umożliwiają one drukowanym w 3D strukturom zmianę kształtu 

i koloru, zwiększając w ten sposób ich funkcjonalność. Ponadto naukowcy 

koncentrują się również na opracowaniu niedrogich opcji produkcji krytycz-

nych części w obszarach zastosowań, takich jak biomechanika i energia. 

Jedną z ciekawszych technologii druku, które pojawiły się w ostatnim 

czasie jest CIJ (ang. „continuous inkjet”) – będąca technologią bezkon-

taktowego druku ciągłego, doskonale sprawdzającą się przy znako-

waniu płaskich i zakrzywionych powierzchni. Dzięki możliwości zasto-

sowania wielu atramentów do druku ciągłego za jej pomocą można 

drukować na praktycznie dowolnym podłożu.

Statystyki dotyczące zastosowań końcowych potwierdzają, że liderem 

na rynku był segment medyczny i odpowiadał on za ponad 42% udziału 

w przychodach w 2019 r. Kluczowymi czynnikami napędzającymi popyt 

na tworzywa sztuczne do drukowania 3D w branży medycznej są jego 

opłacalność, łatwość dostosowywania, a  także rosnąca liczba przy-

padków chorób naczyniowych i zwyrodnieniowych. 

Warto zauważyć, że rosnąca liczba pozytywnych przypadków COVID-19 

na całym świecie wytworzyła ogromny popyt na tworzywa sztuczne prze-

znaczone do technologii drukowania 3D. Od wybuchu epidemii koronawi-

rusa popyt na komponenty medyczne, takie jak osłony twarzy, maski, urzą-

dzenia wentylacyjne i inne, gwałtownie wzrósł. Ponadto niedobór podaży 

komponentów medycznych spowodowany rosnącym popytem na całym 

świecie z powodu COVID-19 znacząco napędza całą branżę druku 3D. 

Rozwój produkcji samolotów do celów obronnych i  komercyjnych 

może wpłynąć na popyt na tworzywa sztuczne w produkcji przyro-

stowej. Przewiduje się, że rosnące wydatki na wojsko i obronę napędzą 

rozwijający się przemysł lotniczy, napędzając tym samym popyt na 

produkty. Airbus Group A350 i Boeing’s Dreamliner to jedne z najpo-

pularniejszych flot samolotów, które są generatorami wzrostu popytu 

w przemyśle lotniczym. 

Pod względem statystyk regionalnych rynek tworzyw sztucznych do 

druku 3D zdominowała Ameryka Północna, która odpowiada za ponad 

40% udziału w światowych przychodach w 2019 roku. Region ten składa 

się z dojrzałych (zaawansowanych) rynków i charakteryzuje się zaawan-

sowaną technologicznie branżą druku 3D, przyczyniając się tym samym 

znacząco do globalnego wzrostu całego sektora. 

Przewiduje się, że jednym z najszybciej rosnących typów filamentów 

w USA będzie (co może wydawać się bardzo zaskakujące) polilaktyd (PLA), 

dzięki bardzo szerokiemu spektrum zastosowań oraz jego ogólnej dostęp-

ności. Jest on również łatwiejszy w użyciu w porównaniu do innych typów 

filamentów i zapewnia doskonałe wykończenie gotowego (wydrukowa-

nego) produktu (oczywiście przy ograniczonym ze względu na właściwości) 

spektrum zastosowań. 

Popyt na tworzywa sztuczne przeznaczone do druku 3D w tym kraju 

jest generowany głównie przez rosnący segment medycznych zastosowań 

końcowych ze względu na rosnącą populację osób starszych. Rosnące 

zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne do druku w sprzęcie medycznym 

można przypisać właściwościom mechanicznym i  chemicznym ofero-

wanym przez gatunki stosowane w technologiach przyrostowych. Ocze-

kuje się, że zgodność biologiczna, przejrzystość optyczna i opłacalność 

metod produkcji wpłyną na popyt na produkty w branży opieki zdrowotnej. 

Ponadto przewiduje się, że stale rosnąca populacja pacjentów z powodu 

wybuchu COVID-19 na poziomie społeczności będzie dodatkowym czyn-

nikiem istotnie wzmagającym popyt na tworzywa sztuczne stosowane 

w technologiach addytywnych.

Rynkowi gracze
Do grona głównych graczy w obszarze materiałów do druku 3D zali-

czane są takie firmy jak: 3D Systems Corporation, Arkema Inc., Envi-

siontec Inc., EOS GmbH, HP Inc., PolyOne Corporation, Royal DSM 

N.V., SABIC, Stratasys Ltd oraz Materialse NV. Bardzo istotnym jest to, 

że uczestnicy rynku angażują się w poszerzanie zakresu zastosowań 

tworzyw sztucznych z użyciem druku 3D i ich właściwości. �

Literatura:
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Pomysł, który pojawił się na dużych targach 

tworzyw sztucznych i  został sprawdzony 

w projekcie pilotażowym pod koniec 2019 r., 

przerodził się w udaną współpracę. W kwietniu 

2021 r. BSH Hausgeräte GmbH zacznie wyko-

rzystywać Styropor produkowany z surowca 

otrzymywanego z poddanych chemicznemu 

recyklingowi odpadów z tworzyw sztucznych. 

W BSH znajdzie on zastosowanie jako mate-

riał opakowaniowy wybranych urządzeń luksu-

sowej marki Gaggenau. 

BSH zaczyna testowanie opakowań z  tej 

odmiany tworzywa Styropor w swoim zakła-

dzie produkcyjnym w Dillingen w Niemczech. 

Ambitny plan zakłada wprowadzenie zasobo-

oszczędnych opakowań dużego sprzętu AGD 

na całym świecie. – W  BSH naszym celem 

jest poprawa jakości życia. Dotyczy to także 

ochrony zasobów naturalnych oraz ograni-

czania odpadów i  zanieczyszczeń. Dokona-

liśmy już znaczącego postępu w tym zakresie. 

Jako czołowy europejski producent sprzętu 

AGD od końca 2020 roku rozwijamy i produku-

jemy urządzenia we wszystkich naszych zakła-

dach na świecie w sposób neutralny węglowo. 

Na tym jednak nie poprzestaniemy. Jako społe-

czeństwo, również na poziomie firmy, musimy 

zmienić sposób myślenia i zastąpić wyrzucanie 

zużytych przedmiotów bardziej racjonalną 

gospodarką zasobami i  materiałami. Prze-

miana czegoś starego w coś nowego, a tym 

samym unikanie tworzenia odpadów, jest 

więc zasadniczym elementem podejścia BSH 

do gospodarki o obiegu zamkniętym. Wyko-

rzystując opakowania z  tworzywa Styropor 

w  wersji opartej na surowcu pochodzącym 

z  recyklingu chemicznego, aktywnie realizu-

jemy nasze cele zrównoważonego rozwoju 

i  uczestniczymy w  ogólnobranżowej gospo-

darce o  obiegu zamkniętym. Cieszymy się, 

mając takiego stałego i  doświadczonego 

partnera jak BASF, który pomaga nam reali-

zować te cele – mówi Silke Maurer dyrektor 

ds. operacyjnych w BSH Hausgeräte GmbH. 

Jakość opakowań 
porównywalna z materiałami 
z surowców pierwotnych 
– mniejszy ślad węglowy 

Dzięki odpowiedniej technologii produkcji 

Styropor Ccycled ma taką samą charaktery-

stykę jak konwencjonalny Styropor. Materiał 

zachowuje właściwości wymagane w  przy-

padku opakowań, takie jak bardzo dobre 

pochłanianie energii uderzenia i  wysoka 

wytrzymałość na ściskanie, zapewniając 

skuteczną ochronę skomplikowanym urzą-

dzeniom AGD. W produkcji pianek opakowa-

niowych, tak dobrze znanych od 70 lat, olej 

pirolityczny zastąpił surowce kopalne. Part-

nerzy BASF pozyskują ten olej z plastikowych 

odpadów, które w  innym przypadku trafiłyby 

do spalarni lub na wysypisko. Następnie BASF 

wykorzystuje wymaganą ilość oleju do wypro-

dukowania nowych tworzyw sztucznych na 

początku łańcucha wartości. 

Z uwagi na fakt, że na etapie produkcji 

następuje zmieszanie surowców z  odzysku 

i  surowców kopalnych bez możliwości ich 

późniejszego rozróżnienia, ilość surowca 

z recyklingu przypadająca na Styropor Ccycled 

jest obliczana metodą bilansu masy. Zarówno 

proces tych obliczeń, jak i  sam produkt są 

certyfikowane zgodnie z  zasadami nieza-

leżnego programu Ecoloop. W  porównaniu 

z  konwencjonalnym Styroporem produkcja 

opakowań z  materiału Styropor Ccycled 

pozwala ograniczyć emisję CO2 o co najmniej 

50 procent. 

Zamykanie pętli – oszczędność 
zasobów – ochrona środowiska 

– Aktualna polityka środowiskowa koncen-

truje się na ograniczaniu emisji gazów cieplar-

nianych, oszczędzaniu zasobów kopal-

nych i  unikaniu generowania odpadów. 

Wykorzystując produkty z  naszego projektu  

ChemCycling, nasz partner BSH aktywnie 

przyczynia się do odzyskiwania tworzyw 

sztucznych jako surowca wtórnego, który 

można wprowadzić z  powrotem do obiegu 

materiałów – mówi Klaus Ries, szef europej-

skiego działu styrenów w firmie BASF. 

W przyszłości BSH i BASF planują zacieśnić 

współpracę, żeby badać możliwości wyko-

rzystania alternatywnych surowców także 

w  innych łańcuchach wartości oraz poszu-

kiwać rozwiązań umożliwiających zamknięcie 

obiegu tworzyw sztucznych w tych obszarach. 

Pod tym kątem rozważane są także kolejne 

procesy recyklingu. Niezanieczyszczone 

zużyte opakowania z  tworzywa Styropor 

można bardzo sprawnie poddawać mecha-

nicznemu recyklingowi, dlatego też ten rodzaj 

odzysku już dziś jest powszechnie stosowany 

i będzie rozwijany w najbliższych latach. �

BSH wykorzystuje opakowania z materiału Styropor firmy 

BASF produkowanego z tworzyw poddanych recyklingowi
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KRAHN Chemie Polska Sp. z o.o. jest dystrybutorem szerokiej gamy surowców chemicznych, m.in. do 

branży opakowaniowej. Misją KRAHN Chemie jest łączenie ze sobą elementów, które razem zwiększą 

wartość dodaną: rynków z innowacjami, dostawców z producentami, wyzwań z rozwiązaniami. 

W ofercie KRAHN Chemie znajdują się dodatki poprawiające właściwości antyelektrostatyczne, barierowe, 

antyfogowe, procesowe, zapewniające wzrost odporności świetlnej czy termicznej. Posiada w ofercie także 

stearyniany stosowane jako neutralizatory kwasów w produkcji foli. 

Warto wspomnieć, że portfolio Krahn Chemie jest bogate we wszelkiego rodzaju plastyfikatory, takie jak 

ortoftalany, tereftalany, sebacyniany, adypiniany, cytryniany, dibenzoesany, trimelitany, plastyfikatory polime-

ryczne, estry benzylowe oraz uniepalniające estry fosforanowe. Do produkcji folii opakowaniowej w portfolio 

Krahn Chemie znaleźć można również tworzywo EVA firmy Celanese, wszechstronny dodatek antyfogowy 

o działaniu nawilżającym Lipestrol G 400 oraz egzo- i endotermiczne środki spieniające w formie master-

bacza i proszku. �

KRAHN Chemie Polska 
Sp. z o.o.

ul. Marcelińska 90

60-324 Poznan

tel.: (61) 873 20 00

fax: (61) 873 20 0

info.pl@krahn.eu

www.krahn.eu

SUROWCE I DODATKI DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ – PRZEGLĄD

Plastoplan Polska Sp. z o.o. jest oficjalnym dystry-

butorem wiodącego producenta tworzyw sztucz-

nych, koncernu SABIC. W swojej ofercie posiada 

zarówno tworzywa konstrukcyjne, jak i wielkoma-

sowe. Z uwagi na fakt, że Plastoplan jest częścią 

Grupy o  zasięgu europejskim (posiada magazyny 

w szesnastu krajach Europy), jest w stanie zaofe-

rować doskonały serwis.

 Polityką Plastoplan Polska jest to, aby tworzywo 

czekało na klienta w  magazynie, a  pomoc tech-

niczna docierała do klientów przy wsparciu produ-

centów tworzyw.

Oferta Plastoplan obejmuje bardzo obszerną 

grupę tworzyw sztucznych stosowanych do 

produkcji folii i opakowań sztywnych. Są to zarówno 

wszelkie odmiany polipropylenów, jak również 

polietyleny HDPE, LDPE, LLDPE i metalocenowe; 

przeznaczone do wytłaczania z  rozdmuchem, 

produkcji folii wylewanej, formowania wtrysko-

wego i rozdmuchu. Tę ofertę uzupełniają różnorodne 

tworzywa do produkcji zamknięć.

Plastoplan Polska zaprasza do współpracy. �

RUTALIA Masterbatches & Additives to wiodący producent barwników i dodatków do tworzyw, wykorzy-

stywanych w niemal każdej metodzie przetwórstwa.

Jedną z wielu grup docelowych, są producenci opakowań, dlatego znaczna cześć oferty przygotowana jest 

precyzyjnie z myślą o nich. 

Dedykowane modyfikatory, stabilizatory, absorbery, a także barwniki i mono-

koncentraty, są stale udoskonalane, a cały zestaw produktów przygotowany 

tak, aby podążać za aktualnymi trendami i spełniać oczekiwania odbiorców. 

Firma zapewnia pełne zaangażowanie i  indywidualne podejście do 

każdego klienta, niezależnie od wielkości zakładu i rodzaju przetwórstwa.

Dla firmy RUTALIA liczy się precyzja i  jakość, które przekładają się na 

sukces, a wieloletnie doświadczenie i grono zadowolonych odbiorców to 

jej wizytówka.

Firma zaprasza do składania zapytań. Jej zespół specjalistów jest do 

dyspozycji klienta, gotowy by zapewnić wsparcie techniczne i przedstawić 

spersonalizowane do potrzeb rozwiązanie. �

Plastoplan Polska 
Sp. z o.o.

Al. Ks. J. Poniatowskiego 1

03-901 Warszawa

tel.: (22) 295 92 31

biuro@plastoplan.pl

www.plastoplan.pl

RUTALIA  
Masterbatches & Additives

ul. Bellottiego 1 lok. 24

01-022 Warszawa

tel.: (22) 425 94 40

rutalia@rutalia.com

rutalia.com 
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Od ponad trzech dekad GRUPA TOSAF rozwija i produkuje wysokiej jakości dodatki uszlachetniające, 

compaundy oraz koncentraty barwiące dla przemysłu tworzyw sztucznych, w celu zaspokojenia wszelkich 

potrzeb klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz stałej adaptacji do wymagań i trendów rynko-

wych TOSAF wypracował i stale unowocześnia rozwiązania, które potrafią sprostać aktualnym potrzebom 

w zakresie produkcji wszelkiego rodzaju opakowań.

Od żywności po materiały medyczne, kosmetyki, po liczne zastosowania przemysłowe, opakowania są 

używane do ochrony towarów przed uszkodzeniem podczas transportu, wydłużenia okresu przydatności 

do spożycia, poprawy jakości i bezpieczeństwa żywności, a nawet wzmocnienia wizerunku marki i przycią-

gania uwagi klientów. Poprzez stałą partnerską współpracę TOSAF ma świadomość potrzeb swoich klientów 

i dlatego też jest w stanie zapewnić szeroki zakres sprawdzonych dodatków i barwników do rozmaitych 

opakowań – od folii jedno-/wielowarstwowych/barierowych, wymagającą produkcję folii BOPP/BOPE, poprzez 

pianki PE/PP/PS, kończąc na opakowaniach produkowanych metodą wtrysku/wtrysku z rozdmuchem.

TOSAF OFERUJE m.in.: DODATKI: antyfogowe/ bariery AF; dodatki procesowe PPA; stabilizatory/bariery 

UV; dodatki poślizgowe i antybloki; antystatyki oraz KONCENTRATY BARWIĄCE białe i kolorowe.

Firma ZACHĘCA do współpracy i kontaktu z jej lokalnymi specjalistami. �

TOSAF POLSKA  
SP. Z O.O.

ul. Kaleńska 5

04-367 Warszawa

tel. kom.: 794 168 760

januszr@tosaf.com

www.tosaf.com

SUROWCE I DODATKI DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ – PRZEGLĄD

W ostatnich latach coraz większy udział w produkcji folii przeznaczonych do pakowania żywności mają folie 

barierowe. Oczywistą sprawą jest, że producenci żywności konkurują na rynku nie tylko swoim produktem, 

ale również standardem pakowania, które wieńczy proces produkcji. Aby spełnić wymagania klientów trzeba 

zapewnić odpowiednią estetykę i  trwałość, ale ponad wszystko parametry techniczne takiego opako-

wania tak, aby pakowana żywność nie traciła swoich walorów kulinarnych czy spożywczych. Jeśli zatem 

mowa o jakości opakowania to należy wspomnieć i o jakości surowców polimerowych wykorzystywanych 

do produkcji folii barierowej. ULTRAMID-y firmy BASF można zaliczyć do jednych z najlepszych na rynku 

surowców poliamidowych wykorzystywanych przy produkcji folii do pakowania żywności. Bardzo szeroka 

ich oferta przy technologicznym wsparciu inżynierów z BASF oraz ich sieci dystrybucyjnej jest w stanie odpo-

wiedzieć na sporą część rynkowych potrzeb w zakresie produkcji folii barierowych, osłonek wędliniarskich 

czy tzw. monofilamentów. 

Tworzywa te są dostępne w ofercie firmy Fornaroli Polymers. �

Fornaroli Polymers  
Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 10/25

40-020 Katowice

tel.:  (32) 785 90 20

tel. kom.: 728 372 437

plupiezowiec@

fornarolipolymers.pl 

www.fornarolipolymers.pl

Korporacja KGL S.A.

Mościska, ul. Postępu 20

05-080 Izabelin

tel.: (22) 321 30 00

info@kgl.pl

www.kgl.pl

www.granulaty.kgl.pl

KGL S.A. to polski dostawca granulatów tworzyw 

sztucznych oraz producent opakowań spożyw-

czych z tworzyw sztucznych i narzędzi produkcyj-

nych na maszyny termoformujące i wtryskarki.

Działalność dystrybucyjna KGL skupia się wokół 

trzech kategorii tworzyw sztucznych: technicznych 

/ konstrukcyjnych, styreno-

wych i  poliolefin. W  ofercie 

spółki znajdują się także: 

elastomery, wypełniacze, 

barwniki i  modyfikatory 

właściwości tworzyw. Regu-

larnie do sprzedaży wprowa-

dzane są nowe typy tworzyw 

sztucznych. Do 2025  r. KGL 

chce włączyć do asortymentu własnej produkcji 

compoundy i regranulaty PET.

Oferta KGL skierowana jest do podmiotów (w szcze-

gólności małych i średnich firm), które ze względu na 

zróżnicowane wolumeny zamówień posiadają ogra-

niczony lub utrudniony dostęp do producentów reali-

zujących zamówienia o znacz-

nych wolumenach.

Firma świadczy usługi 

doradztwa technologicznego 

i materiałowego m.in. w zakresie 

przetwórstwa tworzyw sztucz-

nych. KGL zaprasza zaintereso-

wanych do kontaktu z Działem 

Handlowym. �
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W przypadku materiałów biodegrado-

walnych, a w niektórych przypadkach 

również kompostowalnych jest jeden haczyk 

– otóż należy pamiętać jednak, że w  skali 

globalnej wielkość ich produkcji w porównaniu 

do tworzyw sztucznych jest jak 1 do 100, są 

4-krotnie droższe, a  ich ślad węglowy jest 

często wyższy. Wiele firm wyraża chęć pako-

wania produktów w opakowania biodegrado-

walne, ale często ze względu na koszty staje 

się jasne, że końcowy klient nie zapłaci odpo-

wiednio więcej za tak zapakowany produkt. 

Kolejną trudnością jest ograniczona możli-

wość wykorzystania papieru i tworzyw sztucz-

nych z  recyklingu do produkcji opakowań 

do żywności. Wszystko to sprawia, że temat 

przyjaznych środowisku opakowań jest 

naprawdę złożony. Przykład ostatnich lat 

pokazuje, że troska o środowisko naturalne 

jest sama w sobie trendem i kwestią absor-

bującą opinię publiczną. „Reklama, która nie 

sprzedaje nie jest kreatywna”, czy tak samo 

jest z opakowaniami?

Z pewnością są one jednym z kluczowych 

elementów promocji produktu. Pojawia się 

jednak pytanie, czy ciekawie zaprojekto-

wane opakowanie to klucz nie tylko do efek-

townej, ale przede wszystkim efektywnej 

sprzedaży?

Jakie powinno być opakowanie i  jaki 

funkcje musi spełniać chyba nikomu mówić 

nie trzeba. Opakowania powinny być proste, 

poręczne i  czytelne. Opakowanie powinno 

przede wszystkim pełnić funkcję ochronną 

– czyli wydłużać termin przydatności produktu, 

a także chronić go przed zanieczyszczeniami, 

drobnoustrojami i  osobami trzecimi. Jest to 

szczególnie ważne w czasie pandemii. Dodat-

kowo ułatwia sprawny załadunek i wyładunek 

towarów. W niektórych przypadkach powinno 

być łatwe i wygodne w użyciu, z możliwością 

ponownego zamknięcia, aby dobrze chronić 

produkt i wszystkie jego walory smakowe. 

Zaobserwować można również znaczny 

postęp w  obszarze aktywnych opakowań, 

które mogą kontrolować środowisko, jakie 

panuje w  ich wnętrzu w celu maksymalnego 

wydłużenia trwałości produktu, co pozwoli 

na ograniczenia marnotrawstwa żywności. 

Wskaźniki świeżości żywności, aktywne mier-

niki temperatury, inteligentne etykiety wyposa-

żone w chipy i nalepki RFID, to tylko niektóre 

przykłady tego typu nowoczesnych rozwiązań.

Trochę statystyki
Wyrobienie sobie opinii o  produkcie trwa 

średnio 7 s, a przyciągnięcie uwagi klienta to 

bowiem zwykle kwestia niecałej sekundy. Jak 

w tak krótkim czasie nakłonić konsumenta do 

zakupu określonego produktu? Wyposażając 

go w  odpowiednie opakowanie. Większość 

z z klientów wbrew popularnym przestrogom 

ocenia książkę po okładce – podobnie jest 

z produktami na półkach sklepowych, patrzy 

i  bierze, bo się podoba. Jednak w  przy-

padku opakowań należy powiedzieć nie 

tylko o  ich wizualnej stronie. Równie istotną 

rolę odgrywają kształty, materiały, z  jakich 

są zrobione i  koncepcje na funkcje danego 

opakowania. I  to wszystko ma odzwiercie-

dlenie w liczbach. Trzeba przyznać, iż uzależ-

niona od rozwoju konsumpcji branża opako-

waniowa ma za sobą bardzo dobry rok. 

W  okresie pandemii także broniła się przed 

stratami. Pomimo zamieszania związanego 

z  rokiem 2020, rynek opakowań nie stał 

w miejscu. Aktualna wartość rynku opakowa-

niowego sięga w naszym kraju ok. 46 mld zł. 

W Polsce rocznie produkuje się ok. 6 mln ton 

opakowań, co w  przeliczeniu na miesz-

kańca daje ok. 157  kg. To wskaźnik niższy 

niż ten dla Unii Europejskiej, gdzie na jednego 

mieszkańca przypada 180  kg opakowań. 

W naszym kraju, jak wynika z danych banku 

Santander Bank Polska, branża opakowa-

niowa rośnie ilościowo w  tempie 10 proc. 

rocznie oraz wartościowo w tempie 12 proc. 

TRENDY NA RYNKU MATERIAŁÓW DO OPAKOWAŃ

Po pierwsze funkcjonalność 
i ekologiczność

W przypadku opakowań trendy zmieniają się rokrocznie, ale istnieją również takie, które zyskują ponadczasową 
popularność. Opakowania, szczególnie te z tworzyw sztucznych, będą się zmieniać w zakresie materiałowym, 
designu, jak i samej konstrukcji. Redukcja ilości tworzywa, skupienie się na opakowaniach monomateriałowych, 
aby ułatwić ich recykling, wprowadzanie tworzyw pochodzących z recyklingu do materiałów opakowaniowych czy 
wzrastająca popularność materiałów o pochodzeniu naturalnym – na takie trendy wskazuje się obecnie w prze-
myśle opakowaniowym. 

� Mia Walasek �
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Największa część opakowań przypada na 

branżę spożywczą – blisko 60 proc zużycia. 

Na dalszych pozycjach znajdują się branże 

farmaceutyczna i  kosmetyczna z  udziałami 

na poziomie odpowiednio 7 i 6 proc. Rocznie 

produkuje się u nas w przybliżeniu 6 mln ton 

opakowań. Jeżeli chodzi o  samą strukturę 

opakowań, to blisko 40 proc. z  nich przy-

pada na tworzywa sztuczne. Papier stanowi 

37  proc., metale lekkie 12 proc., a  szkło 

10 proc.

Nowe unijne regulacje dotyczące recyklingu 

i  gospodarki obiegu zamkniętego wymuszą 

duże zmiany w  sektorze opakowań. Anali-

tycy Santander Bank Polska i  Spot Data 

w  raporcie „Rewolucja opakowań. Polscy 

producenci wobec zmian regulacji i  prefe-

rencji konsumentów” wskazują, że mimo 

coraz większego wpływu ekologii na branżę, 

trendy w  konsumpcji sprzyjające wzro-

stowi popytu na opakowania będą silniejsze 

od ruchów zachęcających do ograniczenia 

ich zużycia. W  kupowaniu pakowanych 

produktów gonimy bowiem jeszcze Europę 

Zachodnią.

Nie należy się spodziewać w  bieżącym 

roku istotnego ograniczenia dynamiki wzrostu 

sektora opakowaniowego. Istnieją wręcz 

czynniki popytowe, które zostały wzmoc-

nione przez nagły wybuch pandemii, a branża 

opakowaniowa została uznana za jedną 

z  najbardziej odpornych na kryzys powstały 

w wyniku pandemii.

Wzrost popularności zdalnych zakupów 

realizowanych za pośrednictwem Inter-

netu zmienia zapotrzebowanie notowane na 

rynku opakowań. Pojawiła się nowa kategoria 

opakowań pośrednich – opakowania wykorzy-

stywane w  transporcie ze sklepu do klienta. 

