
Trendy kolorystyczne na 2021 r. 
Wg Instytutu Pantone rok 2021 będzie należeć do Ultimate 
Gray i Illuminating Yellow. Dwa niezależne kolory, które pod-
kreślają, jak różne elementy łączą się, aby się wzajemnie 
wspierać. Praktyczne i solidne, ale jednocześnie ocieplające 
i optymistyczne.
A jak wyglądają trendy kolorystyczne na ten rok w branży 
tworzyw sztucznych? Czym kierowały się firmy działające 
w obszarze barwników przy wyborze danych palet kolory-
stycznych?    52
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  Jakie urządzenia kryją się pod terminem 

„termostaty”? W jaką stronę ewoluują termostaty 

przemysłowe? Do czego służą te urządzenia w 

branży przetwórstwa tworzyw sztucznych?

  Jak uniknąć spadku wydajności układu chłodzenia 

i jego niedrożności?

  Jakie nowości z zakresu systemów chłodzenia 

zostały wprowadzone na rynek? 
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Grupa Azoty ZAK S.A. została 21. człon-

kiem Porozumienia o  Współpracy Opera-

torów Terminali i  Centrów Logistycznych 

Europy Środkowo-Wschodniej. Zrzeszenie, 

którego inicjatorem były Polskie Koleje 

Państwowe S.A., integruje podmioty działa-

jące w branży TSL (transport, spedycja, logi-

styka). Kędzierzyńska spółka Grupy Azoty 

jest pierwszym w  tym gronie przedsiębior-

stwem produkcyjnym.

Dotychczas Porozumienie o  Współ-

pracy Operatorów Terminali i Centrów Logi-

stycznych Europy Środkowo-Wschodniej 

tworzyło 20 podmiotów z  Polski i  zagra-

nicy – zarządy portów morskich oraz firmy 

z branży TSL. Grupa Azoty ZAK S.A., dyspo-

nująca własnym portem z dostępem do infra-

struktury drogowej i  kolejowej, znalazła się 

w tym gronie jako pierwsze przedsiębiorstwo 

produkcyjne. Spółka upatruje szans bizne-

sowych w  ożywieniu żeglugi śródlądowej 

i  korzystaniu w  większym stopniu z  trans-

portu intermodalnego, co jest zbieżne z wizją 

Porozumienia.

– Logistyka nie jest naszą podstawową 

gałęzią działalności, jednak sposób jej organi-

zacji ma olbrzymi wpływ na obszary produkcji 

i handlu, a co za tym idzie – osiągane przez 

spółkę rezultaty finansowe. Dlatego w Grupie 

Azoty ZAK S.A. tak wielką wagę przykładamy 

do strategii rozwoju tego często niedoce-

nianego obszaru. Wstępujemy do Porozu-

mienia, by być bliżej procesów legislacyjnych 

i  na bieżąco obserwować trendy związane 

z  transportem intermodalnym, powszechnie 

uznawanym za przyszłościowy. Jednocześnie 

naszym celem jest być regionalnym liderem, 

przecierającym szlaki dla mniejszych przed-

siębiorstw – mówi Artur Kamiński, wiceprezes 

zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. odpowie-

dzialny za logistykę.

– Dzisiaj wśród członków Porozumienia 

oficjalnie witamy Grupę Azoty Zakłady 

Azotowe Kędzierzyn S.A. – lidera w  swojej 

branży, jak również zarządcę śródlądo-

wego portu przeładunkowego skomuniko-

wanego kanałami z  Odrą. Okres pandemii 

wyraźnie pokazuje, jak ważne dla prawidło-

wego funkcjonowania gospodarki są nieprze-

rwane łańcuchy dostaw, czyli prawdziwy 

krwioobieg przemysłu. Stąd też tak istotną 

rolę pełni integracja i wzajemna współpraca 

– mówi Rafał Zgorzelski, członek zarządu ds. 

strategii i  logistyki w PKP S.A. – Partnerskie 

relacje i wspólne działania już teraz przynoszą 

korzyści, zarówno dla uczestników Porozu-

mienia, jak i dla klientów usług logistycznych. 

Dzięki przystąpieniu nowego podmiotu do tej 

inicjatywy będziemy mogli wspólnie budować 

konkurencyjną pozycję branży TSL w Europie 

Środkowej i  Wschodniej – dodaje członek 

zarządu PKP S.A.

Porozumienie o  Współpracy Operatorów 

Terminali i  Centrów Logistycznych Europy 

Środkowo-Wschodniej powstało w  2018  r. 

z  inicjatywy PKP S.A., do dziś koordynującej 

jego działania. W ramach cyklicznych konsul-

tacji członkowie wymieniają się doświadcze-

niami, by opracowywać i  wdrażać nowo-

czesne techniki w  procesach logistycznych. 

Dodatkową korzyścią z  uczestnictwa jest 

wzajemna promocja poszczególnych dzia-

łalności wśród klientów usług logistycznych, 

a  także możliwość wspólnej realizacji inwe-

stycji i projektów biznesowych. 

Zarząd Krakowskiego Parku Technolo-

gicznego wydał trzy decyzje o  wsparciu 

w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Synthos 

Dwory 7, Navigal i Unimetal Recycling decy-

dują się skorzystać z ulgi podatkowej.

Nowoczesny budynek produkcyjny oraz 

zwiększenie zdolności produkcyjnych – to 

planowana inwestycja spółki w Grupie Kapi-

tałowej Synthos o wartości 65 000 000 zł.

Dzięki inwestycji w ramach Polskiej Strefy 

Inwestycji należąca do GK Synthos spółka 

Synthos Dwory 7 wybuduje w  Oświęcimiu 

nowy budynek produkcyjny oraz rozbu-

duje i  zmodernizuje dotychczasową infra-

strukturę. Pomoże to w zwiększeniu wydaj-

ności i zdolności wytwórczych zakładu oraz 

pozwoli na rozszerzenie portfolio o  nowe, 

ekologiczne dyspersje oraz kleje do drewna. 

Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie 

zdolności produkcyjnych o około 17 000 ton 

rocznie. Spółka zadeklarowała poniesienie 

nakładów inwestycyjnych w  wysokości 

65 000 000 zł.

Ponadto w  ramach Polskiej Strefy Inwe-

stycji dwie małe firmy: Navigal i  Unimetal 

Recycling zainwestują ponad 13 mln. 

Grupa Azoty ZAK S.A. w porozumieniu na rzecz rozwoju logistyki

Synthos zainwestuje w Polskiej Strefie 

Inwestycji

Bezpłatne 

szkolenia  

branżowe igus

Firma igus oferuje cykl bezpłatnych szkoleń 

online dedykowanych różnym branżom.

Różne branże na całym świecie wymagają 

specjalistycznych rozwiązań. Bez względu na 

to, czy jest to przemysł pakujący, produkcja 

samochodów czy branża robotyczna – igus 

oferuje bezsmarowe i  bezobsługowe kompo-

nenty, które usprawniają pracę w  ruchu oraz 

obniżają koszty. Firma oferujemy zarówno 

produkty standardowe, jak i rozwiązania dopa-

sowane do potrzeb klientów. 

Aby przybliżyć rozwiązania opracowane 

z  myślą o  różnorodnych, często ekstremal-

nych warunkach pracy, firma igus postanowiła 

zorganizować cykl comiesięcznych, branżo-

wych spotkań online i na tej podstawie stwo-

rzyła harmonogram w formie kalendarza na rok 

2021. Każdy miesiąc jest dedykowany innej 

branży. Począwszy od przemysłu motoryza-

cyjnego i robotyki, przez rozwiązania do obra-

biarek, maszyn rolniczych oraz sprzętu medycz-

nego, kończąc na aplikacjach heavy duty.

Spotkania odbywać się będą cyklicznie, 

w ostatnią środę każdego miesiąca, z wyjąt-

kiem grudnia, w  którym przypada przerwa 

świąteczno-noworoczna. ht
tp
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GRUDZIEŃ 2020

Notowania cenowe
PA
Sytuacja, z  jaką zmagali się europejscy 

uczestnicy rynku konstrukcyjnego PA 6, była 

dość jasna w grudniu - wyższe ceny surowców 

przełożyły się na inicjatywy dostawców mające 

na celu przeniesienie wzrostu na rynek poli-

merów. Sytuacja, w jakiej znaleźli się uczest-

nicy rynku PA 66, była równie jasna – brak 

odpowiedniej dostępności materiału na rynku 

bez oczekiwań co do znaczącej poprawy 

w  najbliższej perspektywie czasu. Po grud-

niowym wzroście cen benzenu o  103  EUR/T, 

konsumenci oczekiwali trzycyfrowych podwyżek 

zarówno kaprolaktamu, jak i PA 6, ogłoszonych 

przez producentów. Z wyraźnym wzrostem dyna-

miki sprzedaży w ciągu ostatnich kilku miesięcy, 

producenci polimerów nie tylko byli w  stanie 

pokryć wzrost cen surowców, ale także zwięk-

szyć marże w grudniu. Uczestnicy rynku potwier-

dzili podwyżki o 150-200 EUR/T za swobodnie 

negocjowaną cenę polimeru, w  zależności od 

początkowej ceny, a za najbardziej reprezenta-

tywny wzrost cen przyjęto 150 EUR/T dla rozli-

czeń rynkowych. Ceny kaprolaktamu wzrosły 

średnio o 125 EUR/T, więc nastąpiła redukcja 

marży nie tylko w przypadku PA 6, ale także na 

rynku kluczowych surowców. Ogólny popyt 

rynkowy pozostał dość silny w grudniu, a uczest-

nicy rynku stwierdzili, że perspektywy na styczeń 

są również korzystne. Jednakże obserwując 

bardziej rygorystycznymi blokadami COVID-19 

oraz możliwość „twardego Brexitu” Wielkiej 

Brytanii, uczestnicy rynku stwierdzili, że coraz 

trudniej będzie przewidzieć, jak rynki zare-

agują na te komplikacje. Mówiono również, że 

produkcja samochodów może ponownie osłabić 

się w dalszej części I kw. br., jednakże nastroje 

rynkowe mogą się ponownie zmienić po Nowym 

Roku. W przypadku PA 66 niewiele się zmie-

niło w ciągu ostatniego miesiąca, jeśli chodzi 

o  niedobory kluczowych surowców, adypo-

nitrylu i HMDA, które doprowadziły do ograni-

czenia produkcji PA 66 w Europie w ciągu ostat-

nich kilku tygodni. To, co się zmieniło, to dodat-

kowe ciśnienie spowodowane siłą wyższą ogło-

szoną przez Ascend Performance Materials 

dotyczące mocy wytwórczych w Stanach Zjed-

noczonych. Dodatkowo pod koniec listopada 

uczestnicy rynku poinformowali, że dostawy 

zostały wyprzedane już na grudzień i styczeń. 

Uczestnicy rynku są zaniepokojeni długo-

terminowymi skutkami dalszych zakłóceń 

w dostawach PA 66 w następstwie krytycznych 

niedoborów surowców. Jak powiedział jeden 

z  uczestników rynku, niezawodność branży 

będzie przedmiotem dalszej analizy, jeśli obecne 

problemy po stronie podaży nie zostaną rozwią-

zane w odpowiedni i  zrównoważony sposób. 

Jeśli chodzi o  ceny, ograniczona sytuacja 

dostaw spowodowała presję na wzrost w całym 

łańcuchu. W grudniu ceny polimerów wzrosły 

o  około 200-250 EUR/T w  przypadku wolu-

menów negocjowanych swobodnie. Niektórzy 

producenci zapowiedzieli również podwyżki cen 

o 300-400 EUR/T. Jako najbardziej reprezen-

tatywny wzrost cen w grudniu przyjęto poziom 

200 EUR/T. W perspektywie stycznia uczestnicy 

rynku spodziewają się znacznych podwyżek 

cen, których domagają się producenci, biorąc 

pod uwagę dynamikę ograniczonych dostaw 

i wyższe ceny surowców. 

PBT
Według doniesień europejski rynek PBT 

jest nadal stłumiony, ponieważ funkcjonu-

jące na nim firmy bardzo powoli wychodzą ze 

skutków pandemii. Niemniej jednak obserwuje 

się rosnący trend popytowy, zwłaszcza ze 

strony PBT do zastosowań motoryzacyjnych. 

Rynek surowcowy BDO był nadpodażowy 

przez większą część tego roku, w  wyniku 

czego kontrakty w  III kw. ustabilizowały się 

niższym poziomie, a ceny spadły o 50 EUR/T. 

Ceny BDO w  IV kw. ustabilizowały się wraz 

z poprawą popytu, ale jest za wcześnie, aby to 

potwierdzić, ponieważ popyt jest nadal poniżej 

poprzedniego poziomu. Rynek PTA w Europie 

pozostawał nadpodażowy przez większą 

część roku, a ponieważ popyt na PET osłabł 

dodatkowo po okresie III kw., stawki opera-

cyjne zostały skorygowane w  dół. Obecnie 

konsumowane są dalsze zapasy, ponieważ 

w całym łańcuchu wartości poliestru zaczynają 

przygotowania na okres rozpoczęcia się roku.

PC
Uczestnicy europejskiego rynku PC przez 

większą część IV kw. odczuwali dobrą sytu-

ację na rynku, ponieważ popyt na rynku moto-

ryzacyjnym wykazywał stałe oznaki ożywienia, 

a aktywność w sektorze budowlanym pozosta-

wała stabilna. Wprowadzenie nowych obostrzeń 

w Europie Zachodniej od połowy miało nega-

tywny wpływ na optymistyczne do tej pory 

nastroje z przekonaniem, że rynek PC zacznie 

teraz zwalniać. W  tym roku połączenie stłu-

mionego popytu i  krótkiej dostępności głów-

nych surowców przełożyło się na silną działal-

ność handlową i produkcyjną w okresie świą-

teczno-noworocznym, odmiennie od dotych-

czasowych trendów obserwowanych przed 

okresem świątecznym. Ogólne spowolnienie 

na rynku może dać wytchnienie kupującym 

bisfenol A – dostępność jest poważnie ograni-

czona po ogłoszeniu przez Hexion siły wyższej 

15 grudnia. Jego osnące ceny spowodują praw-

dopodobnie wzrost cen kontraktów w I kwartale. 

W grudniu ceny PC były na tym samym poziomie  

2270-2410 EUR/T, co w listopadzie. 

POM
Ogólny popyt na inżynieryjne tworzywa termo-

plastyczne był wyższy niż oczekiwano w IV kw., 

ponieważ aktywność gospodarcza poprawiała 

się po najgorszym wpływie pandemii COVID-

19. Niektórzy producenci w południowej Europie 

podjęli decyzję, że nie będą zamykali swoich 

zakładów końcem grudnia z nadzieją na wzrost 

produktywności i  możliwość minimalnego 

choćby zrekompensowania poniesionych strat. 

Ceny poliacetalu pozostawały pod presją 

wzrostową, ale producenci mieli trudności z osią-

gnięciem jakichkolwiek znaczących podwyżek 

w 2020 roku. Ceny surowców i energii wzrosły, 

a  stawki frachtu morskiego wzrosły w drugiej 

połowie roku z powodu braku kontenerów. Ma 

to znaczenie o  tyle, że rynek europejski jest 

znaczącym importerem POM z Azji. 

Źródło: TO
C
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Publikacja PlasticsEurope pt. „Tworzywa 

- Fakty 2020”1 to doroczny raport zawie-

rający najbardziej aktualne dane (za rok 2019) 

dotyczące produkcji i zużycia tworzyw sztucz-

nych, dane nt. handlu zagranicznego, a także 

informacje o zatrudnieniu i obrotach w branży 

tworzyw sztucznych. Duża część raportu 

została poświęcona zagospodarowaniu 

odpadów tworzyw sztucznych – w  raporcie 

publikuje się dane o wytwarzaniu i zagospoda-

rowaniu odpadów w ujęciu historycznym (lata 

2006-2018) dla całej Unii Europejskiej, a także 

dla kilku wybranych państw, w tym dla Polski. 

Europejski przemysł tworzyw sztucznych 

stanowi jeden z filarów społeczno-gospodar-

czych Europy. W  2019 roku udział wartości 

dodanej branży stawiał ją na 7  miejscu 

pośród wszystkich branż przemysłu UE, na 

równi z  przemysłem chemicznym i  farma-

ceutycznym. Przemysł tworzyw sztucz-

nych zatrudniał w  roku 2019 ponad 

1,56 mln pracowników, pracujących w ponad 

55  tys.  przedsiębiorstwach w  większości 

małych i średnich. W 2019 roku łączne obroty 

wszystkich sektorów branży tworzyw wyniosły 

ponad 350 mld euro, przy czym największy 

udział ma sektor przetwórstwa tworzyw.

Produkcja  
tworzyw sztucznych

W wymiarze globalnym produkcja tworzyw 

sztucznych w  2019 roku wzrosła o  2,5% 

w  odniesieniu do roku 2018 i  wyniosła 

368  mln  ton. Chiny umocniły w  roku 2019 

swoją pozycję lidera osiągając udział ok. 31% 

światowej produkcji. Wkład Europy do 

globalnej produkcji tworzyw systematycznie 

maleje – w  roku 2019 udział ten spadł do 

ok.  16%, na co niewątpliwie miało wpływ 

zmniejszenie produkcji tworzyw w formach 

podstawowych o ponad 6% w EU28+CH/NO 

do poziomu 57,9 mln. W dalszym ciągu bilans 

handlowy dla Europy jest dodatni i w roku 2019 

wyniósł ponad 13  mld € (łącznie tworzywa 

w formach podstawowych oraz wyroby). 

Najważniejszym partnerem handlowym 

europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych 

były Stany Zjednoczone Ameryki, a  wśród 

głównych kontrahentów znalazły się również 

m.in. Chiny, Szwajcaria, Turcja i Rosja. 

PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH W EUROPIE I W POLSCE W 2019 R.