Najczęściej są to opakowania z  kartonu lub 

opakowania foliowe. Dalszy wzrost udziału 

kanału internetowego w  sprzedaży deta-

licznej będzie powodować przesunięcie wag 

dla różnych funkcji opakowań. Na znaczeniu 

może stracić funkcja reklamowa opakowania, 

gdyż nie będzie już ważne jak prezentuje się 

ono na półce, zyskiwać powinna za to funkcja 

ochronna i transportowa.

Ochrona środowiska, w tym sposób wytwa-

rzania i  przetwarzania opakowań, to bardzo 

istotny element wpływający jak się okazało 

na wybory konsumenckie. Już nie tylko 

cena produktu czy jego jakość decyduje 

o zakupie. Badania pokazują, iż coraz częściej 

klient wybiera marki, działające proekolo-

gicznie. Deklaruje to 33% Polaków (raport 

Unilever). Dlatego trendy ekologiczne na rynku 

opakowań będą się umacniać, dotyczy to 

również branży e-commerce. Blisko połowa 

biorących udział w  badaniu Polaków (46%) 

bierze pod uwagę to, co zrobi z opakowaniem 

produktu po jego zakupie. A 50% z nich decy-

duje się wyłącznie na takie opakowania, które 

będą podlegać recyklingowi.

Agencja Markets and Markets progno-

zuje pozytywny wpływ pandemii koronawi-

rusa na rynek opakowaniowy. Wzrosnąć on 

ma z 909,2 mld dolarów na koniec 2019 r. do 

nawet 1,012 bln dolarów w 2021 roku.

Nowoczesne materiały 
opakowaniowe

Rynek opakowań podlega nieustannej 

ewolucji we wszystkich kierunkach: pojawiają 

się nowe maszyny i materiały do ich produkcji, 

nowe wzornictwo, powstaje coraz więcej 

opakowań inteligentnych, których funkcje 

wykraczają poza typowe zadania ochrony 

produktu. 

Tworzywa sztuczne są wykorzysty-

wane przy produkcji opakowań praktycznie 

w  każdej dziedzinie. Mają one wiele właści-

wości, np.  bezwzględną higieniczność – są 

łatwe w  utrzymaniu czystości, nie wchodzą 

w reakcje ze środkami myjącymi. Dodatkowo 

nie ulegają korozji z udziałem wody. 

Do produkcji opakowań stosuje się 

ki lka podstawowych tworzyw, m.in.: 

LDPE, LLDPE, HDPE, PP, PVC, PET, PS 

i  inne. Najczęściej wybieranymi materia-

łami, z  których wytwarza się opakowania 

tworzywowe są: HDPE, polietylen o  dużej 

gęstości, służy do produkcji różnego rodzaju 

opakowań, w zależności od metody przetwa-

rzania. Wykorzystuje się m.in. przetwórstwo 

metodą: wytłaczania (różnego rodzaju folie 

płaskie i  rękawowe do produktów spożyw-

czych), wytłaczania z rozdmuchem (pojemniki 

na mleko oraz do wyrobów chemicznych), 
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wtryskiwania (pojemniki o cienkich ściankach 

oraz wiaderka) i wtryskiwania z rozdmuchem 

(opakowania kosmetyków, dezodorantów, 

leków). Równie popularnym tworzywem 

opakowaniowym jest PP, który charaktery-

zują go właściwości podobne do polietylenu, 

jednak wyróżnia go znacznie większa przej-

rzystość. Wykorzystywany jest w  produkcji 

opakowań zabezpieczających przed wilgocią, 

opakowań do artykułów medycznych oraz 

opakowań na tekstylia.

Atrakcyjny wygląd opakowania często decy-

duje o popularności produktu, który się w nim 

znajduje. Dlatego też przetwórcy wybierają 

takie rodzaje materiałów jak poliolefiny, które 

w  równym stopniu posiadają właściwości 

spełniające wymagania użytkowe wyrobu 

końcowego, jak i  zapewniające ich dosko-

nały wygląd. Produktami odpowiadającymi 

tym wymaganiom są m.in. różne rodzaje 

polipropylenu dedykowane branży opakowań 

sztywnych. Atrakcyjność PP polega również 

na możliwości wytwarzania opakowań cien-

kościennych w  szybkim cyklu oraz łatwym 

etykietowaniu lub nadruku, przy zachowaniu 

odporności mechanicznej. 

Opakowania z tworzyw, zwłaszcza opako-

wania elastyczne już dziś zużywają mniej 

energii, mniej zasobów naturalnych, powo-

dują mniejszą emisję dwutlenku węgla. Jeśli 

uwzględnić właściwości i  możliwości recy-

klingu, to opakowanie tworzywowe jest zwykle 

najlepszym rozwiązaniem dla środowiska 

i konsumentów.

Pożądane są opakowania, które oferują 

rozwiązania typu „od zamrażarki do mikro-

fali”, takie które mają możliwość głębo-

kiego mrożenia i/lub schładzania szokowego, 

a  także możliwość napełniania na gorąco. 

Rozwojowe są opakowania, które umożli-

wiają proces sterylizacji/pasteryzacji; rośnie 

segment systemów opakowań barierowych. 

Zaś zaletami sztywnych opakowań tworzy-

wowych są wygoda użycia, niska masa, 

odporność na wstrząsy i  zapewnienie dłuż-

szych terminów przydatności do spożycia 

zapakowanej żywności. Kolejno, popularne 

stały się polimery o wyższym poziomie MFR, 

które zapewniają lepszą płynność i  szybsze 

przetwórstwo. Jednocześnie w  segmencie 

opakowań spożywczych rosną wymagania 

związane z kontaktem z żywnością. Pojawiają 

się opakowania, które mają lepsze właści-

wości sensoryczne. Standardy związane 

z np. niskimi poziomami OML/SML, brakiem 

ftalanów, brakiem lub niskim poziomem 

substancji NIAS, są już niemal koniecznością.

Rodzaje opakowań i właściwości tworzyw 

sztucznych wykorzystywanych do ich 

produkcji były wielokrotnie omawiane na 

łamach PlastNews, dlatego zamiast je 

ponownie opisywać poniżej przedstawio-

nych zostanie kilka nowości na rynku tworzyw 

sztucznych przeznaczonych do sektora 

opakowaniowego. 

Co na rynku?
Hexpol opracował serię mieszanek termo-

plastycznych elastomerów (TPE) znanych 

jako Dryflex Green. Te biotworzywa są wytwa-

rzane z surowców odnawialnych, takich jak 

rośliny i  warzywa. Mają takie same właści-

wości jak tradycyjne materiały TPE, w  tym 

możliwość ich formowania wtryskowego 

i wytłaczania. Rodzina Dryflex Green nie jest 

biodegradowalna, ale w pełni nadaje się do 

recyklingu, co czyni ją silnym konkurentem do 

zastąpienia tworzyw sztucznych w przyszłych 

opakowaniach.

Zastosowanie Hostalenu ACP 7740 F2 

firmy  LyondellBasell w produkcji folii opako-

waniowych z  polietylenu małej gęstości 

(LDPE), umożliwia redukcję grubości folii, 

bez wpływu na jej parametry użytkowe. 

Jest to polietylen dużej gęstości o  średniej 

masie cząsteczkowej i wąskim jej rozkładzie, 

który jest produkowany przy użyciu techno-

logii   Hostalen  ACP.  Odpowiednia budowa 

i  struktura polimeru zapewnia jego łatwe 

przetwórstwo i bardzo dobrą homogenizację 

podczas procesu produkcji na liniach LDPE. 

Wysoka gęstość materiału umożliwia zwięk-

szenie sztywności folii, co z kolei daje możli-

wość redukcji grubości bez utraty najistot-

niejszych parametrów, takich jak kurczliwość 

czy odporność na rozdarcie. Hostalen ACP 

7740 F2 pozwala na utrzymanie właściwości 

optycznych folii, nie zmieniając połysku, 

zmętnienia czy ilości żeli.  Jest przeznaczony 

do produkcji wielowarstwowych folii polietyle-

nowych. Materiał może być używany w 100% 

jako wypełnienie jednej z warstw środkowych 

folii pięciowarstwowych lub też jako dodatek 

w mieszaninie. 

Braskem wprowadził nowy gatunek polipro-

pylenu (PP) pod marką INSPIRE, zaprojekto-

wany w celu zastąpienia PET w zastosowa-

niach konsumenckich do pakowania żywności, 

gdy wymagana jest wyższa odporność na 

temperaturę. Nowy gatunek ma właściwości 

optyczne zbliżone do PET, lepsze parametry 

termiczne w porównaniu z PET i kopolimerem 

PP typu random. Materiał nadaje się do zasto-

sowań termoformowanych, które wymagają 

przejrzystości i  odporności na ciepło, takich 

jak gotowe do podgrzania posiłki sklepowe 

czy restauracyjne. Ulepszona odporność na 

ciepło pozwala na mycie tych pojemników 

w zmywarce w celu ich ponownego użycia.

Koncern SABIC wprowadził na rynek rozwią-

zanie do pakowania mrożonek, które łączy 

w sobie nowy gatunek polietylenu (PE) z innowa-

cyjną technologią produkcji folii. Oparte jest ono 

na folii TF-BOPE o grubości zaledwie 20 mikro-

metrów. Zapewnia to potencjalną redukcję 

materiału opakowaniowego o  około 35-50% 

w porównaniu z dotychczas stosowaną rozdmu-

chiwaną folią PE. Nowe wyroby opakowa-

niowe nadają się również w 100% do recyklingu 

i pasują się do strumienia recyklingu mono-PE.

Folia TF-BOPE wykonana została z mate-

riału SABIC LLDPE BX202. W  porównaniu 

z rozwiązaniami konwencjonalnymi zapewnia 

znacznie lepszą widoczność pakowanych 

produktów, dzięki wyższej przepuszczalności 

światła i  niższemu zamgleniu. Jednocze-

śnie wysoki połysk zapewnia pierwszorzędny 

design i estetykę.

TF-BOPE to gatunek PE, który jest oriento-

wany dwuosiowo na maszynach w  systemie 

tzw. tenter frame. Ma potencjał do wykorzystania 

w nowych zastosowaniach i rynkach wspierają-

cych gospodarkę o obiegu zamkniętym, gdzie 

wymagane są rozwiązania z  jednego mate-

riału w celu zwiększenia możliwości recyklingu. 

To innowacyjne rozwiązanie w zakresie pako-

wania mrożonek jest wynikiem bliskiej współ-

pracy SABIC z firmami Ticinoplast i Plastchim-T, 

a  także producentem maszyn pakujących 

Syntegon Technology.

Polimer SABIC TF-BOPE pochodzi z port-

folio TRUCIRCLE, rozwiązań wspierających 

obieg zamknięty tworzyw sztucznych i oferują-

cych bardziej zrównoważone materiały.

Firma Borealis opracowała technologię 

recyklingu Borcycle, która przekształca stru-
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mienie odpadów na bazie poliolefin w mate-

riały o wysokiej wartości dodanej dla wyma-

gających zastosowań. Mogą one znaleźć 

zastosowanie, np. do sztywnych opakowań, 

w  tym do wymagających aplikacji w  zakręt-

kach i zamknięciach, cienkościennych pojem-

nikach opakowaniowych i pokrywkach. Bore-

alis oferuje mieszanki rPP z 25-50% zawarto-

ścią materiału z  recyklingu, co może zmniej-

szyć emisję CO2 nawet o 15%. 

Firma Dow opracowała żywice Agility CE, 

składającą się w  70% z  tworzywa sztucz-

nego pochodzącego z  recyklingu. Wpro-

wadzona pod koniec 2019 roku, Agility CE 

jest pierwszym materiałem typu PCR firmy 

Dow. Włączenie materiałów pochodzących 

z  recyklingu (PCR) jest kluczowym krokiem 

w  kierunku zmniejszenia śladu węglowego 

opakowań. Niedawno znalazła ona komer-

cyjne zastosowanie. Plastigaur, przetwórca 

folii z siedzibą w Hiszpanii, używa tego mate-

riału w swojej folii termokurczliwej, stosowanej 

zwykle do transportu puszek lub butelek 

PET. Żywica bazuje na polietylenie o  niskiej 

gęstości (LDPE), do którego zastosowano 

materiał z  folii termokurczliwej pochodzący 

z  recyklingu poużytkowego (PCR), z  zacho-

waniem jakości materiału i  funkcjonalności 

surowca pochodzącego z  materiałów pier-

wotnych. Zawartość PCR w  gotowej folii 

termokurczliwej opracowanej przez Plastigaur 

wynosi 50%, co powoduje znaczną redukcją 

emisji dwutlenku węgla o 25%. Ponadto Dow 

współpracował również z  Plastigaur w  celu 

zmniejszenia grubości folii termokurczliwej 

zawierającej PCR z 45 do 40 mikronów, co 

pozwoliło, przy zachowaniu funkcjonalności 

opakowania, na dodatkową oszczędność 

CO2 o 11% i zmniejszenie ogólnego wpływu 

na środowisko o  32%. Wdrożenie nowego 

rozwiązania przez producentów opakowań 

ułatwi przetwórcom i  właścicielom marek 

realizację ich celów środowiskowych, bez 

negatywnego wpływu na jakość folii. 

Podsumowanie
Popyt na opakowania nadal będzie rósł, ze 

względu na rosnące znaczenie trendu conve-

nience. Ponadto producenci opakowań, 

będąc pod coraz silniejszą presją społeczną, 

będą musieli odpowiedzieć na wyzwania zwią-

zane z ochroną środowiska i zwiększyć swoje 

zaangażowanie w  recykling. Tego będzie od 

nich wymagało zarówno prawo i zapisy ustawy 

związane z Rozszerzoną Odpowiedzialnością 

Producentów oraz koniecznością zapewnienia 

odpowiedniego udziału recyklatu w  nowych 

opakowaniach.

Przemysł tworzyw sztucznych w tym rynek 

opakowań ciągle się rozwija – a  co za tym 

idzie? Rosną i wymagania w odniesieniu do 

opakowań, jak i  materiałów. Wyznaczane 

zostają trendy, które prowadzą do zwiększenia 

funkcjonalności opakowań, a  nowe techno-

logie ich otrzymywania pozwalają na prze-

dłużenie trwałości produktu i  ciągły monito-

ring jakości podczas przechowywania. Nowe 

tworzywa sztuczne powodują, iż otrzymuje 

się opakowania coraz to bardziej funkcjonalne 

i proekologiczne. 

W 2020 roku królującym trendem były 

opakowania ekologiczne i  zrównoważone 

podejście do biznesu. Wszystko wskazuje 

na to, że trend ten będzie jeszcze silniejszy 

w  roku 2021. Również koronawirus wpłynął 

na sposób myślenia o opakowaniach – wiele 

firm dodawało elementy, które miały zapewnić 

bezpieczeństwo fizyczne i komfort psychiczny 

swoim klientom. Wzrastają również wyma-

gania konsumentów w  stosunku do 

produktów, np.  w  odniesieniu do ich śladu 

węglowego.

Jak co roku można było zaobserwować też 

trendy w designie - pudełka z białym nadru-

kiem, wzory (patterny) czy elegancka matowa 

folia, jako wykończenie. Co przyniesie rok 

2021? Można tylko prognozować. Rynek 

opakowań i  każda biznesowa działalność, 

która pośrednio lub bezpośrednio jest z nim 

związana, podlegają w tym momencie dużym 

przemianom. Te zmiany podyktowane są 

palącą potrzebą wdrażania zrównoważonych 

rozwiązań w  obszarze ochrony środowiska 

naturalnego. A  nie da się ukryć, że opako-

wania mają na nie ogromny wpływ. �
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Koncern Clariant z  końcem minionego 

roku wzbogacił swoją ofertę dla branży 

tworzyw sztucznych o szereg specjalistycznych 

dodatków do opakowań, mających za zadanie 

podniesienie jakości oferowanego produktu. 

Premierę rynkową miała marka opatentowa-

nych dodatków o  nazwie CESA ProTect do 

usuwania tlenu z opakowań. Głównym rynkiem 

tych masterbaczy są jednowarstwowe opako-

wania z PET, które niekiedy mogą być nara-

żone na ryzyko wlotu tlenu, przez co łatwiej 

psują się zgromadzone w nich soki owocowe 

lub produkty mleczne. 

Specjaliści od koloru Clariant ColorWorks 

opracowali także nowatorski chromowany 

kolor, który otwiera nowe możliwości dla projek-

tantów i producentów wysokiej klasy produktów, 

butelek i opakowań. Ukierunkowany zwłaszcza 

na pojemniki z  politereftalanu etylenu (PET), 

kolor jest lekko półprzezroczysty, dzięki czemu 

jest odpowiedni do zastosowań, w  których 

konieczne lub pożądane jest, aby zawar-

tość butelki była widoczna. Sekret uzyskania 

wspaniałego efektu chromu tkwi w  rozkładzie 

wielkości cząstek pigmentu i  sposobie jego 

włączenia do koncentratu. Odblask jest znacznie 

zwiększony w porównaniu z bardziej konwencjo-

nalnymi kolorami srebrnymi lub chromowanymi. 

Nowy chromowany koncentrat Clariant w płynie 

jest pierwszym produktem powstałym w ramach 

NewAesthetix, nowej inicjatywy ColorWorks 

mającej na celu opracowanie unikalnych opcji 

kolorów i efektów, które zapewniają estetyczne 

właściwości, których normalnie nie oczekuje się 

w przypadku tworzyw sztucznych.

Ampacet wprowadził do swojego portfolio 

koncentraty BIAX4CE przeznaczone do zasto-

sowań folii z dwuosiowo zorientowanego polie-

tylenu (BOPE). W wyniku ciągłego dążenia do 

osiągnięcia celów dotyczących recyklingu usta-

nowionych przez UE w odniesieniu do opakowań 

z tworzyw sztucznych oraz polepszenia jakości 

materiałów poddawanych recyklingowi mecha-

nicznemu, preferuje się opakowania jednoma-

teriałowe zamiast wielomateriałowych. Port-

folio koncentratów Ampacet BIAX4CE obejmuje 

koncentrat biały oraz koncentraty dodatków 

opracowane z myślą o zapewnieniu optymalnej 

jakość i spełnieniu wymagań dotyczących prze-

twarzania dla konkretnych struktur folii BOPE. 

W  skład gamy dodatków Ampacet BIAX4CE 

wchodzą środki antyblokingowe, antystatyczne, 

poślizgowe migrujące i  niemigrujące, a  także 

wysokowydajne koncentraty antyfogingowe. 

Wśród dodatków na szczególną uwagę zasłu-

gują także:

– Odor Scavenger (produkt zakwalifikowany 

do finału nagrody Plastics Recycling Awards 

2020), wydajny pochłaniacz zapachów 

o szerokim spektrum działania; 

– Blue Edge 226 (produkt zakwalifikowany do 

finału nagrody Plastics Recycling Awards 

2020) i Blue Edge78 to koncentraty, które 

eliminują efekt „zabrudzenia” w przypadku 

poużytkowych i  poddanych recyklingowi 

odpadów z PE; 

– Czarne koncentraty REC-O-BLACK 216 

i 344, które zostały wykonane z poddanych 

recyklingowi i odzyskowi odpadów pokon-

sumenckich;

– BIO RANGE to koncentraty przeznaczone 

do kompostowalnych biopolimerów i  apli-

kacji biodegradowalnych;

– Halofree 709 i  229 to bezhalogenowe 

koncentraty zmniejszające palność, które 

oprócz wyjątkowej ognioodporność 

folii PE zapewniają także dobrą optykę 

i  przeźroczystość folii. Halofree 709 uzy-

skał ocenę „doskonałą” w  klasyfikacjach 

testów palności, w tym w odpowiednikach 

B2  (DIN4102), VTM0 (UL94) i  Euroclass. 

Nowości i trendy w sektorze  
dodatków do opakowań

Opakowania w niektórych aspektach są podobne do mody. Trendy w modzie zmieniają się rokrocznie, ale oczywi-
ście istnieją również takie, które zyskują ponadczasową popularność. W przypadku opakowań nie tylko ich wizu-
alna strona odgrywa znaczenie, ale i istotną rolę odgrywają kształty, materiały i koncepcje na funkcję opakowa-
nia w szerszej strategii marki. Rynek opakowań pomimo zamieszania w roku 2020 nie stał w miejscu. Temat opa-
kowania a ekologia nie odpuszczał, gdyż opakowania i ekologia zaczynają powoli iść w parze. Przy takim podej-
ściu do opakowania niezbędne okazują się dodatki. Coraz więcej producentów tworzyw sztucznych, opakowań 
i dodatków postanawia zadbać o odpowiedni recykling swoich produktów. Temat dodatków do recyklingu został 
zaprezentowanych w poprzednim numerze, dlatego w tym zostaną przedstawione inne dodatki do opakowań 
oferowane przez koncerny chemiczne. 

� Justyna Pawłowska �
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Wykazano, że Halofree 229 osiąga wysokie 

klasyfikacje w  testach palności, w  tym 

M1  (NFP 92-503). Oba koncentraty są 

zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony 

zdrowia i  bezpieczeństwa ludzi, w  tym 

z wymaganiami ISO 14001 i OHSAS 18001 

dotyczącymi optymalizacji ryzyka, prze-

pisami dotyczącymi ochrony środowiska, 

takimi jak 94/62/WE (europejska dyrektywa 

w  sprawie opakowań i  odpadów opako-

waniowych) oraz ROHS; REACH i  norma 

motoryzacyjna VDA 232-101 (Global Auto-

motive Declarable Substance List).

Izraelska firma Tosaf wprowadziła na rynek 

nową serię perłowych i biało-perłowych barw-

ników oraz dodatków uszlachetniających, 

które umożliwiają producentom elastycznej 

folii BOPP realizację specyficznych wymagań 

ich klientów w  branży opakowań i  etykiet. 

Koncentrat barwiący Tosaf ZD przezna-

czony jest do produkcji folii perłowych i biało-

-perłowych w  szerokim zakresie gęstości od 

0,55 do 0,80 g/cm3, z ZD1738HP zoptyma-

lizowanym do 0,65 g/cm3 i  ZD2446HP dla 

średnich i  wyższych gęstości. W  sektorze 

etykiet są one przeznaczone do etykiet z owija-

niem (WAL), w  formie (IML), ciętych i układa-

nych w stos oraz etykiet wrażliwych na nacisk 

(PSL). Oferowane przedmieszki ZD podczas 

przetwarzania zapewniają jednorodne właści-

wości folii, takie jak nieprzezroczystość, połysk 

i  grubość, na całej szerokości, nawet przy 

wytwarzaniu folii o  zmniejszonej gęstości lub 

wysokiej wydajności. Równolegle ze standar-

dowymi gatunkami, Tosaf oferuje mieszanki 

z  białą perłą oparte na różnych proporcjach 

węglanu wapnia i dwutlenku tytanu, aby dopa-

sować gęstość, nieprzezroczystość i  biel do 

określonych wymagań klienta. Folie wyprodu-

kowane z  koncentratów ZD można również 

metalizować.

Milliken & Company Chemical Division 

oferuje wysokowydajny dodatek do homo-

polimerów polipropylenu przeznaczonego 

do termoformowania. Zapewnia równowagę 

między właściwościami fizycznymi i  este-

tyką – a wszystko to dzięki czystszej chemii. 

Stworzony specjalnie w  celu zminimalizo-

wania migracji, szczególnie w zastosowaniach 

do kontaktu z  żywnością ten nowy gatunek 

Hyperform charakteryzuje się o  jeden okre-

ślony limit migracji (SML) mniej niż produkt 

poprzedniej generacji. Mniejsza liczba 

SML oznacza, że jest o  jedną substancję 

mniej, którą należy monitorować i  badać, 

co zmniejsza obciążenie klientów związane 

z  przestrzeganiem przepisów. Dzięki temu 

uproszczeniu bezpieczeństwo jest jeszcze 

silniej zapewnione. Jest to szczególnie istotne, 

biorąc pod uwagę, że ten typ homopolimeru 

PP jest zwykle używany do termoformowania 

kubków i  pokrywek do napojów, opakowań 

żywności i  tac. Dodatkowo Hyperform HPN 

909ei gwarantuje lepszą sztywność (moduł 

sprężystości) przy jednoczesnym zacho-

waniu odporności na uderzenia. Zapewnia 

również skurcz izotropowy (podobny skurcz 

w obu kierunkach, zmniejszając w ten sposób 

wypaczanie) i  wyższą temperaturę ugięcia 

pod wpływem ciepła, co gwarantuje lepszą 

odporność na ciepło, niezbędną do napeł-

niania na gorąco i  zastosowań w  kuchence 

mikrofalowej. Hyperform HPN 909ei osiąga to 

wszystko bez pogorszenia estetyki produktu 

końcowego. 

Również firma Palsgaard wspiera rosnące 

zapotrzebowanie na dodatki polimerowe do 

kontaktu z  żywnością. Jest to odpowiedź 

na potrzeby producentów mieszanek i prze-

twórców, którzy mogą chcieć dodawać okre-

ślone produkty Einar do polimerów bezpo-

średnio, a nie jako część bardziej złożonych 

koncentratów. Dotyczy to w  szczególności 

stosowania dodatków antystatycznych Einar 

do pakowania żywności i innych zastosowań, 

gdzie dostępność produktów w  postaci 

granulatu umożliwia czysty i  nieskompliko-

wany proces. W swoim portfolio firma posiada 

także dodatki Einar poślizgowe, modyfika-

tory starzenia, środki ułatwiające wyjmowanie 

z  formy i  środki wspomagające dyspergo-

wanie. Wszystkie produkty posiadają pełne 

atesty FDA i UE do kontaktu z żywnością.

Również Avient Corporation wprowadził na 

rynek nowy masterbacz Rejoin PCR do zasto-

sowań w  opakowaniach poliolefinowych. 

Wykonany z  poliolefiny pochodzącej z  recy-

klingu poużytkowego (PCR) jako żywica nośna 

przedmieszki. Oferowany przez Avient master-

bacz Rejoin PCR łączy w  sobie pigmenty 

i dodatki funkcjonalne w jednym roztworze bez 

negatywnego wpływu na kolor lub właściwości 

mechaniczne. Można go dodawać podczas 

produkcji przy użyciu standardowego sprzętu, 

przy niewielkim wpływie na przetwarzanie lub 

bez wpływu, a także pozwala na pełną możli-

wość recyklingu produktu końcowego.

Firma Chroma Color opracowała koncen-

traty dodatków, które umożliwiają uzyskanie 

wyższych poziomów PCR PET w  opakowa-

niach. Nowa linia barwników i dodatków uszla-

chetniających firmy Chroma Color Corp. prze-

znaczona jest do opakowań PET z zawartością 

materiałów z tworzyw sztucznych pochodzących 

z recyklingu. ChromaPCRPET umożliwia produ-

centom na dalsze zwiększanie poziomu PCR 

w oferowanych wyrobach, co wspiera cele zrów-

noważonego rozwoju. Może być on używany do 

produkcji arkuszy, butelek i  innych zastosowań 

i  jest zgodny z wymogami FDA i NOL. Oferta 

koncentratów Chroma Color obejmuje kolory 

korekcyjne, przedłużacze łańcucha, stabilizatory 

przetwórstwa i inne dodatki do przetworzonych 

strumieni PET. UltraPET to produkt opracowany 

przy użyciu ChromaTransparent jest koncen-

tratem koloru, który zapewnia zarówno niższe 

koszty, jak i  większą elastyczność przetwa-

rzania dla producentów i przetwórców. Koncen-

trat Chroma Color może być przetwarzany 

w znacznie niższych temperaturach niż konwen-

cjonalne koncentraty granulatu PET.

W artykule została przedstawiona tylko część 

nowości na rynku dodatków do opakowań 

tworzywowych. Jak widać z  powyższego 

znaczący jest trend w  kierunku ekologicz-

nych opakowań i dodatków ułatwiających ich 

późniejszy recykling czy przetwórstwo mate-

riałów zawierających PCR. Również popularne 

są środki pomocnicze pozwalające uzyskać 

opakowania o  wysokiej estetyce czy odpo-

wiednich właściwościach mechanicznych czy 

funkcjonalnych. �
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Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), 

wspólnie z przedstawicielami przemysłu 

opakowaniowego, przygotowała opraco-

wanie „Środowiskowe aspekty projekto-

wania opakowań”, mając na uwadze nowe 

wymagania UE związane z pakietem gospo-

darki o obiegu zamkniętym (GOZ) i konieczne 

zmiany prawne dotyczące gospodarowania 

odpadami oraz trwającą dyskusję na temat 

ostatecznego kształtu polskiego systemu 

rozszerzonej odpowiedzialności producenta 

(ROP). 

Opakowania i  odpady opakowaniowe 

mają ogromne znaczenie dla krajowego 

systemu gospodarki odpadami. Według 

GUS, w 2019 roku na rynek krajowy trafiało 

z wyrobami 5,5 mln ton opakowań. Aktualnie 

zarówno producenci opakowań, jak i wpro-

wadzający na rynek zapakowane produkty 

stoją przed licznymi wyzwaniami związa-

nymi z implementacją unijnego pakietu GOZ, 

szczególnie w  zakresie ROP. Nowy system 

ROP będzie łączył przydatność opakowania 

do recyklingu z  kosztami za jego wprowa-

dzenie na rynek. W  przypadku opakowań, 

których recykling jest trudny, przełoży się to 

na 20 – 30-krotny wzrost opłat dla przed-

siębiorców wprowadzających te opako-

wania na rynek. Zgodnie z unijnymi wytycz-

nymi, gospodarowanie odpadami opakowa-

niowymi nie powinno ograniczać się do ich 

zbierania i  ponownego zagospodarowania. 

Bardzo istotny jest etap projektowania 

opakowań z uwzględnieniem kwestii środo-

wiskowych oraz zapewnieniem ich przydat-

ności do recyklingu.

Ecodesign
Ekoprojektowanie opakowań – pojęcie 

mało znane jeszcze kilka lat temu – pobudza 

dziś wyobraźnię liderów na całym świecie 

jawiąc się jako dobry sposób na współczesne 

problemy zarządzania gospodarką odpa-

dami opakowaniowymi. W ekoprojektowaniu 

funkcjonują grupy wykonawców obejmujące 

specjalistów z zakresu środowiskowej oceny 

cyklu życia, ekologów produktów, specjali-

stów od recyklingu i  innych systemów zago-

spodarowania odpadów, technologów, mate-

riałoznawców, towaroznawców, marketin-

gowców itp. W praktyce oznacza to opraco-

wanie nowej lub udoskonalonej wersji opako-

wania o  mniejszym wpływie na środowisko. 

Działania proekologiczne powinny odnosić 

się do wszystkich czynności, począwszy od 

pozyskiwania surowców, a  skończywszy na 

dostarczeniu końcowemu nabywcy produktu 

finalnego oraz unieszkodliwiania odpadu, który 

zostaje po jego zużyciu.

Ekoprojektowanie opakowań jest wymie-

niane przez Plastics Recyclers Europe jako 

jedno z  trzech najistotniejszych środków, 

umożliwiających osiągnięcie celów Unii Euro-

pejskiej w  zakresie recyklingu i  gospodarki 

odpadami, zawartych w  pakiecie zmian 

dyrektyw Circular Economy Package, które 

weszły w  życie w  lipcu 2018  r. Kluczowym 

aspektem jest wpływ produktu i/lub jego 

opakowania na środowisko w  całym cyklu 

życia, wydłużenie trwałości produktów, a także 

unikanie w procesie produkcyjnym i w samym 

produkcie szkodliwych substancji (dla środo-

wiska i zdrowia). Już sam recykling to za mało.

Ekoprojektowanie wskazane jest 

w  Krajowym planie gospodarki odpadami 

2022 (Uchwała Nr 88 Rady Ministrów z dnia 

1 lipca 2016  r. w  sprawie Krajowego planu 

gospodarki odpadami 2022, Dz.U. 2016 poz. 

784) jako metoda zapobiegania powstawania 

odpadów, co oznacza „na etapie projekto-

wania opakowania stosowanie przez produ-

centa rozwiązania technologicznego ułatwia-

jącego ponowne użycie i  przetwarzanie 

odpadów opakowaniowych oraz minimalizację 

masy opakowań”. W  przypadku opakowań 

ekoprojektowanie oznacza, np. zwiększenie 

przydatności do recyklingu, ponowne użycie 

lub zastąpienie materiału bardziej przyjaznym 

dla środowiska.

Ekoprojektowanie stanowi element zarzą-

dzania środowiskowego i  zostało ujęte 

w  normę PKN-ISO/TR 14062:2004 „Zarzą-

dzanie środowiskowe. Włączanie aspektów 

środowiskowych do projektowania i  rozwoju 

wyrobu”, w której to wymienia się cele i poten-

cjalne korzyści, jakie mogą wynikać z projekto-

wania dla środowiska. W skrócie zgodnie z tą 

normą ekoprojektowanie oznacza „włączenie 

aspektów środowiskowych do projektowania 

i rozwoju wyrobu”. 

W literaturze ekoprojektowanie określa 

się różnymi terminami, takimi jak design for 

environment (DfE), ecodesign, ecological 

design, environmental design, sustana-

ible product design, green design i life cycle 

design. Taka różnorodność jest rezultatem 

tego, że ekoprojektowanie wiąże m.in.  ze 

zrównoważonym rozwojem, zarządzaniem 

środowiskowym, zarządzaniem cyklem 

Ekoprojektowanie opakowań

Opakowanie ładne, oryginalne i wygodne to za mało. Na tę chwilę już zwraca się uwagę także na jego przystoso-
wanie do późniejszej utylizacji. A sama przydatność do recyklingu to nie wszystko. Także przed projektantami opa-
kowań stają kolejne wyzwania – związane z ochroną środowiska.

� Mia Walasek �
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życia wyrobów (ang. life cycle manage-

ment, LCM), znakowaniem środowiskowym, 

środowiskową oceną cyklu życia (ang. life 

cycle assessment, LCA) czy zintegrowaną 

polityką produktową ZPP (ang. integrated 

product policy, IPP). Ideą ekoprojekto-

wania jest identyfikowanie aspektów środo-

wiskowych związanych z  produktem i  ich 

włączanie do procesu projektowania już na 

wczesnych etapach rozwoju produktu.

W styczniu 2018 roku opublikowana została 

europejska strategia dotycząca tworzyw 

sztucznych, w  lipcu tego roku wdrożono 

pakiet dyrektyw dotyczących gospodarki 

o obiegu zamkniętym, a w maju 2019 roku 

przyjęto dyrektywę w  sprawie ograniczenia 

wpływu niektórych produktów z  tworzyw 

sztucznych na środowisko (ang. single-use 

plastics directive). Dokumenty te stawiają 

ambitne cele dążące do poprawy wykorzy-

stania zasobów, m.in. poprzez usprawnienie 

działania systemu rozszerzonej odpowiedzial-

ności producenta, poprawę projektowania 

produktów, wykorzystywanie materiałów 

biodegradowalnych, tworzenie rynków do 

ponownego wykorzystania surowców pocho-

dzących z recyklingu oraz przede wszystkim 

znaczne ograniczenie, a w przypadku niektó-

rych produktów nawet eliminację z  rynku 

przedmiotów jednorazowych, wykonanych 

z tworzyw sztucznych. 

Wraz z  wprowadzeniem powyższych 

regulacji, przemysł stoi w  obliczu nie tylko 

zaostrzających się wymagań prawnych, 

ale również zmieniającej się opinii konsu-

mentów, którzy są coraz bardziej świadomi 

i  coraz częściej zwracają uwagę, czy zaku-

pione towary są produkowane w  sposób 

przyjazny środowisku. Istotne jest zacho-

wanie hierarchii postępowania z odpadami, 

zatem przede wszystkim, zapobieganie ich 

powstawaniu, poprzez odpowiednie dzia-

łania u źródła. Producenci muszą dążyć do 

zamknięcia obiegu opakowań w gospodarce 

tak, aby jako odpady nie trafiały do środo-

wiska, a były wykorzystywane jako surowiec. 

Z  tego względu konieczne jest opanowanie 

wiedzy o  tym, jak projektować opakowania 

w  sposób zapewniający dalsze zrównowa-

żone i uzasadnione ekonomicznie zagospo-

darowanie odpadów. 

Co się zyskuje dzięki 
ekoprojektowaniu?

Stosowanie zasad ekoprojektowania może 

przynieść szereg korzyści w wymiarze ekono-

micznym, rynkowym, środowiskowym, tech-

nologicznym i  edukacyjnym. Zastosowanie 

zasad ekoprojektowania pozwala na obniżenie 

kosztów produkcyjnych i  eksploatacyjnych, 

w tym: 

– kosztów materiałów i energii wykorzystywa-

nych do produkcji opakowań, 

– kosztów transportu i dystrybucji, 

– kosztów zagospodarowania odpadów opa-

kowaniowych. Dodatkowo innowacyjne 

opakowanie może pobudzić wzrost zainte-

resowania danym produktem, a tym samym 

przyczynić się do wzrostu przychodów firmy.

Reasumując praktyki ekoprojektowania 

powinny obejmować m.in.: 

– zastosowanie opakowań wielokrotnego 

użytku, 

– redukcję masy opakowania, co wpływa na 

zmniejszenie materiałochłonności oraz ogra-

niczenie zużycia paliwa i emisji transporto-

wych, 

– zamianę materiałów na bardziej ekologiczne 

alternatywy, w tym wykorzystanie surowców 

odnawialnych i recyklatów, 

– zmianę form konstrukcyjnych w  celu 

łatwego opróżniania zawartości oraz opty-

malizacji transportu, 

– stosowanie jednorodnych materiałów, które 

są przedmiotem selektywnej zbiórki i  są 

możliwe do poddania recyklingowi, 

– w przypadku stosowania wielu materiałów 

(również w  postaci etykiet) – zapewnienie 

możliwości łatwego ich oddzielenia, już na 

etapie konsumenta, 

– stosowanie znaków identyfikujących mate-

riał, wskazujących odpowiednie postępo-

wanie z odpadem oraz określających przy-

datność do recyklingu, 

– uwzględnienie praktycznych i  opłacalnych 

ekonomicznie możliwości recyklingu.

Przykłady ekoprojektowania 
opakowań

Sieć Marks and Spencer zmieniła sposób 

pakowania mięsa rezygnując z plastikowych 

tacek na rzecz metody skin pack, polegającej 

na obciągnięciu produktu miękką, wytrzy-

małą folią, która dzięki technologii próżniowej 

dopasowuje się i  przylega do pakowanych 

produktów. Pozwoliło to na redukcję zużycia 

materiałów o 69% oraz wydłużyła datę przy-

datności do spożycia o  4 dni, redukując 

tym samym ilość marnowanej żywności. 

Analizując zalecenia ekoprojektowe można 

wyobrazić sobie sytuację, kiedy pozostają 

one w  pewnej sprzeczności z  praktyką. 

Przykładem może być firma Colgate Palmo-

live, która wprowadziła woreczki z  wielo-

warstwowego tworzywa z  usztywnianym 

dnem do płynów do prania i  płukania jako 

alternatywę dla butelek z HDPE. Ponieważ 

masa woreczka stanowiła ¼ masy butelki, 

uzyskano redukcję masy opakowania i okre-

ślone korzyści (np.  mniejsze koszty środo-

wiskowe i  ekonomiczne związane z  trans-

portem). Z  jednej strony zastosowano zale-

cenie redukcji masy opakowania, z  drugiej 

jednak wprowadzono materiał wielowar-

stwowy, kłopotliwy z punktu widzenia recy-

klingu. Przeniesiono więc potencjalne koszty 

z  jednego do innego etapu cyklu życia 

– z produkcji do końcowego zagospodaro-

wania. Innym przykładem może być stoso-

wanie woreczków z  tworzywa zamiast 

butelek szklanych jako opakowania do 

mleka. Z  jednej strony znajdują się opako-

wania wielokrotnego użytku, z  drugiej zaś 

opakowania o mniejszej masie. 

Jak to będzie?
Obecnie przedsiębiorcy wprowadzający 

produkty w  opakowaniach, łożą w  ramach 

istniejącego systemu ROP na zbiórkę i  recy-

kling opakowań ok. 100 mln  zł rocznie. 

Wstępne szacunki wskazują, że ze względu na 

konieczność wdrożenia odpadowego pakietu 

dyrektyw UE związanych z  GOZ, opłaty te 

mogą ulec zwiększeniu nawet do kwoty 

ok. 2-2,5 mld zł od 2023 r. Planowane zmiany 

przełożą się na ponoszone koszty i konkuren-

cyjność produktów w opakowaniach. Przed-

siębiorcy mają ostatni moment, by dokonać 

przeglądów swoich opakowań i  podjąć 

decyzje dotyczące zastąpienia niektórych 

opakowań innymi, bardziej przydatnymi do 

recyklingu, co pozwoli na uniknięcie poważ-

nych kosztów za dwa – trzy lata. Najważ-

niejsze decyzje w tym zakresie będą należeć 
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do osób odpowiedzialnych za wybór opako-

wania w procesie tworzenia produktu.

Przepisy wprowadzą obowiązek umiesz-

czania na wybranych produktach informacji/

oznakowania o  odpowiednich metodach 

gospodarowania odpadami powstałymi z tych 

produktów lub o niewskazanych sposobach 

unieszkodliwiania tych odpadów, a  także 

o  obecności tworzyw sztucznych w  tych 

produktach i  o wynikającym z  tego nega-

tywnym wpływie na środowisko. Planowany 

termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów 

określono na II kw. br.

Projektowanie opakowań powinno być 

nie tylko ekologiczne, ale także logiczne. 

Poziomy recyklingu i  odzysku opakowań, 

wszystkie wymagania stawiane obecnie 

przez Unię Europejską, są niemożliwe do 

spełnienia, jeżeli instalacje nie będą mogły 

uzyskać dobrych produktów na wejściu. 

Przede wszystkim produkt musi być dobrze 

zaprojektowany Ecodesign zyskuje coraz 

większą popularność. Materiały, z  których 

zostaną wykonane poszczególne elementy 

opakowania, muszą być tak dobrane, by ich 

przetworzenie było możliwe. Należy jednak 

pamiętać, że projektowanie opakowań 

wyłącznie pod kątem ich przydatności do 

recyklingu mija się z  celami wyznaczo-

nymi w  koncepcji gospodarki o  obiegu 

zamkniętym. 

Międzynarodowe koncerny posiadają już 

zespoły ds. ekoprojektowania. Na rynku 

istnieje wiele raportów, narzędzi oraz orga-

nizacji, które mogą pomóc przedsiębiorcom 

w  procesie ecodesignu opakowań. Firmy 

powinny dostrzec korzyści, jakie może 

im przynieść wdrażanie zasad ekoprojek-

towania. Korzyści płynące z  ekologicz-

nego podejścia do produkcji opakowań to 

nie tylko ratunek dla środowiska, ale także 

wymierne korzyści biznesowe dla firm. Ale 

należy zdać sobie sprawę iż względy marke-

tingowe, tzn. uzyskanie wizualnego efektu, 

są w  tym przypadku w  całkowitej sprzecz-

ności z zasadami ekoprojektowania. Badacze 

i naukowcy z różnych ośrodków, wychodząc 

naprzeciw dokonującym się zmianom, zaczy-

nają kształcić pierwsze pokolenia ekopro-

jektantów, którzy posiadają wiedzę i  umie-

jętności praktyczne z zakresu projektowania 

dla środowiska. Kluczowym problemem jest 

przeprowadzenie kampanii informacyjnej 

na rzecz ekoprojektowania i  uświadomienie 

producentom jego istnienia. �
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1 stycznia 2021 r. weszła w życie tzw. dyrek-

tywa plastikowa (Single-Use Plastics 

– SUP) mająca na celu ograniczenie genero-

wania odpadów z tworzyw sztucznych. Doku-

ment od początku wywoływał wiele kontro-

wersji: zgodnie z  jego zapisami do połowy 

roku z  półek sklepowych mają zniknąć 

wszystkie wyroby plastikowe jednorazowego 

użytku, w  tym patyczki higieniczne, plasti-

kowe sztućce, talerze, słomki, mieszadełka 

do  napojów, patyczki do  balonów, pojem-

niki na żywność i styropianowe kubeczki. To 

jednak nie jedyny kłopotliwy zapis dyrektywy: 

nakłada ona również na producentów napojów 

obowiązek przytwierdzania na stałe nakrętki 

lub wieczka do butelki, warunkując tym możli-

wość wprowadzenia produktu na rynek.

Unia Europejska argumentuje, że dzięki takiej 

praktyce nakrętki będzie można poddać proce-

sowi recyklingu razem z butelkami, co ogra-

niczy ilość odpadów plastikowych krążących 

w przyrodzie. Jak w 2018 r. wyliczał rzecznik 

Komisji Europejskiej, stanowią one obecnie 

ok. 11% wszystkich śmieci zalegających 

w morzach. Ze stanowiskiem UE zgadzają się 

ekolodzy: Greenpiece alarmuje, że dużą część 

plastiku znajdowanego w  żołądkach zwie-

rząt stanowią właśnie nakrętki, połykane omył-

kowo jako pożywienie. Ich przytwierdzenie 

do butelek byłoby więc krokiem w  dobrym 

kierunku nie tylko z uwagi na łatwiejszy recy-

kling, ale i ochronę życia zwierząt.

Innego zdania są organizacje zrzesza-

jące producentów opakowań i napojów. Na 

ich zlecenie PwC przeprowadziło analizę, 

z której wynika, że zmiana przepisów spowo-

duje wzrost zużycia tworzyw do produkcji 

opakowań o 50 tys. do 200 tys. ton rocznie 

– wszystko z  powodu zwiększenia wagi 

butelek i samych nakrętek. Może to zaprze-

paścić wieloletnie starania ich producentów 

o redukcję wagi i wolumenu tych opakowań. 

A że więcej plastiku to i większa emisja CO2, 

zalecenia Unii zamiast ograniczyć zanie-

czyszczenie środowiska, tylko je zwiększą. 

Ucierpią również sami producenci butelek 

i  napojów: do 2025  r. będą oni bowiem 

musieli zmodyfikować swoje linie produk-

cyjne, aby dostosować procesy wytwórcze 

do nowych przepisów. Zdaniem PwC łączne 

koszty inwestycji w  nową infrastrukturę 

i przestojów z tym związanych mogą sięgnąć 

nawet 8,7 mld euro w skali UE i kilkaset mln zł 

w skali naszego kraju. 

SACMI: modułowa linia 
z możliwością integracji 
z wtryskarką

W Polsce linii do produkcji butelek z tworzyw 

sztucznych jest ok. 200. Ich właściciele staną 

niebawem przed podwójnym problemem: 

z jednej strony będą musieli bowiem wysupłać 

sporo środków na ich przebudowę, a z drugiej 

– zdecydować, jak przebudowa ta powinna 

przebiegać. Unia Europejska nie podała 

bowiem żadnych rekomendacji w  kwestii 

preferowanej technologii przytwierdzania 

nakrętek i wieczek do butelek, pozostawiając 

ich producentom wybór najlepszej i najtańszej 

metody. W sukurs idą im na szczęście produ-

cenci linii do produkcji butelek, którzy mają już 

kilka pomysłów na to, jak wytwarzać opako-

wania zgodne z unijnymi przepisami.

Jednym z  takich pomysłów jest system 

do produkcji nakrętek z  nacinaniem plomby 

zabezpieczającej (ang. tamper evidence 

band – TEB) opracowany specjalnie do tego 

celu przez włoską firmę SACMI, a dystrybu-

owany w Polsce przez NTQ. Istotą tej techno-

logii jest odpowiednie nacięcie plomby tak, by 

w sposób nierozerwalny połączyć ją z butelką. 

Trzon dedykowanej linii produkcyjnej stanowi 

maszyna CCM (ang. Continuous Compres-

sion Moulding), czyli rodzaj wtryskarki do 

formowania kompresyjnego nakrętek o wydaj-

ności do 2000 sztuk/min. Integralną częścią 

maszyny jest system wizyjny umożliwiający 

kontrolę w czasie rzeczywistym każdej wytwo-

rzonej nakrętki, co znacznie ogranicza liczbę 

braków i ryzyko dostarczenia klientowi niskiej 

jakości wyrobu. Za CCM zlokalizowany jest 

podajnik sortujący ORGRS, który transpor-

tuje wyprodukowane nakrętki do maszyny 

nacinająco-składającej SMF08L. Dzięki dużej 

elastyczności urządzenie umożliwia naci-

nanie nakrętek o  różnorodnych wymia-

rach – w zakresie średnic 18-55 mm i wyso-

kości 10-23 mm. Na koniec każda nakrętka 

poddawana jest drobiazgowej kontroli 

wizyjnej w urządzeniu CVS154, które analizuje 

zarówno budowę korpusu, jak i  zewnętrznej 

oraz wewnętrznej ściany nakrętki.

Modułowa budowa i elastyczność systemu 

sprawiają, że można go łatwo dostosować 

do potrzeb klienta. Ale nie tylko: można go 

Nakrętka na uwięzi: nowe rozwiązania 
do zamykania z przytwierdzeniem

Od 2025 r. będzie można wprowadzać na rynek tylko butelki, których nakrętki lub wieczka będą stale przytwier-
dzone do korpusu opakowania. Już dwa lata temu PwC sugerowało, że związane z tym zmiany technologiczne 
będą kosztowały europejskich przetwórców prawie 9 mld euro. Równie istotny wydaje się jednak inny problem: 
jaką technologię warto tu zastosować? Producenci nakrętek mają na to kilka pomysłów.

� Agata Świderska �
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także z  powodzeniem zintegrować z  wtry-

skarką – i to w dwóch alternatywnych konfigu-

racjach. W obu wariantach wtryskarka uzupeł-

niana jest o maszynę do nacinania – z tym że 

w pierwszym plomba wytwarzana jest (naci-

nana) dopiero po wytworzeniu nakrętki, zaś 

w drugim efektem formowania wtryskowego 

jest nakrętka z  gotową plombą, dodatkowo 

nacinana na maszynie SMF. To drugie rozwią-

zanie wymaga jedynie usunięcia suwaków 

z  formy, co sprawia, że tego typu modyfi-

kacja nie pociąga za sobą wysokich kosztów 

wymiany wyposażenia. Największą zaletą 

rozwiązania SACMI jest jednak brak koniecz-

ności zmiany wymiarów i  geometrii samej 

nakrętki, co powoduje, że – z  plombą czy 

bez – dotychczasowy proces jej wytwarzania 

i stosowane w nim wyposażenie praktycznie 

nie ulegają zmianie.

Na potrzeby zmian przepisów SACMI posta-

nowiło także uzupełnić swoją linię produkcyjną 

o maszynę PFMC do badania siły zerwania. 

Urządzenie nie tylko sprawdza, jak trwałe jest 

połączenie plomby z butelką, ale też – dzięki 

integracji z  maszyną nacinającą – może 

sterować jej parametrami, tak aby zapewnić 

jak najdłuższy czas pracy noża i  najwyższą 

jakość nacinania.

Aptar: Stay-With i Flip Lid
Na bardzo podobnej zasadzie konstru-

owane są i przytwierdzane nakrętki oferowane 

przez AptarGroup – amerykański koncern 

zajmujący się produkcją opakowań i dozow-

ników leków. Oferowane pod nazwą Stay-

-With rozwiązanie również wyposażone jest 

w specjalnie nacinaną plombę zabezpiecza-

jącą. Jak deklaruje producent, stojąca za nim 

technologia może być jednak z  powodze-

niem stosowana także w  innych aplikacjach, 

np. w butelkach sportowych i wieczkach.

To jednak nie Stay-With, lecz inny wyna-

lazek Aptar – Flip Lid wydaje się mieć wszelkie 

szanse, aby zrewolucjonizować rynek 

opakowań napojów. Flip Lid to nic innego 

jak płaskie zamknięcie otwierane i zamykane 

na zasadzie podważania i  zatrzaskiwania. 

U źródeł jego koncepcji legła potrzeba opra-

cowania wieczka, które z jednej strony umoż-

liwi skrócenie szyjki butelki, a  tym samym 

ograniczenie zużycia surowców produkcyj-

nych, a z drugiej – nie będzie miało wpływu 

na komfort użytkowania. Inaczej niż w przy-

padku butelek sportowych wyposażonych 

w ustnik, w tradycyjnych butelkach produko-

wane dotąd uchylne wieczka z reguły znajdo-

wały się bowiem zbyt blisko twarzy użytkow-

nika, utrudniając mu picie. Aptar rozwiązał ten 

problem, zwiększając średnicę zamknięcia, 

a  jednocześnie umiejscawiając je na długich 

„zawiasach”, które pozwalają odciągnąć je na 

znaczną odległość. W efekcie powstało intu-

icyjne wieczko z funkcją kliknięcia potwierdza-

jącą jego szczelność.

Z punktu widzenia ochrony środowiska 

rozwiązanie Aptara ma dwie podstawowe 

zalety: spełnia wymogi dyrektywy SUP, zapew-

niając pewne przytwierdzenie wieczka do 

butelki, a dodatkowo umożliwia przejście od 

butelek w standardzie 1881 do tych z gwintem 

26/22 (o krótszej szyjce), co według wyliczeń 

producenta zapewnia znaczne ograniczenie 

zużycia surowców produkcyjnych (na poziomie 

ponad 1000 t rocznie) i emisji dwutlenku węgla 

(ekwiwalent 20 mln km na rok). 