W kierunku Gospodarki  
Obiegu Zamkniętego

Od kilku lat tworzywa sztuczne i wyroby z nich wykonane są w centrum zainteresowań - cała branża tworzyw 
sztucznych wraz z sektorami, które wykorzystują te materiały w swoich produktach (w tym zwłaszcza branża opa-
kowaniowa) podejmują duży wysiłek, aby sprostać wymogom transformacji gospodarki europejskiej z liniowej do 
GOZ. Kluczowe wydaje się tu również zaangażowanie konsumentów w zmianę swoich zachowań i przyzwycza-
jeń prowadzące do oszczędności surowców. 

 dr inż. Kazimierz Borkowski 
 Fundacja PlasticsEurope Polska 

NAFTA

Bliski Wschód, 
Afryka

Ameryka 
Łacińska

Europa

WNP

Azja

19%

7%

4%

16%

3%
51%

31% Chiny 
3% Japonia

17% pozostała 
część Azji

Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Conversio Market & Strategy GmbH 
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Zużycie tworzyw w przemyśle
W roku 2019 zapotrzebowanie ze strony 

europejskich przetwórców na tworzywa 

sztuczne wyniosło 50,7  mln ton, przy czym 

prawie 70% tego popytu pochodziło od prze-

twórców z 6 państw: Niemiec, Włoch, Francji, 

Hiszpanii, Wlk. Brytanii i Polski. Zapotrzebo-

wanie na tworzywa w  Polsce w  roku 2019 

wyniosło około 3,6  mln ton, co daje udział 

Polski na poziomie 7%. Struktura popytu 

z uwagi na dziedzinę gospodarki w ostatnich 

latach nie ulega większym zmianom. Najwięk-

szym obszarem zastosowań pozostaje sektor 

opakowań (39,6%), na kolejnych miejscach 

znajdują się budownictwo (20,4%) i  moto-

ryzacja (9,6%). Zastosowania w  przemyśle 

elektrycznym i  elektronicznym odpowiadają 

za 6,2% zużycia tworzyw sztucznych, urzą-

dzenia i artykuły gospodarstwa domowego za 

4,1%, a sektor rolniczy za 3,4%. W pozosta-

łych obszarach obejmujących m.in. pozostałe 

urządzenia i  sprzęt mechaniczny, meble czy 

wyroby medyczne łącznie zużywa się 16,7% 

tworzyw sztucznych. 

W strukturze zapotrzebowania na tworzywa 

w podziale na polimery w roku 2019 nie zaszły 

istotne zmiany. Największy udział ma polietylen 

(łącznie ok. 30%) i polipropylen (ok. 19%), przy 

czym dla nieznacznie spadło zapotrzebowanie 

na LDPE. Wśród innych polimerów warto 

odnotować spadek popytu na polistyren. 

Zamknięcie obiegu  
dla tworzyw

Zaangażowanie branży tworzyw sztucz-

nych, a  także całego łańcucha wartości 

tworzyw, w praktyczne przekształcanie linio-

wego modelu gospodarki tworzywami 

w  model obiegu zamkniętego przekłada się 

na zwiększenie zainteresowania wszystkich 

interesariuszy fazą poużytkową tych mate-

riałów. Z  tego względu raport „Tworzywa: 

Fakty 2020” poświęca dużo uwagi zagad-

nieniu zagospodarowania odpadów tworzyw 

25

ŹRÓDŁO: PlasticsEurope 
Market Research Group 
(PEMRG) / Conversio 
Market & Strategy GmbH

ZUŻYCIE TWORZYW WEDŁUG 
RODZAJÓW POLIMERÓW, 2019

Zapotrzebowanie europejskich przetwórców tworzyw sztucznych 
(UE28+NO/CH) według rodzajów polimerów w roku 2019. 

Największą grupę stanowią poliolefiny (PE i PP).

20192018 

mln ton
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PE-LLD

PE-HD
PE-MD

PVC Inne
tworzywa

PURPETPS ABS
SAN

PA PCPMMA Inne
ETP
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GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI SPOZA UE 
POD WZGLĘDEM WARTOŚCI SPRZEDAŻY

Głównym partnerem handlowym europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych 
w roku 2019 były Stany Zjednoczone.

2019 EKSPORT do państw poza UE

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

17,0%USA

9,6%Szwajcaria

9,0%Chiny

8,1%Rosja

5,5%Turcja

Produkcja tworzyw sztucznych

USA 13,5%

Chiny 13,0%

Turcja 12,5%

Rosja 6,7%

Szwajcaria 6,2%

2019 IMPORT z państw spoza UE

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

23,9%USA

14,9%Chiny

11,7%Szwajcaria

11,4%Turcja

6,0%Japonia

Produkcja tworzyw sztucznych

25,3%USA

13,7%Korea Płd.

10,2%Arabia Saudyjska

7,6%Chiny

6,3%Szwajcaria

ŹRÓDŁO: Eurostat

Źródło: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Conversio Market & Strategy GmbH 
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sztucznych prezentując fakty o wykorzystaniu 

tych odpadów w ujęciu historycznym (od roku 

2006 do roku 2018) dla całej Europy (EU28 + 

NO/CH), ale również dla kilku największych 

państw w Europie: Niemiec, Włoch, Hiszpanii, 

Wlk. Brytanii, Francji, Hiszpanii, Polski, Króle-

stwa Niderlandów i Belgii. Ostatnie dostępne 

dane (z roku 2018) wskazują, że chociaż 

w  ostatnich kilkunastu latach w  państwach 

Unii Europejskiej osiągnięto wyraźny postęp 

w  odchodzeniu od składowania odpadów 

tworzyw, to ciągle jeszcze ok. ¼ wytwarza-

nych odpadów tworzyw sztucznych jest skła-

dowana na wysypiskach, a  do recyklingu 

trafia tylko 9,4  mln  ton, co stanowi 32,5% 

odpadów (pozostałe 42,6% poddane jest 

operacjom odzysku energii). Jakkolwiek ten 

rezultat świadczy o wysokim tempie wzrostu 

recyklingu (ilości odpadów tworzyw poddane 

recyklingowi wzrosły o 100%, z 4,7 mln ton 

w  roku 2006 do 9,4 mln ton w  roku 2018), 

to biorąc pod uwagę unijne cele recyklingu 

wyznaczone w  ramach strategii gospodarki 

obiegu zamkniętego (takie jak np. osiągnięcie 

poziomu 50% recyklingu odpadów opakowa-

niowych z tworzyw), tempo tego wzrostu jest 

niewystarczające.

Na tle innych państw europejskich, Polska 

ze swoimi wynikami recyklingu odpadów 

tworzyw sytuuje się poniżej średniej euro-

pejskiej (27,4% w roku 2018). Niepokojącym 

zjawiskiem jest zahamowanie tempa odcho-

dzenia od składowania, wyraźnie widoczne 

w ostatnich latach – pomiędzy 2016 i  2018 

nastąpił wręcz wzrost ilości składowanych 

odpadów tworzyw.

Jaka będzie przyszłość 
europejskiej branży  
tworzyw sztucznych?

Raport „Tworzywa – Fakty 2020” zawiera 

również krótki rozdział przedstawiający 

tendencje rozwoju sytuacji w  europejskiej 

branży tworzyw sztucznych w  roku 2020 

i  szacunki wpływu pandemii COVID-19 na 

przemysł tworzyw sztucznych. Pandemia nasi-

liła obserwowane już wcześniej zmniejszanie 

produkcji tworzyw sztucznych w  Europie 

– w pierwszej połowie roku 2020 produkcja 

tworzyw odnotowała głęboki spadek, który 

zaczął się odbudowywać od począwszy lipca 

2020. Szacunki ekspertów grupy PEMRG 

przewidują, że pomimo korzystnych tendencji 

wzrostowych w drugiej połowie roku, wyniki 

całego roku 2020 wykażą spadek obrotów, 

a  wielkość tego spadku zależeć będzie 

w dużej mierze od wzrostu zapotrzebowania 

na tworzywa sztuczne ze strony ważnych 

branż odbiorców, takich jak przemysł moto-

ryzacyjny czy budowlany. Eksperci PEMRG 

sądzą, że poziom produkcji tworzyw przed 

pandemią COVID-19 nie zostanie osiągnięty 

przed rokiem 2022.

Wyzwania, które stoją przed europejskim 

przemysłem tworzyw sztucznych w  najbliż-

szych latach w znacznej mierze związane są 

z wdrażaniem kolejnych etapów Gospodarki 

Obiegu Zamkniętego, realizacji unijnej strategii 

Europejskiego Zielonego Ładu i  osiągnięcia 

neutralności klimatycznej do roku 2050. Jak 

wskazują pierwsze legislacyjne akty związane 

z Nowym Planem Działań GOZ oraz Zielonym 

Ładem należy się spodziewać dalszego 

nacisku na zwiększanie zrównoważonego 

podejścia do tworzyw sztucznych i wyrobów 

z  tworzyw w  całym cyklu życia – od etapu 

pozyskiwania surowców, produkcji tworzyw 

i  wyrobów, poprzez fazę użytkowania i  fazę 

poużytkową. 

1  publikacja do pobrania na www.plasticseurope.org
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Zagospodarowanie po-
konsumenckich odpa-
dów tworzyw sztucznych 
w Polsce w roku 2018

CAGR 
w okresie 

2016-2018

RECYKLING
+6,7%

SKŁADOWANIE
+3,4%

+7,9%
ODZYSK 
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Zagospodarowanie pokonsumenckich odpadów 
tworzyw sztucznych w Polsce w latach 2006-2018
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Całkowita ilość 
zebranych odpa-
dów
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 Temat wydania  CHŁODZENIE I ODZYSK CIEPŁA 

Co powinien wiedzieć przetwórca 
jako użytkownik systemów chłodzenia?

System chłodzenia powinien być dopa-

sowany do indywidualnych potrzeb zakładu. 

Na etapie projektowania układu oczywistym jest usta-

lenie żądanej mocy chłodzenia, rodzaju medium chło-

dzącego, zakresu temperatur roboczych czy też szcze-

gółów technicznych instalacji – materiał, z którego mają 

być wykonane rurociągi, ich średnice i prowadzenie 

oraz niezbędna armatura odcinająca i  regulacyjna. 

Należy też wziąć pod uwagę plany rozwoju przedsię-

biorstwa i przygotować system na potencjalną rozbu-

dowę. Planowana moc chłodzenia powinna być nieco 

przewymiarowana – będzie to pomocne, np. w przy-

padku spadku wydajności w miarę zanieczyszczania 

się filtrów i wymienników. Obniży to również ryzyko 

konieczności zmniejszenia lub wstrzymania produkcji 

podczas największych upałów. Dla utrzymania ciągłości 

pracy zakładu niezbędne okazuje się zdublowanie 

krytycznych dla systemu elementów, np. w przypadku 

awarii głównego urządzenia generującego chłód auto-

matycznie uruchamia się zapasowe, pozwalające na 

dokonanie napraw. Warto też rozdzielić hydraulicznie 

obiegi dla urządzeń wymagających wysokich i niskich 

ciśnień zasilania, aby lepiej dobrać optymalną wartość 

ciśnienia zasilania. Dzięki temu będzie można zasto-

sować mniejsze pompy, co pozytywnie wpłynie na efek-

tywność energetyczną. W trakcie użytkowania systemu 

ważne jest monitorowanie środowiska pracy - celem 

dobrania idealnych parametrów. Z  punktu widzenia 

procesu produkcji, istotny jest wpływ chłodzenia na 

jakość, stabilność i  powtarzalność produkcji. Nato-

miast z punktu widzenia biznesu, nieodzowna jest efek-

tywność ekonomiczna. Zbyt dużo chłodu może okazać 

się niepotrzebnie kosztochłonne, lecz niedostateczne 

chłodzenie może prowadzić do wad w produkcie lub 

zwiększyć awaryjność chłodzonych maszyn. Moim 

zdaniem najważniejszą kwestią jest posiadanie profe-

sjonalnego partnera, eksperta w dziedzinie chłodzenia 

przemysłowego. Firma, taka jak Kelvin Sp. z o.o., jest 

kluczowa przy tworzeniu projektu oraz podczas wyko-

nania systemu lub jego modernizacji. 

Każdy użytkownik powinien mieć świa-

domość, że do długoletniej i bezawaryjnej 

pracy systemu chłodzenia potrzebne jest z  jego 

strony zadbanie o  stałą jakość wody chłodzącej 

maszyny i urządzenia produkcyjne oraz zasilającej 

system, a także systematyczna kontrola stanu tech-

nicznego komponentów.

Projektowane i  budowane przez nas systemy 

chłodzenia są w bardzo dużym stopniu zautoma-

tyzowane, co zdecydowanie odciąża użytkow-

nika z  wielu zadań przy codziennej eksploatacji 

układu. Zapewniając kompleksową obsługę naszym 

klientom firma ONI oferuje pełną gamę produktów 

chemicznych dla stacji uzdatniania wody, w które są 

wyposażone nasze systemy chłodzenia włączając 

w  to także zestawy pomiarowe czy okresowe 

badania jakości wody w laboratorium. W praktyce 

udział użytkownika sprowadza się jedynie do regu-

larnej wymiany kanistrów ze środkami uzdatniają-

cymi wodę pod pompy dozujące czy dosypywaniu 

soli do zbiornika stacji zmiękczania.

Drugim, bardzo ważnym aspektem bezpro-

blemowej eksploatacji systemów jest systema-

tyczna kontrola stanu technicznego kompo-

nentów, z  których jest on złożony. Także w  tym 

zakresie ONI zapewnia klientom pełne wsparcie 

oferując okresowe przeglądy systemów chło-

dzenia. Coroczne przeglądy stanu technicznego 

komponentów zapewniają podstawową konser-

wację i  dają użytkownikowi pełen obraz aktual-

nego zużycia poszczególnych części, co umożliwia 

podjęcie odpowiednich działań z wyprzedzeniem 

i tym samym zminimalizowanie nagłych, nieplano-

wanych przestojów układu. W ramach przeglądów 

przeprowadzamy również wymagane prawem 

sprawdzenie szczelności agregatów chłodniczych 

w odpowiednich dla danego agregatu przedziałach 

czasowych.

Decydując się na współpracę z nami klient zyskuje 

poczucie bezpieczeństwa otrzymując od nas pełne 

wsparcie już od momentu opracowania samej 

koncepcji systemu, poprzez przygotowanie pełnego 

projektu, budowę i  uruchomienie instalacji, pełną 

ofertę środków uzdatniania wody i części zamien-

nych, aż po coroczne przeglądy techniczne oraz 

wykwalifikowany serwis. 

Paweł Pasierbek

starszy handlowiec

Kelvin Sp. z o.o.

mgr inż.  

Bartłomiej Miękus 

wicedyrektor na Polskę

ONI-Wärmetrafo GmbH
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W chwili obecnej w wielu sektorach prze-

twórstwa tworzyw sztucznych nadal wyko-

rzystywane są standardowe rozwiązania systemów 

chłodniczych, oparte o czynniki chłodnicze z grupy 

HFC i agregaty wykorzystujące sprężarki olejowe, 

są to rozwiązania mało efektywne w porównaniu 

z dostępnymi obecnie oraz drogie w eksploatacji. 

Użytkownicy takich systemów powinni mieć świa-

domość, że obowiązujące regulacje prawne doty-

czące F-gazów nakładają obowiązek przeprowa-

dzania okresowych działań kontrolnych i  często 

wymuszają podjęcie decyzji o  modernizacji lub 

wymianie użytkowanego systemu chłodniczego. 

Przetwórca stojący przed wyborem systemu chło-

dzenia powinien brać pod uwagę technologie 

dążące do zmniejszenia emisji CO2 oraz przede 

wszystkim kosztów eksploatacyjnych. 

Kolejnym ważnym aspektem we współczesnym 

przetwórstwie są rosnące koszty energii wykorzy-

stywanej do prowadzenia produkcji. Praca więk-

szości instalowanych urządzeń chłodniczych oparta 

jest na źródle energii elektrycznej. Tu zarówno prze-

twórcy jak również producenci systemów chłod-

niczych dążą do rozwiązań, które będą w  stanie 

zredukować pobór mocy lub zwiększyć wydaj-

ność produkcji. Charakterystyczne dla przemysłu 

przetwórczego są duże ilości niewykorzystanej 

tzw.  „odpadowej” energii cieplnej z  procesów 

technologicznych, świetnym rozwiązaniem w  tym 

obszarze okazują się m.in. absorpcyjne agregaty 

wody lodowej. Wdrażanie takich innowacyjnych 

rozwiązań umożliwia producentom tworzyw sztucz-

nych znaczne obniżenie kosztów produkcji poprzez 

zmniejszenie o połowę zużycia energii w procesie 

chłodzenia. Daje im to cenną przewagę rynkową, 

ponieważ mogą wykorzystać niższe koszty produkcji 

do poprawy marży lub zwiększenia konkurencyj-

ności na rynku.

Niezależnie jednak od zastosowanego rozwią-

zania, aby utrzymać wymaganą sprawność działania 

systemu oraz eksploatować urządzenia z możliwie 

niskimi kosztami, konieczne jest staranne przepro-

wadzanie okresowej kontroli działania oraz konser-

wacji urządzenia. Regularnie wykonywane przez 

odpowiednio wykwalifikowany personel przeglądy 

techniczne pozwalają na wczesne zidentyfikowanie 

i wykrycie problemu, co zmniejsza ryzyko ewentual-

nych przestojów w pracy. 

W celu długotrwałego i bezawaryjnego 

funkcjonowania systemów chłodzenia 

należy zwrócić uwagę na kilka czynników. 

Pierwszym z nich jest temperatura. Urządzenia służące 

do zarządzania temperaturą mają za zadanie utrzymać 

temperaturę, np. w szafie sterowniczej, na odpowiednim 

poziomie. Jednakże w  wielu przypadkach tempera-

tura w szafie nie jest jednostajna i zależy od procesów, 

które są obsługiwane przez urządzenia w niej zainsta-

lowane. W  procesach produkcyjnych są momenty, 

w  których w  urządzenia generują duże ilości ciepła 

i okresy, w których nie pracują w ogóle bądź pracują 

z małą wydajnością. Jeśli nie weźmiemy pod uwagę 

tych skoków temperatur może się znacznie zmniejszyć 

żywotność urządzeń zainstalowanych w szafie i wyma-

gających pracy w określonych warunkach. 

Ta sama zasada dotyczy temperatury panującej 

poza szafą czy obudową, która jest chłodzona. 

Temperatura na zewnątrz również zazwyczaj ulega 

zmianie podczas trwania procesów produkcyjnych. 

Powinno się zwrócić uwagę czy systemy chłodzenia 

są zainstalowane w miejscach, gdzie może wystąpić 

nagły wzrost temperatury. Urządzenia chłodzące 

powinny być dobrane tak, aby utrzymywały odpo-

wiednią temperaturę również w momentach, gdy 

poza szafą jest podwyższona temperatura.

Zwrócić uwagę należy również na stan powie-

trza, które jest wciągane przez urządzenia chło-

dzące. Często mamy do czynienia z  różnego 

rodzaju kurzem, pyłem, mgłą olejową i innymi zanie-

czyszczeniami. Urządzenie musi być wyposażone 

w odpowiednie do stanu zanieczyszczenia filtry. Nie 

bez znaczenia jest również wilgotność powietrza. 

Potrafi ona znacznie wpłynąć na zdolność kurzu 

i pyłu do osadzania się i zalepiania filtrów. Należy to 

wziąć pod uwagę przy ustalaniu okresów serwiso-

wania urządzeń.

Jeśli chodzi o same urządzenia chłodzące, należy 

zwrócić uwagę na ich cechy użytkowe. W dzisiej-

szych czasach mamy możliwość wyboru urządzeń, 

które są łatwe i szybkie w obsłudze, zaprojektowane 

tak, aby serwis zajmował możliwie mało czasu, 

a wymiana podzespołów była możliwa bez specja-

listycznych narzędzi. 

Jeżeli systemy chłodzenia są montowane 

w maszynach lub szafach wysyłanych do klientów, 

ważnym czynnikiem jest również czas montażu 

i demontażu. 

Podsumowując, systemy chłodzenia powinny 

być jak najbardziej dostosowane do warunków, 

w których będą pracować. Ponadto powinny być 

łatwe i szybkie w obsłudze i serwisie. 

Dominik Wyraz 

wiceprezes zarządu 

Energycool  

Sp. z o. o. Sp. K.

Borys Hawuła 

sales manager Poland, 

Baltic Countries and Ukraine

Pfannenberg Europe 

GmbH Sp. z o.o. 

Przedstawicielstwo 

w Polsce
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System chłodzenia, to jedna z najważniej-

szych instalacji w każdym zakładzie przetwór-

stwa tworzyw sztucznych. Niestety w praktyce, para-

doksalnie, jest to bardzo często zaniedbywany obszar 

zakładu. Większość użytkowników, najczęściej skupia 

swoją uwagę, na samym agregacie chłodniczym, 

a często problem tkwi zupełnie gdzie indziej. Użytkow-

nikom zalecałbym zwrócenie szczególnej uwagi na:

Medium robocze – glikol/woda – brud w insta-

lacji (filtr) i niewłaściwe stężenie glikolu to najczęstsze 

przyczyny poważnych problemów. Oprócz zatrzy-

mania produkcji, skutki takich awarii mogą być 

bardzo dotkliwe.

Pompa – praca poza zakresem ciśnień, brak 

by-passu, naczynia wzbiorczego, zaworów bezpie-

czeństwa, zbyt mała średnica rurociągów, zapo-

wietrzenie instalacji, powodują zniszczenie tego 

elementu instalacji. 

Serwis – regularne przeglądy serwisowe, to 

nie tylko prewencja/zapobieganie ewentualnym 

awariom. To także regulacja całego układu i przygo-

towanie go do pracy przed np. sezonem letnim. Takie 

działania zapewniają bezpieczeństwo produkcji.

CRO (Centralny Rejestr Operatorów) 

– wg ustawy f-gaz, rejestracja, okresowe testy szczel-

ności, to obowiązek ustawowy każdego użytkownika 

urządzeń freonowych. Trzeba pamiętać, że powyższe 

czynności może wykonywać tylko profesjonalna firma 

serwisowa, posiadająca odpowiednie uprawnienia. 

Free coolling – ze względu na gwałtownie 

rosnące koszty energii elektrycznej, warto przeana-

lizować możliwość zastosowania tzw. free coolingu. 

W polskich warunkach klimatycznych, oszczędności 

energii sięgają nawet 80%. 

ErP 2 2021 – przy ewentualnych zakupach 

nowych urządzeń, warto zwrócić uwagę na ich 

zgodność z najnowszymi wymogami dyrektywy UE 

– tzw. „eco design”. 

Bezpieczeństwo – to najważniejszy element 

procesu produkcji, zapewniony tylko przy profesjo-

nalnej obsłudze technicznej, okresowym przeglądom 

serwisowym (np. stała umowa serwisowa z profe-

sjonalnym serwisem chłodniczym). Warto również 

pamiętać, o  możliwości wynajmu kompletnych, 

tymczasowych układów chłodzenia w  przypadku 

nieprzewidzianej awarii. 

Nowoczesna, zadbana, energooszczędna 

i bezpieczna instalacja – zrewanżuje się bezawaryjną 

oraz ekonomiczną pracą i produkcją bez zakłóceń, 

w każdych warunkach pogodowych. 

mgr. inż.  

Tomasz Skawiński 

Coldteam Sp. z o.o.

Techniczna Obsługa 

Chłodnictwa
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CAD/CAM/CAE w modelowaniu wtrysku 
Oprogramowanie CAD/CAM/CAE stanowi łącznik pomiędzy procesami projektowania i produk-
cji. Umożliwia tworzenie modeli 3D oraz gotowych programów obróbczych, a w najnowszych 
wersjach także szybkie prototypowanie z wykorzystaniem druku 3D. To jednak nie wszystko: 
coraz częściej jest bowiem przenoszone do chmury, dzięki czemu funkcjonuje w oderwaniu od 
czasu i przestrzeni.  � 27

Od SCADA do ERP 
– systemy zarządzania w przetwórstwie tworzyw 
W dobie Przemysłu 4.0 konkurencyjność przedsiębiorstw zależy w prostej linii od efektywności 
przetwarzania przez nie dużych zbiorów danych. A ta wymaga przestawienia się z tradycyjnej 
kartki i ołówka na komputerowe systemy zarządzania – zwłaszcza że te ostatnie są coraz inteli-
gentniejsze, a tym samym eliminują błędy ludzkie w procesach analizy.  � 32

Trendy w druku 3D 
Druk 3D przeszedł niesamowitą ewolucję – początkowo była to niszowa droga technologiczna 
aż osiągnął poziom, który znajduje się na językach wszystkich i przed którym coraz szerzej 
otwiera się wciąż rosnący rynek. Z artykułu można dowiedzieć się, jakie trendy w druku 3D 
dominują na rynku czy wykorzystywane są możliwości rozwoju tej technologii i które branże 
mogą na tym skorzystać.  � 48

� Temat wydania � MODELOWANIE I OPTYMALIZACJA PROCESÓW �

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

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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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

� Narzędziownia �
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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

� Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych �
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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
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Niezależnie od gałęzi przemysłu, w której 

prowadzona jest działalność, istotne 

znaczenie ma niezawodne i  stałe kontrolowanie 

temperatury. Każda branża jest inna i charakteryzuje 

się szczególnymi wymaganiami w kwestii chłodzenia 

lub grzania. Zachowanie odpowiedniej tempera-

tury jest kluczem do zapewnienia najwyższej jakości 

i bezpieczeństwa dla biznesu.

Rozwiązania wynajmu urządzeń najczęściej są 

stosowane jako zastępcze lub dodatkowe źródło 

chłodu/grzania w  wypadku wystąpienia sytuacji 

awaryjnych, zaplanowanych przestojów, poprawy 

fukcjonowania wadliwego systemu lub sezono-

wego zwiększenia zapotrzebowania na chłód/grzanie 

z uwagi na temperatury zewnętrzne oraz zwiększoną 

produkcję. Powszechnym trendem staje się dopa-

sowywanie instalacji chłodniczej lub grzewczej do 

zmiennych cyklów produkcyjnych. Ilość oraz wielkość 

urządzeń jest dopasowywana do wymagań klienta. 

W celu skorzystania z usług wynajmu potrzebne 

jest jedynie miejsce na dostarczane urządzenie 

oraz źródło energii elektrycznej. W  ramach usług 

wynajmu Trane stosowana jest kompleksowa 

usługa „pod klucz”, obejmujące dobór, montaż, 

dostawa niezbędnych elementów rozruch i  utrzy-

manie niezbędnych urządzeń, które pomogą zreali-

zować cele operacyjne klienta. 

Dzięki naszemu doświadczeniu w zakresie insta-

lacji HVAC możemy oferować kompleksowe 

systemy na wynajem dostosowane do potrzeb 

klienta. Inżynierowie firmy Trane przeprowadzają 

szczegółową analizę w  celu zdefiniowania tych 

potrzeb i dopasowania najlepszego rozwiązania do 

wymaganej wydajności chłodniczej lub grzewczej. 

Projektujemy i  montujemy sprzęt będący przed-

miotem wynajmu. W trakcie trwania usługi wynajmu 

klient objęty jest pełnym wsparciem serwisowym. 

Realizujemy krótkie wynajmy już od 1 tygodnia po 

długoterminowe umowy podpisywane na lata, które 

obejmują zarówno wszystkie naprawy, jak i  konser-

wację. W przypadku długoterminowych umów obję-

tych programem „Trane Eaasy” urządzenia mogą być 

okresowo zamieniane na nowe. Dzięki temu nasi klienci 

w trakcie trwania umowy mają dostęp do najnowszych 

technologi dostępnych na rynku oraz mogą modyfi-

kować wielkość i ilość urządzeń względem potrzeb. 

Rafał Kozieł 

rental business 

development manager

Trane Poland Sp. z o.o.

Czy warto wynajmować systemy chłodnicze?

WYPOWIEDŹ EKSPERTA 

Wynajem temperatury - to najlepsze okre-

ślenie obrazujące usługę wynajmu urządzeń 

chłodniczych, klimatyzacyjnych i grzewczych.

Tak naprawdę, dla klienta nie jest ważne, jaki 

sprzęt, czy instalację wynajmuje. Najważniejszy jest 

efekt i  uzyskanie parametrów jakich wymaga dla 

konkretnej aplikacji lub procesu. Tego oczekuje i za 

to płaci. Pozostała część, to sprawa profesjonalnej 

firmy wynajmującej.

W ramach umowy wynajmu, to ona zapewnia reali-

zację założeń, osiągnięcie celu/temperatury oraz 

wymagań klienta. Poza tym to ona dba o poprawną, 

techniczną i bezpieczna aranżację, wynajmowanych 

elementów. Odpowiada za ciągłość i bezpieczeństwo 

pracy oraz dokonuje okresowych przeglądów serwi-

sowych. Na życzenie klienta, zdalnie monitoruje para-

metry i nadzoruje pracę całego systemu. W przypadku 

awarii, naprawia lub wymienia uszkodzony element na 

własny koszt. Dba również o formalną stronę wynajmu 

– dostarcza urządzenia zgodne z obowiązującymi prze-

pisami, ważnymi certyfikatami oraz zarejestrowanymi 

w CRO. Całość prac realizowana jest przez profesjo-

nalnych serwisantów z obowiązującymi uprawnieniami.

Wynajem temperatury to bardzo elastyczne i mające 

wiele zalet rozwiązanie. Nasi klienci wybierają je najczę-

ściej w przypadku: awarii używanego urządzenia lub 

systemu, tymczasowego, większego zapotrzebowania 

chłodu z powodu zwiększenia produkcji, potrzeby prze-

testowania przed zakupem wytypowanego wcześniej 

urządzenia, braku funduszy na nową inwestycję itd.

Dodatkowe zalety wynajmu: możliwość wymiany 

urządzenia podczas okresu wynajmu, możliwość 

zakupu wynajętego urządzenia/systemu w atrakcyjnej 

cenie, bezpieczeństwo, fachowa, profesjonalna opieka 

serwisowa - 24/7, elastyczna oferta: wynajem krótko 

i długo terminowy – cena zależna od okresu, „rent to 

buy” możliwość wykupu urządzenia po zakończeniu 

wynajmu w  atrakcyjnej cenie, zakup „używanych” 

urządzeń z gwarancją (pochodzących z wynajmu).

Dzięki szerokiemu parkowi maszyn i  akcesoriów, 

wieloletniemu doświadczeniu oraz profesjonalnej 

kadrze, jesteśmy w stanie zrealizować każde zlecenie 

o wydajności od 1 kW do kilku MW i w zakresie tempe-

ratur medium -45C do 60ºC. Dostarczane przez nas 

elementy są czyste, sprawne techniczne oraz przete-

stowane w centralnym magazynie Coldteam. 

mgr. inż.  

Tomasz Skawiński 

Coldteam Sp. z o.o.

Techniczna Obsługa 

Chłodnictwa

SPRZEDAŻ,  

WYNAJEM,  

SERWIS
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FRIGEL
Nowy system Ecodry 4.0 firmy Frigel opiera 

się na łączności cyfrowej między jednostką 

kontroli temperatury formy a  maszyną do 

formowania, co wraz z kilkoma ulepszeniami 

inżynieryjnymi stanowi realizację koncepcji 

Przemysłu 4.0 w  zakresie chłodnictwa dla 

branży tworzyw sztucznych. Nowe podejście 

obejmuje kluczowe wymagania dotyczące 

chłodzenia w formowaniu tworzyw sztucznych: 

poprawę wydajności, redukcję czasu cyklu 

i  oszczędność kosztową, a  także redukcję 

wpływu na środowisko. System opiera się na 

dwóch technologiach: zsynchronizowanych 

z procesem jednostkach sterujących tempera-

turą formy Microgel, Turbogel i Thermogel oraz 

centralnym adiabatycznym systemie chłodzenia 

wodą Ecodry. Jednostki sterujące tempera-

turą formy działają w zakresie temperatur robo-

czych od 5˚C do 200˚C, spełniając wymagania 

dotyczące ogrzewania, chłodzenia i  pompo-

wania dla każdej strefy formy. Procesory, teraz 

zsynchronizowane cyfrowo z  maszynami do 

formowania i  obsługiwane automatycznie, 

mogą badać najlepsze parametry chłodzenia 

i  sekwencję cykliczną ogrzewania/chłodzenia 

dla każdej strefy formy. Parametry te można 

zapisać, a  następnie przywrócić za każdym 

razem, gdy linia produkuje ten sam produkt. 

Wszystkie jednostki chłodzące są podłączone 

do centralnego adiabatycznego systemu chło-

dzenia wodnego Ecodry, zainstalowanego na 

zewnątrz w celu zrzucenia ciepła wydobywa-

nego z procesów do otoczenia. Ten modułowy 

system – alternatywa dla starych wież chłodni-

czych z obiegiem otwartym – składa się z adia-

batycznych chłodnic cieczy o  zamkniętym 

obiegu, które mogą utrzymać temperaturę chło-

dziwa nawet niższą niż temperatura otoczenia. 

Ponadto system może również zapewniać 

bezpośrednie chłodzenie dla wszystkich innych 

wymagań, takich jak hydrauliczne chłodzenie 

maszyn, suszarki żywiczne, sprężarki powietrza 

itp. Nowy system Ecodry 4.0 podnosi ogólną 

wydajność poprzez skrócenie czasu cyklu do 

50%, przy poprawionej jakości produktów 

oraz większej oszczędności energii elektrycznej  

(do 30%) i wody (do 95%).

GWK
W systemach chłodzenia zimna woda jest 

często potrzebna tylko dla wybranych urzą-

dzeń, nie zaś dla całych gniazd produkcyj-

nych, dlatego też konstruowanie centralnego 

systemu chłodzenia wraz z  doprowadze-

niem przewodów nie zawsze jest opłacalne. 

W  takich przypadkach przetwórcy wybierają 

często przenośne, kompaktowe jednostki 

chłodzone powietrzem. Jednak wadą takiego 

rozwiązania jest produkcja znacznej ilości 

ciepła odpadowego, co jest szczególnie uciąż-

liwe latem. Firma gwk opracowała rozwiązanie 

tego problemu: urządzenia teco cw to nowa 

seria mobilnych jednostek chłodzonych wodą. 

Są one połączone z  systemem chłodzącym 

maszyny na podobnej zasadzie jak termo-

staty, czego efektem jest brak odpadowego 

ciepłego powietrza w strefie produkcyjnej, jak 

miałoby to miejsce w  przypadku kompak-

towych jednostek chłodzonych powie-

trzem. Inaczej niż w przypadku tradycyjnych 

rozwiązań, w  serii cw woda o  temperaturze 

0°C może być wytwarzana bez konieczności 

dodawania środków zapobiegających zama-

rzaniu, np. glikolu. Wydajność pomp została 

Nowości w systemach chłodzenia 
dla branży tworzyw sztucznych

Nowe rozwiązania w  zakresie 
chłodnictwa obejmują zarówno 
kompleksowe systemy sterowane 
cyfrowo w myśl koncepcji Przemy-
słu 4.0, jak i  modułowe jednostki 
zapewniające przetwórcom więk-
szą elastyczność działania.

 Michał Krajkowski 
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specjalnie przystosowana do wymagań prze-

twórców tworzyw sztucznych, z przepływem 

rzędu 60 l/min., ciśnieniem 3,5-5,8 bar i mocą 

4-10 kW. Urządzenia posiadają zoptymali-

zowany obieg chłodzący o bardzo niewielkiej 

ilości chłodziwa, a ze względu na brak wenty-

latorów ich praca jest bardzo cicha. Mobilne 

jednostki są wyposażone w  sprawdzony 

system kontrolny oraz inne komponenty znane 

z poprzednich wersji urządzeń teco c. Dlatego 

też w razie problemów technicznych specja-

liści gwk mogą bez trudu zaproponować 

odpowiednią część zamienną.