Co ciekawe, przy opracowywaniu techno-

logii Flip Lid Aptar nie działał sam: w 2019 r. 

firma nawiązała współpracę ze swoim japoń-

skim odpowiednikiem – Nippon Clousures 

Co. (NCC). W ramach umowy oba przedsię-

biorstwa dzielą się nie tylko wiedzą i  pomy-

słami w zakresie tworzenia nowych zamknięć 

i nakrętek, ale także mają podzielić się licencją 

na stworzone w ramach kooperacji produkty. 

W  efekcie równolegle z  Flip Lid japoński 

koncern przedstawił swoje własne, bliźniaczo 

podobne zamknięcie o nazwie StrapBand. 

Alpla: Relax, Soul i Dance
Europejczycy także jednak nie próż-

nują: wśród pomysłów na tzw. zamknięcia 

z  przytwierdzeniem dominują co prawda 

typowe nakrętki na gwinty 1881, ale za to 

w bardzo różnych wariantach zamocowania 

po otwarciu. Pionierem w  tej dziedzinie jest 

niemiecka firma Alpla, która zaprezentowała 

niedawno trzy alternatywne modele nakrętek 

– Relax, Soul i Dance. 

Pierwszy z nich jest zdecydowanie najbar-

dziej wszechstronny w  zastosowaniu 

–  zarówno ze względu na to, że jest odpo-

wiedni do gwintów 1881, 1810 i 38/2starter, 

jak i  z  uwagi na fakt, że nakrętkę można 

zamocować aż na trzy różne sposoby. Możli-

wość taką zapewnia dodatkowa opaska, 

która pozwala dowolnie obracać nakrętką 

pod kątem 180º, łącznie z umieszczeniem jej 

poniżej szyjki. Model Soul wyposażony jest 

z kolei w dodatkową wypustkę umieszczoną 

na pierścieniu, do której przymocowana jest 

nakrętka. Zapobiega to jej sprężynowaniu, 

a  jednocześnie zapewnia dużą swobodę 

odchyłu – do ok. 160º. Nakrętka została 

opracowana z myślą o butelkach z gwintami 

1810 i 38/2starter. Jeśliby porównać rozwią-

zania firmy Alpla z nakrętkami opracowywa-

nymi przez innych producentów, największe 

podobieństwo do produktów konkurencji 

wykazywałby model Dance – tu nakrętka 

przymocowana jest na pojedynczej plombie 

(pasku) o  długości 15 mm, dzięki czemu 

można nią swobodnie obracać i odginać. Jest 

kompatybilna z gwintami 1881.

ACT: ponadbranżowa 
kooperatywa

Współpraca między Aptar a  NCC nie jest 

jedynym przykładem kooperacji między konku-

rencyjnymi wobec siebie podmiotami w celu 

sprostania unijnym wymogom. W  obliczu 

realnej groźby wyłączenia ich produktów 

z  użytkowania wielu producentów nakrętek 

i  butelek postanowiło zjednoczyć siły, aby 

wspólnie opracować optymalne rozwiązanie 

na przyszłość. Jedną z  szerzej zakrojonych 

tego typu inicjatyw jest kooperatywa UNITED 

CAPS, LyondellBasell, Krones i Spa o nazwie 

Alliance for Closure Tethering (ACT) zawią-

zana w 2019  r. W  jej ramach firmy nie tylko 

opracowały nowe gatunki polimerów o zwięk-

szonej odporności na pękanie naprężeniowe 

i  poprawionych właściwościach haptycz-

nych, które w  przyszłości będą wykorzysty-

wane do produkcji nowych, bardziej wytrzy-

małych plomb, ale także przetestowały różno-

rodne możliwości przebudowy i modernizacji 

linii do produkcji butelek i nakrętek, aby dosto-

sować je do wymogów nowych przepisów. Co 

więcej, wspólnie przeanalizowały też różno-

rodne koncepcje zamknięć, a następnie prze-

prowadziły badania terenowe na konsumen-

tach, aby poznać ich opinie o  wybranych 

projektach – wszystko po to, by zapropo-

nować jedno, optymalne rozwiązanie, które 

będzie można uniwersalnie wdrażać na liniach 

produkcyjnych w całej Europie. �
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Nakrętka przymocowana do butelki
– nowy standard zamykania.

Na tę chwilę SACMI proponuje 8 rozwiązań pozwalających na przymocowanie nakrętki do butelki:

DELTA DELTA UPSIDE DOWN DELTA HINGED
Możliwość kilkunastokrotnego otwarcia i zamknięcia;                                                                                                 
Zablokowana pozycja otwarta;                                                      
Kąt otwarcia: >140°                                                                                             
Siła zerwania: > 25N

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Patrycja Podsiadła - Olejarczyk

        +48 735 989 421            ppodsiadla@ntqsc.pl              

Możliwość kilkunastokrotnego otwarcia i zamknięcia;     
Dowolny kąt otwarcia zależny od użytkownika;                        
Siła zerwania: > 25N

Możliwość kilkunastokrotnego otwarcia i zamknięcia;                                                                   
Zablokowana pozycja otwarta;                                                                     
Kąt otwarcia: >140°                                                                          
Siła zerwania: > 25N

DELTA HINGED GME 30.37 SINGLE THIS CAP® HOLD OPEN
Możliwość kilkunastokrotnego otwarcia i zamknięcia;                                                                   
Zablokowana pozycja otwarta;                                                   
Kąt otwarcia: >140°                                                                                                  
Siła zerwania: > 25N

Możliwość kilkunastokrotnego otwarcia i zamknięcia;        
Otwarcie poprzez skręcenie i zablokowanie;                                                             
Kąt otwarcia: >180°                                                                            
Siła zerwania: > 25N

Możliwość kilkunastokrotnego otwarcia i zamknięcia;                                                                  
Zablokowana pozycja otwarta;                                                     
Kąt otwarcia: >140°                                                                                             
Siła zerwania: > 25N

THIS CAP® LOCK BACK SNAP ON SC26W
Możliwość kilkunastokrotnego otwarcia i zamknięcia;          
Otwarcie poprzez skręcenie i zablokowanie;                                                             
Kąt otwarcia: >140°                                                                   
Siła zerwania: > 25N

Możliwość kilkunastokrotnego otwarcia i zamknięcia;         
Otwarcie poprzez kliknięcie i zablokowanie;                                                                 
Kąt otwarcia: >180°                                                                        
Siła zerwania: > 25N

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2019/904 w  sprawie 
zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na śro-
dowisko, nakłada na producentów dodatkowe wymogi. Jednym z nich jest 
obowiązek przymocowywania zakrętek do butelek na napoje, który wej-
dzie w życie w 2024 roku. Zapis ten ma na celu ograniczenie obciążenia 
środowiska odpadami, które z racji swoich małych rozmiarów są do niego 
niekontrolowanie uwalniane. Zatem w najbliższych latach to rozwiązanie 
stanie się standardem. 

Już teraz, na 3 lata przed wejściem przepisów w życie, SACMI ma gotowe 
do wdrożenia rozwiązania. Technologia przymocowania nakrętki do butel-
ki (ang. Tethered cap Solution) jest niezwykle elastyczna, gdyż może być 
stosowana z każdą technologią produkcji nakrętek z nacinaniem plomby 
zabezpieczającej (ang. Tamper evidence band, TEB).

Trzy kroki do produkcji zakrętek przymocowanych  
do butelki:

1. System ORGRS, czyli nowoczesny podajnik umożliwiający sortowanie 
zakrętek. Zaletami tej maszyny są:
  krótsze czyszczenie i  czas konserwacji dzięki łatwemu dostępowi do 
punktów kontrolnych urządzenia; 

  wyjątkowo kompaktowe wymiary;
  wytrzymałe, solidne części;
  cicha praca dzięki zastosowaniu dźwiękoszczelnych podzespołów.

2. Maszyna SFM08L realizująca nacinanie i zaginanie plomby zakrętki, 
charakteryzuje się: 
  Elastycznością w  produkcji nakrętek o  różnych wymiarach: od 18 do 
55 mm średnicy i od 10 do 23 mm wysokości;

  Szybkim i trwałym narzędziem tnącym;
  Ergonomiczną konstrukcją o ułatwionym dostępie do jej elementów.

3. Kontrola wizyjna dzięki urządzeniu CVS154, zamontowanemu bezpo-
średnio za SFM. Urządzenie to pozwala na kontrolę jakości wszystkich wy-
produkowanych detali, w szczególności weryfikując:
  Korpus zakrętki;
  Zewnętrzną ścianę zakrętki;
  Wewnętrzną stronę zakrętki. 

Kompatybilność z wtryskarkami

Podstawowym elementem linii do produkcji nakrętek dostarczanej przez 
SACMI jest urządzenie CCM (ang. Continuous Compression Moulding), 
które w  dosłownym tłumaczeniu oznacza proces ciągłego formowania 
kompresyjnego. Pozwala ono na wysokowydajną produkcję nakrętek na-
wet do 2000 sztuk/min. 

Jednakże, należy podkreślić, że główną zaletą rozwiązania SACMI do pro-
dukcji zakrętek przymocowanych do butelki, jest dopasowanie do techno-
logii produkcji zakrętek w zakładzie klienta. Zatem można je zastosować 
niezależnie, czy produkcja odbywa się na maszynie CCM dostarczonej 
przez SACMI, czy na wtryskarce. W przypadku, gdy zakrętka formowana 
jest na wtryskarce z gotową plombą, rozwiązaniem jest modyfikacja formy 
(usunięcie suwaków) i dołączenie maszyny nacinającej SFM. Dzięki temu, 
uzyska się zakrętkę zgodną z wprowadzaną dyrektywą.

Warto zauważyć, że taka zakrętka zachowuje ten sam kształt i właściwo-
ści, więc nie są wymagane żadne modyfikacje linii rozlewniczej.

Ostatnim etapem, jest najnowsze urządzenie wprowadzone przez SACMI, 
przeznaczone do badań siły zerwania plomby zabezpieczającej (ang. Pull 
Force Machine, PFMC). Analizując dane, maszyna może ustawić parametry 
maszyny nacinającej tak, aby uzyskać najdłuższy czas pracy noża i naj-
lepszą jakość nacinania. Maszyna ta jest również wyposażona w system 
kontrolny CVS CUT, który sprawdza jakość nacięcia na zakrętce.

Przymocowanie zakrętki do butelki nie utrudnia recyklingu obydwu ele-
mentów, gdyż oba najbardziej powszechne materiały do produkcji butelek 
(PET) i zakrętek (HDPE) charakteryzują się innymi ciężarami właściwymi, 
co umożliwia ich łatwe oddzielenie w zakładzie utylizacyjnym. 

Rozwiązanie do produkcji nakrętek od SACMI zgodne z nową dyrektywą
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DELTA DELTA UPSIDE DOWN DELTA HINGED
Możliwość kilkunastokrotnego otwarcia i zamknięcia;                                                                                                 
Zablokowana pozycja otwarta;                                                      
Kąt otwarcia: >140°                                                                                             
Siła zerwania: > 25N
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Możliwość kilkunastokrotnego otwarcia i zamknięcia;     
Dowolny kąt otwarcia zależny od użytkownika;                        
Siła zerwania: > 25N

Możliwość kilkunastokrotnego otwarcia i zamknięcia;                                                                   
Zablokowana pozycja otwarta;                                                                     
Kąt otwarcia: >140°                                                                          
Siła zerwania: > 25N

DELTA HINGED GME 30.37 SINGLE THIS CAP® HOLD OPEN
Możliwość kilkunastokrotnego otwarcia i zamknięcia;                                                                   
Zablokowana pozycja otwarta;                                                   
Kąt otwarcia: >140°                                                                                                  
Siła zerwania: > 25N

Możliwość kilkunastokrotnego otwarcia i zamknięcia;        
Otwarcie poprzez skręcenie i zablokowanie;                                                             
Kąt otwarcia: >180°                                                                            
Siła zerwania: > 25N

Możliwość kilkunastokrotnego otwarcia i zamknięcia;                                                                  
Zablokowana pozycja otwarta;                                                     
Kąt otwarcia: >140°                                                                                             
Siła zerwania: > 25N

THIS CAP® LOCK BACK SNAP ON SC26W
Możliwość kilkunastokrotnego otwarcia i zamknięcia;          
Otwarcie poprzez skręcenie i zablokowanie;                                                             
Kąt otwarcia: >140°                                                                   
Siła zerwania: > 25N

Możliwość kilkunastokrotnego otwarcia i zamknięcia;         
Otwarcie poprzez kliknięcie i zablokowanie;                                                                 
Kąt otwarcia: >180°                                                                        
Siła zerwania: > 25N

Skontaktuj się z naszym specjalistą i dowiedz się więcej na temat tej technologii.
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MASZYNY DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ – PRZEGLĄD

Seria szybkobieżnych i  wytrzymałych wtryskarek hybrydowych 

El-Exis SP dostępna jest obecnie w zakresie od 150 do 1000 ton. 

Środowisko pracy dla tego typu maszyn to produkcja cienkościennych 

detali i opakowań w bardzo wąskich tolerancjach, w najkrótszych na 

rynku czasach cykli. Cechą charakterystyczną tych maszyn jest unikalna 

kombinacja napędów elektrycznych i hydraulicznych dla głównych osi 

maszyny, która zapewnia najwyższe na rynku wartości parametrów 

ciśnień oraz prędkości wtrysku rzędu 1000 mm/s. Wzmocniona rama 

i płyty narzędziowe wtryskarki gwarantują precyzyjną produkcję zapew-

niając jednocześnie trwałość nie tylko maszyny, ale i formy wtryskowej. 

Ugruntowana pozycja na rynku przekonuje użytkowników produku-

jących cienkościenne opakowania na żywność, nakrętki do butelek, 

kartusze, doniczki oraz wiaderka.

EL-Exis SP 1000 ton – największa i najszybsza 
wtryskarka na rynku z tej serii

Podczas ostatniego wydania K 2019 Sumitomo (SHI) Demag zapre-

zentowała po raz pierwszy swoją największą i  najbardziej energo-

oszczędną maszynę na rynku – El-Exis SP o sile zamykania 1000 ton. 

Wszystkie zalety najnowszego modelu można było zobaczyć „na żywo” 

w produkcji 17–litrowego wiadra w 2-gniazdowej formie w czasie cyklu 

12,9 s i zużyciu energii na poziomie 0,40 kWh/kg.

Warto podkreślić, że materiał wykorzystany do produkcji detalu 

w 50% pochodził z  odzysku, co jest zgodne z  aktualnymi trendami 

gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Maszyna tej wielkości może 

być prawdziwym przełomem na rynku dla producentów większych 

opakowań. Nowa generacja El-Exis SP 1000 została zaprojektowana 

specjalnie do produkcji dużych pojemników plastikowych używa-

nych w  gastronomii, branży zoologicznej, budowlanej i  chemicznej, 

bez problemu mieszcząc większe formy, zapewniając jednocześnie 

najkrótszy suchy czas cyklu na rynku – 2,7 s. Kluczem do osiągania 

tak krótkich czasów oraz ekstremalnych prędkości wtrysku jest hydrau-

liczny akumulator. To dzięki niemu producenci mogą wytwarzać jeszcze 

cieńsze i  lżejsze opakowania przy zachowaniu wysokiej powtarzal-

ności procesu, ograniczając przez to zużycie materiału, ilości odpadów 

i kosztów wysyłki.

Generacja maszyn El-Exis SP jest hybrydową konstrukcją, która 

zapewnia znaczące korzyści w zakresie efektywności energetycznej. 
Obecnie dostępne modele El-Exis SP zużywają do 20% mniej 

energii niż jej poprzednicy. Jest to możliwe dzięki regulacji ciśnienia 

hydraulicznego podczas ładowania akumulatorów. Zależnie od wykony-

wanego cyklu i parametrów procesowych maszyna dla każdego zasto-

sowania oblicza optymalny poziom ładowania akumulatorów hydrau-

licznych. Dla każdego procesu udostępniana jest tylko wymagana moc. 

NOWA WTRYSKARKA EL-EXIS SP 1000 TON – PRZEŁOM NA RYNKU MASZYN

Najszybsza i najbardziej energooszczędna 
hybrydowa wtryskarka na rynku do produkcji 
opakowań z tworzyw sztucznych

Od ponad 25 lat Sumitomo (SHI) Demag z serią El-Exis 
wyznacza standardy dla wtryskarek szybkobieżnych. 
Dlatego nie dziwi fakt, iż kolejna, czwarta już generacja 
El-Exis SP to najbardziej zaawansowana i najszybsza 
wtryskarka na rynku. Dzięki inteligentnemu układowi 
napędowemu nie trzeba już wybierać między mak-
symalną wydajnością a zużyciem energii. Wtryskarka 
El-Exis SP potrafi pracować niezawodnie przez wiele 
lat w zastosowaniach wymagających najwyższej dyna-
miki, czyli produkcji opakowań cienkościennych. Prze-
biegi rzędu 20 mln cykli i więcej dla tej serii maszyn nie 
stanowią problemu.



 Najwyższa wydajność. 
Najlepsza energooszczędność. 

El-Exis SP  
Nowy wzór dla szybkobieżnych maszyn. 
Zwiększ swoją wydajność dzięki nowej wtryskarce El-Exis SP! Z tą wtryskarką możesz osiągnąć ekstremalnie krótkie czasy 
cyklu dzięki zastosowanemu unikalnemu napędowi hybrydowemu. Nowa wtryskarka El-Exis SP najlepiej sprawdza się  
przy najszybszych aplikacjach. Ulepszony model zmniejsza zużycie energii oraz zwiększa Twoją konkurencyjną przewagę. 
Wbudowany interfejs OPC/UA zgodny ze standardami Przemysłu 4.0 dowodzi inwestowania w przyszłość. 

www.sumitomo-shi-demag.eu
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Ta seria maszyn to klasa sama w sobie pod względem wysokiej wydaj-

ności i efektywności energetycznej. 

Nowy model El-Exis SP 1000 ton wyróżnia także konstrukcja 

specjalnie zaprojektowana do szybkiej pracy. Płyty mocowania formy 

są przystosowane do maksymalnych obciążeń w produkcji opakowań. 

Niższe o 50%, w stosunku do konwencjonalnych maszyn, ugięcie płyt 

mocowania formy zapewnia idealne ułożenie formy wtryskowej. Dodat-

kowo, parametry równoległości płyt są aż trzy razy dokładniejsze niż 

wymagania normy EUROMAP. Większa sztywność płyt i dokładniejsza 

równoległość przekłada się na mniejsze zużycie formy oraz prowadzi do 

redukcji ilości odpadów, a także podnosi jakość detali.

El-Exis SP – maksymalna produktywność, 
najwyższa jakość

Seria El-Exis SP świetnie sprawdza się w produkcji z technologiami 

IMD i IML oraz technologią ICM. O ile metody IMD czy IML są dobrze 

znane, to ICM (Injection Compression Moulding – wtrysk z doprasowa-

niem w formie) to ciągle rzadkość na rynku w segmencie wtrysku szyb-

kobieżnego. Funkcja doprasowania w formie, gdzie tuż przed całko-

witym zamknięciem narzędzia materiał wpływa do gniazda, a  ruch 

domknięcia formy wspomaga rozchodzenie się materiału w  gnieź-

dzie, redukuje zapotrzebowanie na ciśnienie wtrysku i tym samym na 

siłę zamykania. W efekcie, dzięki możliwości uzyskania ekstremalnych 

ciśnień wtrysku oraz precyzji zamykania, można zredukować grubość 

ścianki detalu obniżając automatycznie jego wagę. 

Maszyny tej serii zostały zaprojektowane do odbierania bocznego 

detali, ze swobodnym dostępem od strony operatorskiej. Z kolei jeśli 

projekt wymaga produkcji opakowań cienkościennych w  technologii 

dwukomponentowej, wtedy maszyny El-Exis SP można wyposażyć 

w drugi agregat wtryskowy, dostępny w różnych wielkościach i konfi-

guracjach. �

OPAKOWANIA �
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Tangram PET Technology 
ul. Górczewska 216, 01-460 Warszawa
tel. (22) 480 80 72
tangram@it.com.pl, www.nisseiasb.pl

Technologia ISBM to przede wszystkim butelki i słoiki PET dla branży 

spożywczej, kosmetyków, chemii gospodarczej oraz farmacji, ale 

równie dobrze można wytwarzać pojemniki z innych tworzyw, takich jak 

polipropylen, tritan, poliwęglan i wiele innych. Ostatnie lata to oczywi-

ście coraz większy udział regranulatów (PCR), które bez problemu są 

przetwarzane przez oferowane maszyny.

Firma dostarcza szeroką gamę maszyn o  różnych wydajnościach 

i  przeznaczeniu, przy użyciu których można produkować butelki 

i słoiki o pojemnościach od 5 ml do 20 litrów i gwintach do 150 mm. 

W Polsce największą popularnością cieszą się maszyny ASB-12Mv2 

oraz ASB-70DPHv4. Obie maszyny wyposażone są w serwo pompy 

gwarantujące zużycie energii na poziomie maszyn w pełni elektrycz-

nych, a maszyna ASB-12Mv2 jest dodatkowo wyposażona w stero-

wanie zgodne z systemem INDUSTRY 4.0. Podstawowa cecha maszyn 

to niezawodność i wszechstronność, co skutkuje gwarancją nieprze-

rwanej, wysokojakościowej produkcji przy dużej gamie możliwości 

wytwórczych (różne tworzywa, wielkości i kształty pojemników).

W zeszłym roku NISSEI ASB wprowadził nową, rewolucyjną metodę 

produkcji butelek PET nazwaną przez firmę Zero Cooling.

Metoda ta pozwala na znaczne skrócenie cyklu pracy maszyny 

(nawet o 50%) przy jednoczesnym zwiększeniu sztywności pojem-

ników (lepsza dystrybucja tworzywa) oraz poprawie jakości wizualnej. 

Wszystko to możliwe jest dzięki specjalnej konstrukcji formy, która 

umożliwia otwarcie formy wtryskowej tuż po zakończeniu samego 

procesu wtrysku, a niezbędne chłodzenie preformy odbywa się na 

kolejnym etapie produkcji bez potrzeby zwiększania czasu cyklu. 

Ostatni rok pokazał, że nowa technologia znalazła uznanie u klientów. 

Sprawdza się wyjątkowo dobrze przy produkcji słoików o  różnych 

pojemnościach.

NISSEI ASB to oczywiście również kompleksowa opieka serwisowa. 

Główny magazyn części zamiennych ulokowany jest w Dusseldorfie, skąd 

zamawiane części docierają do Polski już na drugi dzień po zamówieniu. �

Maszyny do produkcji pojemników PET

NISSEI ASB Machine Co., Ltd. to japońska firma, która nieprzerwanie od 
ponad 40 lat jest światowym liderem w produkcji i sprzedaży maszyn pra-
cujących w technologii wtrysku z rozdmuchem (ISBM – Injection Stretch 
Blow Moulding) stosowanej głównie do produkcji butelek PET. W Polsce 
działa od ponad 25 lat dostarczając technologię i maszyny zarówno do 
największych liderów rynku, jak i małych rodzinnych firm. W Polsce pra-
cuje prawie 300 oferowanych przez firmę maszyn o różnej wydajności 
i przeznaczeniu.
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Firma KraussMaffei oferuje maszyny elek-

tryczne dostępne w  zakresie sił zwarcia 

formy od 250 kN do 4000 kN, a docelowo 

do 6000  kN z  powodzeniem stosowane 

w  branży opakowaniowej. Typoszereg PX 

cechuje się elektrycznym napędem głów-

nych osi: kolanowy układ zamykania, plastyfi-

kacja i wtrysk. Innowacją w maszynach tego 

typu jest wbudowany agregat serwohy-

drauliczny do napędu wyrzutnika, dojazdu 

i docisku agregatu wtryskowego, a także do 

napędu hydraulicznych funkcji w formie wtry-

skowej, tj. rdzeni hydraulicznych lub dysz. 

Czyni to maszynę bardzo uniwersalną i dosto-

sowaną do obsługi większości form wtrysko-

wych. Główną zaletą maszyn PX jest niskie 

zużycie energii, które wynika z zastosowania 

wysokoefektywnych silników serwoelektrycz-

nych dla poszczególnych ruchów osi, a także 

odzyskowi energii z hamowania. Wtryskarka 

nie wymaga chłodzenia oleju hydraulicznego, 

które jest związane ze znacznym poborem 

energii. Nie ma bardziej precyzyjnej wtryskarki 

niż wtryskarka z  elektrycznym napędem 

wtrysku. Niezmienną powtarzalność para-

metrów zapewnia opatentowana, innowa-

cyjna funkcja APC – Adaptive Process 

Control, która automatycznie reguluje główne 

parametry wtrysku w  oparciu o  informacje 

o lepkości tworzywa. 

Dopak Sp. z o.o. jako wyłączny przedsta-

wiciel firmy KraussMaffei w Polsce w zakresie 

wtryskarek i  rozwiązań automatyzacyjnych 

zaprasza do kontaktu z jego doradcami tech-

niczno-handlowymi. �

Wtryskarki serii PX

Dopak Sp. z o.o.
ul. Sokalska 2, 54-614 Wrocław 
tel.: (71) 35 84 000
dopak@dopak.pl, www.dopak.pl
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Wysokowydajne, hydrauliczne wtryskarki 

serii GX dedykowane są w szczególności dla 

branży opakowaniowej i  motoryzacyjnej do 

wytwarzania detali o  dużych objętościach 

wtrysku, takich jak np. palety transportowe, 

skrzynie czy wiadra.  

Charakterystycznym rozwiązaniem stoso-

wanym w maszynach serii GX jest kompak-

towa, dwupłytowa konstrukcja jednostki 

zamykania wyposażona w  systemy GearX 

oraz GuideX. GearX to hermetycznie obudo-

wany zespół ryglujący, który znajduje się 

za ruchomą płytą mocowania formy. Dzięki 

rozwiązaniu GearX ryglowanie formy prze-

biega w  bardzo krótkim czasie. Wózek 

GuideX odpowiada za doskonałą równo-

ległość płyt, nawet przy bardzo ciężkich 

formach. Technika GuideX absorbuje siły 

deformujące, co wpływa na wydłużenie czasu 

użytkowania formy. Siły przenoszone są na 

prowadnice liniowe, dlatego ruchy jezdne są 

płynne, a  łożyska ślizgowe chronione. Dzięki 

całościowej i  spójnej koncepcji jednostki 

zamykania obejmującej: płyty, sztywne łoże 

maszyny także system GiudeX, wszystkie 

występujące siły są idealnie rozłożone, przez 

co trwałość i  ochrona formy przed zuży-

ciem jest większa. Obie technologie GuideX 

i  GearX współpracując ze sobą zapew-

niają maksymalne i energooszczędne zamy-

kanie, precyzyjne ruchy formy i krótkie czasy 

suchego cyklu. Wtryskarka serii GX wpisuje 

się w konstrukcję modułową, która umożliwia 

konfigurację, a  także doposażanie w  opcje 

dodatkowe, takie jak np. energooszczędny 

napęd BluePower, czyli serwomotoryczny 

system napędu pomp do szczególnie efek-

tywnej pracy maszyny pod względem ener-

getycznym. Dodatkowo opracowana przez 

producenta opcja Speed, maksymalnie 

skraca czas zamykania formy, redukuje czas 

cyklu, przyspieszają prędkość wtrysku.  