REGLOPLAS
Firma Regloplas dostarcza termostaty 

stosowane w  procesach produkcyjnych 

typu cleanroom, m.in. w produkcji detali dla 

branży medycznej, wytwarzaniu elementów 

układów optycznych czy laserowych, a także 

w produkcji opakowań dla przemysłu farma-

ceutycznego oraz urządzeń laboratoryj-

nych. W  takich przypadkach detale muszą 

być produkowane w taki sposób, aby zmini-

malizować ryzyko transmisji drobnoustrojów. 

W  ostatnich miesiącach urządzenia firmy 

Regloplas uzyskały certyfikację dla produkcji 

cleanroom zgodnie z normą DIN ISO 14644-1. 

Firma Regloplas produkuje termostaty dla 

procesów cleanroom w  dwóch rozmia-

rach: S  i  M, w  pięciu wariantach tempera-

turowych (do 100 °C – P100S, P100M; do 

140 °C – P140S, P140M; do 160 °C – P160S, 

P160M; do 180  °C – P180S, P180M; do 

200  °C – P200S, P200M). W  konstrukcji 

termostatów użyto specjalnych, niestrzępią-

cych materiałów izolacyjnych, jak również 

rolek i innych komponentów, które przed zain-

stalowaniem poddawane są specjalnemu 

procesowi czyszczenia. Urządzenia dostępne 

są w dwóch wariantach: z obudową pokrytą 

białą, gładką, odporną na czynniki chemiczne 

farbą RAL 9010 lub, opcjonalnie, w wersji ze 

stali nierdzewnej. Termostaty dostarczane są 

do klienta w opakowaniu z folii PE.

HB THERM
Obniżona jakość wody może mieć 

olbrzymie konsekwencje dla obiegu kontro-

lującego temperaturę w systemach chłodzą-

cych. Aby zapobiec negatywnym skutkom 

zanieczyszczeń, firma HB Therm opracowała 

mobilną jednostkę uzdatniania wody Treat-5. 

Dzięki dostarczaniu do regulatorów tempa-

ratury wody już uzdatnionej zredukowane 

zostaje ryzyko usterek i  awarii oraz wydłu-

żony zostaje okres użytkowania form. Bezpie-

czeństwo procesu jest zagwarantowane 

przez perfekcyjnie opracowany transfer ciepła 

pomiędzy medium a  formą oraz możliwości 

dokładnej regulacji temperatury cieczy. Urzą-

dzenie Treat-5 charakteryzuje się wygodnym 

użytkowaniem, między innymi dzięki intu-

icyjnemu, jasnemu interfejsowi oferującemu 

obsługę w 21 językach. Ponadto interaktywny 

przewodnik użytkownika pozwala na szybkie 

zapoznanie się z  funkcjami i  obsługą urzą-

dzenia, a zbierane dane mogą być wygodnie 

przeniesione do komputera za pomocą 

portu USB. Układ hydrauliczny w urządzeniu 

Treat-5 w całości wykonany jest z materiałów 

nierdzewnych, a  filtr można łatwo wyciągać 

i oczyszczać. Stacja charakteryzuje się niskim 

poborem energii oraz niewielkim oddziały-

waniem na środowisko. Pompy są włączone 

tylko w momentach, gdy jest to niezbędne do 

funkcjonowania urządzenia. System recyklingu 

wody ogranicza pobór wody oraz użycie 

dodatkowych środków chemicznych.

EUROCHILLER
Przegląd kończymy propozycją firmy Euro-

chiller, która zaprezentowała serię chil-

lerów wodnych ICEtemp, opracowanych 

z myślą o zapewnieniu maksymalnej skutecz-

ności w  procesie formowania wtryskowego 

opakowań i  innych detali cienkościennych. 

Urządzenia przy użyciu wysokiego ciśnienia 

cieczy pozwalają zredukować odchylenia 

temperaturowe wewnątrz formy i  uzyskać 

precyzję rzędu +/- 0,1°C. Seria obejmuje 

urządzenia o mocy od 4 do 98 kW, dostępne 

w  różnych konfiguracjach, także w wersji ze 

zintegrowanym rozwiązaniem free-cooling.

GEA
Firma GEA wprowadziła innowację, która 

łączy udane agregaty chłodnicze GEA Blu 

i  pompy ciepła GEA Red w  jeden produkt. 

Nowy GEA Blu-Red Fusion to połączenie chil-

lera GEA BluAstrum lub GEA BluGenium (niski 

stopień) z pompą ciepła GEA RedAstrum lub 

GEA RedGenium (wysoki stopień). Nowy 

produkt szczególnie nadaje się w  układach 

w których występuje jednoczesne zapotrze-

bowanie na chłodzenie i grzanie przy niskim 

poziomie temperaturowym źródła ciepła 

oraz wysokiej różnicy temperatur pomiędzy 

źródłem ciepła a obiegiem grzewczym.

Temperatury na wylocie źródła ciepła 

mieszczą się w  zakresie od +15 do -15°C, 

podczas gdy maksymalne temperatury zasi-

lania po stronie gorącej sięgają +70°C (pompa 

ciepła GEA RedGenium ze sprężarką tłokową); 

i  do +80°C (pompa ciepła GEA RedAstrum 

ze sprężarką śrubową). Wydajność chłod-

nicza wynosi od około 300 do 1800 kW przy 

wydajności grzewczej od około 450 do ponad 

2400 kW (temperatury w obiegu chłodniczym 

+12/+6°C, temperatury w obiegu grzewczym 

+50/+70°C).

Węzeł pośredni jest zbudowany w oparciu 

o  jeden, wydajny "kaskadowy" wymiennik 

ciepła amoniak-amoniak. Konstrukcja nie 

tylko drastycznie zmniejsza nakłady inwesty-

cyjnie, ale także sprawia, że pośredni obieg 

cieczy jest zbędny, co zmniejsza różnicę 

ciśnień obu stopni i  nie zużywa energii na 

pompy glikolu do wody. 
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NOWOŚCI W CHŁODNICTWIE DLA BRANŻY PRZETWÓRSTWA TWORZYW
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www.plastline.com.pl, info@plastline.com.pl

Interfejsy 4.0. OPC UA, 
POWERLINK i MODBUS

Najnowsze termoregulatory REGLOPLAS 

komunikują się na wszystkich poziomach na 

najwyższym poziomie technicznym dzięki 

różnorodnym interfejsom i  są zintegrowane 

z  systemami Industry 4.0 jako urządzenia 

sieciowe dzięki pionierskiej technologii.

Dzięki nowemu interfejsowi OPC UA (Unified 

Architecture), REGLOPLAS oferuje swoim 

klientom niezawodne rozwiązanie do równo-

ległej wymiany danych na wszystkich pozio-

mach produkcji przemysłowej. UPC UA jest 

w  pełni kompatybilny z  istniejącymi interfej-

sami, takimi jak Ethernet / IP Profibus, Profinet, 

CAN, CANopen, MODBUS, POWERLINK, 

RS232 i RS485.

Bezpieczna i  znormalizowana wymiana 

informacji i  danych między urządzeniem 

a  maszyną może być kontrolowana przez 

klienta za pośrednictwem chmury. Termo-

regulatory REGLOPLAS otwierają nowy 

aspekt komunikacji aby sprostać aktualnym 

potrzebom technicznym i wymaganiom Indu-

stry 4.0.

W skrócie:
– zgodność z Przemysłem 4.0 przy minimal-

nych kosztach,

– urządzenia s iec iowe z integrowane 

z Industry 4.0,

– maksymalna elastyczność podczas stoso-

wania urządzeń w firmach z maszynami róż-

nych producentów,

– każdy typ maszyny wymaga tylko odpo-

wiedniego połączenia interfejsu; połą-

czenie między urządzeniami nie musi być 

konfigurowane,

– każdy regulator temperatury ma swój własny 

serwer klienta OPC UA i dlatego oferuje nie-

ograniczone możliwości wymiany danych 

i komunikacji,

– UPC UA jest kompatybilny z  istniejącymi 

interfejsami, takimi jak Ethernet / IP Pro-

fibus, Profinet, CAN, CANopen, MODBUS, 

POWERLINK, RS232 i RS485,

– liczne niestandardowe protokoły interfejsów, 

zespoły złączy i kabli.

Nowy system sterowania RT200
Nowy system sterowania Regloplas RT200 

z ekranem dotykowym do regulatorów tempe-

ratury i  multiFlow wyznaczają nowe stan-

dardy dla jednostek operacyjnych i  obejmują 

wszystkie niezbędne wymagania dotyczące 

cyfrowego środowiska produkcyjnego. Nowy 

system sterowania jest przystosowany do 

wymagań komunikacji międzyplatformowej. 

Dostępne są interfejsy Ethernet, WIFI i OPC UA. 

Usługi, takie jak zdalna konserwacja czy dostęp 

przez telefon komórkowy lub tablet mogą 

być realizowane za pomocą zintegrowanego 

interfejsu WLAN. Zdalny dostęp jest również 

możliwy za pośrednictwem TeamViewer lub 

VNC® (Virtual Network Computing). Oprogra-

mowanie systemu sterowania można aktuali-

zować przez Internet, gdy tylko zostanie podłą-

czony system sterowania za siecią. 

W skrócie:
– WLAN jest standardowo zintegrowany 

z  systemem sterowania RT200 w  celu 

umożliwienia komunikacji z  tabletem, tele-

fonem komórkowym lub laptopem. Ste-

rownik RT200 posiada również możliwość 

zintegrowania z siecią WLAN sieć jako punkt 

dostępowy lub z siecią klienta.

– Dostępne interfejsy: Ethernet, WLAN, OPC 

UA, Teamviewer i  VNC®. Zdalną konser-

wację za pośrednictwem Teamviewer. 

Każda jednostka kontroli temperatury ma 

zintegrowanego agenta Teamviewer IoT.

– Zdalna obsługa jest możliwa w  dowolnej 

przeglądarce na tablecie, telefonie komór-

kowym lub laptopie.

– Zdalne wsparcie za pośrednictwem platform 

Teamviewer lub VNC®.

– Najnowsze oprogramowanie można pobrać 

w dowolnym czasie z sieci. 

Smart Factory w termoregulatorach REGLOPLAS
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Nowe rozwiązania w ofercie firmy Frigel

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

CHILLERY TURBOCOR
Seria bezolejowych chillerów z łożyskami magnetycznymi, to znako-

mita alternatywa do klasycznych agregatów ze sprężarkami śrubowymi. 

Charakteryzuje się:

– bezolejowymi sprężarkami na łożyskach magnetycznych, 

– ekologicznym czynnikiem chłodniczym R1234ze,

– bezkonkurencyjnością w zakresie kosztów operacyjnych.

MICROGEL SYNCRO
Microgel Syncro, to nowa generacja agregatów stanowiskowych, 

których wprowadzenie na rynek w  1992 roku zrewolucjonizowało 

rynek chłodnictwa. Seria Syncro pozwala na dostosowanie przepływu 

i  temperatury cieczy chłodzącej, pompowanej na formę, do   aktu-

alnej  fazy wtrysku

Charakteryzuje się:

– pełnym zsynchronizowaniem chłodzenia z danym etapem wtrysku,

– większą kontrolą procesu wtrysku,

– wyposażeniem w: pompy z  falownikiem, przepływomierze oraz 

pomiarem mocy. 
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Vikk – Systemy chłodzenia dla przemysłu
Asten Group Sp. z o.o.
ul. Bór 77/81
42-202 Częstochowa

tel.: (34) 363 37 75
kom.: 696 477 838
biuro@vikk.pl, www.vikk.pl
Vikk jest marką handlową AstenGroup Sp. z o.o.

Ponieważ jednym z najważniejszych trendów 

we  współczesnym przetwórstwie to 

rosnące koszty energii wykorzystywanej do 

prowadzenia produkcji. Marka Vikk wychodząc 

naprzeciw oczekiwaniom przetwórców posiada 

w swojej ofercie urządzenia, które będą w stanie 

zredukować pobór mocy oraz zwiększyć wydaj-

ność produkcji. Urządzenia zapewniają oszczęd-

ność energii dochodzącą do 65% stosunku do 

tradycyjnych chłodni sprężarkowych.

W agregatach wody lodowej z  funkcją free-

cooling, bo o nich mowa zastosowano chłodzenie 

hybrydowe, które ogranicza zużycie energii elek-

trycznej urządzenia. Do chłodzenia cieczy, wyko-

rzystuje do maksimum niskie temperatury powie-

trza zewnętrznego przy użyciu zespołu wentyla-

torów oraz dodatkowych wymienników ciepła 

- odciążając w ten sposób pracę zespołu sprę-

żarek. W okresach jesienno–zimowych zastoso-

wane rozwiązanie umożliwia zminimalizowanie 

kosztów zużycia energii elektrycznej w  czasie 

eksploatacji systemu chłodzenia.

Automatyka sterująca agregatu chłodni-

czego została przygotowana w  celu osią-

gnięcia wysokiej wydajności oraz optymali-

zacji procesu chłodzenia. Działając w  trybie 

free-cooling ECOtech zmniejsza obciążenie 

sprężarek, a  nawet całkowicie je zastępuje. 

W zależności od dolnego zakresu tempera-

tury cieczy chłodzącej do chłodzenia form 

oraz dolnego zakresu temperatury wody chło-

dzącej do chłodzenia olejów hydraulicznych 

praca urządzenia wygląda jak przedstawiono 

na poniższej grafice.

Korzyści:

– obniżenie kosztów zużycia energii elek-

trycznej dochodzące do 65%,

– wysoka sprawność energetyczna,

– płynna regulacja mocy i przepływu,

– zminimalizowanie powierzchni przezna-

czonej dla montażu urządzeń chłodniczych. 

Vikk ECOtech – agregaty wody lodowej 
chłodzone powietrzem z funkcją free-cooling

Marka Vikk zajmuje się wdrażaniem rozwiązań chłodniczych przeznaczo-
nych dla przemysłu – dystrybucją agregatów wody lodowej i chłodnic wen-
tylatorowych, dostawą i montażem kompletnych instalacji chłodniczych 
oraz serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym urządzeń chłodniczych. 

Proces chłodzenia
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ECOtech

Chłodzenie formy

Chłodzenie przy pomocy funkcji free cooling

Chłodzenie przy pomocy zespołu sprężarek

Chłodzenie oleju

Chłodzenie przy pomocy funkcji free cooling

Standardowy agregat

Chłodzenie formy

Chłodzenie przy pomocy zespołu sprężarek

Chłodzenie oleju

Chłodzenie przy pomocy zespołu sprężarek

Moc chłodnicza (kW)

Zużycie energii elektrycznej - agregat wody lodowej (kW)

Zużycie energii elektrycznej - free-cooling (kW)

Chłodzenie - agregat wody lodowej (kW) - liniowo
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  Porównanie użytkowania Vikk Ecotech oraz standardowej chłodziarki sprężarkowej
  Zużycie energii elektrycznej na podstawie chłodziarki Vikk 
Ecotech 400 w odniesieniu do temperatury zewnętrznej
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AquaClean 2G to druga generacja cieszącego się bardzo dużą popularnością, tech-

nicznie zawansowanego rozwiązania firmy ONI służącego do oczyszczania przemy-

słowej wody technologicznej z zanieczyszczeń biologicznych i cząstek stałych bez użycia 

biocydu.

W AquaClean 2G udoskonalona została membrana ultrafiltrująca, której wewnętrzna 

powierzchnia filtracji jest prawe dwukrotnie większa niż w pierwszej generacji urządzenia, 

a ilość wody służącej do przepłukiwania ultrafiltra została zredukowana o ok. 50%. Zacho-

wując bardzo wysoką dokładność filtracji 0,1 µm pozwalającą na odfiltrowanie z wody 99% 

bakterii, wyraźnie wydłużony został czas między przepłukiwaniami złoża oraz zredukowana 

częstotliwość wymian wkładów filtracyjnych w celu ich specjalistycznego czyszczenia. 

Przedstawiciel w Polsce:
Dopak Sp. z o.o.
ul. Sokalska 2, 54-614 Wrocław
tel.: (71) 358 40 00
e-mail: dopak@dopak.pl
www.dopak.pl

Siedziba firmy ONI w Niemczech:
ONI – Wärmetrafo GmbH
Niederhabbach 17
D-51789 Lindlar
e-mail: info@oni.de
www.oni.deRozsądnie wykorzystujemy energię

AquaClean 2G – najnowsze, opatentowane 
rozwiązanie uzdatniania wody od ONI

  ONI AquaClean 2G – wersja standardowa i wersja 
Smart na ramie stalowej

Czekamy na Ciebie!

Tęsknisz?
Zajrzyj na:

www.plastpol.com /PlastpolFair /showcase/plastpolfair/

PLASTPOL
25.

Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy
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Nawet najnowocześniejsze systemy chło-

dzenia wody procesowej nie są samo-

wystarczalne. Najlepiej wiedzą o  tym właści-

ciele chłodni kominowych, które wymagają 

nie tylko regularnego czyszczenia zbiornika, 

zraszacza i  orurowania, ale także szeregu 

zabiegów chroniących wystawioną na 

oddziaływanie warunków atmosferycznych 

wodę przed eutrofizacją (rozwojem roślin-

ności), namnażaniem bakterii oraz zabrudze-

niem. Jednak nawet układy zamknięte, takie 

jak systemy bazujące na skraplaczu, układy 

chłodzenia ewaporacyjnego (wyparnego) 

czy agregaty chłodnicze (chillery), z  czasem 

tracą na drożności i dlatego wymagają regu-

larnych zabiegów konserwacyjnych. Przy-

czyną zapchania się układu najczęściej jest 

kamień odkładający się na elementach insta-

lacji, szlam i  brud zalepiający światło rur 

oraz produkty korozji oderwane od swojego 

ogniska i krążące w obiegu.

W takiej sytuacji pierwszym krokiem będzie 

oczywiście przywrócenie pełnej sprawności 

systemu przez usunięcie nagromadzonych 

zanieczyszczeń. Ale nie tylko: warto również 

przy okazji sprawdzić pozostałe elementy 

instalacji. Może się bowiem okazać, że poza 

zabrudzeniem zmniejszona wydajność jest 

także skutkiem niewłaściwej pracy wentyla-

tora czy pompy wody. Generalnie działania te 

można sprowadzić do pięciu podstawowych 

kroków: 1) udrożnienia elementów ruro-

ciągu, 2) zapewnienia odpowiedniego prze-

pływu powietrza, 3) kontroli pracy pompy/

sprężarki, 4) usunięcia osadów z  kamienia 

oraz 5) opracowania i  wdrożenia strategii 

uzdatniania wody. Ostatni punkt ma o  tyle 

istotne znaczenie, że wskazuje na ważną rolę 

planowania w utrzymaniu właściwego stanu 

instalacji chłodniczej: nawet w  przypadku 

układów zamkniętych, co do zasady wyma-

gających mniejszej liczby zabiegów konser-

wacyjnych, konserwacja taka nie powinna 

być realizowana ad hoc. Najlepiej zacząć ją 

zaraz po pierwszym uruchomieniu systemu 

i kontynuować przez cały cykl jego życia.

Krok 1: udrożnienie 
elementów rurociągu

Odkładanie się szlamu i  zanieczyszczeń 

w rurach doprowadzających i odprowadzają-

cych wodę procesową jest przede wszystkim 

domeną układów otwartych. Jednak w zależ-

ności od jakości samej wody problem ten 

może dotykać także układy zamknięte. 

Niektórzy eksperci twierdzą nawet, że problem 

zatykania się rur jest immanentną cechą 

każdej instalacji chłodzenia. A to powoduje, że 

jej regularne udrażnianie ma istotne znaczenie 

dla zapewnienia ciągłości pracy całego układu 

i poszczególnych jego komponentów. 

W przypadku osadów mniej zżytych 

z podłożem dobre efekty przynosi już użycie 

płuczki na bazie wody i myjki podającej środek 

pod niewielkim ciśnieniem. Do bardziej opor-

nych zabrudzeń stosuje się najczęściej tech-

nologię hydrodynamiczną, zwaną czyszcze-

niem wysokociśnieniowym. W  procesie tym 

woda wprowadzana jest do rury za pomocą 

lancy z dyszami obrotowymi lub statycznymi 

pod wysokim ciśnieniem rzędu od 200  do 

nawet 2500 barów – w zależności od stopnia 

zwartości osadu. W przypadku rur o bardzo 

wąskiej średnicy (rzędu 10 mm) można 

podczas czyszczenia zastosować lance 

z dyszami o mniejszym przekroju, ale poda-

jące wodę pod wyższym ciśnieniem –  stan-

dardowo 1000 barów. Zaś do długich rur 

o większych przekrojach (kilka do kilkunastu 

cm) niezastąpiony okaże się elastyczny wąż 

z głowicą obrotową (tzw. żmijką). 

Największą zaletą mycia hydrodynamicz-

nego jest przy tym jego uniwersalność: 

z  wykorzystaniem tej technologii można 

czyścić zarówno różnorodne typy wymien-

ników ciepła (z ożebrowaniem, płaszczowe, 

wężownicowe), jak i wszystkie rodzaje zanie-

czyszczeń zatykających światło rur.

Krok 2: zapewnienie 
odpowiedniego przepływu 
powietrza

Przyczyna spadku wydajności chłodzenia 

nie zawsze leży w niedrożności przewodów. 

Niekiedy układ pracuje sprawnie, ale wymianę 

ciepła z  otoczeniem utrudnia zły stan tech-

niczny wentylatora. Wentylatory odgrywają 

istotną rolę zwłaszcza w układach zamknię-

tych wyposażonych w skraplacze i w syste-

mach ewaporacyjnych, gdzie ułatwiają odpro-

wadzanie ciepła na zewnątrz. Jeśli działają 

nieprawidłowo, ciepło gromadzi się w  ukła-

Pięć kroków do wydajnej 
instalacji chłodzenia

Spadek wydajności układu chłodzenia jest zwykle pierwszą oznaką jego niedrożności. Przyczyn takiego stanu rze-
czy może być wiele – od osadów z kamienia, przez brud i drobnoustroje, po produkty korozji. Jak sobie z nimi 
radzić? Najważniejsze to zrozumieć, że konserwacja instalacji chłodniczej nie powinna być działaniem ad hoc.

 Agata Świderska 

Czekamy na Ciebie!

Tęsknisz?
Zajrzyj na:

www.plastpol.com /PlastpolFair /showcase/plastpolfair/
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dzie, powodując wzrost temperatury wody 

procesowej, a tym samym spadek całkowitej 

efektywności chłodzenia.

Co może być przyczyną niewłaściwej 

pracy wentylatora? Najbardziej banalna spro-

wadza się do niewłaściwej regulacji owej 

pracy. Najczęściej jednak problem leży głębiej 

–  w  samej konstrukcji urządzenia. Szcze-

gólnie negatywnie na jego pracę oddzia-

łują zbyt duże luzy między elementami, 

które powodują, że wentylator „męczy się”, 

a mimo to nie pracuje z optymalną wydajno-

ścią. Częstym problemem są też uszkodzenia 

łopatek zmniejszające przepływ powietrza, 

a  także nienasmarowane przekładnie, które 

– podobnie jak luzy – powodują zwiększone 

obciążenie urządzenia nieprzekładające się na 

efektywną pracę. 

Krok 3: kontrola pracy pompy
Kolejnym newralgicznym komponentem 

układu chłodzenia jest pompa wody. Ma ona 

do spełnienia dwa kluczowe zadania – prze-

nosi nagrzaną wodę do chłodnicy oraz trans-

portuje schłodzoną wodę z  powrotem do 

systemu. Dlatego im bardziej efektywnie 

będzie pracowała, tym bardziej wydajne 

będzie chłodzenie. 

Niewłaściwa praca pompy może być 

efektem błędów powstałych jeszcze na 

etapie jej wymiarowania podczas projekto-

wania układu. Przeciążona pompa nie tylko 

będzie nieefektywna energetycznie, ale też 

dużo szybciej ulegnie awarii. Dlatego w takim 

przypadku warto pomyśleć o  zamonto-

waniu mocniejszego urządzenia lub uzupeł-

nieniu instalacji o  dodatkową pompę, która 

przejmie część zadań swojej koleżanki. Na 

żywotność pompy wpływ ma także charak-

terystyka jej pracy: jeśli urządzenie pracuje 

na pełnych obrotach mimo braku takiego 

zapotrzebowania ze strony układu, jego dni 

będą policzone, a rachunek za prąd – bardzo 

wysoki. Podobna zasada dotyczy sprę-

żarek – należy stawiać na urządzenia wypo-

sażone w  sterownik PLC, który monito-

ruje temperaturę wody procesowej i  na tej 

podstawie programuje prędkość pracy urzą-

dzenia, zadając określoną liczbę obrotów. 

Proces ten zachodzi w czasie rzeczywistym, 

dzięki czemu sprężarka natychmiast reaguje 

na zmianę warunków procesowych. Eksperci 

szacują, że w  skali roku pozwala to zredu-

kować zużycie energii o  20-50%, w  zależ-

ności od stopnia eksploatacji danej instalacji.

Zarówno w  przypadku pompy, jak i  sprę-

żarki istotne znaczenie ma także odpowiednie 

smarowanie (łożysk, silnika, uszczelek), 

a w odniesieniu do samych pomp – regularne 

osiowanie.

Krok 4: usunięcie osadów 
z kamienia 

Oprócz mechanicznego udrożnienia rur 

drugą bardzo istotną czynnością z  zakresu 

czyszczenia wszystkich elementów układu 

jest usunięcie kamienia. Regularne odka-

mienianie ma w  gruncie rzeczy istotniejsze 

znaczenie niż usuwanie szlamu czy innych 

zanieczyszczeń, ponieważ dotyczy w równym 

stopniu wszystkich typów układów chło-

dzenia (otwartych i zamkniętych). Tworzenie 

się kamienia jest bowiem naturalnym 

efektem podgrzewania i  odparowywania 

wody procesowej, a skoro tak – nie sposób 

go uniknąć. Nie warto go też ignorować: 

badania dowodzą, że już warstwa kamienia 

o  grubości 3 mm może o  20% zmniejszyć 

efektywność pracy sprężarki. Dlaczego? 

Osad z kamienia ogranicza przepływ wody, 

a tym samym i transfer ciepła oraz zwiększa 

ciśnienie w całym układzie, co zmusza sprę-

żarkę do wytężonej pracy, nie wspominając 

już o skróceniu jej żywotności. Dlatego przyj-

muje się, że aby zapewnić poprawną pracę 

układu chłodzenia, trzeba go oczyszczać 

z kamienia co kilka miesięcy.

Preparaty przeznaczone do odkamie-

niania bazują przeważnie na trzech rodza-

jach kwasów: solnym, metanosulfonowym 

lub siarkowym. Pierwszy z  nich stosuje 

się do usuwania najcięższych zabrudzeń: 

wykazuje bowiem największą skuteczność 

zarówno w usuwaniu kamienia, jak i tlenków 

żelaza. Droższe preparaty na jego bazie są 

uzupełniane o dodatek barwników pH, które 

przez zmianę koloru informują o  postępie 

w przebiegu odkamieniania. Kwas solny ma 

jednak dwie istotne wady: generuje bardzo 

silny zapach, co wymaga zastosowania 

odpowiednich środków bezpieczeństwa 

i  dobrej wentylacji pomieszczeń, a  dodat-

kowo sprzyja powstawaniu korozji stali 

nierdzewnej i metali ocynkowanych. Dlatego 

w przypadku stali nierdzewnej lepiej zasto-

sować kwas metanosulfonowy, który jest 

niemal bezwonny i w pełni biodegradowalny, 

a  przy tym stosunkowo mocny – na tyle, 

aby usunąć uporczywy kamień. Nie nadaje 

się jednak – podobnie jak kwas solny – do 

czyszczenia powierzchni ocynkowanych. 

Tutaj lepiej sprawdzi się kwas siarkowy, który 

jest słabszy, a przez to bezpieczniejszy dla 

metali ocynkowanych i  starszych instalacji. 

Ponieważ jednak działa mniej efektywnie, 

płukanie układu trwa dłużej.

Nie należy przy tym stosować prepa-

ratów w zbyt dużym stężeniu: lepiej nalać ich 

tyle, ile zaleca producent i w razie potrzeby 

przepłukać układ i  powtórzyć całą proce-

durę niż narazić jego komponenty na wytra-

wienie. Trzeba również zwrócić uwagę na to, 

aby kwas nie krążył w  układzie zbyt długo. 

Generalnie cała procedura czyszczenia trwa 

kilka godzin, przy czym w przypadku kwasu 

solnego i  metanosulfonowego czas ten nie 

powinien przekraczać sześciu godzin. Jeśli 

preparat zawiera dodatek barwnika pH, 

o  zakończeniu czyszczenia poinformuje nas 

kolor roztworu na wyjściu z układu. Skuteczną 

metodą sprawdzenia, czy odkamienianie 

dobiegło końca, jest też kontrola obecności 

pęcherzyków powietrza lub piany: jeśli przez 

ok. 30 minut nie zaobserwuje się ich wystą-

pienia na wyjściu systemu, można uznać, że 

kwas spełnił swoje zadanie.

Podczas usuwania kamienia z  wykorzy-

staniem preparatów na bazie kwasów trzeba 

przestrzegać kilku żelaznych zasad. Najważ-

niejszą jest odpowiednie zabezpieczenie się 

przed oparami (maska oddechowa, okulary) 

i kontaktem z kwasem (rękawice ochronne). 

Ogromnie ważną kwestią jest także zapew-

nienie odpowiedniej wentylacji: reakcja 

kwasu z kamieniem powoduje bowiem uwol-

nienie dwutlenku węgla, który – nieodpro-

wadzony z układu – może doprowadzić do 

wzrostu ciśnienia i  pękania jego kompo-

nentów. Do powstania nieszczelności może 

dojść także w  sytuacji, gdy metal skoro-

dował na tyle, że jedynie kamień i produkty 

korozji utrzymują go w  danym położeniu. 

Dlatego po zakończeniu płukania trzeba 

koniecznie sprawdzić całą instalację pod 

kątem szczelności. 
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Krok 5: wdrożenie strategii 
uzdatniania wody

Regularne odkamienianie układu chłodzenia 

jest oczywiście praktyką dobrą, ale jeszcze 

lepszym, bo bardziej ekonomicznym rozwią-

zaniem będzie przygotowanie całościowej 

strategii uzdatniania wody, która – odpo-

wiednio opracowana i  wdrożona – pozwoli 

całkowicie zrezygnować z  okresowych 

zabiegów udrażniania układu. Kluczem do 

sukcesu jest tu stałe dozowanie niewielkich 

ilości środków chemicznych, tak by utrzymać 

ich stężenie w wodzie procesowej na poziomie 

uniemożliwiającym rozwój kamienia, drob-

noustrojów, roślinności czy ognisk korozji. 

Praktykę taką stosuje się dosyć powszechnie 

w przypadku układów otwartych: dodawane 

do wody biocydy (np. coraz powszechniejszy 

nadtlenek wodoru) hamują rozwój mikroorga-

nizmów na tyle skutecznie, że w wielu przy-

padkach nie ma konieczności okresowego 

czyszczenia zbiornika.

Pierwszym krokiem na drodze do opraco-

wania efektywnej strategii uzdatniania wody 

jest przeprowadzenie testu jej składu. Pozwoli 

to bowiem określić, jakie zanieczyszczenia 

i w jakich ilościach są w niej obecne. Jak już 

wspomniano, poza kamieniem woda proce-

sowa może zawierać także produkty korozji, 

bakterie, grzyby i inne drobnoustroje, a także 

określone związki chemiczne. Dokładne jej 

zbadanie umożliwi opracowanie optymalnego 

zestawu środków przeciwdziałających groma-

dzeniu się zanieczyszczeń.

Zabrudzenia, których nie można usunąć 

detergentami, należy przechwycić za pomocą 

filtrów. Inwestycja w profesjonalny układ filtracji 

ma ogromne znaczenie zarówno w układach 

otwartych, jak i  zamkniętych – te pierwsze 

narażone są bowiem na przedostawanie się 

do nich zanieczyszczeń z zewnątrz, a drugie 

–  na to, że raz zabrudzona woda będzie 

krążyła w  obiegu, oddając do niego zanie-

czyszczenia. Zestaw filtracyjny powinien obej-

mować zarówno filtry siatkowe (mechaniczne) 

umożliwiające separację większych zanie-

czyszczeń, jak i  osmotyczne (odwrócona 

osmoza) i z węglem aktywnym.

Wstępne czyszczenie 
i pasywacja nowych instalacji

W opisaną strategię uzdatniania wody 

i  szerzej: konserwacji predykcyjnej układu 

chłodzenia bardzo dobrze wpisuje się także 

praktyka wstępnego oczyszczania i  pasy-

wacji powierzchni nowych instalacji. Podobnie 

jak w przypadku ciągłego dawkowania deter-

gentów, jest ona zalecana przede wszystkim 

w  układach otwartych, ale środki hamujące 

rozwój korozji powinno się nakładać wszędzie 

– także w systemach zamkniętych.

Pierwszym krokiem przy zabezpieczeniu 

nowej instalacji jest jej oczyszczenie z pozosta-

łości smaru, oleju, rdzy, zgorzeliny oraz brudu. 

Proces ten najlepiej przeprowadzić tuż przed 

pierwszym uruchomieniem i na krótko przed 

wprowadzeniem do obiegu substancji czyn-

nych zapewniających pasywację powierzchni. 

Czyszczenie nie tylko usuwa bowiem z układu 

zanieczyszczenia, ale też ułatwia uzyskanie 

jednolitej warstwy filmu ochronnego zapobie-

gającego m.in. rozwojowi korozji.

Podstawowy zestaw detergentów wykorzy-

stywanych w tym procesie obejmuje fosforan, 

środek powierzchniowo czynny i  antypie-

niacz. Przygotowany na ich bazie roztwór 

o stężeniu 1-4%, krążąc w układzie, usuwa 

pierwsze ślady rdzy i pozostałe po produkcji 

substancje hydrofobowe. Aby uzyskać 

najlepsze rezultaty czyszczenia, należy 

zadbać, aby pH wody mieściło się w grani-

cach 5,5-7,0, a  temperatura obejmowała 

przedział 50-70°C. Generalnie im wyższa 

będzie temperatura, tym lepsze uzyska się 

rezultaty. Jednak ponieważ utrzymanie jej na 

wysokim poziomie przez 8 godzin jest bardzo 

trudne, można zamiast tego wydłużyć okres 

cyrkulacji roztworu do 24 godzin. Po upływie 

tego czasu należy całkowicie usunąć roztwór 

z  układu, a  następnie silnie przedmuchać 

całą instalację.

Po wstępnym oczyszczeniu wszystkich 

komponentów przychodzi czas na drugi 

krok: rozprowadzenie w  układzie tzw. inhi-

bitorów korozji. W  procesach tych najczę-

ściej wykorzystuje się fosforany i  cynk 

w  stężeniach odpowiednio: 0,03-0,06%  

i 0,003-0,006%. Fosforany mają dodatkowo 

tę zaletę, że tworzą na powierzchni ochronną 

warstwę tlenków. Oba związki wprowadza 

się do wody na 4-6 godzin, utrzymując 

jej temperaturę na poziomie 50°C, a  pH 

– w granicach 6,5-7. Po upływie tego czasu 

trzeba przedmuchać układ, aby stężenie 

fosforanu spadło poniżej 0,002%. 

O ile fosforan i cynk wprowadzany jest do 

głównego obiegu chłodniczego, o tyle azotyny 

– wykorzystywane do pasywacji miedzianych 

elementów wymienników ciepła – stosuje 

się wybiórczo, tj. w  konkretnych wymienni-

kach. Proces ten jest zalecany zwłaszcza 

w przypadku instalacji bazujących na wodzie 

słonawej, w  której zapewnienie skutecznej 

ochrony przed korozją komponentów miedzia-

nych jest szczególnie trudne. W  takim przy-

padku najlepiej zrobić to na początku, prze-

puszczając przez wymiennik wodę słodką 

z inhibitorem korozji. Zabieg ten od czasu do 

czasu warto potem powtórzyć.