Wtryskarki do opakowań 
produkcji KraussMaffei

� PX 160 540

Wtryskarki serii GX 
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General Plastics Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 152, 05-092 Łomianki k/Warszawy 
tel.: (22) 751 23 45, (22) 751 88 87, (22) 751 88 88 
gp@generalplastics.pl, www.generalplastics.pl
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Produkuje m.in. w pełni zautomatyzowane 

wytłaczarko-rozdmuchiwarki (zwane 

również butelczarkami) przeznaczone do prze-

twórstwa tworzyw, takich jak LDPE, HDPE, 

PP, PET-G, 1- oraz 2-,3- i 4-warstwowe (coex) 

z możliwością produkcji butelek i pojemników  

pojemności od 2 ml (np. fiolki) do 10 l (np. kani-

stry), a także automaty do tub do zniczy.

Maszyny mogą być dodatkowo wyposa-

żone m.in. w  wielopunktowy system regu-

lacji grubości ścianki wyrobu, ruch obrotowy 

trzpieni rozdmuchowych, układ automatycz-

nego wykrawania, tester szczelności czy urzą-

dzenia do recyklingu, umożliwiające nawrót 

odpadu technologicznego.

Ekologiczne rozwiązania
Z myślą o  ochronie środowiska natural-

nego, stosowane powszechnie w  tego typu 

maszynach układy hydrauliczne (m.in. układ 

jezdny wózka, zamykania formy, ruchu trzpieni 

kalibrujących) zostały zastąpione napędami 

pneumo-mechanicznymi lub elektrycznymi. 

Dzięki wyeliminowaniu czynnika olejowego, 

maszyny te są szczególnie użyteczne dla branż 

o wysokich wymaganiach, jak np. farmaceu-

tyczna, kosmetyczna, spożywcza, czy chemii 

gospodarczej. 

Linie do wytłaczania folii
Jednym z  głównych produktów firmy są 

linie do wytłaczania folii LDPE, LLDPE, HDPE 

i innych, metodą rozdmuchu. Są to urządzenia 

1- oraz 2-, 3-, 4- i 5-warstwowe (coex) o śred-

nicy ślimaków od 25 mm do 125 mm i szero-

kości wałków od 300 mm do 3000 mm.

Linie mogą zostać dodatkowo wyposa-

żone m.in. w  system grawimetrycznego 

dozowania surowców, układy pomiaro-kon-

trolne z  automatyczną regulacją parame-

trów (np. grubości, szerokości, naciągu folii), 

chłodzenie wewnętrzne rękawa (IBC), akty-

wator powierzchni folii (jonizator), moletkę 

czy mini recykling do paska brzegowego 

z nawrotem przemiału.

W ostatnich latach dość dużym zaintereso-

waniem cieszą się także linie do produkcji folii 

PE, PP, PS i PET wylewanych metodą CAST 

o wydajności od 30 kg/h do 180 kg/h i szero-

kości folii od 200 mm do 1200 mm.

Linie do regranulacji
Uzupełnieniem oferty są linie do regranu-

lacji odpadów głównie poprodukcyjnych PE 

(LDPE, HDPE, LLDPE), o średnicy ślimaka od 

40 mm do 120 mm. Mogą być zintegrowane 

z  aglomeratorem lub młynkiem. Ich niewąt-

pliwą zaletą jest system chłodzenia granulek 

powietrzem.

Firma oferuje maszyny nowoczesne, 

wydajne, energooszczędne i  proste 

w  obsłudze. Do ich budowy stosowane są 

podzespoły czołowych zachodnioeuropejskich 

producentów.

General Plastics przykłada ogromną wagę 

do bezpieczeństwa, niezawodności oraz 

przyjaznej obsługi oferowanych maszyn, 

zapewniając klientom doradztwo techniczne 

i serwis. �

General Plastics – polski producent 
maszyn do produkcji opakowań i folii

Firma General Plastics sp. z o.o. jest znanym polskim producentem róż-
nego rodzaju maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych na bazie 
wytłaczarek. Działa już ponad 25 lat na rynku polskim oraz zagranicznym. 
Zakład produkcyjny znajduje się w Łomiankach koło Warszawy.
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Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju
Oprócz typowych tworzyw sztucznych poddających się recyklingowi maszyny 

KIEFEL mogą produkować nie tylko przetwarzane materiały, takie jak rPET 

lub materiały na bazie surowców odnawialnych (jak PLA), ale także na bazie 

włókien organicznych. Dzięki temu Kiefel może zapewnić dostosowany rozwój 

produktów i odpowiednią technologię produkcyjną, niezależnie od tego, na jaki 

materiał zdecyduje się klient. Wiele maszyn zostało już dostarczonych, kolejne są 

w trakcie realizacji.

Siłą napędową rozszerzenia kompetencji firmy był rosnący popyt konsumentów 

na biodegradowalne opakowania i związana z tym zmiana sposobu myślenia wielu 

producentów. Przyczyniły się też do tego zaostrzające się regulacje dotyczące 

opakowań jednorazowych.

NOWA MASZYNA NATURFORMER KFT I SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA 
TECHNOLOGICZNE

Termoformowanie włókien naturalnych

Firma KIEFEL GmbH z Freilassing jako part-
ner technologiczny w  różnych obszarach 
przemysłu tworzyw sztucznych i opakowań 
wspiera swoich klientów także w opracowy-
waniu biodegradowalnych materiałów i pro-
duktów. Bazując na dotychczasowej wie-
dzy oraz dziesięcioleciach doświadczeń 
w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucz-
nych firma realizuje kolejny obszar rozwią-
zań technologicznych (Fiber Thermofor-
ming) z nowymi materiałami i nową maszyną 
NATUREFORMER KFT 90.

�  Popyt jest wysoki: montaż maszyn 
NATUREFORMER KFT 90 w halach 
montażowych Kiefel, Freilassing



37 � PlastNews 4’2021

� Temat wydania � OPAKOWANIA �

MASZYNY DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ – PRZEGLĄD

Wyłączny przedstawiciel na Polskę: KF Technologie
ul. Łuki Wielkie 1, 02-434 Warszawa
tel.: (22) 873 36 64; tel. kom.: 606 240 930
www.kftechnologie.com.pl

Wysoka jakość opakowań
– Jeśli chodzi o  wygląd i  wykończenie 

powierzchni produktów wykonanych z  masy 

celulozowej na naszych maszynach trudno 

odróżnić od tych wykonanych z  tworzywa 

sztucznego – mówi Richard Hagenauer, dyrektor 

ds. produktu w  Kiefel. – Dzięki odpowiednim 

procesom, właściwej długości włókna masy 

celulozowej i dopasowanym dodatkom produkty 

z  włókien mają równie wysoką wydajność, 

jak tworzywo sztuczne. Cechują się wysoką 

skutecznością w recyklingu; całość opakowania 

– opakowanie zewnętrzne i wkładka wykonane 

są z  jednego materiału, dzięki czemu nie jest 

wymagana żadna separacja materiałów.

Optymalny proces 
przetwarzania

Maszyna NATUREFORMER KFT 90 formuje 

bez uszkadzania włókien. Surowa pulpa 

papierowa jest przetwarzana w  partiach 

o zawartości włókna do 1%. Symulacje prze-

pływu zapewniają równomierne rozłożenie 

włókien w  całej objętości zbiornika. Narzę-

dzie zasysające z  metalowej siatki zanurza 

się w  zawiesinie, ciecz jest zasysana pod 

wpływem podciśnienia, a  włókna pozo-

stają w narzędziu w postaci placka filtracyj-

nego. Belka natryskowa oczyszcza krawędź 

narzędzia i  usuwa nadmiar pulpy. Narzę-

dzie zasysające przesuwa się do stanowiska 

tłoczenia. Po tym etapie, zawartość włókien 

osiąga poziom około 40%. Narzędzie zasysa-

jące przenosi następnie detal na stanowisko 

tłoczenia na gorąco. Cała pozostała wilgoć jest 

usuwana pod wpływem działania temperatury 

do 200°C w górnym i dolnym narzędziu i siły 

docisku o  wartości do  600 kN. Ta technika 

umożliwia wykonanie głębokości elementów 

do 250 mm. Natomiast wkłady grzejne zinte-

growane z narzędziem do tłoczenia na gorąco 

pozwalają uzyskać optymalną wymianę ciepła, 

zmniejszyć zużycie energii i zapewnić wysoką 

jakość produktu.

Automatyzacja  
i zarządzanie jakością

Podobnie jak klasyczne termoformierki 

KMD także seria KFT 90 z wersjami Flex lub 

Speed ma wysoki stopień automatyzacji. 

Kiefel dostosowuję automatykę maszyn 

w  zakresie funkcji układania (Flex Picker), 

zawijania, pakowania produktów w pudełka 

– do wymagań klienta. Funkcje kontroli 

jakości oraz inspekcji można zintegrować 

z maszyną przy wykorzystaniu dodatkowych 

modułów. 

Wymiana narzędzia termoformierki NATUR-

FORMER KFT 90 trwa tylko 15 minut dzięki 

zastosowaniu w  pełni zautomatyzowanego 

systemu szybkiej wymiany narzędzia. �

www.kiefel.com

�  Maszyna NATUREFORMER KFT 90 Speed 

�  Przykład produktu, 
termoformowanie 
włókien naturalnych
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SATECH
ul. Rzemieślnicza12, 05-270 Marki
tel. kom.: 511 826 665
biuro@sa-tech.pl, www.kai-mei.com.tw

S  TECH
PLAST SOLUTIONS

Firma oferuje:

– energooszczędne maszyny rozdmuchowe KAI MEI jedno- i  dwu-

wózkowe z wielokrotnymi głowicami kontynuacyjnymi w technologii 

mono- i wielowarstwowej oraz maszyny z głowicami akumulatoro-

wymi dla detali do 1500 litrów pojemności,

– formy rozdmuchowe,

– kompletne gniazda produkcyjne dla technologii wytłaczania z  roz-

dmuchem,

– wyspecjalizowany oprzęt wspomagający i usprawniający proces roz-

dmuchowy do nowych oraz istniejących maszyn,

SATECH – nie tylko maszyny  
do produkcji opakowań

Firma SATECH oferuje maszyny i  urządzenia oraz wspar-
cie techniczne dla firm zajmujących się produkcją wyro-
bów metodą wytłaczania z  rozdmuchem oraz opakowań  
z HDPE/PP/LDPE/PETG. 

– pomoc w procesie projektowania detali i form rozdmuchowych oraz 

optymalizacji procesu produkcji,

– urządzenia sprawdzające i  testujące wyroby, roboty etykietujące 

w formie IML, układy zawracania odpadów technologicznych, poda-

wania i precyzyjnego przygotowania tworzywa, odbioru i automatycz-

nego pakowania i paletyzacji gotowych detali, 

– serwis maszyn, części zamienne oraz szkolenia w  zakresie roz-

dmuchu,

– pomoc przy odsprzedaży maszyn używanych. �

SATECH – nie tylko maszyny  SATECH – nie tylko maszyny  
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FENI-TECH S.C. 
ul. Rzemieślnicza 12, 05-270 Marki
tel. kom. 512 567 464, 573 355 310
biuro@feni-tech.pl, www.feni-tech.pl

W ofercie Feni-Tech klient może znaleźć energooszczędne wtry-

skarki wyposażone w kolanowy układ zamykania:

– wtryskarki hydrauliczne z serwonapędami o siłach zwarcia od 98 do 

3000 ton,

– wtryskarki serwohydrauliczne, szybkobieżne o sile zwarcia od 160 do 

520 ton oraz prędkości liniowej wtrysku 250-380 mm/s,

– wtryskarki hybrydowe, wyposażone w  serwohydrauliczny napęd 

układu zamykania oraz elektryczne napędy układu wtryskowego. 

Są to precyzyjne maszyny szybkobieżne o sile zwarcia od 160 do 

520 ton oraz prędkości leniwej wtrysku do 350 mm/s,

– wtryskarki dwukomponentowe z obrotowym stołem.

Wszystkie serie maszyn zbudowane są na bazie popularnych, spraw-

dzonych i  stosowanych przez wielu producentów, komponentów 

i  podzespołów firm, takich jak Techmation, Keba, Sumitomo, Inno-

vance, Rexroth, Omron czy Gefran. 

Na wszystkie maszyny firma Feni-Tech udziela 24-miesięcznej 

gwarancji, popartej gwarancją producenta. 

Razem z maszynami produkcyjnymi, firma Feni-Tech może dostar-

czyć pełne wyposażenie gniazda produkcyjnego, a więc urządzenia 

chłodzące, termostatujące, suszarki i  odwilżacze, podajniki do 

materiałów, dozowniki, miksery, młyny, transportery taśmowe oraz 

roboty kartezjańskie, a także specjalistyczne stanowiska do etykie-

towania – IML.

Feni-Tech obsługuje również projekty związane z automatycznym 

odbiorem, montażem i  pakowaniem produktów. Takie są wyko-

nywane indywidualnie pod potrzeby klienta i  produkt. Systemy 

zazwyczaj służą do pakowania detali w ustalonej orientacji i szyku 

w opakowaniu zbiorczym oraz ewentualnie przenoszą opakowania 

na paletę. 

Firma Feni-Tech zaprasza do kontaktu. �

Feni-Tech – dystrybutor 
energooszczędnych wtryskarek

Feni-Tech S.C. jest spółką zajmującą się wsparciem 
technicznym dla firm działających w obszarze produkcji 
z różnych rodzajów tworzyw sztucznych. 
Firma zajmuje się przede wszystkim dystrybucją 
maszyn, robotów i urządzeń wspomagających procesy 
przetwórstwa tworzyw sztucznych.
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Duże szybkości ruchów układu zamykania, faza wtrysku wykony-

wana równolegle do budowy siły zamykania, plastyfikacja równo-

legle do ruchów układu zamykania to cechy standardowego wyposa-

żenia maszyn EcoPower. Jeśli wyposażenie standardowe nie gwaran-

tuje osiągnięcia założonych celów, specjalnie dla potrzeb produkcji 

wyrobów cienkościennych, budowane są wtryskarki wyposażone 

w szybkobieżne układy wtryskowe. Jednostki te oferują jeszcze większe 

szybkości wtrysku i przyspieszenia potrzebne dla prawidłowego formo-

wania wyrobów cienkościennych. Wtryskarki EcoPower były pierwszą 

konstrukcją w której zastosowano system odzysku energii z  ruchów 

hamowania (Kinetic Energy Recovery System). W konstrukcji EcoPower 

zwrócono bowiem uwagę nie tylko na techniczne wymagania stawiane 

przez proces, ale także na ekonomiczną stronę produkcji. 

Branża opakowaniowa wymaga jednak często wtryskarek o jeszcze 

bardziej ukierunkowanej konstrukcji. Powstała przed czterema laty 

konstrukcja EcoPowerXpress była odpowiedzią na pojawiające się 

potrzeby przemysłu opakowaniowego i  wymagania zapewniające 

ekonomiczną produkcję opakowań cienkościennych. Wysokodyna-

miczne napędy zostały zaprojektowane z myślą o uzyskaniu najwyż-

szej dokładności i  powtarzalności. W  maszynach EcoPowerXpress 

nacisk położony został na optymalizację zużycia energii i zapewnienie 

maszynie maksymalnej wydajności. Nowa konstrukcja napędów elek-

trycznych zastosowana w  EcoPowerXpress pozwala na obniżenie 

zużycia energii w stosunku do maszyn szybkobieżnych z napędami 

hydraulicznymi (np. TMXpress) o 50-70%, przy jednoczesnym skró-

ceniu czasu cyklu o 10-20%. Nowoczesna produkcja cienkościennych 

opakowań jednorazowych wymaga wtryskarek o specjalnych parame-

trach, potrafiących realizować procesy z czasami cykli, np. poniżej 2 s. 

Układy wtrysku muszą zapewnić nie tylko wysoką szybkość wtrysku ale 

przede wszystkim gwarantować odpowiednie przyspieszenie (do 8G). 

Wtryskarki EcoPowerXpress budowane są z siłami zamykania do 500 t.

W przypadku produkcji wymagających wtryskarek o  większych 

siłach zamykania WITTMANN Group oferuje maszyny serii MacroPower 

400-2000 t. Mają one dwupłytową konstrukcję układu zamykania, stan-

dardowo wyposażane są w  energooszczędne napędy SerwoPower 

pozwalające na realizację ruchów równoległych. Duża część maszyn 

MacroPower dostarczanych przez firmę do Polski pracuje w aplikacjach 

związanych z branżą opakowaniową.

Ofertę wtryskarek WITTMANN BATTENFELD uzupełniają dobrane 

do wymagań aplikacji roboty WITTMANN. Włącznie z dedykowanymi 

specjalnie dla branży opakowaniowej robotami szybkobieżnymi serii 

SONIC. 

WITTMANN Group z  pewnością może być dla klienta partnerem 

i spełnić wymagania realizowanych przez niego zadań produkcyjnych. �

WTRYSKARKI ELEKTRYCZNE DLA PRZEMYSŁU OPAKOWANIOWEGO

EcoPower 55-550 t i EcoPower Xpress 
160-500 t od WITTMANN BATTENFELD

Seria maszyn EcoPower 55-550 t to już siódma generacja wtryskarek elektrycznych oferowanych przez  
BATTENFELD. Maszyny te wprowadzono do oferty w 2010 r. Obecnie wtryskarki te są najczęściej dostarczanym 
typem maszyny, sprzedawanym do Polski. Duża część wtryskarek EcoPower znajduje wykorzystanie w przemy-
śle opakowaniowym. 
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BMB jest marką od zawsze związaną z  opakowaniami, w  prze-

szłości często była utożsamiana z maszynami do formowania wtry-

skowego pojemników cienkościennych. BMB powstało do produkcji 

opakowań i  dzięki opakowaniom rozrosło się, obecnie zaopatrując 

wszystkich wiodących światowych producentów pojemników cien-

kościennych. Najwyższa jakość i  trudna do osiągnięcia dla innych 

wydajność sprawia, że producenci pojemników na żywność, doni-

czek, pojemników domowych, pojemników na odpady szpitalne lub 

pojemników budowlanych wymagają prędkości wtrysku, wysokiego 

ciśnienia wtrysku i pełnej równoległości między płytami. Te wymagania 

w pełni zaspokajają wtryskarki BMB ze względu na wieloletnie doświad-

czenie w branży i maszyny charakteryzujące się niezawodnością. Okres 

pandemii rzucił na kolana wiele sektorów, podczas gdy, jak można 

sobie wyobrazić, skorzystały na tym inne, jak np. branża opakowań na 

żywność. Biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie i potrzebę uzyski-

wania coraz lżejszych produktów o coraz cieńszych ściankach, ulep-

szona została seria Hybrid do opakowań, tworząc serię HP (High Perfor-

mance). HP oznacza więcej produkcji i mniejsze zużycie dzięki w pełni 

elektrycznemu układowi plastyfikacji i zamykania, zaprojektowanym tak, 

aby pochłaniały jak najmniej energii uzyskując jak największą efektyw-

ność. Silniki bezpośrednie, przekazujące napęd poprzez śruby wałecz-

kowe bez przekładni redukcyjnych, oprócz najlepszych osiągów pod 

względem prędkości i  precyzji, oferują mniejsze zużycie energii dla 

mniejszych mas ruchomych i bardzo niskiego tarcia. Seria HP jest prze-

znaczona do wyścigów na torze, to maszyny zaprojektowane, aby spro-

stać wyzwaniom związanym z produktywnością i  redukcją kosztów. 

Gama obejmuje wtryskarki o sile zwarcia do 850 ton przy prędkości 

wtrysku do 1800 mm/s. Maszyny hybrydowe zaprojektowane z myślą 

o wysokiej produktywności, w których można również liczyć na zwięk-

szoną prędkość otwierania i zamykania, dzięki zwiększonej wydajności 

2 silników bezpośrednich z  recyrkulacyjnymi śrubami wałeczkowymi. 

Nowa wzmocniona podstawa zapewnia doskonałą stabilność nawet 

przy dużych naprężeniach wynikających z typowej bezwładności cykli 

poniżej 3 s i ogromnej masy stali w ruchu, jak w przypadku form wielo-

warstwowych. Dokładniejsze zarządzanie parametrami wtrysku pozwala 

na uzyskania bardziej stałej produkcji pod względem masy i jakości, co 

było jednym z głównych celów serii HP. �

Maszyny serii HP od BMB  
– niezbędne do produkcji opakowań

www.bmb-spa.com

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

Wyłączny agent 
d la Polski:

speed
eKW 45HP/2200 Hybrid

eKW HP, nowa seria maszyn BMB, doskonała synergia 
szybkości i precyzji.
Prędkość jest jedną z podstawowych cech wtryskarki, tak jak precyzja, niezawodność i jakości uplastycznienia. 
Możliwość osiągnięcia prędkości wtrysku powyżej 1800 mm/s może mieć znaczenie w wielu przypadkach.

Seria HP to idealna maszyna do produkcji dużych i 
małych produktów cienkościennych. Bardzo wysokie 
ciśnienie wtrysku, często powyżej 2400 barów, silniki 
bezpośrednie przekazujące napęd poprzez śruby 
wałeczkowe do ruchów otwierania i zamykania, 
czynią te maszyny najlepszym rozwiązaniem do 
branży opakowaniowej oraz produkcji pojemników 
przemysłowych czy spożywczych. 

Objętość wtrysku cm3 270 ÷ 8030

Zdolność do plastyfikacji g/s 52 ÷ 210

Cykl suchy (Euromap 6) s-mm 1 - 357  ÷  2,5 - 875
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Panie Diehl, następstwa pandemii 

COVID-19 z pewnością wpływają na firmę 

KOCH. Czy zauważono zmiany w  zacho-

waniu konsumentów oraz w  decyzjach 

biznesowych podejmowanych przez 

Waszych klientów? 

Ogólna obserwacja jest taka, że inwestycje 

podejmowane są z większą rezerwą. Dostrze-

gamy również zmianę w zachowaniach konsu-

mentów np. maszynki do strzyżenia włosów 

zamiast golarek, produkty do makijażu oczu 

zamiast szminek, więcej artykułów higienicz-

nych, piśmienniczych itp., które są potrzebne 

podczas pracy w  trybie home office. Na 

szczęście mamy szeroką ofertę: jeśli w jednym 

segmencie są większe potrzeby, możemy to 

zbalansować. 

Panie Weinert, jako dyrektor ds. produktu 

zajmuje się Pan wiodącym tematem, jakim 

jest zrównoważony rozwój. Jakie rozwią-

zania na tym polu oferuje nam KOCH? 

Zrównoważony rozwój jest tematem 

istotnym nie tylko w  odniesieniu do sektora 

opakowań. Uwzględniając go dowodzimy 

naszej odpowiedzialności. Niezależnie od 

tego, na ile zrównoważony rozwój jest istotny 

dla klienta nasza uwaga skierowana jest na 

jego indywidualne potrzeby i  oczekiwania. 

Jesteśmy producentami maszyn specjalnego 

zastosowania, oferujemy spersonalizowane 

rozwiązania. 

Czy zrównoważony rozwój w  sektorze 

pakowania jest tak samo ważny na wszyst-

kich rynkach? 

Rozwiązania opakowaniowe, które speł-

niają specyficzne wymagania („customized”) 

muszą być indywidualnie dopasowane do 

produktu klienta uwzględniając również szcze-

gólne cechy rynków lokalnych. W  Ameryce 

Północnej prym wiedzie obecnie trend redu-

kowania zużycia folii, w Europie i w Azji rośnie 

zapotrzebowanie na rozwiązania opakowa-

niowe uwzględniające koncepcję zrównowa-

żonego rozwoju. 

Wycofywanie plastiku jest zatem 

niezbędne. Jakie przyjazne środowisku 

formy pakowania oferuje KOCH?

Wychodząc naprzeciw ekologicznym 

oczekiwaniom w  naszej ofercie można 

znaleźć monomateriałowe opakowania 

cyclePac®, na bazie masy celulozowej, 

w  100% nadające się do recyklingu, 

a  poprzez zastosowanie tzw. doposażenia 

można realizować ich obróbkę na istnieją-

cych już maszynach KOCH. Drugą formą 

pakowania przyjaznego dla środowiska jest 

karton „Oldie“ ,który można produkować 

poprzez połączenie maszyny do składania 

kartonów i  kartoniarki w  jedno urządzenie 

KOCH packagingLine. Kolejny, w pełni recy-

klingowany materiał cycleBox to połączenie 

cyclePac® i  kartonu płaskiego, znacznie 

tańszego niż produkowane poprzednio 

KOCH Pac-Systeme:
Dzisiaj dla jutra

Carina Faißt, specjalista ds. marke-
tingu w firmie KOCH, zaprosiła Hart-
muta Diehla, globalnego dyrektora 
sprzedaży i Clausa Weinerta, dyrek-
tora ds. produktu, do wirtualnego 
dialogu o najbardziej aktualnie naj-
ważniejszych problemach w prze-
myśle oraz innowacyjnych rozwią-
zaniach w szeroko pojętej dziedzi-
nie zrównoważonego rozwoju. 

�  Hartmut Diehl, globalny dyrektor sprzedaży, Claus Weinert, dyrektor ds. produktu  
i Carina Faißt, specjalista ds. marketingu 
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tuby. Najnowszą innowacyjną alternatywą 

dla tradycyjnego opakowania jest blister 

z  formowalnego papieru, idealny do pako-

wania produktów wrażliwych na czynniki 

zewnętrzne, takie jak pył, kurz. 

Określone produkty potrzebują folii 

ochronnej lub barierowej. Jakie możliwości 

mamy w tym zakresie? Jak odbija się to na 

jakości blistrów?

Również tradycyjny blister ze sztywnej 

folii może spełniać wymogi zrównoważa-

nego rozwoju, jeśli znajdziemy odpowiednią 

drogę w  procesie recyklingu. Na naszych 

maszynach można w  sposób bezpieczny 

i  produktywny pracować z  foliami spełnia-

jącymi te wymogi. Bardzo istotne jest, aby 

udział materiału był możliwie niewielki. Zredu-

kowana proporcja produktu do opakowania, 

wykorzystanie formatu maszyny, specjalne 

techniki cięcia – to wszystko pozwala 

rozwiązać ten problem. Nasza opatento-

wana procedura Smart Heating pozwala 

ponadto na precyzyjne sterowanie grubo-

ścią materiału blistrowego. Grubość folii jest 

mniejsza, jakość blistra zoptymalizowana. 

To samo dotyczy procesu Smart Forming. 

Dzięki równomiernemu, wysokiemu ciśnieniu 

podczas formowania możemy używać cień-

szych folii, przy czym stabilność blistrów 

zostaje zachowana. 

Ostatnie pytanie - patrząc z perspektywy 

wykraczającej poza pakowanie podsta-

wowe, jak prezentują się nasze kompe-

tencje w całym procesie? 

KOCH packagingLine oferuje proces 

w  całości dedykowany potrzebom klienta, 

w celu uzyskania maksymalnej wydajności. 

Osiąga się to na przykład dzięki optycznym 

systemom kontroli, etykietowania oraz 

modułom podawania produktów, takich 

jak nasze roboty Delta. Nasza produktyw-

ność, dostępność i  ogólna efektywność 

wszystkich instalacji jest zoptymalizowana 

na najwyższym poziomie dzięki cyfrowym 

pakietom obsługi. 

Dziękuję za rozmowę.

�  Koncepcje pakowania uwzględniające zrównoważony rozwój

KOCH PAC-SYSTEME
Stosowanie najnowocześniejszych technologii, bogate doświadczenie: 
to fundamenty firmy KOCH, która od momentu powstania w 1969 
roku rozwija zindywidualizowane rozwiązania systemów pakowania 
w dziedzinie dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych oraz technik 
farmaceutycznych i medycznych. Szczególnie w tym ostatnim 
obszarze KOCH nieustannie doskonalił swoje kompetencje 
i wypracował sobie opinię na światowych rynkach nowoczesnego 
i niezawodnego partnera. Oferta firmy (należącej do grupy 
Uhlmann) z siedzibą w Pfalgrafenweiler obejmuje dopasowane 
do indywidulanych potrzeb klienta maszyny pakujące do małych, 
średnich i dużych partii towaru, przeznaczonych do różnego rodzaju 
produktów.
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Trendy na rynku 
opakowaniowym

Wyłonić można dwa zasadnicze trendy 

odnoszące się do wpływu nowoczesnych 

technologii na rynek opakowań. Przede 

wszystkim jest to trend związany z rozwojem 

Internetu rzeczy (IoT) oraz łączące się z nim 

zjawiska rozwoju Przemysłu 4.0 i  systemów 

wizyjnych. Trend ten ma złożony wpływ na 

branżę opakowaniową. Z jednej strony, produ-

cenci opakowań mogą rozważać korzyści 

związane z  wdrożeniem rozwiązań Prze-

mysłu 4.0 na własnych liniach produkcyjnych. 

Z  drugiej strony, powinni brać pod uwagę 

wprowadzenie takich rozwiązań przez ich 

bezpośrednich odbiorców oraz konieczność 

dostosowania się do nowych wymogów, jakie 

się z tym wiążą. W końcu, w dłuższej perspek-

tywie, przygotować się na zmianę, w  której 

produkty konsumpcyjne będą komunikować 

się z  siecią za pośrednictwem opakowań, 

w których się znajdują. Realizacja tego ostat-

niego drastycznie wpłynie na funkcjonalność, 

a potencjalnie także na formę opakowań. 

Drugim trendem technologicznym jest 

rozwój nowych materiałów, mogących znaleźć 

zastosowanie w przemyśle opakowaniowym. 

Przyczynia się do niego m.in. rozwój nano-

technologii, która umożliwia tworzenie nowych 

materiałów o  unikatowych właściwościach 

fizycznych, np. o zwiększonej wytrzymałości. 

Są to rozwiązania jeszcze na tyle drogie, że nie 

znajdują zastosowania na rynku masowym, 

jednak może się to zmieniać w  kolejnych 

latach. Nowe materiały to także odpowiedź 

na wymagania ochrony środowiska. Biomate-

riały i tworzywa sztuczne pochodzenia roślin-

nego, materiały hodowane w  laboratoriach 

i  inne rozwiązania zwiększyć mają ekologicz-

ność branży opakowaniowej zmniejszając jej 

negatywny wpływ na środowisko. A  troska 

o środowisko naturalne stanowi najważniejszy 

z trendów dla rynku opakowań, który będzie 

mieć decydujące znaczenie dla dalszego 

rozwoju branży opakowaniowej.

Technologie produkcji
Opakowania z tworzyw sztucznych formuje 

się zazwyczaj wykorzystując technikę wtry-

skową. W  skrócie w  pierwszym etapem 

w procesie formowania opakowań z tworzyw 

sztucznych wtryskiem jest ogrzewanie i upłyn-

nianie tworzywa. Jest ono dozowane ze 

zbiornika poprzez specjalnej konstrukcji 

ślimak obracający się wewnątrz cylindra. 

Tworzywo sztuczne zwiększa swoją tempera-

turą w wyniku tarcia o ścianki cylindra. Dzięki 

ruchowi obrotowemu ciepło wokół cylindra 

rozchodzi się równomiernie. A  wysokie 

ciśnienie wewnątrz ślimaka sprzyja nadaniu 

plastycznej formy tworzywu. Kolejnym etapem 

na drodze do tworzenia opakowań z tworzyw 

sztucznych metodą wtryskową jest rzeczy-

wisty wtrysk. Ślimak wykonuje tutaj ruch obro-

towy, a także posuwisto-zwrotny, co sprawia, 

że upłynnione tworzywo przelewa się do przy-

gotowanej formy wtryskowej. 

W zależności od rodzaju tworzywa, które 

jest wykorzystywane do wytworzenia opako-

wania, po jego przelaniu do formy następuje 

jego chłodzenie lub też ogrzewanie. Dzięki 

zastosowaniu odpowiedniej metody dla stabi-

lizacji tworzywa, stygnie ono zachowując 

kształt formy. Następnie forma jest opróż-

niana poprzez jej automatyczne wypychanie. 

Gotowe opakowanie oczyszcza się z pozosta-

łości tworzywa, które zestaliło się w kanałach 

doprowadzających lub na częściach łączą-

cych dwie połowy formy. 

Do produkcji opakowań wykorzysty-

wane są również różne warianty tej techno-

logii, np. wtrysk z rozdmuchem do produkcji 

butelek PET.

Inną technologią pozwalającą otrzymywać 

opakowania jest termoforming. Oczywiście to 

nie wszystkie techniki produkcji opakowań. Na 

łamach PlastNews opublikowanych zostało 

wiele artykułów na temat tych metod, dlatego 

też publikacja ta skupi się na nowościach 

maszynowych do sektora opakowaniowego.

Trendy na rynku maszyn 
do wytwarzania opakowań

Identyfikacja trendów technologicznych branży jest odpowiedzią na dynamiczny rozwój zarówno techniki opa-
kowaniowej, jak i kontekstu społeczno-gospodarczego opakowania. Gospodarka w obiegu zamkniętym, troska 
o środowisko naturalne, przełomy technologiczne i powszechność opakowań, a także kontekst regulacyjny spra-
wiają, że działalność w tej gałęzi gospodarki poddana jest rosnącej złożoności, także w samym wytwarzaniu opa-
kowań. Branża opakowań stanowi jeden z największych i najdynamiczniej rozwijających się sektorów na świecie. 
Producenci maszyn do produkcji opakowań śledzą rynkowe trendy i wprowadzają na rynek nowe, coraz bardziej 
innowacyjne rozwiązania w ich konstrukcji.

� Mia Walasek �



Program Operation Clean Sweep® 
– Stop dla granulek w środowisku

Problem zaśmiecenia środowiska wodnego odpadami tworzyw to zjawisko globalne.

Jakiekolwiek śmieci w środowisku, również granulki tworzyw, są nieakceptowalne.

Priorytetem przemysłu tworzyw sztucznych jest zatrzymanie przedostawania się 
granulatu do środowiska.

Zachęcamy wszystkich, którzy mają do czynienia z granulatem tworzyw:
• producentów i przetwórców granulatu • stowarzyszenia branżowe  
• firmy logistyczne i transportowe • pozostałych uczestników łańcucha wartości branży tworzyw
do przyłączenia się do programu Operation Clean Sweep®, który pomoże i ułatwi odpowiednie 
zarządzanie granulatem.

Zapoznaj się z materiałami pomocnymi przy wdrażaniu Operation Clean Sweep®  
(dostępne w kilku językach, w tym w polskim) i zgłoś swoją firmę do programu  
– deklaracja przystąpienia do programu i pozostałe szczegóły na www.opcleansweep.eu

W Europie program koordynuje Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope  
– wszyscy członkowie stowarzyszenia są sygnatariuszami Operation Clean Sweep®. 

Informacji w Polsce udziela Fundacja PlasticsEurope Polska: info.pl@plasticseurope.org

www.opcleansweep.eu
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Co nowego?
Nowy panel operatorski maszyn 

serii ECOLINE od Tools Factory
Ilość funkcji, zmiennych, nastaw, spowo-

dowało, że firma TOOLS FACTORY zaprojek-

towała całkowicie nowy panel operatorski do 

maszyn termoformujących z  serii ECOLINE. 

Jednymi z  funkcji nowego panelu jest przej-

rzystość aplikacji, automatyczne podpo-

wiedzi w  wyborze zakresów i  profesjonalna 

klawiatura. Firma ta może również pochwalić 

się nowymi maszynami serii ECOLINE, które 

posiadają nowoczesne i  innowacyjne rozwią-

zania, w tym m.in.:

– promienniki halogenowe najnowszej gene-

racji, które pozwalające skrócić czas cyklu 

roboczego (na 20-30%) oraz uzyskać dużą 

oszczędność energii elektrycznej (nawet 

do 40%),

– silniki elektryczne i serwonapędy do wszyst-

kich części ruchomych maszyny, które 

pozwalają zwiększyć dynamikę, efektyw-

ność i wydajność maszyny,

– system centralnego chłodzenia z  jed-

nostką centralną, przewodami i  dyszami 

strumieniowymi,

– podajnik automatyczny z  innowacyjnym 

systemem centrującym,

– system automatycznej diagnostyki wszyst-

kich najważniejszych podzespołów i części 

maszyny oraz elementów grzewczych.

ENGEL rozszerza ofertę  
dla branży opakowań

Nowa wtryskarka Engel duo speed w kate-

gorii maszyn o dużej sile zwarcia łączy w tym 

obszarze produktywność i efektywność z krót-

kimi czasami cyklu. Dostępne z  siłą zwarcia 

od 5000 do 11 000 kN maszyny gabary-

towe nowego typu skierowane są do produ-

centów wiader oraz pojemników do przecho-

wywania i transportu. Czas cyklu suchego od 

2,35 do 3,4 sekund sprawia, że duo speed 

jest najszybszą wtryskarką dwupłytową na 

rynku. Maszyna duo speed we  wszystkich 

kategoriach siły zwarcia jest krótsza od porów-

nywalnych z  nią w  tym samym obszarze 

zastosowań, co oszczędza kosztowną 

powierzchnię hal. Maszyna duo speed pracuje 

w oparciu o energooszczędną serwohydrau-

likę Engel ecodrive z  optymalizacją punktu 

pracy oraz z napędem elektrycznym ślimaka. 

Obok duo speed zaprojektowano serie wtry-

skarek e-cap oraz e-speed, dostosowane do 

zastosowań w przemyśle opakowaniowym.

RV 74 d – nowa maszyna  
do termoformowania 

Firma Illig wprowadziła do sprzedaży nową 

maszynę do termoformowania próżniowo-ci-

śnieniowego RV 74 d. Termoformierka posiada 

powierzchnię formującą 704×530 mm i może 

pracować z  wydajnością do 40 cykli/min. 

Główne zastosowanie to produkcja wytłoczek 

i opakowań wymagająca częstych i szybkich 

zmian oprzyrządowania.

Nowej seria butelczarek HS 
firmy WW Ekochem 

Hybrydowa konstrukcja bazuje na trzech 

rodzajach napędu: elektrycznym dla głowicy 

i  igieł rozdmuchowych, hydromechanicznym 

dla układu zamykania, dodatkowo wspie-

ranym przez serwopompę oraz pneuma-

tycznym. Według producenta, efektywna 

kombinacja nowych opcji pozwala osią-

gnąć wyższy poziom wydajności oraz ener-

gooszczędności sięgającej 30 proc. Wydaj-

ność butelczarki HSII 15L/1L – to ponad 

200 sztuk kanistrów na godzinę, każdy 

o wadze blisko 600 g. Tak wysoką efektyw-

ność osiągnięto dzięki zastosowaniu zamy-

kania kolanowego płyt formy, odpowied-

niego stopu stali, z  jakich zostały wykonane 

formy oraz intensywnemu chłodzeniu „post 

cooling”. O  wydajności procesu decydują 

czynniki, takie jak materiał i  sposób wyko-

nania kanałów chłodzących w formie, liczba 

gniazd, właściwości polimeru, powierzchnia 

rękawa i grubość ścianki detalu oraz stopień 

skomplikowania. Maszyna wyposażona jest 

w inteligentne rozwiązania, które ułatwiają jej 

eksploatację, m.in. uproszczone sterowanie 

i  lepszą powtarzalność. Sterownie i obsługa 

nie stawia odbiorcy żadnych ograniczeń.

Multivac – innowacja 
w najlepszej formie – maszyny 
termoformujące serii X-line

Dzięki najnowszej generacji maszyn termo-

formujących serii X-line, firma wspiera cyfry-

zację procesów pakowania i rozwiązań Prze-

mysłu 4.0. Dzięki całkowitej digitalizacji i senso-

ryce oraz innowacyjnym narzędziom oraz 

połączeniu sieciowemu z chmurą MULTIVAC 

Cloud, X-line, która otrzymała już dwie 

nagrody, wyznacza nowy wymiar w zakresie 

bezpieczeństwa opakowania, jakości i wydaj-

ności. X-line dysponuje sensoryką o niespoty-

kanym dotąd stopniu, za pomocą której Multi 

Sensor Control rejestruje wszystkie istotne 

procesy częściowe. Narzędzia do formowania 

i zgrzewania są zintegrowane z układem regu-

lacji sensorycznej za pośrednictwem elektro-

nicznych modułów czujników. Nowa generacja 

narzędzi X-line, X-tools gwarantuje najniższe 

koszty eksploatacji na rynku. X-tools posia-

dają wiele nowości w  zakresie wzornictwa, 

sensoryki i urządzeń wykonawczych. Pozwa-

lają one uzyskać krótsze czasy wytwarzania 

próżni i  przyczyniają się przez to do zwięk-

szenia wydajności cyklu. Pozwala to zredu-

kować odpad folii nawet o 30 procent.

Wtryskarki „Packaging”  
od Arburg

Specjalna wersja „Packaging” (P) wtryskarek 

Allrounder łączą w  sobie płyty narzędziowe 

zoptymalizowane pod kątem FEM, szybkie 

i  precyzyjne ruchy narzędzi, wysoką dyna-

mikę napełniania, krótkie czasy wtrysku i dużą 

wydajność przepływu plastyfikacji. W zeszłym 

roku firma Arburg rozszerzyła ofertę wtry-

skarek wersji „Packaging” o hybrydową, wyso-

kowydajną maszynę Allrounder 1020 H o sile 

zwierania wynoszącej 6000 kN oraz czasie 

suchego cyklu 2,3 s. 

Nowa wielkość wtryskarki została zapro-

jektowana z  odległością kolumn równą 

1020  mm, płytą narzędziową zoptymalizo-

waną metodą FEM oraz seryjnym układem 

sterującym Gestica w celu spełnienia najwyż-

szych wymagań. Warto też wspomnieć 

nową największą jednostkę wtryskową 7000 

umożliwiającą osiągnięcie masy wypraski na 

poziomie około 4200 g PS. Również ona przy-

czynia się do dalszego wyraźnego rozsze-

rzenia zakresu zastosowań wtryskarek Allro-

under w zakresie wersji „Packaging”.

EcoPower Xpress dla przemysłu 
opakowaniowego od Wittmann 
Battenfeld 

Pomimo, że targi Fakuma 2020 nie odbyły 

to firma Wittmann Battenfeld postanowiła 

zaprezentować nowości przygotowane na 
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to wydarzenie. Dla sektora opakowanio-

wego zaprezentowana została wtryskarka 

z serii EcoPower Xpress. EcoPower Xpress to 

szybka, w pełni elektryczna maszyna o dużej 

wydajności, która jest szczególnie interesu-

jąca dla cienkościennych wyrobów w  prze-

myśle opakowaniowym. W  przygotowanej 

prezentacji EcoPower Xpress 300/1100+ 

została wyposażona w nowego robota szyb-

kobieżnego Wittmann SONIC 131. Robot ten 

może być używany do zastosowań w aplika-

cjach z czasem cyklu od 4,0 s. Na wtryskarce 

produkowane było opakowania na margarynę 

z PP z wykorzystaniem formy włoskiej firmy 

Abate w czasie cyklu 4,0 s.

Cieńsza folia z biotworzyw 
dzieki Ultra Flat Plus  
od Reifenhäuser 

Grupa Reifenhäuser wierzy w  przyszłą 

rentowność biotworzyw jako realną alterna-

tywę w  gospodarce o  obiegu zamkniętym. 

Dlatego opracowała Ultra Flat Plus: rozwią-

zanie, które zwiększa efektywność ekono-

miczną i znacznie poprawia właściwości prze-

twórcze. Dzięki unikalnemu urządzeniu do 

rozciągania inline podczas odciągu uzyskuje 

się o 30 procent cieńszą folię.

Biotworzywa – zwłaszcza PLA – mogą 

z  powodzeniem zastępować tradycyjne 

tworzywa w większości zastosowań, jednak 

głównym ograniczeniem w  ich komercyjnym 

wykorzystaniu jest cena; dodatkowo materiały 

te wymagają dłuższej fazy wykańczania do 

uzyskania pożądanych właściwości, np. przy 

produkcji biodegradowalnych toreb z biotwo-

rzyw. W przypadku rozwiązania firmy Reifen-

häuser rozciąganie wciąż jeszcze ciepłej folii 

pozwala zmniejszyć grubość o 30% i uzyskać 

jej określone właściwości, typu wytrzymałość, 

przy jednoczesnym przyspieszeniu procesu 

wykańczania - do poziomu porównywalnego 

z folią PE. 

Rozciąganie folii za pomocą odciągu Ultra 

Flat Plus jest bardziej energooszczędne. To 

niewielkie ulepszenie umożliwia wytwarzanie 

wysokiej jakości folii rozdmuchiwanych i  folii 

nawijanych z biotworzyw za pomocą prostej 

linii jednowarstwowej. 

Ciekawostka
Technologia kontroli rentgenowskiej 

Ishida zapewnia jakość greckiego 
jogurtu

System kontroli rentgenowskiej Ishida IXGA-

65100 pozwolił jednemu z wiodących produ-

centów greckich jogurtów zapewnić najwyższy 

poziom kontroli jakości. Kri Kri, dzięki swoim 

wysokim standardom, może odnosić sukcesy 

na rynkach krajowych i  międzynarodowych. 

Kri Kri przetwarza obecnie 80-90 ton jogurtu 

dziennie. System rentgenowski monitoruje 

dziennie około 12 000-14 000 opakowań. 

Pojemniki są najpierw napełniane, a następnie 

pakowane w  skrzynie, przed sprawdzeniem 

ich na urządzeniu rentgenowskim Ishida. 

Podobnie jak wszystkie modele Ishida IX-GA, 

jest to model wyposażony w  unikalną tech-

nologię algorytmu genetycznego (GA), która 

wykorzystuje analizę danych obrazu z  wielu 

kontroli, aby osiągnąć niezwykle wysoki 

poziom dokładności inspekcji. Dzięki temu Kri 

Kri może „wyszkolić” maszynę, aby skupiała 

się wyłącznie na zawartości jogurtu w każdym 

pojemniku i  wykluczyła wszelkie obszary 

zewnętrzne.

Podsumowanie
Oczywiście w  artykule zostało przedsta-

wionych zaledwie klika nowości, bo trudno 

opisać wszystkie w krótkiej publikacji. Wyko-

rzystanie innowacyjnych rozwiązań pozwoli 

nie tylko utrzymać konkurencyjność, ale 

także, dzięki zwiększeniu elastyczności 

produkcji przy jednoczesnym obniżeniu jej 

kosztów, zdobywać nowe rynki zbytu. Tech-

nologie przetwórstwa, które wykorzysty-

wane są do produkcji opakowań, cały czas 

podlegają zmianom. Zarówno szkło, papier 

jak i  tworzywa sztuczne obrabiać można na 

coraz to nowe sposoby wykorzystując inno-

wacyjne maszyny. Firmy opracowują coraz to 

bardziej innowacyjne maszyny, które pozwa-

lają klientom myśleć o projektach z wykorzy-

staniem opakowania, jakiego nie ma jeszcze 

konkurencja. Prężnie rozwija się bowiem rynek 

nowych technologii w samych opakowaniach. 

Ciekawych rozwiązań naprawdę nie brakuje, 

a wiele z nich może z powodzeniem zostać 

wykorzystanych. �
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TOLL COMPOUNDING ALTERNATYWĄ DLA ROZBUDOWY LINII PRODUKCYJNYCH

Zwiększ moce produkcyjne  
bez ponoszenia dodatkowych kosztów

Toll Compounding jest formą outsourcingu polegającą na 
projektowaniu i produkcji niestandardowych surowców 
dla różnych producentów sektora PTS. W rzeczywistości 
usługi compoundingu pomagają stworzyć producentom 
indywidualne tworzywa do ich własnych aplikacji spełnia-
jące zakładane standardy jakości. Pozwalają jednocześnie 
obniżyć koszty związane z produkcją na zamówienie.

Koncepcja outsourcingu w  tym zakresie cieszy się 
zarówno w  Polsce, jak i  na świecie coraz większą 
popularnością. Firmy świadczące usługi Toll Compo-
undingu, stają się obecnie wartościowymi konsultan-
tami i partnerami dla klientów produkcyjnych sektora 
przemysłowego.

Artykuł sponsorowany
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DRP Group Przemysław Miśkiewicz i Wspólnicy Sp. Jawna
ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza
tel.: (32) 261 31 90
biuro@drp.pl, www.drp.pl

Firma produkcyjna nie zawsze dysponuje wystarczającą kadrą 

doświadczonych pracowników, specjalistycznym sprzętem 

potrzebnym do wyprodukowania określonego materiału. Dodatkową 

barierą mogą być też przestrzeń magazynowa czy zaplecze techniczne 

i laboratoryjne. Gdy te ograniczenia uniemożliwiają produkcję lub zakłó-

cają jej wydajność, producent może skorzystać ze wszystkich dostęp-

nych narzędzi będących w posiadaniu toll compoundera. Dzięki temu 

może   ograniczyć koszty, skrócić czas produkcji, zoptymalizować 

dostawy surowców i poprawić swoje zdolności produkcyjne.

W posiadaniu wiedzy i narzędzi
Producenci elementów z  tworzyw sztucznych decydują się na 

zlecenie realizacji części swoich projektów na zewnątrz z dwóch głów-

nych powodów: efektywności kosztowej i wiedzy fachowej. Dzieje się 

tak, ponieważ dostawca usług w zakresie doboru materiałów pomaga 

przenieść projekt z etapu rozwoju do pełnej produkcji. Niektóre firmy, 

takie jak DRP Group, mają doświadczenie i zaplecze technologiczne 

w przetwarzaniu szerokiej gamy materiałów dla wielu różnych branż. 

Dostarczają również producentom sprawdzonych rozwiązań i przy-

datnych informacji na temat możliwych błędów popełnianych podczas 

przetwarzania określonych rodzajów materiałów. Informacje te są 

niezwykle cenne, ponieważ pozwalają w praktyce oszczędzić czas 

i pomagają producentom w ulepszaniu procesów produkcyjnych na 

etapie produkcji seryjnej.

Opracowywanie receptur i realizacja produkcji 
na zlecenie

Dzięki własnemu laboratoriom i dobrze wyposażonemu zapleczu 

inżynieryjnemu firmy compoundingowe mogą również wspierać prze-

twórców zarówno w doborze i zakupie składników, jak i opracowy-

waniu właściwej formulacji. Dzięki tym zabiegom powstają indywidu-

alne materiały, dedykowane do ściśle określonych aplikacji bez kosz-

townych nakładów, jakie musieliby ponieść na ten cel przyszli prze-

twórcy chcący wprowadzić swoje produkty na rynek.

Tworzenie zamienników dla dywersyfikacji 
dostaw

Producenci cały czas poszukują tańszej alternatywy dla obecnie 

stosowanych surowców. To kolejny argument przemawiający za 

skorzystaniem z usług wykwalifikowanych firm mogących stworzyć 

dla nich alternatywne zamienniki. Na podstawie przekazanych infor-

macji oraz dzięki wiedzy i doświadczeniu compoundera mogą stwo-

rzyć gotowy produkt odpowiadający wymaganiom obecnie stosowa-

nego surowca. Wartością dodaną takich działań jest dywersyfikacja 

źródła zaopatrzenia na wypadek chwilowych niedoborów w dosta-

wach w  sytuacji tzw. siły wyższej. Z  doświadczeń wielu firm prze-

twórczych wynika bowiem, że taka sytuacja niejednokrotnie stała się 

przyczyną zatrzymania produkcji w sytuacji ograniczonych zapasów. 

Kolejnym ważnym argumentem przemawiającym za budową alter-

natywy może stać się możliwość wypracowania większej elastycz-

ności dostaw związanej z dostawami just-in-time. Nierzadko więksi 

producenci wymagają od swoich klientów dokonywania jednora-

zowych dużych zakupów tłumacząc to brakiem opłacalności reali-

zacji produkcji krótkich serii. Dzięki współpracy z toll compounderem  

bardzo często możliwe do realizacji są wielkości dostaw szytych na 

miarę planowanej produkcji. 

Realizacja powierzonych receptur
Posiadając własną recepturę i gotowe założenia technologiczne nie 

trzeba posiadać zaplecza do realizacji produkcji własnego tworzywa. 

Dostarczając firmie compoundingowej surowce i receptury otrzymuje 

się gotowy materiał wyprodukowany nie tylko zgodnie z założeniami 

projektowymi, ale również przy wykorzystaniu odpowiedniej technologii 

i urządzeń oraz doświadczonych zasobów ludzkich. Na końcu otrzy-

muje się certyfikowany surowiec, za jakość którego odpowiada nasz 

dostawca.