Obecnie zamiast fosforanów coraz częściej 

stosuje się polimery niefosforowe, które 

z  jednej strony zapewniają większą skutecz-

ność w  przeciwdziałaniu korozji, a  z drugiej 

– są dużo łatwiejsze w utylizacji. 

PROBLEMATYCZNE WYMIENNIKI CIEPŁA
Najtrudniejszym do wyczyszczenia elementem układu chłodzenia są 
zewnętrzne ścianki o strukturze sita, przez które powietrze atmosferyczne 
przenika do wnętrza instalacji (tzw. wymienniki ciepła). Jako że właśnie 
na tym etapie dochodzi do schłodzenia wody procesowej, jej parowanie 
powoduje zwiększone osadzanie się kamienia na ściankach. Trudności 
w ich efektywnym oczyszczeniu powodują, że część przedsiębiorstw raz 
na kilka lat decyduje się na wymianę tego komponentu, zaś inne – z obawy 
o zbyt wysokie koszty takiej inwestycji – próbują czyścić wymienniki 
mechanicznie bądź chemicznie. Nie ma niestety jednego sprawdzonego 
sposobu usuwania zabrudzeń z tego typu komponentów. Wiele zależy 
tu od materiału ich wykonania, gęstości sita oraz rodzaju i intensywności 
zabrudzeń. Dlatego najlepiej przed wyborem preparatu i metody 
czyszczenia skonsultować się z dostawcą detergentów, który pomoże 
dobrać najlepszy środek do danej aplikacji.
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Systemy chłodzenia  
ONI-Wärmetrafo GmbH 

Obecnie ponad 5.900 firm w 70 krajach na 

całym świecie docenia oferowaną tech-

nologię. Wśród nich są małe i średnie przed-

siębiorstwa oraz globalne koncerny.

Systemy chłodzenia
Ze względu na to, że koszty użytko-

wania instalacji chłodniczych w  całym 

okresie ich eksploatacji stanowią wielo-

krotność kosztów inwestycyjnych, a należy 

spodziewać się dalszego wzrostu cen 

energii, to temat optymalizacji energetycznej 

ma dla ONI najwyższy priorytet. Na przy-

kład przy wyborze komponentów systemu, 

takich jak pompy lub źródła chłodu, szcze-

gólną uwagę zwraca się na ich efektywność 

energetyczną. Ponadto, systemy są zopty-

malizowane pod względem przepływów 

w  celu zminimalizowania zużycia energii 

przez pompy. System sterowania opty-

malizujący procesy zapewnia również jak 

najlepszą organizację interakcji wszystkich 

elementów systemu.

Kontenerowe  
systemy chłodzenia

W ostatnich latach zapotrzebowanie na 

systemy chłodzenia w zabudowach konte-

nerowych znacznie wzrosło, czego przy-

czyną jest szybka dyspozycyjność, elastycz-

ność i  oszczędność przestrzeni montażu 

i pracy urządzeń. Wszystkie funkcje i urzą-

ONI-Wärmetrafo GmbH powstało na 
początku lat 80. i  od ponad trzech 
dekad pisze historię sukcesu. Z małej 
firmy powstało przedsiębiorstwo 
zatrudniające ponad 485 pracowni-
ków, które zdobyło światowe uznanie 
i nagrody za energooszczędne oraz 
niezawodne systemy chłodzenia 
i odzysku ciepła dla maszyn w branży 
tworzyw sztucznych, a  także za 
zarządzanie przedsiębiorstwem. 
Dzięki przyszłościowym rozwiąza-
niom systemowym stało się wiodą-
cym przedsiębiorstwem w branży. 

 mgr inż. Izabela Miękus 
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Rys. 1   System chłodzenia firmy ONI

Spektrum produktów 
oferowanych przez  
ONI-Wärmetrafo GmbH:

– systemy chłodzenia, 

– agregaty chłodnicze, 

–  kontenerowe systemy 
chłodzenia,

– odzysk ciepła, 

–  uzdatnianie wody  
– AquaClean, 

– wentylacja, 

–  technika czystych 
pomieszczeń, 

–  systemy sprężonego 
powietrza, 

–  doradztwo i planowanie,  
po budowę „pod klucz”,

–  wynajem urządzeń 
chłodniczych, 

– ONI Rhytemper,

– ONI EtaControl, 

– przeglądy i serwis. 

Rys. 2    System chłodzenia ONI w zabudowie kontenerowej wraz z agregatem chłodniczym i chłodniami 
wentylatorowymi

Rys. 3   Montaż systemu chłodzenia ONI w zabudowie kontenerowej 

Artykuł sponsorowany

dzenia począwszy od zaopatrzenia w wodę 

chłodniczą, do odzysku energii cieplnej 

i instalacji sprężonego powietrza, włączając 

w to pompy, zbiorniki i automatykę, umiesz-

czone są w przestawnym kontenerze, usta-

wianym na zewnątrz zakładu. W  zakładzie 

firmy ONI wykonywany jest wewnętrznie 

pełen montaż i  przeprowadzane wstępne 

rozruchy. Po ostatecznej kontroli centrala 

modułowa jest wysyłana na miejsce prze-

znaczenia do klientów.

Odzysk ciepła
Często istnieje możliwość wykorzystania 

wydzielającego się w procesie produkcji ciepła 

odpadowego do celów grzewczych. Znajdują 

tutaj zastosowanie dostarczane przez firmę 
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Przedstawiciel w Polsce:
Dopak Sp. z o.o.
ul. Sokalska 2, 54-614 Wrocław
tel.: (71) 358 40 00
e-mail: dopak@dopak.pl
www.dopak.pl

Siedziba firmy ONI w Niemczech:
ONI – Wärmetrafo GmbH
Niederhabbach 17
D-51789 Lindlar
e-mail: info@oni.de
www.oni.deRozsądnie wykorzystujemy energię

Rys. 5   Nagroda dla ONI AquaClean na targach Plastpol 2018

Artykuł sponsorowany

Rys. 4   Niskotemperaturowe nagrzewnice zasilane z odzysku ciepła

ONI niskotemperaturowe urządzenia grzejne, 

takie jak nagrzewnice przemysłowe, grzej-

niki biurowe, ogrzewanie podłogowe, które 

sprawnie funkcjonują już przy temperaturze 

wody wynoszącej 35°C.

AquaClean 2G – najnowsze, 
opatentowane rozwiązanie 
uzdatniania wody 

AquaClean 2G to druga generacja 

zaawansowanego technicznie rozwiązania 

służącego do oczyszczania przemysłowej 

wody technologicznej z  zanieczyszczeń 

biologicznych i  cząstek stałych bez użycia 

biocydu. 

Kompetentny partner 
w inwestycjach „pod klucz“

Wybór firmy ONI jako partnera przy 

modernizacji istniejących lub tworzeniu 

nowych kompleksowych instalacji gwaran-

tuje klientom, że otrzymają pełne wsparcie 

z  jednej ręki. Firma zapewnia optymalną 

asystę oraz doradztwo: od planowania 

aż po przekazanie instalacji gotowej pod 

klucz. Posiada szerokie grono klientów, 

którzy zlecili ONI kompleksowe wsparcie 

w realizowanych inwestycjach. Po finalizacji 

projektów wielu z nich podkreśla, że współ-

praca z firmą dała im pewność i bezpieczeń-

stwo planowania oraz przejrzysty i  termi-

nowy przebieg inwestycji. 

Wizytówką dla szczególnie wysokiej efek-

tywności energetycznej rozwiązań oferowa-

nych przez ONI jest wiele krajowych i między-

narodowych nagród i wyróżnień. 

Przedstawiciel w Polsce:

Dopak Sp. z o.o.  54-614 Wrocław • ul. Sokalska 2 
tel. +48 71 35 84 000 • dopak@dopak.pl • www.dopak.pl

Siedziba firmy ONI w Niemczech: 

ONI - Wärmetrafo GmbH  Niederhabbach 17 
D-51789 Lindlar • info@oni.de • www.oni.de

ROZSĄDNIE WYKORZYSTUJEMY ENERGIĘ

NOWOCZESNE SYSTEMY CHŁODZENIA MASZYN 
Z ODZYSKIEM CIEPŁA

NAJWIĘKSZA LICZBA WYKONANYCH INSTALACJI W POLSCE I W EUROPIE

  PROJEKTY   INSTALACJE   SERWIS
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Pfannenberg Europe GmbH Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce
Al. Jana Pawła II 11, p. 1023, 00-828 Warszawa
tel.:  (22) 890 72 46, kom.: 667 414 147
www.pfannenberg.pl

W ofercie firmy znajdują się produkty i rozwiązania z następujących 

dziedzin:

– zarządzanie ciepłem w szafach sterowniczych (klimatyzatory, wenty-

latory filtrujące, wymienniki ciepła: powietrze/woda, powietrze/powie-

trze; grzałki, termostaty, higrostaty);

– sygnalizacja przemysłowa (sygnalizatory optyczne, sygnalizatory aku-

styczne, sygnalizatory optyczno-akustyczne, wieże świetlne, oświe-

tlenie przeszkodowe);

– chillery do chłodzenia procesowego (powietrzne lub wodne, spe-

cjalne, pasywne, zewnętrzne dla niskich i  wysokich temperatur, 

samodzielne, zintegrowane z szafą sterowniczą).

Wszystkie produkty Pfannenberg cechuje przede wszystkim długa 

żywotność, energooszczędność, łatwość obsługi oraz przyjazny serwis. 

To, co wyróżnia firmę, to innowacyjność użytych technologii, niemiecka 

konstrukcja oraz doskonały stosunek jakości do ceny.

Wspólnie z  kompetentnymi pracownikami sprzedaży i  oddziałami 

stworzyła szeroką sieć sprzedaży pokrywającą wszystkie międzynaro-

dowe rynki.

Stosując cieszące się dużym powodzeniem rozwiązania, firma chce 

się prezentować jako solidny, elastyczny i niezawodny partner.

Zaprasza do korzystania z jej wiedzy: oprócz standardowej linii wyso-

kiej jakości produktów w przystępnych cenach, oferuje również rozwią-

zania indywidualne. W firmie Pfannenberg kadra pracownicza zawsze 

jest otwarta na niestandardowe zamówienia, chętnie doradzając, jak 

osiągnąć maksymalne bezpieczeństwo przy zapewnieniu ekonomicz-

ności rozwiązania. 

Pfannenberg 
– dostawca innowacyjnych 
rozwiązań z branży elektrotechnologii

Pfannenberg Europe jest producentem z branży elektrotechnologii i prowadzi działal-
ność  na całym świecie, dostarczając innowacyjne rozwiązania wszędzie tam, gdzie są 
konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, maszyn i środowiska.
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SYSTEMY CHŁODZENIA

Klimatyzatory Pfannenberg
zapewnią optymalną temperaturę 
w Twoich szafach sterowniczych.

NIEZAWODNE • ŁATWE W OBSŁUDZE • ENERGOOSZCZĘDNE
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COLDTEAM Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 36, 81-061 Gdynia
tel. 58 620 88 64
tel. kom. 603 81 82 93
coldteam@coldteam.pl
www.coldteam.pl

o/ POZNAŃ
ul. 28 Czerwca 1956 nr 406
Office 3.12, 61-441 Poznań
tel. (61) 867 85 81
tel. kom. 603 81 30 58
biuro.poznan@coldteam.pl

o/ZABRZE
ul. Staszica 11/1
41-800 Zabrze
tel. (32) 630 30 00
tel. kom. 603 81 30 92
marek.korona@coldteam.pl

o/ŁÓDŹ
ul. Piłsudskiego 7 lokal 28
95-200 Pabianice
tel.: 575 945 000
SERWIS
serwis.lodz@coldteam.plSPRZEDAŻ WYNAJEM SERWIS

Wykwalifikowana kadra oraz szeroki zakres komponentów 

i  usług, wieloletnie doświadczenie i  wsparcie dostawców, 

pozwala Coldteam na dostawę lub wynajem każdego systemu chło-

dzenia, do każdego zastosowania. Firma ciągle poszerza swoją 

wiedzę i stara się wdrażać nowe rozwiązania, ze szczególnym naci-

skiem na zagadnienia związane z oszczędnością energii oraz ochronę 

środowiska. Oferowane przez nią urządzenia są wykonane i dostar-

czane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i certyfikatami: CE, 

„Ecodesign” ErP2 i Eurovent.

Stąd w ofercie Coldteam znajdują się urządzenia pracujące z czynni-

kami naturalnymi, takimi jak amoniak, CO2, czy propan. Firma propaguje 

i stosuje w praktyce urządzenia absorbcyjne oraz z tzw. free coolingiem. 

W przypadku niestandardowych aplikacji lub nietypowych warunków 

pracy, oferuje rozwiązania i budowę urządzeń „szytych na miarę”

Pełne bezpieczeństwo klientów, ich procesów technologicznych 

i produkcji oraz składowanych towarów, firma zapewnia poprzez profe-

sjonalne usługi serwisowe (własne ekip) oraz usługę wynajmu urządzeń 

chłodniczych oraz kompletnych systemów chłodzenia. 

Dzięki bezpośredniej współpracy z dostawcami Coldteam ma dostęp 

do pełnych informacji, dokumentacji serwisowych oraz wszelkich, orygi-

nalnych części zamiennych.

Firma oraz jej pracownicy, działa zgodnie z wszystkimi ustawowymi 

wymaganiami bezpieczeństwa oraz posiada uprawnienia, jak i certyfi-

katy wynikające z ustawy f-gazowej. 

Coldteam Sp. z o.o. 
– to firma z branży 
chłodnictwa 
przemysłowego

Firma Coldteam specjalizuje się w projektowaniu, dobo-
rze, sprzedaży i wynajmie oraz uruchomieniach i profe-
sjonalnym serwisie urządzeń i przemysłowych instalacji 
chłodniczych na terenie Polski oraz za granicą.

Artykuł sponsorowany Temat wydania  CHŁODZENIE I ODZYSK CIEPŁA 
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VGT Polska Sp. z o.o. 
ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków 
tel.: (12) 281 34 87(88), fax: (12) 281 34 89  
info@vgt.com.pl, www.vgt.com.pl  

Wśród oferowanych produktów znajdują się:

L&R KAELTETECHNIK – kompletne 
instalacje chłodzenia oraz chillery 

L&R Kältetechnik od 1991 roku jest syno-

nimem energooszczędnej technologii chłod-

niczej, z naciskiem na ekologiczne i energo-

oszczędne wykorzystanie wysokowydajnych 

i  wysokiej jakości systemów chłodzenia od 

5-5 000 kW przy temperaturach do -120°C. 

od pomysłu do firmy o  globalnym zasięgu. 

W  ścisłej współpracy z  klientem opracowy-

wane są ogólne koncepcje, które w sposób 

trwały przyczyniają się do sukcesu firmy. Dzięki 

systemom ECOPRO 2.0 L&R oferuje szcze-

gólnie energooszczędne systemy chłodnicze. 

Oferowane rozwiązania pozwalają na oszczęd-

ności energii nawet do 70% w stosunku do 

tradycyjnych systemów. Systemy L&R charak-

teryzują się wysokim poziomem niezawod-

ności działania. Firmowa koncepcja dopełnia 

własną inżynierię przełączników i  sterowania 

oraz całodobową obsługę klienta. Firma 

oferuje indywidualne rozwiązania zgodne 

z oczekiwaniem klienta.

Termostaty / termoregulatory E.BRAUN
VGT Polska dostarcza standardowe regu-

latory / termostaty temperatury, ale również 

specjalnie dopasowane termoregulatory impul-

sowe i przemienne oraz systemy sprawdzające.

Urządzenia wodne:

– systemy otwarte do 90°C,

– systemy zamknięte z mniejszym ciśnieniem 

statycznym,

– urządzenia wodne ciśnieniowe do 180°C,

– moc grzewcza od 1 kW do 200 kW,

– chłodzenie bezpośrednie i pośrednie.

Urządzenia olejowe:

– systemy otwarte do 150°C,

– otwarte systemy z  ciśnieniem statycznym 

zimnego oleju do 250°C,

– systemy z gazem pod ciśnieniem do 350°C,

– moc grzewcza od 1 kW do 76 kW.

Urządzenia pomiarowe

– systemy sprawdzania form,

– regulatory wody chłodzącej,

– urządzenia zapobiegające wyciekom,

– urządzenia do zmiany kierunku przepływu.

Urządzenia BAUER Watertechnology 
do bezchemicznego uzdatniania wody 
chłodzącej i grzewczej 

Systemy Bauer zapewniają uzdatnianie 

fizyczne wody w układach chłodzenia i ogrze-

wania, dzięki czemu eliminowane są wszystkie 

problemy typu: kamień kotłowy, korozja, 

biofilm. Dzięki zastosowaniu systemu Bauer 

nie są stosowane środki chemiczne. Dodat-

kowo urządzenie Bauer pozwala na oczysz-

czanie układu chłodzenia z problemów, które 

powstały wcześniej.

Sprawne wymienniki ciepła, zawory, rury, 

kanały chłodzące bez osadów. To efekt zasto-

sowania systemu Bauer.

VGT Polska zaprasza klientów do współ-

pracy. Zapewnia indywidualne podejście do 

każdego tematu. Klient i jego zadowolenie ze 

współpracy jest dla firmy najważniejsze. 

Kompletne instalacje  
oraz urządzenia układów chłodzenia

VGT Polska jest kompleksowym dostawcą urządzeń peryferyjnych, dodatków procesowych do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych. W zakresie chłodnictwa firma oferuje energooszczędne, ekologiczne układy chłodzenia oraz 
poszczególne urządzenia zapewniające redukcję kosztów produkcji i długotrwałą niezawodną pracę.





34  PlastNews 1’2021

 Temat wydania  CHŁODZENIE I ODZYSK CIEPŁA  Artykuł sponsorowany

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

Dostępne konfiguracje systemów chłodzenia 

Frigel będą optymalne dla zakładów:

– potrzebujących jednej temperatury w całym 

zakładzie o  stosunkowo niskiej wartości. 