Podsumowując, dzięki pojawieniu się usługi Toll Compoundingu prze-

twórcy mogą w  większym stopniu skoncentrować się na głównym 

profilu swojej działalności, jakim jest sama produkcja. Mogą też więcej 

uwagi i czasu poświęcić na jej zwiększenie. Otrzymują również możli-

wość ograniczenia swojego zaangażowania w kosztowne zabiegi jej 

przygotowania czy też projektowania nowych wyrobów. Dostęp do 

usługi Toll Compoundingu nie wymaga od nich konieczności zakupu 

i montażu dodatkowego sprzętu, a  także pozwala na optymalizację 

zatrudnienia. Mogą też   realizować w  tych warunkach produkcję 

w dowolnej skali i zaspokajać swoje potrzeby na tworzywa w małych 

partiach do celów testowych lub promocyjnych. W rzeczywistości jest 

to coś, czego zakład produkcyjny potrzebuje, aby sprostać dodatko-

wemu popytowi na swoje produkty. �
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System MoldMaker to globalny system  

IT & Industry IoT, który jest nowoczesnym 

narzędziem nadzoru produkcji dla form wtry- 

skowych, tłoczników i wykrojników. Gromadzi 

i  porządkuje wszystkie dane produkcyjne 

w jednym miejscu. Umożliwia kontrolę czasu 

cyklu i temperatury narzędzi w czasie rzeczy- 

wistym. Narzędzia mogą pracować w różnych 

lokalizacjach na całym świecie.

Aby wdrożyć system do swojego zakładu 

wystarczy wyposażyć narzędzia w  licz-

niki MoldMaker oraz zainstalować na hali 

koncentrator MMCD, który zbiera odczyty 

i  regularnie przesyła je do serwera Mold-

Maker. Dane zgromadzone na serwerze są 

widoczne dla użytkownika po zalogowaniu 

na swoje konto.

Do niewątpliwych zalet systemu MoldMaker 

należy: globalny zasięg działania systemu, 

bezprzewodowy i  wygodny odczyt wartości 

liczników, dostęp on-line do danych o pracy 

narzędzi, automatyczne i bezobsługowe dzia-

łanie systemu, szybkie i  intuicyjne wdrożenie 

systemu.

Liczniki MoldMaker posiadają następujące 

funkcjonalności: rejestr narzędzi i  ich lokali-

zacji, informacja o bieżącym statusie narzędzi, 

informacja o czasie cyklu, alarm przy demon-

tażu licznika, monitoring temperatury narzę-

dzia i  alarm przekroczenia, przypomnienia 

serwisowe i rejestracja przeglądów, magazyn 

dokumentacji technicznej, statystyki i wskaź-

niki wydajności, graficzna prezentacja danych, 

udostępnianie narzędzi, podgląd produkcji 

w odległych halach oraz u podwykonawców 

realizujących produkcję na formach powie-

rzonych, odczyt danych na dowolnym urzą-

dzeniu z dowolnego miejsca na świecie.

Zasada działania systemu
Praca liczników polega na okresowym prze-

syłaniu liczby wykonanych cykli z  każdego 

zarejestrowanego licznika do serwera kolekcjo-

nującego odczyty. Transfer odbywa się poprzez 

aplikację mobilną lub dedykowane koncentra-

tory odbiorcze. Części składowe systemu to:

1. Licznik bezprzewodowy pracujący na hali 

produkcyjnej,

2. Urządzenie odbiorcze – Koncentrator 

MMCD,

3. Aplikacja mobilna MoldMaker Scan,

4. Strona internetowa.

Bezprzewodowe liczniki cykli
Firma oferuje kilka rodzajów liczników, 

w  zależności od ich odporności tempe-

raturowej. Licznik MMC-11 Standard jest 

najbardziej uniwersalny i  przeznaczony do 

większości zastosowań. Gabaryt licznika  

(47,8 x 38 x 25 mm) i rozstaw śrub mocują-

cych (28,5 mm) jest zgodny z  gabarytami 

typowych liczników do form.

Dopuszczalna temperatura pracy licz-

nika MMC-11 Standard to 85°C. Gwaranto-

wany zasięg odbioru to ok. 30 m. W praktyce 

zasięg ten dochodzi do 100 m. Czas pracy 

baterii licznika to minimum 5 lat. Nowością są 

liczniki wysokotemperaturowe MMC-12 HT 

SYSTEM ZDALNEGO ODCZYTU LICZNIKÓW

Bezprzewodowe liczniki cykli

W czasach dynamicznie rozwijającego się „Przemysłu 4.0” 
oraz świata „Internetu Rzeczy” rynek doczekał się wdroże-
nia technologii zdalnego odczytu liczników do form wtry-
skowych, tłoczników czy wykrojników. System MoldMa-
ker daje możliwość nadzorowania pracy tych narzędzi 
zarówno w pojedynczych zakładach, jak i w dużych kon-
cernach produkcyjnych.

Rys. 1 �  Schemat przepływu danych w Systemie MoldMaker
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do 150°C do form grzanych olejowo oraz 

MMC-12 UHT do 205°C do form wulkani-

zacyjnych do gumy oraz innych narzędzi 

o najwyższej temperaturze pracy. Ponadto, 

dostępne są również obudowy ochronne 

przeznaczone do zabudowy liczników na 

zewnątrz narzędzia.

Koncentrator MMCD 
(MoldMaker Cloud Data)

Jest to bezobsługowe urządzenie odbiorcze 

pełniące rolę bufora i automatycznego prze-

kaźnika informacji odebranych z liczników do 

serwera kolekcjonującego dane. Koncentrator 

pełni także rolę zabezpieczenia na wypadek 

braku połączenia internetowego z serwisem, 

przechowując odczyty z  liczników w  swojej 

wewnętrznej pamięci, a  po uzyskaniu połą-

czenia internetowego przesyła zebrane dane 

do serwisu zachowując ciągłość pracy.

MMCD stosuje się w firmach posiadających 

wiele narzędzi produkcyjnych, gdzie potrzebna 

jest szybkość i regularność odczytów. Koncen-

trator montuje się na suficie lub na ścianie, 

z dala od metalowych elementów i urządzeń, 

które mogłyby zakłócać jego pracę, takich jak 

routery WiFi, zasilacze impulsowe, lampy.

Koncentrator występuje w dwóch wersjach:

– wersja LAN – wymagająca podłączenia 

kabla LAN do wewnętrznej sieci zakładu,

– wersja GSM – wymagająca aktywnej karty 

SIM dowolnego polskiego operatora GSM.

W przypadku potrzeby pokrycia zasięgiem 

dużych hal produkcyjnych, stosuje się większą 

liczbę koncentratorów.

Aplikacja smartfonowa 
MoldMaker Scan

Dostępna jest dedykowana aplikacja mobilna 

na platformę Android i iOS, za pomocą której 

można dokonać zdalnego odczytu liczników, 

jak i zbliżeniowego odczytu parametrów formy.

Za pomocą aplikacji mobilnej na dowolnym 

urządzeniu typu smartfon lub tablet wypo- 

sażonym w  interfejs Bluetooth i NFC można 

wykonać także kilka innych czynności, takich 

jak: identyfikacja formy, przypisanie licznika do 

formy lub jego zwolnienie, konfiguracja licz-

nika, odczyt Karty Formy Wtryskowej, obsługa 

notatek i harmonogramów serwisowych.

Serwis internetowy  
https:\\MoldMaker.eu

Sercem systemu MoldMaker jest oprogra-

mowanie internetowe dostępne przez stan-

dardową przeglądarkę internetową. Użyt-

kownik może nadzorować pracę narzędzi 

na żywo, analizować wydajność, czas cyklu, 

mierzyć OEE, ustalać plany konserwacji, usta-

wiać przypomnienia, rejestrować przeglądy 

techniczne, tworzyć zadania dla narzędziowni 

itp. System może sterować zewnętrznymi, 

zdalnymi fabrykami, np. w innym mieście lub 

w innym kraju.

Producentem systemu MoldMaker, opera- 

torem i  administratorem danych jest Mega 

Mold Sp. z o.o. �

Rys. 2 �  Licznik MMC-11STD z widocznym 
przyciskiem demontażu

Rys. 3 �  Licznik 
MMC-12HT

Rys. 4 �  Obudowa ochronna 

MEGA MOLD Sp. z o.o.
36-002 Jasionka 252E
tel. kom.: 607 259 412
moldmaker@moldmaker.eu, https://moldmaker.eu
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Historia ultradźwięków sięga XIX w., choć 

zanim ludzie nauczyli się generować fale 

dźwiękowe w zakresie niesłyszalnym dla ludz-

kiego ucha musiało minąć jeszcze bez mała 

60 lat. Pierwszym urządzeniem ultradźwię-

kowym był… gwizdek opracowany w 1893 r. 

przez Francisa Galtona. Posłużył on naukow-

cowi do badania zakresu słyszalności 

dźwięków u  różnych organizmów żywych. 

Po raz pierwszy w  sposób technologiczny 

ultradźwięki zastosowano już podczas I wojny 

światowej do wykrywania okrętów podwod-

nych. Zapoczątkowany wówczas rozwój tech-

nologii ultradźwiękowej szybko nabrał tempa 

i niezmiennie trwa do dziś, czego dowodem 

są coraz to nowe modele urządzeń bazu-

jących na ultradźwiękach, wśród których 

oprócz konwencjonalnych zgrzewarek, wyci-

narek i myjek coraz istotniejszą rolę zaczynają 

odgrywać także m.in. nitownice oraz urzą-

dzenia do formowania i osadzania metali.

Czym są ultradźwięki?
Ultradźwięki to nic innego, jak fale dźwiękowe 

o częstotliwości powyżej 20 kHz, tj. o zakresie 

niesłyszalnym dla ludzkiego ucha. Za ich wytwa-

rzanie odpowiada przetwornik piezoceramiczny, 

który przekształca energię elektryczną w mecha-

niczną (w drgania), rozchodzącą się następnie 

w ośrodku materialnym w formie fal podłużnych. 

Fale te pod wpływem tłumienia przekształcane 

są w  ciepło, które stymuluje zmianę kształtu 

materiałów. A to sprawia, że energia ultradźwię-

kowa może być z  powodzeniem stosowana 

w różnorodnych procesach przemysłowych – od 

cięcia i zgrzewania, przez lutowanie i nitowanie, 

po czyszczenie i osadzanie.

Mimo różnorodności  zastosowań 

ultradźwięków procesy leżące u podstaw ich 

generowania są co do zasady takie same 

–  poszczególne urządzenia mogą różnić się 

poziomem wzmacniania prądu elektrycznego, 

jednak sposób jego wytworzenia jest zawsze 

taki sam. Podstawową rolę w  tym procesie 

odgrywa generator, który przetwarza prąd 

z sieci elektrycznej o napięciu 230 V i często-

tliwości 50 Hz w prąd o napięciu 800-1500 V 

Więcej niż zgrzewanie: 
ultradźwięki w przetwórstwie tworzyw

Ultradźwięki od ponad stu lat robią zawrotną karierę w przemyśle. W sektorze przetwórstwa tworzyw sztucznych 
stosowane są głównie do zgrzewania, cięcia oraz mycia. Jednak potencjał ich wykorzystania w produkcji wyro-
bów z polimerów jest znacznie większy i obejmuje także takie procesy jak nitowanie, formowanie oraz osadzanie.

� Agata Świderska �

Rys. 1 �  Podatność tworzyw sztucznych na obróbkę ultradźwiękową 
Żródło: SonicArts
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i częstotliwości ok. 20 kHz. Tak wzmocniony 

prąd przesyłany jest do wspomnianego prze-

twornika piezoelektrycznego, który generuje 

drgania, odbierane następnie przez element 

metalowy znajdujący się za przetwornikiem 

i przekazywane dalej przez falowód do narzę-

dzia wykonującego właściwą obróbkę.

Zgrzewanie: lider technologii 
ultradźwiękowej

Najczęściej w charakterze narzędzia obrób-

czego stosuje się sonotrodę, czyli trzpień 

drgający przenoszący drgania mechaniczne 

na obrabiane materiały. Wykorzystywana 

m.in.  w  procesie zgrzewania ultradźwięko-

wego, oddziałuje na detal równolegle na dwa 

sposoby: dostarcza duża dawkę energii mecha-

nicznej, która powoduje wzrost temperatury 

na powierzchni aż do osiągnięcia granicy upla-

stycznienia oraz naciska na nią, przez co powo-

duje zmieszanie uplastycznionego surowca. 

Nie zawsze jednak tak jest: w przypadku mate-

riałów o różnych temperaturach uplastyczniania 

zamiast do zmieszania może dojść także do 

adhezji i wtłoczenia cząstek materiału bardziej 

podatnego w pory surowca twardszego.

Zgrzewanie ultradźwiękowe ma tę podsta-

wową zaletę, że – podobnie jak spawanie lase-

rowe – umożliwia wytwarzanie spoin niewi-

docznych gołym okiem. W procesie zgrzewania 

jeden z detali jest bowiem sztywno podparty na 

tzw. kowadle (przeciwoporze), a drugi jest ukła-

dany na nim płasko, tak aby powierzchnia styku 

obu materiałów była jak największa. Górny 

detal przekazuje energię ultradźwiękową na 

powietrznię styku z dolnym detalem, co w połą-

czeniu z dociskiem sonotrody prowadzi do upłyn-

nienia i  połączenia obu materiałów. Najlepsze 

DODATKI DO TWORZYW – MIECZ OBOSIECZNY
Spory wpływ na możliwość obróbki ultradźwiękowej wywiera nie tylko rodzaj 
polimeru, ale także dodatki, o które został uzupełniony. Wpływ ten jest 
pozytywny niemal wyłącznie w przypadku wypełniaczy, które zwiększają 
zdolność przewodzenia energii ultradźwiękowej, co ma szczególne znaczenie 
w przypadku tworzyw semikrystalicznych. Należy jednak ostrożnie dawkować 
ów dodatek: jeśli jego zawartość przekracza 40-50%, zaczyna negatywnie 
oddziaływać na wytrzymałość i jednorodność spoiny. Wszystko dlatego, 
że wypełniacze jako takie nie są podatne na oddziaływanie ultradźwięków, 
tj. nie uplastyczniają się i nie wtapiają, tworząc „luki” w połączeniach. Z tego 
samego względu należy zachować ostrożność przy stosowaniu przemiału: 
materiał z nieznanego źródła może cechować się niską jakością, a to już 
znacznie zwiększa ryzyko zerwania połączenia. Trudnymi dodatkami są także 
uniepalniacze i plastyfikatory – oba mogą obniżyć wytrzymałość połączenia, 
dlatego warto w ich przypadku zwiększyć powierzchnię spoiny i odpowiednio 
dostosować proces zgrzewania.
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MIESIĘCZNIK PRZETWÓRCY TWORZYW SZTUCZNYCH

Nowości na rynku TPE 
Elastomery termoplastyczne (TPE) to bardzo szeroka grupa nowoczesnych materiałów inżynierskich charakteryzu-
jących się dużym odwracalnym odkształceniem względnym, podobnie jak wulkanizowany kauczuk, a jednocześnie 
o przetwórczych właściwościach tworzyw termoplastycznych, gdyż nie wymagają sieciowania chemicznego.  � 9

Naprawiać czy kupować nowe? 
Układ plastyfi kujący jest jednym z najważniejszych elementów wytłaczarki czy wtryskarki, który jest szczególnie nara-
żony na zużycie. Ale nim zostanie wyjaśnione jak naprawiać czy jak regenerować ten układ może warto dowiedzieć 
się jak działają układy plastyfi kujące i jakie mają elementy.  � 50
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� Aktualności �

3 �  Konrad Szymczak nowym 

dyrektorem Arburg Polska

3 �  Polski sektor przemysłowy 

napędza inwestycje 

w pojazdy oraz maszyny 

i urządzenia

4 �  Grupa Plast-Box 

z nowym centrum 

magazynowo-logistycznym

5 �  LANXESS organizuje 

cykl wydarzeń online

5 �  Avery Dennison – program 

recyklingu podkładów do 

etykiet

� Nowości rynkowe �

8 �  Minus 20°C bywa 

trudniejsze do utrzymania 

niż minus 70°C

Rozdrabnianie tworzyw 
– od kruszarki do pulweryzatora
Kruszenie, przemiał i/lub pulweryzacja odpadów z tworzyw sztucznych stanowią pierwszy krok 
na drodze do przekształcenia ich w wartościowy surowiec wtórny. I choć w większości przypad-
ków w procesach tych można z powodzeniem wykorzystać tzw. shredder, do uzyskania więk-
szej gęstości nasypowej materiału konieczne będzie zastosowanie młyna lub pulweryzatora. � 38

Separatory metali – niezbędne nie tylko w recyklingu
Separacja metali ze strumienia tworzyw sztucznych ma szczególne znaczenie w przypadku 
przetwarzania odpadów, zwłaszcza o heterogenicznym charakterze. Ale nie tylko. Okazuje się 
przydatna także w produkcji detali na bazie oryginalnych surowców, niwelując ryzyko przypad-
kowego uszkodzenia maszyn. Podstawową rolę w tym procesie odgrywają separatory magne-
tyczne i wiroprądowe, a niekiedy także zestawy obejmujące oba typy tych urządzeń. � 43

� Temat wydania � RECYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH �
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EasyControl

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

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

18 �  Walka z COVID-19: 

Oerlikon Balzers we 

wspólnym projekcie 

badawczym na rzecz 

powłok antybakteryjnych 

i wirusobójczych 

w sektorze lotniczym

� Aktualności �

4 �  Grupa CIECH uruchomiła 

produkcję polskich, 

certyfi kowanych 

maseczek ochronnych 

klasy FFP2

7 �  #TarczaNaukowa: 

Łukasiewicz produkuje 

maseczki medyczne 

8 �  Grupa Azoty 

zainteresowana projektem 

stworzenia Polskiego 

Cyfrowego Operatora 

Logistycznego

LRXwww.dopak.pl

Ekonomiczne.
Intuicyjne.
Wydajne.

LRX
Ekonomiczne.Roboty liniowe  

EasyControl

Opakowania z termoformierki: 
materiały, wzornictwo, maszyny 
Za trzy lata co trzeci produkt wychodzący z termoformierki będzie… opakowaniem. Sektor 
produkcji opakowań stanie się również tym, który w największym stopniu będzie napędzał roz-
wój technologii termoformowania. Robi to zresztą już dziś: nowe, aktywne, inteligentne mate-
riały, bezpieczne zamknięcia i praktyczne perforacje stanowią wyzwanie dla producentów i inte-
gratorów maszyn, zachęcając ich do eksperymentowania z nowymi rozwiązaniami.  � 36

� Temat wydania � TERMOFORMING �

Detale z tworzyw sztucznych Cleanroom ISO8

Standardy GMP
Centralny system podawania
Monitoring mikrobiologiczny
Kontrola temperatury 
oraz wilgotności powietrza 24h

Detale z tworzyw sztucznych Cleanroom ISO8

www.wadimpro.pl

Forma do wymiany, 
czyli jak szybko przezbroić wtryskarkę 
Przezbrojenie formy wtryskowej trwa średnio ponad godzinę i jest zdecydowanie najdłuższą czynnością z zakresu 
przygotowania wtryskarki. W tym czasie maszyna nie tylko na siebie nie zarabia, ale też konsumuje spore ilości ener-
gii. Nie dziwi więc, że presja na skrócenie czasów przezbrojeń również jest spora, a producenci wtryskarek i ich 
oprzyrządowania dwoją się i troją, by ułatwić przetwórcom to zadanie.  � 54
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� Nowości rynkowe �

18 �  Wytrzymały i wyjątkowo 

odporny na ogień

� Aktualności �

6 �  PLASTPOL – przepis na 

biznesowy sukces

8 �  Spotkanie branży tworzyw 

sztucznych 2020

8 �  Zmiany w składzie 

Zarządu Grupy Azoty
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O robotach słów kilka
Czy my się, aby przypadkiem nie obawiamy, że kiedyś zastąpią nas roboty? Myślę, że każdemu 
z nas nieraz to przeszło przez myśl. Na dzień dzisiejszy już wiele przykładów można podać 
– chociażby w samych fi lmach, które na pewno niejeden z nas miał okazję zobaczyć. Ale czy 
da się skonstruować coś doskonalszego od człowieka?
W artykule skupiono się na roli robotów w przemyśle tworzyw sztucznych. � 19

� Temat wydania � ROBOTYZACJA I AUTOMATYZACJA PRODUKCJI �

• Roboty IML        • Automatyzacje

• Systemy inspekcji wizyjnej

• Maszyny do rozdmuchu SMC

• Elektrostatyka SIMCO

• Usługi serwisowe      • Relokacje maszyn www.km-system.pl

ROBOTY IML

Aby móc kleić, lakierować... 
Klejenie, lakierowanie, powlekanie foliami, zalewanie żywicą… to kilka z wielu przykładów związanych z adhezją do 
powierzchni – to znaczy technologii, które wymagają dobrego przylegania do podłoża. Coraz częściej podłożem są 
tworzywa sztuczne, a jeśli tworzywa sztuczne, to najchętniej poliolefi ny (polietylen, polipropylen i pochodne) wyko-
rzystywane do produkcji opakowań do kosmetyków i chemii gospodarczej, sprzętu medycznego, artykułów gospo-
darstwa domowego, części i akcesoriów motoryzacyjnych. Problem powstaje, gdy wyrób z polietylenu czy polipro-
pylenu należy polakierować, oznakować czy ozdobić nadrukiem bezpośrednim.  � 78
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� Nowości rynkowe �

10 �  LANXESS poszerza 

zakres zastosowań 

wytłaczania 

rozdmuchowego 

o materiały kompozytowe

� Aktualności �

4 �  Zmiany w zarządzie BOP 

i BOPS

4 �  Indorama Ventures 

przejmuje IMP Polowat

6 �  Stabilne wyniki fi nansowe 

Grupy Azoty w II kw. br.
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Rynek tworzyw konstrukcyjnych: 
czy należy spodziewać się tąpnięcia popytu?
Jeszcze do niedawna sektor tworzyw konstrukcyjnych należał do najszybciej rozwijających się 
segmentów rynku polimerów. Specyfi czna struktura popytu na te materiały sprawia jednak, 
że ich producenci są szczególnie narażeni na wahania koniunktury spowodowane epidemią 
Covid-19.  � 20

� Temat wydania � RYNEK TWORZYW �

JAPOŃSKIE
WTRYSKARKI

Firma produkująca wtryskarki elektryczne w ramach koncernu Toshiba, powróciła do swej pierwotnej nazwy Shibaura Machine
www.km-system.pl

ROBOTY IML
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efekty zgrzewania uzyskuje się w sytuacji, gdy 

droga energii ultradźwiękowej przez materiał 

jest krótsza niż 6 mm (tzw. zgrzewanie w bliskim 

polu). Nie zawsze można jednak tak zaprojek-

tować połączenie, aby uzyskać wymaganą odle-

głość między górną a dolną powierzchnią mate-

riału wierzchniego. Dlatego w takich przypadkach 

szczególnego znaczenia nabierają tzw.  progi, 

czyli karby wycięte w górnym lub dolnym detalu. 

Najczęściej spotykaną odmianą karbu są progi 

energetyczne, nazwane tak, ponieważ to właśnie 

w nich kumuluje się energia ultradźwiękowa. Ze 

względu na małą powierzchnię progu jego mate-

riał ulega szybkiemu rozgrzaniu i uplastycznieniu, 

co ułatwia przekazanie energii na powierzchnię 

drugiego detalu. Inną odmianą karbu są progi 

ścinane – tutaj za próg służy krawędź górnego 

detalu, która pod wpływem docisku jest mecha-

nicznie wciskana w  detal dolny. Powstałe 

w efekcie połączenie cechuje się bardzo dużą 

wytrzymałością, co powinno przemawiać na 

korzyść tej metody. Problem polega jednak na 

tym, że odpowiednie zaprojektowanie połączenia 

ścinanego jest trudną sztuką: jeśli nie uwzględ-

nimy odpowiednich odstępów między ścian-

kami górnego i  dolnego materiału, powstanie 

tzw. zamknięta objętość zawierająca powietrze, 

które może uniemożliwić dociśnięcie do siebie 

zgrzewanych powierzchni, a  także powoduje 

wzrost ciśnienia, co z kolei sprzyja powstawaniu 

naprężeń wewnętrznych w spoinie.

Poza odpowiednim przygotowaniem połą-

czenia należy zwrócić także uwagę na samą 

strukturę łączonych polimerów. Nie każdy 

z nich jest bowiem równie podatny na obróbkę 

ultradźwiękami, a w przypadku niektórych z nich 

(np. PVC-P, CA, CB, CAB) obróbka taka przy-

nosi bardzo ograniczone rezultaty. Dlaczego 

tak jest? Winny temu jest przede wszystkim 

rozkład cząsteczek wewnątrz materiału. I tak, 

najbardziej podatne na obróbkę ultradźwię-

kami są polimery amorficzne o  nieuporząd-

kowanej strukturze cząsteczkowej (np. PC, 

PMMA, PS, PTF), które ze względu na wysoką 

sprężystość dobrze przenoszą drgania mecha-

niczne, a  jednocześnie cechują się szerokim 

zakresem temperatur uplastyczniania. Ma to 

o  tyle istotne znaczenie, że najlepsze wyniki 

zgrzewania ultradźwiękami uzyskuje się w przy-

padku, gdy różnica temperatur uplastyczniania 

między materiałami nie przekracza 15ºC. Po 

przeciwnej stronie skali plasują się tworzywa 

semikrystaliczne o uporządkowanej strukturze 

i wąskim przedziale temperatur uplastyczniania. 

Jako że materiały te gorzej przewodzą energię 

ultradźwiękową, proces ich zgrzewania ma 

nieco inny przebieg, co jeszcze do niedawna 

ograniczało zakres obróbki ultradźwiękowej 

tego typu materiałów.

Wycinanie, nitowanie 
i osadzanie: technologie 
z potencjałem

O ile o zgrzewaniu ultradźwiękowym słyszał 

chyba każdy, o  tyle inne metody obróbki 

ultradźwiękami, rozwijając się w cieniu bardziej 

popularnego kuzyna, nie doczekały się dotąd 

szerszej analizy. Jednym z powodów może być 

fakt, że bazują one de facto na tych samych 

pryncypiach, a nierzadko także na tych samych 

maszynach co proces zgrzewania. Nie bez 

znaczenia jest też okoliczność, że w przeciwień-

stwie do zgrzewania są one stosowane jedynie 

w wybranych branżach lub wyspecjalizowanych 

procesach. Są więc znane tym, którzy bezpo-

średnio wykorzystują je w  praktyce produk-

cyjnej. Summa summarum powoduje to, że 

choć ultradźwięki w  sektorze przetwórstwa 

tworzyw sztucznych obecne są niemal wszę-

dzie, tylko nieliczni zdają sobie z tego sprawę.