W  takiej sytuacji firma może zaoferować 

zarówno centralny chiller z  freecoolerem, 

jak i  innowacyjne chillery Turbocor z nową 

generacją bezolejowych sprężarek na łoży-

skach magnetycznych,

– potrzebujących wyższej temperatury dla chło-

dzenia oleju w maszynach i  cieczy chłodni-

czej o niższej temperaturze do odbioru ciepła 

z narzędzi. Dla takich firm producent posiada 

w  ofercie rozwiązania z  dwoma obiegami, 

gdzie olej jest przez cały rok chłodzony przez 

unikalna chłodnię 3DK z komorą adiabatyczną. 

Natomiast narzędzia są chłodzone przez 

chiller, który w miesiącach jesienno-zimowych 

będzie zastępowany przez pracę freecoolera,

– przetwarzających wtryskowo różnorodne 

materiały lub materiały wymagające wyż-

szych temperatur chłodzenia formy. Mogą 

one skorzystać z  unikalnego i  bardzo ela-

stycznego systemu chłodzenia Ecodry. Roz-

wiązanie to składa się z centralnej chłodni 

adiabatycznej 3DK i  jednostek stanowisko-

wych z serii Microgel lub Turbogel. W pierw-

szym przypadku mają one wbudowaną 

funkcję chillera, natomiast w drugim działają 

jak klasyczny termostat. Niezmiernie istotne 

jest, że zakup takiego systemu zastępuje 

w całości nie tylko centralny system chło-

dzenia, ale również konieczne do stabili-

zacji temperatury termostaty. Nie widać ich 

często w konkurencyjnych ofertach, a będą 

konieczne do zakupu w późniejszym okresie.

Warto zaznaczyć, że firma Frigel była prekur-

sorem systemów chłodzenia, gdzie głównym 

elementem zamiast chillera jest chłodnia adia-

batyczna współpracująca z jednostkami stano-

wiskowymi. Ze względu na energooszczęd-

ność, bezawaryjność i  stabilność procesu, 

jaka jest spotykana się w tego typu systemach 

wielu konkurentów postanowiło skopiować to 

rozwiązanie. Dzięki obowiązującym patentom, 

unikalnemu podejściu i ciągłej chęci rozwoju 

Frigel nadal pozostaje niekwestionowanym 

liderem tego typu systemów.

Coraz więcej firm zdaje sobie również sprawę, 

że system chłodzenia nie jest jedynie koniecznym 

wydatkiem, ale źródłem potencjalnych korzyści. 

W  wielu przypadkach zwiększenie wydajności 

lub jakości produkcji wymaga kosztownych inwe-

stycji w  nowe maszyny wtryskowe, formy lub 

rozbudowę całego zakładu. Dzięki zastosowaniu 

unikalnych jednostek typu Microgel wielu prze-

twórców tworzyw sztucznych mogło skrócić swój 

czas cyklu od kilku do kilkudziesięciu procent. 

W ten sposób poprzez niewielką inwestycję osią-

gnęli znaczącą poprawę efektywności produkcji.

Idąc o krok dalej firma Frigel wprowadziła na 

rynek serię urządzeń Microgel Syncro wypo-

sażonych w  funkcjonalność „zsynchronizo-

wanego chłodzenia”. Pozwala to na dostoso-

wanie przepływu i  temperatury cieczy chło-

dzącej, pompowanej na formę, do aktualnej 

fazy wtrysku. To unikalne rozwiązanie pozwala 

na jeszcze większą poprawę efektywności.

Klienci w Polsce oraz na całym świecie wiedząc, 

że niedoszacowany system chłodzenia w krótkim 

czasie staje się ogromnym problemem z  tego 

względu doceniają profesjonalne podejście firmy 

Frigel i  jej partnerów. Bardzo szczegółowe wyli-

czenia mocy chłodniczej oparte są na rzetelnych 

danych. W związku z tym klienci mogą cieszyć 

się stabilną i bezawaryjną pracą swoich układów. 

Zespół techników firmy Frigel jest wyposażony 

zarówno w kamery termowizyjne, jak i przepływo-

mierze ultradźwiękowe z zestawem do kaloryme-

trii. Umożliwia, to na precyzyjne określenie zapo-

trzebowania na moc chłodniczą w każdym zakła-

dzie przemysłowym i przedstawienie jej w szcze-

gółowym sprawozdaniu.

W Polsce Frigel współpracuje z firmą Kani-

tech, która jest jej wyłącznym dystrybutorem 

w sektorze przetwórstwa tworzyw sztucznych 

oraz działa samodzielnie w pozostałych bran-

żach przemysłowych jak rozlewanie napojów 

czy odlewnictwo metali. Dzięki czemu sieć 

serwisu rozwijana jest równolegle w  dwóch 

strukturach, a klienci mogą cieszyć się szybką 

reakcja serwisową.

Firmy Frigel Eastern Europe i  Kanitech 

zapraszają do kontaktu i współpracy nad opty-

malizacją systemu chłodzenia klienta. 

Systemy chłodzenia dostosowane 
do potrzeb klienta od Frigel

System chłodzenia w zakładzie przetwórstwa tworzyw sztucznych jest elementem niezbędnym do stabilnego 
prowadzenia procesu produkcji. Biorąc pod uwagę rosnące ceny prądu oraz coraz większy nacisk na ekologię, 
kluczowe jest dobranie rozwiązania idealnego dla potrzeb danego zakładu. Mając na uwadze te czynniki firma Fri-
gel od początku swojej działalności skupiała się na opracowaniu kilku możliwych konfiguracji systemów chłodzenia 
w zależności od specyfiki produkcji danego klienta. 

www.frigel.com

Frigel Eastern Europe Sp. z o. o.
Wielgolas Brzeziński 1C, 
05-074 Halinów -Poland 
sales.polska@frigel.com 

Oficjalny dystrybutor w sektorze tworzyw sztucznych:

KANITECH Michał Królik
Wielgolas Brzeziński 1C
05-074 Halinów - Poland
biuro@kanitech.pl
www.kanitech.pl 
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ECODRY MICROGEL - TURBOGEL - THERMOGEL 

System Ecodry 4.0 dla przetwórstwa tworzyw

Innowacyjne rozwiązania, które 
pozwalają sprostać wszystkim 
wymaganiom jakościowym dla
 przemysłu motoryzacyjnego.

Technologie chłodzenia
zaprojektowane w celu skrócenia

czasu cyklu przy wtrysku
i rozdmuchiwaniu sztywnych

pojemników i zamknięć.

Rozwiązania o wysokiej
wydajności chłodzenia i 

termoregulacji do każdego 
zastosowania: wtrysku , 

rozdmuchiwania i wytłaczania.

Systemy chłodzenia
zaprojektowane dla elementów

wtryskiwanych i wytłaczanych
o wysokich wymaganiach
jakościowych dla sektora

medycznego.

Zsynchronizowane z procesem jednostki 
sterowania temperaturą formy 

Pełny zakres od 5 do 200°C

Chłodnia adiabatyczna

Odkryj nowe technologie chłodzenia, aby osiągnąć jeszcze lepszą 
wydajności i jakości produkcji  dla każdej aplikacji.

Intel l igent  Process Cool ing
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Hybrydowy, ekologiczny i bezpieczny 
system chłodzenia przemysłowego 
od Wadim Plast

Firma proponuje hybrydowy, ekologiczny, bezpieczny system chłodzenia prze-

mysłowego, którego cechy to:

– dwuobiegowy system chłodzenia na czystą wodę lub glikol,

– możliwe do ustawienia temperatury w  układzie niskotemperaturowym 

(10..20°C) i wysokotemperaturowym (25..32°C),

– wysoki przepływ i precyzja regulacji temperatury w obu układach,

– podwyższona ochrona przeciw zamarzaniu - bezpieczny zrzut wody z chłodni,

– gwarancja w okresie letnim zachowania temperatury medium w układzie chło-

dzenia oleju - do wyboru temperatura z zakresu 20-32°C,

– kompaktowe wymiary urządzeń, system w  pełni dostosowany do potrzeb 

klienta,

– przyjazne sterowanie, kolorowy dotykowy panel operatorski, możliwość komu-

nikacji z systemem poprzez sieć. 

Wadim Plast wraz ze swymi part-
nerami to nie tylko dostawca urzą-
dzeń. To prawdziwy „doradca 
techniczny”, który jest w  stanie 
jasno określić najlepsze rozwią-
zanie pod względem wydajności, 
skuteczności, wpływu na środowi-
sko dla każdej aplikacji.

Wadim Plast Sp. z o.o.
ul. Graniczna 10, 05-816 Reguły 
tel.: (22) 726 38 12 
www.wadim.pl

COOLTHERM
Jednostrefowa chłodziarka stanowiskowa

WADIM PLAST • www.wadim.pl • tel. +48 22 723 38 12

www.wadim.pl

•	 Moc	chłodzenia:	4.8,		14.0,	18.2	kW	dla	warunków:	nastawa	15°C	
	 przy	temperaturze	medium	chłodzącego	40°C
•	 Moc	grzania	6	kW
•	 Kompaktowa	obudowa	na	kółkach,	blacha	galwanizowana	malowana	

proszkowo,	zdejmowane	panele,	
 łatwy dostęp
•	 Jednakowe	wymiary	zewnętrzne	bez	względu	na	moc	chłodzenia:	
	 1,1	x	0,46	x	1,1	m	(LxWxH)
•	 Przyłącza	hydrauliczne	1	cal	
•	 Alarm	świetlny	i	dźwiękowy	w	standardzie	
•	 Czujniki	temperatury	i	ciśnienia	w	kontrolowanym	układzie	chłodzenia

Trzy modele

•	 Wymienniki	ze	stali	nierdzewnej	
	 (skraplacz	i	parownik)
•	 Zbiornik	ciśnieniowy	zabezpieczony	
	 przed	korozją	
•	 Pompa	główna	i	pomocnicza	w	obudo-

wie	ze	stali	nierdzewnej	
•	 Elementy	układu	hydraulicznego	
	 nie	zawierające	żelaza	(stal	nierdzew-

na,	mosiądz,	brąz,	guma	EPDM)
•	 Precyzyjny	zawór	trójdrogowy

Wysoka jakość

•	 Pompa	procesowa	o	ciśnieniu	3	bar	
	 i	dużym	przepływie	(turbulentnym)
•	 Chłodzenie	bezpośrednie	
	 (bez	pośrednich	wymienników)

Wysoka wydajność

•	 Woda	lub	glikol	etylenowy
•	 Automatyczne	napełnianie
•	 Szeroki	zakres	regulacji	
	 temperatury	5..90°C
•	 Precyzja	regulacji	+–	0,5°C	

Elastyczność i precyzja

•	 Regulacja	temperatury	form	wtryskowych	(w	tym	skracanie	czasu	cyklu)
•	 Chłodzenie	form	rozdmuchowych	
•	 Chłodzenie	precyzyjnych	procesów,	np.	w	przemyśle	farmaceutycznym	
	 czy	browarniczym

Obszary zastosowania

•	 Trzy	tryby	pracy	wybierane	automatycznie	przez	sterownik:
  - chłodzenie
	 	 -	grzanie
	 	 -	freecooling	(tanie	chłodzenie)	
•	 Chłodzenie	bezpośrednie	(bez	pośrednich	wymienników)

Energooszczędność

Układ chłodniczy

•	 Mikroprocesorowy	sterownik	z	dedykowanym	zoptymalizowanym	
	 oprogramowaniem
•	 Prosty,	czytelny	i	przyjazny	dla	użytkownika
•	 Historia	alarmów	
•	 Możliwość	komunikacji	z	urządzeniami	zewnętrznymi	czy	systemem	BMS	
	 (port	RS	485,	Modbus	RTU)

•	 Zasilanie	3	fazowe,	400	V,	50	Hz.	
•	 Medium	chłodzące	(woda	lub	glikol	

etylenowy)	o	ciśnieniu	min.	2	bar
	 	i	maksymalnej	temperaturze	40°C	

Panel sterowania

Wymagania

•	 Wydajna	hermetyczna	sprężarka	
tłokowa	lub	spiralna	

•	 Ekologiczny	gaz	chłodniczy	R	407	C
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•	 Moc	chłodzenia:	4.8,		14.0,	18.2	kW	dla	warunków:	nastawa	15°C	
	 przy	temperaturze	medium	chłodzącego	40°C
•	 Moc	grzania	6	kW
•	 Kompaktowa	obudowa	na	kółkach,	blacha	galwanizowana	malowana	

proszkowo,	zdejmowane	panele,	
 łatwy dostęp
•	 Jednakowe	wymiary	zewnętrzne	bez	względu	na	moc	chłodzenia:	
	 1,1	x	0,46	x	1,1	m	(LxWxH)
•	 Przyłącza	hydrauliczne	1	cal	
•	 Alarm	świetlny	i	dźwiękowy	w	standardzie	
•	 Czujniki	temperatury	i	ciśnienia	w	kontrolowanym	układzie	chłodzenia

Trzy modele

•	 Wymienniki	ze	stali	nierdzewnej	
	 (skraplacz	i	parownik)
•	 Zbiornik	ciśnieniowy	zabezpieczony	
	 przed	korozją	
•	 Pompa	główna	i	pomocnicza	w	obudo-

wie	ze	stali	nierdzewnej	
•	 Elementy	układu	hydraulicznego	
	 nie	zawierające	żelaza	(stal	nierdzew-

na,	mosiądz,	brąz,	guma	EPDM)
•	 Precyzyjny	zawór	trójdrogowy

Wysoka jakość

•	 Pompa	procesowa	o	ciśnieniu	3	bar	
	 i	dużym	przepływie	(turbulentnym)
•	 Chłodzenie	bezpośrednie	
	 (bez	pośrednich	wymienników)

Wysoka wydajność

•	 Woda	lub	glikol	etylenowy
•	 Automatyczne	napełnianie
•	 Szeroki	zakres	regulacji	
	 temperatury	5..90°C
•	 Precyzja	regulacji	+–	0,5°C	

Elastyczność i precyzja

•	 Regulacja	temperatury	form	wtryskowych	(w	tym	skracanie	czasu	cyklu)
•	 Chłodzenie	form	rozdmuchowych	
•	 Chłodzenie	precyzyjnych	procesów,	np.	w	przemyśle	farmaceutycznym	
	 czy	browarniczym

Obszary zastosowania

•	 Trzy	tryby	pracy	wybierane	automatycznie	przez	sterownik:
  - chłodzenie
	 	 -	grzanie
	 	 -	freecooling	(tanie	chłodzenie)	
•	 Chłodzenie	bezpośrednie	(bez	pośrednich	wymienników)

Energooszczędność

Układ chłodniczy

•	 Mikroprocesorowy	sterownik	z	dedykowanym	zoptymalizowanym	
	 oprogramowaniem
•	 Prosty,	czytelny	i	przyjazny	dla	użytkownika
•	 Historia	alarmów	
•	 Możliwość	komunikacji	z	urządzeniami	zewnętrznymi	czy	systemem	BMS	
	 (port	RS	485,	Modbus	RTU)

•	 Zasilanie	3	fazowe,	400	V,	50	Hz.	
•	 Medium	chłodzące	(woda	lub	glikol	

etylenowy)	o	ciśnieniu	min.	2	bar
	 	i	maksymalnej	temperaturze	40°C	

Panel sterowania

Wymagania

•	 Wydajna	hermetyczna	sprężarka	
tłokowa	lub	spiralna	

•	 Ekologiczny	gaz	chłodniczy	R	407	C
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Aż trudno uwierzyć, że pierwszy termo-

stat przemysłowy powstał już w  latach 

30. XIX wieku. Jego wynalazca – szkocki 

chemik Andrew Ure – poszukiwał sposobu na 

utrzymanie stałej temperatury w  przędzalni. 

Zaprojektował więc termostat mechaniczny, 

a dokładnie: bimetaliczny, bazujący na mecha-

nicznym zjawisku odkształcania termobime-

talu pod wpływem wzrostu temperatury. 

Nie trzeba było jednak długo czekać, aby 

regulatory mechaniczne – stosowane zresztą do 

dzisiaj m.in. do sterowania temperaturą silnika 

spalinowego w samochodach – ustąpiły miejsca 

termostatom elektrycznym. Pierwsze tego typu 

urządzenie zostało wynalezione i opatentowane 

jeszcze w  latach 80. XIX wieku przez Alberta 

Butza. W  przeciwieństwie do swoich czysto 

mechanicznych odpowiedników termostaty 

elektryczne bazują nie na zjawiskach fizycz-

nych, lecz elektrycznych: zastosowane w nich 

termopary lub termistory pod wpływem zmian 

temperatury zmieniają swoją charakterystykę 

(siłę termoelektryczną, rezystancję). Mimo tak 

szybkiej ewolucji musiało jednak minąć sporo 

czasu, aby urządzenia tego typu zostały wypo-

sażone w możliwość regulacji punktu zadzia-

łania, tj. zakresu dopuszczalnej temperatury. 

Cykl włącz/wyłącz
Dostępne dziś na rynku przemysłowe termo-

staty elektryczne są przeważnie urządzeniami 

elektronicznymi wyposażonymi w  gałkę lub 

przyciski regulacji temperatury, a także możli-

wość przeprowadzania pomiarów na kilka 

sposobów – zanurzeniowo, za pomocą kapi-

lary, przylgowo bezpośrednio na rurze, a także 

w  dwóch kierunkach (chłodzenie/ogrze-

wanie). Zasada ich działania pozostała jednak 

niezmienna, niezależnie od typu zastosowa-

nego czujnika temperatury. Najprościej można 

ją wyjaśnić, odwołując się do pętli sprzężenia 

zwrotnego: termostat stale dąży bowiem do 

redukcji różnicy między temperaturą zadaną 

a zmierzoną, odpowiednio włączając lub wyłą-

czając urządzenie grzewcze/chłodnicze.