Dobrym przykładem takiej technologii jest 

wycinanie ultradźwiękowe. W  procesie tym 

często wykorzystuje się dokładnie te same 

maszyny co podczas zgrzewania – tyle że 

zamiast klasycznej sonotrody jako narzę-

dzie obróbcze stosuje się sonotrodę tnącą, 

noże dyskowe lub ostrza. Te ostatnie zyskały 

sobie szczególną popularność w  przetwór-

stwie tworzyw, zapewniając precyzyjne cięcie 

zarówno miękkich materiałów (np. pianek), jak 

i gumy czy włókna węglowego, aramidowego 

i szklanego. Nóż tego typu pracuje na zasadzie 

podobnej do piły: amplituda drgań powoduje 

jego odkształcenie, nadając mu charaktery-

styczny tor ruchu i zapewniając wysoką dokład-

ność oraz powtarzalność cięcia. Dlatego jest 

chętnie stosowany m.in. w przemyśle motory-

zacyjnym, np. do wycinania otworów w elemen-

tach syntetycznej tapicerki czy obiciach drzwi. 

Sektor automotive uznawany jest też za jednego 

Rys. 2 �  Kompatybilność tworzyw sztucznych w procesie zgrzewania ultradźwiękowego 
Źródło: SonicArts
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NIETYPOWA MASZYNA DO „SZYCIA”
W przypadku tkanin syntetycznych zamiast konwencjonalnego szycia można zastosować zgrzewanie ultradźwiękowe 
z wykorzystaniem zgrzewarki przypominającej konwencjonalną maszynę do szycia. Rozwiązanie takie ma w swojej 
ofercie m.in. firma Sirius: jej maszyna SEW-R 010 o mocy 500 W i częstotliwości 36 kHz oferuje możliwość płynnej 
regulacji prędkości sonotrody i ruchomego przeciwoporu w zależności od rodzaju „zszywanego” materiału. Regulacji 
podlega tu także amplituda drgań, ciśnienie docisku, wysokość zgrzewania, a także geometria wykonywanego 
wzoru. Co więcej, urządzenie jest wyposażone w cyfrowy generator prądu z ekranem wyświetlającym informacje 
o ustawieniach i stanie maszyny.

www.siriuselectric.pl

DEWULKANIZATOR ULTRADŹWIĘKOWY
Firma Hielscher dystrybuowana w Polsce przez Labindex specjalizuje się m.in. w produkcji i dostawie maszyn 
do dewulkanizacji zużytych opon. Jej systemy wyposażone są w procesory ultradźwiękowe dużej mocy mogące 
pracować w warunkach wysokiego ciśnienia i wysokich temperatur. Ich uzupełnieniem są wydajne sonotrody 
o wysokich amplitudach drgań do 100 µm oraz komora przepływowa, w której następuje proces dewulkanizacji. Całość 
jest projektowana i parametryzowana na zamówienie, co pozwala na idealne dopasowanie właściwości systemu do 
potrzeb danej aplikacji.

www.labindex.eu

NÓŻ DO PRACY Z ROBOTEM
W ofercie firmy SonicTech można znaleźć ostrza (noże) ultradźwiękowe przystosowane zarówno do pracy 
z konwencjonalnymi wycinarkami, jak i do integracji z robotem, ploterem lub maszyną CNC. Do połączenia narzędzia 
z robotem stosuje się tu specjalny system Quick Change, zaś do montażu na obrabiarce – standardowe złącze HSK 63 (A, F).  

www.sonictech.pl

DO CZYSZCZENIA DETALI O SKOMPLIKOWANYCH GEOMETRYCZNIE KSZTAŁTACH
Firma CASTOR Unia Gospodarcza oferuje serię wodnych myjni ultradźwiękowych (ręcznych i automatycznych) 
znajdujących zastosowanie w różnorodnych gałęziach przemysłu m.in. w przemyśle spożywczym, medycznym, 
optycznym, maszynowym. Myjnie ultradźwiękowe skutecznie usuwają zabrudzenia z tworzyw sztucznych, ceramiki, 
szkła czy metali kolorowych. Szeroka gama produktów gwarantuje osiąganie wysokiego stopnia czystości powierzchni 
form, detali o skomplikowanych geometrycznie kształtach.

www.castor.com.pl

CIĘCIE I ZGRZEWANIE ULTRADŹWIĘKOWE
Nowy cyfrowy generator ultradźwiękowy AGM Pro firmy Rinco Ultrasonics demonstruje swoją wydajność 
m.in. w produkcji masek. Zapewnia wysoką wydajność produkcji i zapewnia jakość wymaganą dla tej klasy 
produktów. Urządzenie przeznaczone jest do cięcia i zgrzewania materiałów termoplastycznych zarówno na 
liniach zautomatyzowanych, jak i maszynach specjalnego przeznaczenia. Zaawansowany technologicznie, zgodny 
z założeniami Przemysł 4.0, prosty w obsłudze, intuicyjny oraz gwarantujący wysoką jakość i efektywność.

www.rincoultrasonics.com

SPAWANIE ULTRADŹWIĘKOWE W WALCE Z KORONAWIRUSEM
Istotnym elementem walki z koronawirusem są respiratory. Herrmann Ultraschall dostarcza ich producentom 
technologię spawania do montażu niezbędnych elementów, takich jak części mające kontakt z nosem i ustami, 
pływaki, filtry i obudowy. Dwa narzędzia programowe FSC i SonicCalibrate opracowane przez Herrmanna odgrywają 
ważną rolę w zapewnieniu jakości w procesie spawania ultradźwiękowego. Aby zagwarantować wymaganą 
dokładność i szczelność podczas łączenia, te oprogramowania zapewniają wsparcie w kontrolowaniu systemu 
ultradźwiękowego. Umożliwiają one odtwarzalność i identyfikowalność procesu produkcyjnego oraz precyzyjną 
regulację i kontrolę amplitudy dla wymagających materiałów.

www.herrmannultraschall.com

GENERATORY ULTRADŹWIĘKOWE I NIE TYLKO 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tel- i Radiotechniczny od lat prowadzi badania nad udoskonalaniem 
zastosowania ultradźwięków w przemyśle tworzyw sztucznych. Koncentruje się na zastosowaniu ultradźwięków 
w technologiach i urządzeniach do zgrzewania, przemysłowej technologii oczyszczania oraz dla potrzeb medycyny 
ogólnej i weterynaryjnej. Opracowuje zgrzewarki ultradźwiękowe, sonotrody, generatory ultradźwiękowe, przetworniki 
ultradźwiękowe, falowody oraz kompleksowe linie technologiczne.

https://przemysl.itr.org.pl
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BONDING – MORE THAN MATERIALS
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z  głównych odbiorców wycinarek ultradźwię-

kowych – i to zarówno w wersji klasycznej, jak 

i  z ostrzem mocowanym na robocie. Z  kolei 

w przemyśle kosmetycznym i produkcji środków 

ochrony osobistej upowszechniły się urządzenia 

łączące w sobie funkcje zgrzewarki i wycinarki 

(np. przez montaż specjalnej nakładki wycina-

jącej). Pozwalają one na sekwencyjne wycinanie 

i łączenie poszczególnych elementów produktu, 

np. wycinanie wkładek i  mocowanie nosków 

w maskach przeciwpyłowych.

W przemyśle motoryzacyjnym maszyny do 

obróbki ultradźwiękowej wykorzystywane są 

zresztą także w szeregu innych procesów, w tym 

do nitowania, formowania i osadzania. Metody 

te różnią się od konwencjonalnych technik 

ultradźwiękowych przede wszystkim tym, że 

są stosowane w pierwszym rzędzie do łączenia 

tworzyw sztucznych z metalami, a rola urządzenia 

emitującego ultradźwięki na ogół ogranicza się 

do uplastycznienia powierzchni tworzywa w celu 

przygotowania jej do wprowadzenia metalowego 

elementu. W procesie nitowania elementem tym 

jest oczywiście nit, zaś w procesie formowania 

może być to dowolny komponent, którego nie 

można zgrzać z tworzywem w konwencjonalnym 

procesie zgrzewania, np. szyba szklana moco-

wana w plastikowej ramce.

Największą dowolnością w zakresie kształtu 

i  typu łączonych detali cechuje się proces 

osadzania. W praktyce można w nim stosować 

inserty wykonane zarówno z metali nieżelaznych, 

jak i  ich stopów. Ponieważ wielkość tego typu 

elementów jest ściśle określona, są one z reguły 

przygotowywane przez producentów specjalnie 

z myślą o osadzaniu ultradźwiękowym (w odróż-

nieniu np. od insertów do osadzania termicz-

nego). Technologia ultradźwiękowa umożliwia 

tutaj rezygnację ze stosowania wkładek do formy 

na rzecz miejscowego podgrzania wstępnie przy-

gotowanego otworu, w który następnie wprowa-

dzany jest metal. Metoda ta jest tańsza i szybsza 

od konwencjonalnego formowania wtrysko-

wego – pod warunkiem zastosowania odpo-

wiednio wzmocnionego narzędzia. W procesie 

osadzania styka się ono bowiem nie bezpo-

średnio z tworzywem, lecz z metalową wkładką, 

która przekazuje energię ultradźwiękową na 

powierzchnię połączenia, co prowadzi do szyb-

kiego zużywania się konwencjonalnych narzędzi. 

Aby temu zapobiec, warto stosować narzędzia 

z  twardych lub powlekanych materiałów bądź 

odwrócić cały proces, tj. nasunąć tworzywo na 

metal, uprzednio uplastyczniając wybrany frag-

ment. Należy też pamiętać, że w  przypadku 

osadzania może dochodzić do pylenia (drobny 

pył metalowy wytwarza się z  insertu). Aby go 

wyłapać, stosowane są automatyczne przewijaki 

taśmy pomiędzy sonotrodą a insertem.

Mycie: dokładne czyszczenie 
form wtryskowych

Wszystkie opisywane dotąd technologie 

ultradźwiękowe wykorzystywane były stricte 

do obróbki tworzyw sztucznych. Jednak 

branża tworzywowa wykorzystuje energię 

ultradźwiękową także do realizacji procesów 

okołoprodukcyjnych, w tym czyszczenia form 

wtryskowych i narzędzi do obróbki polimerów. 

Zasada generowania ultradźwięków wyko-

rzystywanych w  procesach czyszczenia jest 

dokładnie taka sama jak w  przypadku zgrze-

wania czy cięcia – także tu kluczowymi elemen-

tami są generator prądu i  przetwornik piezo-

elektryczny. Inny jest natomiast efekt ich dzia-

łania. Przytwierdzony do dna lub ściany wanny 

przetwornik generuje drgania przenoszone 

do cieczy myjącej. Drgania te powodują gwał-

towne zagęszczanie i  rozrzedzanie cieczy, co 

wywołuje zjawisko kawitacji, tj. powstawania 

i zanikania mikropęcherzy próżniowych powo-

dujących intensywne odrywanie cząsteczek 

zanieczyszczeń w całej objętości płynu. Mimo 

że kawitacja jest procesem intensywnym, nie 

powoduje uszkodzenia delikatnych mechani-

zmów i  komponentów (w przeciwieństwie do 

np. piaskowania). Dlatego ultradźwięki – obok 

czyszczenia suchym lodem i wiązką lasera – zali-

czane są do tzw. nowoczesnych metod czysz-

czenia i chętnie stosowane do usuwania zanie-

czyszczeń z  najróżniejszych elementów form 

wtryskowych, w  tym rdzennic, kokili, matryc 

czy filtrów. W  połączeniu z  dedykowanym, 

nieagresywnym środkiem czyszczącym dobrze 

radzą sobie z usuwaniem m.in. kamienia i rdzy 

z układów chłodzenia formy, środków antyadhe-

zyjnych, olejów i smarów, tlenków i rdzy, a także 

pozostałości tworzyw sztucznych i gumy.

Do największych zalet tego procesu należy 

duża szybkość i  efektywność: oczysz-

czenie całej formy wtryskowej zajmuje średnio 

30-45 minut i nie wymaga demontażu poszcze-

gólnych elementów narzędzia. Zaś cały proces 

można łatwo zautomatyzować, włączając go 

w  linię technologiczną i  pozostawiając nadzór 

nad nim średnio wykwalifikowanemu perso-

nelowi. Jedynym chyba mankamentem myjek 

ultradźwiękowych jest relatywnie duże zużycie 

energii wydatkowanej na utrzymywanie stałej, 

wysokiej temperatury kąpieli ultradźwiękowej.

Recykling gumy,  
czyli nietypowe  
zastosowania ultradźwięków

Wzrost znaczenia recyklingu tworzyw sztucz-

nych doprowadził w ostatnich latach do inten-

sywnego rozwoju nowych metod odzysku 

poszczególnych polimerów, w tym z wykorzy-

staniem ultradźwięków. Energia ultradźwię-

kowa jest tu m.in. z sukcesem wykorzystywana 

do tzw. dewulkanizacji zużytych opon, umożli-

wiając ponowne przekształcenie ich w warto-

ściowy surowiec wtórny. Jest to o tyle istotne, 

że poza pirolizą żadna ze stosowanych dotąd 

metod odzysku kauczuku z opon nie zyskała 

szerszego poklasku. Każda okazywała się 

bowiem mało ekologiczna i/lub ekonomiczna 

w  zastosowaniu, a  dodatkowo pogarszała 

jakość materiału, trwale uszkadzając jego struk-

turę. W tym kontekście dewulkanizacja z wyko-

rzystaniem ultradźwięków ma przetwórcom 

zużytych opon wiele do zaoferowania.

Cały proces jest relatywnie prosty: zużyte 

opony są najpierw podgrzewane do tempe-

ratury ok. 200°C, a następnie podawane do 

komory przepływowej, gdzie są poddawane 

oddziaływaniu ultradźwięków dużej mocy 

w warunkach wysokiego ciśnienia. Oddziały-

wanie energii ultradźwiękowej (drgań mecha-

nicznych) powoduje rozrywanie wiązań siar-

kowo-siarkowych i/lub węglowo-siarkowych 

(dewulkanizację), w  wyniku czego powstaje 

miękka, płynna guma, która może być z powo-

dzeniem poddawana dalszej obróbce, w tym 

wzmacniana utwardzaczami i wypełniaczami.

Oprócz dewulkanizacji ultradźwięki można 

wykorzystać także w  procesie pirolizy gumy, 

a konkretnie: uszlachetniania pozostałości tego 

procesu do postaci wysokowartościowej sadzy 

przemysłowej. Wystarczy pozostałości te poddać 

procesowi sonikacji w kwasie solnym i fluorowo-

dorowym. W procesie tym wykorzystuje się tzw. 

sonifikatory (homogenizatory) ultradźwiękowe, 

które są zwykle stosowane w laboratoriach do 

oddzielania lub – wręcz przeciwnie – homogeni-

zacji poszczególnych frakcji materiałów. �
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Technologia ta gwarantuje niskie koszty 

wytwarzania zarówno krótkich serii produ-

kowanych na ręcznych stanowiskach robo-

czych, jak i dużych serii do których produkcji 

stosuje się tak zwane zespoły posuwowe lub 

moduły inline w  zautomatyzowanych syste-

mach produkcyjnych. Poniżej opisano dalsze 

potencjały oszczędności kosztów oraz korzyści 

wynikające z zastosowania technologii. 

Jednym z  tych potencjalnych obszarów 

jest technologia napędu w  zgrzewarkach 

ultradźwiękowych. Podczas gdy drgania 

mechaniczne stosowane do zgrzewania są 

generowane za pomocą piezoceramiki, napęd 

wykorzystywany w procesie łączenia realizo-

wany jest najczęściej za pomocą siłowników 

pneumatycznych. 

Elektryczne serwomotory zyskały bardzo 

dużą popularność jako nowoczesne, dyna-

miczne, a  jednocześnie bardzo precyzyjne 

napędy, które znajdują zastosowanie w coraz 

większej liczbie procesów i  aplikacji ze 

względu na swoją wysoką wydajność.

Korzyści wynikające z  zastosowania elektrycz-

nych maszyn i systemów ultradźwiękowych: 

– rozszerzona, ulepszona parametryzacja 

i kontrola aplikacji łączenia lub cięcia dzięki 

możliwości sterowania procesem poprzez 

kontrolę prędkości,

– wysoka dynamika z precyzyjnym przetwa-

rzaniem i odtwarzalnością,

– trwałe obniżenie kosztów operacyjnych.

Wynikające z  tego korzyści stopniowo 

prowadzą do popularyzacji zmian w kierunku 

napędów serwoelektrycznych – tam, gdzie 

obecnie dominuje serwopneumatyka. W najbliż-

szym okresie wykorzystanie tego rodzaju 

napędów stanie się coraz bardziej widoczne.

Tradycyjnie zgrzewarki ultradźwiękowe posia-

dają napędy pneumatyczne, a  częściowo 

także serwopneumatyczne, które w niewielkim 

stopniu potrafią odwzorować kilka spośród licz-

nych możliwości napędów elektrycznych, jak 

np. wybór efektywnej pozycji skoku w skoku 

całkowitym. Prowadzi to jednak do zwiększo-

nego zapotrzebowania na sprężone powietrze 

podczas pracy, jak również podczas postoju, 

gdy nie jest prowadzona produkcja, ze względu 

na ciągłe podawanie sprężonego powietrza 

związane ze specyfiką układu i  nieszczelno-

ściami w układzie pneumatycznym.

Sprężone powietrze jest jednym z najdroż-

szych źródeł energii w  zakładach produk-

cyjnych i  obok infrastruktury technicznej do 

wytwarzania, czyszczenia, suszenia i dystry-

bucji, także wymaga dużej mocy elektrycznej, 

ponieważ sprawność wytwarzania jest niska 

EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE KORZYŚCI DZIĘKI NAPĘDOM ELEKTRYCZNYM 
W ZGRZEWARKACH ULTRADŹWIĘKOWYCH

Oszczędność kosztów energii dzięki zastosowaniu 
wydajnych napędów serwoelektrycznych

Technika ultradźwiękowa jest technologią stosowaną na całym świecie i wyznaczającą trendy w dziedzinie zgrze-
wania, cięcia, uszczelniania, zgrzewania z wykrawaniem, wytłaczania i nitowania tworzyw termoplastycznych, tek-
styliów i włóknin, a także krojenia żywności. Proces łączenia z wykorzystaniem technologii ultradźwiękowej z bar-
dzo krótkimi czasami procesu i cyklu, staje się jeszcze bardziej wydajny dzięki zastosowaniu napędów serwoelek-
trycznych. Dodatkowo podnoszą one jakość i wytrzymałość zgrzewanych elementów z tworzywa sztucznego.

PROCESY ZGRZEWALNICZE - STEROWANIE PRĘDKOŚCIĄ A STEROWANIE SIŁĄ

PROCES ZGRZEWANIA ZE STEROWANIEM SIŁĄ (TYPOWY TRYB ZGRZEWANIA W PRZYPADKU NAPĘDÓW PNEUMATYCZNYCH I SERWOPNEUMATYCZNYCH)

Proces zgrzewania jest kształtowany poprzez przyłożenie siły do zgrzewanego elementu. Szybkość topnienia i wynikający z tego 
przebieg drogi zgrzewania wynikają z reakcji akustycznych zgrzewanych części i formowania się stopu. Dopasowanie procesu 
zgrzewania odbywa się wskutek zadawania punktów przełączania siły w zależności od osiągnięcia zadanej drogi zgrzewania, czasu, 
energii, mocy lub położenia bezwzględnego. 

PROCES ZGRZEWANIA ZE STEROWANIEM PRĘDKOŚCIĄ (PREFEROWANY NOWY TRYB ZGRZEWANIA DLA NAPĘDÓW SERWOELEKTRYCZNYCH)

Dzięki sterowanemu prędkością napędowi zgrzewarki ultradźwiękowej, wyznaczany jest przebieg drogi zgrzewanej części. Siły zgrzewania 
powstające w procesie wynikają z reakcji akustycznych zgrzewanych części, prędkości zgrzewania oraz formowania się stopu. Możliwe 
profilowanie prędkości realizowane jest najczęściej poprzez zadawanie zależnych od osiągniętego położenia punktów przełączania. 
Alternatywnie, przełączenie może nastąpić w zależności od osiągnięcia zadanego czasu, energii, mocy, położenia bezwzględnego i siły.

Sterowane prędkością procesy zgrzewania precyzyjnie kontrolują tworzenie się spoiny i są mniej wrażliwe na 
trudności podczas zgrzewania.
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i wymagana jest kompensacja mocy. Koszty 

rosną wraz z poziomem ciśnienia wymaganego 

w obwodzie zasilającym. Z tego powodu wiele 

firm stara się ograniczyć ciśnienie w układzie 

do maksymalnie 6 barów. Zmniejsza to jednak 

dostępny zakres możliwych do uzyskania sił 

zgrzewania, a  tym samym spektrum zasto-

sowań pneumatycznego systemu zgrzewania 

ultradźwiękowego. Koszty sprężonego powie-

trza zwykle mieszczą się w zakresie od 1,5 do 

2,7 eurocentów na Nm³ przy 6 barach.

Typowy serwopneumatyczny układ napę-

dowy o  średnicy cylindra 63 mm i  skoku 

150  mm zużywa około 0,85 Nm³/h przy 

ciśnieniu zasilającym 6 barów, gdy maszyna 

jest w stanie spoczynku. Jednak można w ten 

sposób uzyskać jedynie siły zgrzewania do 

maksymalnie 1700 N. Aby uzyskać siły zgrze-

wania do ok. 2400 N, konieczne jest sprężanie 

takich układów ciśnieniem zasilania większym 

niż 8 barów, co zwiększa zużycie powietrza 

podczas postoju do 1,5 do 1,6 Nm³ / h.

W procesie zgrzewania ultradźwiękowego 

zużycie powietrza wynika z ruchów maszyny, 

skoku zgrzewania i żądanych sił zgrzewania.

W przykładowym procesie zgrzewania ze 

skokiem zgrzewania 140 mm, tzn. uwzględ-

niając ruch dojazdu, parametry procesu: 

siłę wyzwalania 750 N i  siły zgrzewania oraz 

docisku 1500, a  także związane z procesem 

parametry czasu: czas zgrzewania 0,5  s 

i czas docisku 1 s, zużycie na cykl zgrzewania 

wynosi ok. 0,0071 Nm³ przy ciśnieniu zasilania 

8  barów. Przyjmując te wartości i  implemen-

tując je w środowisku produkcyjnym, w którym 

na ręcznym stanowisku roboczym zgrzewa-

nych jest 15 części na minutę, a  produkcja 

odbywa się 7 godzin dziennie, w  rezultacie 

uzyskuje się zużycie powietrza na poziomie 

ok. 45 Nm³. W  zautomatyzowanym środo-

wisku produkcyjnym, przy taktowaniu 30 cykli 

na minutę w  trybie 3-zmianowym, zużycie 

powietrza wynosi 310 Nm³ dziennie. Przy zało-

żeniu średniego współczynnika kosztu 2 euro-

centów na Nm³ sprężonego powietrza przez 

5 dni roboczych w ciągu 50 tygodni, powstają 

koszty sprężonego powietrza w  wysokości 

225 euro w przypadku ręcznej stacji roboczej 

i 1550 euro w przypadku zautomatyzowanego 

systemu produkcyjnego. Koszty te ponoszone 

są wyłącznie na przeniesienie napędu pneuma-

tycznego i zapewnienie wymaganych sił zgrze-

wania. Energia elektryczna do sterowania, wizu-

alizacji i technologii bezpieczeństwa, a także do 

wytwarzania ultradźwięków nie jest tutaj przed-

miotem rozważań.

Nowoczesne zgrzewarki ultradźwiękowe 

z napędem elektrycznym potrzebują tylko około 

0,000173 kWh do porównywalnych procesów 

zgrzewania ultradźwiękowego (postój, ruch, 

generowanie siły). Przyjmując za bazę do obli-

czeń typową aktualną średnią cenę prze-

mysłowej energii elektrycznej (w Niemczech) 

w 2020 r., czyli 19 eurocentów za kWh (Statista 

GmbH, 2020), w  przypadku rozważanego 

procesu zgrzewania otrzymujemy koszty energii 

w wysokości 52 euro w przypadku ręcznej stacji 

roboczej i  355 euro w  przypadku szybkiego, 

zautomatyzowanego systemu produkcyjnego.

Co cztery lata firma musi przeprowadzać 

audyt energetyczny przy pomocy wykwalifi-

kowanychi akredytowanych audytorów ener-

getycznych. Badanie przeprowadzone przez 

firmę doradczą w zakresie zarządzania PwC 

pokazuje, że wśród średnich firm we wszyst-

kich sektorach, ponad jedna trzecia z  nich 

była w stanie obniżyć koszty energii w wydaj-

nych systemach produkcyjnych o 20 procent 

i  więcej poprzez inwestycje. Wysoka efek-

tywność energetyczna produktów i procesów 

będzie kluczowym czynnikiem wyróżniającym 

konkurencję w najbliższych latach. (WEIMER 

MEDIA GmbH, 2021). Dodatkowo w ramach 

działań energooszczędnych możliwe jest 

również otrzymywanie dotacji wspierających 

firmy w ich inwestycjach.

Oprócz rozszerzonych opcji ustawiania 

wysoce precyzyjnych procesów zgrzewania 

ultradźwiękowego, systemy napędzane elek-

trycznie oferują znaczny potencjał oszczędności 

w zakresie energii wymaganej do napędzania 

ruchów i generowania siły, a tym samym wnoszą 

cenny wkład w zmniejszenie śladu węglowego 

w produkcji. Wreszcie, nie ma potrzeby inwe-

stowania w infrastrukturę do wytwarzania, prze-

chowywania i  zarządzania sprężonym powie-

trzem w nowych środowiskach produkcyjnych.

Potencjał oszczędności w  przypadku 

serwoelektrycznych zgrzewarek ultradźwię-

kowych w  porównaniu do pneumatycz-

nych lub serwopneumatycznych zgrzewarek 

ultradźwiękowych wynosi około 80%. Poten-

cjał ekologiczny: zwiększenie neutralności 

klimatycznej i zmniejszenie zużycia surowców 

poprzez redukcję emisji CO2 o 80%. �
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Rys. 1 �  Napęd serwoelektryczny pozwala zaoszczędzić 4/5 spośród całkowitych kosztów energii 
generowanych przez napęd serwopneumatyczny, w dodatku umożliwia zmniejszenie emisji CO2 o 80%.
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CENTRUM
SZKOLENIOWO-ROZWOJOWE

�  Szkoleniowe linie produkcyjne 
do zajęć praktycznych

  Udostępnianie linii 
do produkcji pilotażowej

�  Prototypownia 3D

�  Komfortowe 
sale wykładowe

�  Zaplecze cateringowe

MASZYNY I URZĄDZENIA 
DO PRZETWÓRSTWA 

TWORZYW SZTUCZNYCH

�       Technologie formowania
     wtryskowego

      Robotyzacja 
                i automatyzacja

�       Monitoring procesów     
                produkcyjnych

�       Recykling tworzyw 
                sztucznych

       Technika rozdmuchu
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