Warto w  tym kontekście zwrócić uwagę 

na fakt, że termostaty działają tak naprawdę 

jedynie w dwóch położeniach (regulacja dwupo-

łożeniowa), tj. powodują uruchomienie lub 

zatrzymanie urządzenia wykonawczego. Urzą-

dzenie to po włączeniu pracuje z pełną mocą 

do momentu uzyskania zadanej temperatury, 

wyłącza się, a następnie włącza dopiero, gdy 

temperatura ta znów spadnie poniżej wartości 

zadanej. Aby ograniczyć liczbę takich załączeń, 

współczesne termostaty uwzględniają pewien 

zakres temperatur (tzw. histerezę), w  którym 

nie dochodzi do włączenia/wyłączenia urzą-

dzenia. Przeważnie sięga on 2-5ºC, co oznacza, 

że urządzenie wykonawcze załączy się dopiero, 

jeśli temperatura odchyli się co najmniej o 2-5ºC 

od temperatury zadanej. Nie zmienia to jednak 

faktu, że taki naprzemienny cykl włączania 

i wyłączania pochłania bardzo dużo energii elek-

trycznej, głównie ze względu na wysokie prądy 

rozruchowe urządzeń grzewczych/chłodni-

czych. A w przypadku termostatów analogo-

wych straty te nie mogą zostać skompenso-

wane dzięki inteligentnemu sterowaniu czasem 

pracy systemu. 

Analogowe znaczy 
bezpieczne

Dlaczego więc, mimo boomu na domowe 

termostaty cyfrowe, w sektorze przemysłowym 

nadal prym wiodą urządzenia analogowe? 

Odpowiedź jest tyleż prosta, co logiczna: 

im  mniej złożona jest konstrukcja termo-

statu, tym mniej jest on awaryjny. A w instala-

cjach przemysłowych właśnie ta awaryjność, 

czy raczej bezawaryjność liczy się najbar-

dziej. Pozbawiony mikrokontrolera termostat 

analogowy bazuje na zjawiskach mechanicz-

nych/elektrycznych, które są w dużej mierze 

niewrażliwe na zakłócenia. Jego pętla sprzę-

żenia zwrotnego działa w  izolacji od pętli 

innych termostatów i  funkcjonowania pozo-

stałych urządzeń znajdujących się w danym 

obiekcie, co uniezależnia go od zdarzeń pozo-

stających poza jego obszarem działania.

Ów brak połączenia z siecią zakładową ma 

także pozytywny wpływ na bezpieczeństwo 

całej instalacji: urządzeń analogowych nie 

można zhakować ani w  żaden inny sposób 

wpłynąć na ich funkcjonowanie z  zewnątrz. 

Ten sam brak dostępu do sieci znacznie ogra-

nicza jednak możliwości sterowania urządze-

niem oraz uniemożliwia zbieranie danych na 

temat trendów temperaturowych w  danej 

Termostaty przemysłowe: 
długa droga ku inteligencji

W przeciwieństwie do termostatów do użytku domowego urządzenia stosowane w przemyśle zdecydowanie 
wolniej ewoluują. Obok termostatów cyfrowych nadal można spotkać wersje analogowe, które świetnie spraw-
dzają się w prostych aplikacjach sterowania temperaturą. Zaś rozwiązania inteligentne – szturmem podbijające 
rynek komercyjny – dopiero przebijają się do świadomości przetwórców.

 Agata Świderska 
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instalacji. W kontekście Przemysłu 4.0 i Inter-

netu Rzeczy jest to więc rozwiązanie przesta-

rzałe – termostaty analogowe w ujęciu IoT nie 

są „przedmiotami” (things): nawet podłączone 

do sieci, nie są w niej bowiem widoczne.

Jeśli nawet z  różnych względów (choćby 

krytyczności instalacji) połączenie z  siecią 

przedsiębiorstwa nie zawsze jest pożądane, 

termostaty cyfrowe oferują coś, czego nie 

zapewniają ich analogowi koledzy – możliwość 

programowania, tj. sterowania temperaturą 

nie tylko na podstawie różnicy między warto-

ścią rzeczywistą a zadaną, ale także w oparciu 

o  konkretny harmonogram uwzględniający 

np. porę dnia (przy pracy 1- lub 2-zmianowej) 

czy obłożenie danej linii.

Temperatura na życzenie
O programowalności termostatów cyfro-

wych przesądza obecność procesora (mikro-

kontrolera), przetwarzającego sygnał analo-

gowy z obwodu pomiaru temperatury w sygnał 

cyfrowy, który po dalszej obróbce jest wyświe-

tlany w  interfejsie użytkownika w  postaci 

konkretnej wartości liczbowej, a  przesłany 

dalej, może stanowić podstawę efektywnego 

zarządzania gospodarką cieplną i  energe-

tyczną całego zakładu. 

Generalnie każdy system cyfrowej regulacji 

temperatury składa się z czterech podstawo-

wych komponentów: układu I/O (wyświetlacza 

i  klawiatury lub ekranu dotykowego), układu 

pomiaru temperatury, procesora i układu zasi-

lania. W  praktyce jednak jego budowa jest 

dużo bardziej skomplikowana i obejmuje także 

m.in. zegar czasu rzeczywistego, sterow-

niki przekaźników czy przekaźniki urządzeń 

grzewczych/chłodniczych. Razem tworzą 

one złożony układ, którym można sterować 

na różnych poziomach zaawansowania – od 

prostego ustawienia temperatury w  zależ-

ności od czasu po funkcję dogrzewania 

pomieszczeń/instalacji. Najprostsze modele 

– podobnie jak termostaty zegarowe (patrz: 

ramka) – pozwalają zdefiniować temperaturę 

dla 2, 4 lub 6 okresów w ciągu dnia w jednym 

cyklu, tj. bez podziału na dni tygodnia. Bardziej 

zaawansowane rozwiązania oferują oddzielny 

harmonogram weekendowy, łącznie z możli-

wością wyszczególnienia konkretnych dni 

weekendu, lub możliwość zdefiniowania 

temperatury dla każdego dnia oddzielnie. 

Inaczej niż w ich zegarowych odpowiednikach 

temperatura ta może być ustawiana dowolnie, 

tj. wybierana indywidualnie dla każdego punktu 

harmonogramu, i  zmienia się automatycznie 

wraz ze zmianą okresu grzania/chłodzenia. 

Istnieje jednak także możliwość jej zabloko-

wania na określony czas i  automatycznego 

wznowienia pracy systemu według harmono-

gramu po upływie owego okresu. 

Co więcej, część dostępnych na rynku 

termostatów cyfrowych wyposażona jest 

w bardzo przydatną funkcję automatycznego 

włączania dmuchawy obiegowej w  określo-

nych odstępach czasu (np. co 5-10 minut), 

nawet jeśli urządzenie grzewcze/chłod-

nicze jest wyłączone. Zapewnia to obieg 

powietrza w  pomieszczeniu/instalacji, a  tym 

samym umożliwia dłuższe utrzymanie zadanej 

temperatury. Ma to bardzo istotne znaczenie 

z punktu widzenia energooszczędności insta-

lacji: wiele badań wskazuje bowiem, że 

niewłaściwe zaprogramowanie temperatury  

i/lub dopuszczenie do powstania zbyt dużych 

różnic między wartością zadaną a  rzeczy-

wistą prowadzi do zbytniego obciążenia urzą-

dzeń grzewczych/chłodniczych, które – chcąc 

nadrobić tę różnicę – pracują z maksymalną 

mocą, co summa summarum niemal do zera 

redukuje oczekiwane oszczędności energii.

Termostat w sieci IoT
Termostaty cyfrowe mają jeszcze jedną 

istotną właściwość: dzięki dostępności proce-

sora i  portu komunikacyjnego mogą zostać 

przyłączone do sieci na takich samych zasa-

dach, jak inne urządzenia pracujące w sieciach 

przemysłowych (np. czujniki, sterowniki 

PLC). W praktyce oznacza to, że dysponują 

unikalnym identyfikatorem, dzięki któremu są 

widoczne dla innych obiektów w sieci, a tym 

samym mogą z  nimi wymieniać informacje. 

Podstawową zaletą takiej komunikacji jest 

możliwość porozumiewania się z urządzeniami 

grzewczymi/chłodniczymi, ale nie tylko: jeśli 

mikrokontroler termostatu obsługuje proto-

koły komunikacyjne stosowane w danej sieci, 

możliwe jest także „podpięcie” go do konkret-

nego węzła komunikacyjnego i przesył gene-

rowanych przez niego danych przez bramę 

sieciową do struktur wyższego rzędu, w tym 

centralnej bazy danych. A  to umożliwia ich 

wykorzystanie w szerszych analizach, np. jako 

podstawę do tworzenia rozbudowanych 

raportów na temat trendów.

Do komunikacji między termostatem 

a  obsługiwanymi przez niego urządzeniami 

stosuje się albo protokoły narzucone przez 

producenta, albo uniwersalny protokół Open-

Therm (OT) wprowadzony na rynek w 1996 r. 

TERMOSTAT ZEGAROWY:  
NA GRANICY DWÓCH ŚWIATÓW 
Pewnym kompromisem między analogowymi a cyfrowymi regulatorami 
temperatury są termostaty zegarowe, które bazują na harmonogramach 
czasowych sterowanych wbudowanym zegarem. Konstrukcje tego 
typu należą do analogowych, ale zapewniają ograniczone możliwości 
programowania temperatury. Najprostsze z nich umożliwiają ustawienie 
dwóch okresów: chłodniejszego i cieplejszego, powtarzanych każdego 
dnia (w tym w weekendy). Ma to sens w przypadku regulacji temperatury 
otoczenia w sytuacji pracy 1- lub 2-zmianowej, gdy w nocy nie ma 
konieczności ogrzewania hali. Bardziej zaawansowane konstrukcje pozwalają 
ustawić kilka okresów chłodniejszych i cieplejszych. Niezależnie od ich liczby 
można jednak zaprogramować tylko dwie temperatury (analogicznie: niższą 
i wyższą). 
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w  celu uniezależnienia wymiany danych 

między urządzeniami od tego, gdzie, kiedy 

i przez kogo zostały wytworzone. W modelu 

OpenTherm komunikacja ta jest dwukierun-

kowa, przy czym termostat funkcjonuje tu 

jako sterownik (master), zaś urządzenie wyko-

nawcze – jako jednostka podrzędna (slave). 

Oba urządzenia mogą być od siebie oddalone 

nawet o  50 metrów. Co więcej, najnowsza 

wersja protokołu (3.0) dzięki dodatkowej 

bramce z dwoma interfejsami (master i slave) 

pozwala na połączenie termostatu z większą 

liczbą urządzeń wykonawczych.

Z kolei do komunikacji z  urządzeniami 

wyższego rzędu (sterownikami PLC, centralną 

bazą danych) realizowanej w sieci IoT wyko-

rzystuje się najczęściej otwarty protokół OPC 

UA lub lżejszy i prostszy MQTT. Oba bazują na 

wzorcu publikacja/subskrypcja, w którym dane 

publikowane są na serwerze w  określonych 

interwałach czasowych lub jedynie wówczas, 

gdy ulegają zmianie. W tym modelu komuni-

kacji każdy klient (urządzenie) może uzyskać 

dostęp do serwera, aby otrzymać wgląd 

w najnowsze dane. Co więcej, komunikacja ta 

inicjowana jest na „brzegu” z wykorzystaniem 

komunikatów wychodzących, dzięki czemu nie 

wymaga stałego nadzoru ze strony działu IT.

To jednak nie jedyne funkcje komunikacyjne, 

jakie oferują nowoczesne termostaty cyfrowe. 

Podobnie jak w przypadku innych typów urzą-

dzeń przemysłowych, ich interfejsy coraz 

częściej dostępne są nie tylko z  poziomu 

panelu sterowania, ale także w przeglądarce 

internetowej lub w formie aplikacji na tablety 

czy smartfony. Umożliwia to obsługę termo-

statu na odległość – z  dowolnego miejsca 

pozostającego w  zasięgu sieci. Wymaga 

jednak wyposażenia regulatora w  moduł 

sieci krótkiego i/lub dalekiego zasięgu, takiej 

jak Wi-Fi, Sub 1 GHz, ST BALUN, Sigfox, 

Bluetooth czy Open Thread. 

Sztywne ramy inteligencji
Termostatom wyposażonym w opcje łącz-

ności bezprzewodowej daleko jednak do 

standardu przemysłowego – podobnie 

zresztą jak regulatorom określanym mianem 

„inteligentnych”. Co ciekawe, w przeciwień-

stwie do wielu innych segmentów rynku, 

w  których o  inteligencji urządzeń decyduje 

często swada ich producentów, w  przy-

padku termoregulatorów inteligencja ta 

została dokładnie zdefiniowana i  opisana 

zestawem kryteriów. Zestaw ten – opraco-

wany przez amerykańską Agencję Ochrony 

Środowiska (EPA) na potrzeby przyznawania 

symbolu „Energy Star” – obejmuje m.in. łącz-

ność bezprzewodową, automatyczne dosto-

sowanie ustawień temperatury do preferencji 

użytkownika i godzin obecności w obiekcie, 

możliwość gromadzenia danych temperatu-

rowych i  sprzętowych z opcją ich śledzenia 

i zarządzania, szybkie przechodzenie w stan 

czuwania (oszczędność energii), a także regu-

larne aktualizacje oprogramowania.

Aby spełnić te kryteria, niezbędne są cztery 

podstawowe elementy: sztuczna inteligencja, 

wbudowana pamięć z  funkcją tworzenia 

kopii zapasowej, czujnik obecności/ruchu 

i  odbiornik GPS. Algorytmy sztucznej inte-

ligencji oparte na sieciach neuronowych 

umożliwiają termostatowi tworzenie „mapy” 

zachowań i  preferencji użytkowników, aby 

na tej podstawie dostosowywać się auto-

matycznie do owych zachowań. Dzięki temu 

po pewnym czasie nie trzeba już progra-

mować urządzenia – system zrobi to za 

nas, dostosowując temperaturę do pory 

dnia, strefy obiektu, a  nawet temperatury 

zewnętrznej. Z kolei czujnik obecności/ruchu 

pozwala sterować nią w zależności od tego, 

czy w danej strefie lub pomieszczeniu znaj-

dują się ludzie. Zaś odbiornik GPS oferuje 

funkcję geolokalizacji, która pozwala stwier-

dzić, czy użytkownik opuścił obiekt, gdzie 

się aktualnie znajduje i  kiedy wróci. Umoż-

liwia to nie tylko zmniejszenie intensywności 

grzania/chłodzenia na czas nieobecności, ale 

także zwiększenie jej na tyle wcześnie, aby po 

dotarciu do obiektu temperatura rzeczywista 

odpowiadała zadanej.

Kompromisowy PID
Rozwiązania takie nie są pieśnią przyszłości: 

jak wylicza firma analityczna Mordor Intelli-

gence, w 2019 r. rynek inteligentnych termo-

statów wart był niemal 850 mln dolarów, a do 

2025 r. jego wartość ma wzrosnąć do niemal 

2,9 mld dolarów, tj. średnio o 23,1% rocznie. 

Już w 2016 r. firma Berg Insight donosiła, że 

z urządzeń tych korzysta ponad 10 mln Euro-

pejczyków i  Amerykanów. W  zdecydowanej 

większości były to jednak gospodarstwa 

domowe. Segment inteligentnych termostatów 

do zastosowań przemysłowych wciąż znaj-

duje się w powijakach i minie jeszcze zapewne 

kilka lat, zanim przemysłowcy przekonają się 

do tych rozwiązań. Nie jest to zresztą tylko 

kwestia przekonania: dostępne na rynku urzą-

dzenia są bowiem tworzone głównie na użytek 

domowy – brakuje im odporności, funkcjonal-

ności istotnych z punktu widzenia przemysłu, 

a nawet tak prozaicznego elementu jak możli-

wość zaawansowanego sterowania uprawnie-

niami dostępu.

Dlatego jak na razie dużo większą popular-

nością cieszą się tutaj regulatory PID (propor-

cjonalno-całkująco-różniczkujące) – swoisty 

kompromis między sztuczną inteligencją 

a  wymogami przemysłowymi. W  1995  r. 

szacowano, że stanowią one nawet 90% 

regulatorów stosowanych w  przemyśle. Nie 

dziwi to, biorąc pod uwagę, że zapewniają 

bardzo wysoką dokładność regulacji, a jedno-

cześnie stale analizują funkcjonowanie całego 

systemu, dostosowując swoją pracę do jego 

specyfiki. Dobrym przykładem może być 

tu regulacja temperatury w  pomieszczeniu: 

inaczej niż klasyczny termostat, regulator PID 

włączy grzanie/chłodzenie wcześniej, aby 

o zdefiniowanej godzinie temperatura odpo-

wiadała wartości zadanej. Optymalny czas 

załączenia urządzenia wykonawczego wyli-

czany jest na podstawie algorytmu składa-

jącego się z  trzech parametrów: P (propor-

cjonalnego), I (całkującego) oraz D (różnicz-

kującego), z  których pierwszy kompensuje 

uchyb bieżący, drugi – akumulację uchybów 

z przeszłości, a trzeci – przewidywane uchyby 

w przyszłości. 

Mechanizm taki świetnie sprawdza się 

zresztą nie tylko w procesach regulacji tempe-

ratury, ale też np. reaktorów chemicznych 

i  innych urządzeń o  w  miarę stałych para-

metrach pracy, a  jednocześnie narażonych 

na zakłócenia na wejściu. Przyjmuje się, że 

wyznacznikiem możliwości zastosowania 

regulatorów PID jest łagodna dynamika pracy 

urządzenia, co wyklucza choćby obsługę 

serwomechanizmów. 

Czy inteligentne termostaty w  końcu 

zastąpią regulatory PID? Wydaje się, że 

w niektórych aplikacjach, głównie z zakresu 

obsługi ogrzewania, chłodzenia i  wenty-

lacji, jest to możliwe. Wiele zależy jednak od 
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specyfiki samej branży przemysłowej. Można 

sobie wyobrazić, że już dziś mogłyby one 

być z powodzeniem stosowane w tzw. prze-

myśle czystym, czyli np. produkcji elektro-

niki. Jednak w  trudnych warunkach pracy 

(np. wysokiego zapylenia, wilgotności) muszą 

najpierw zyskać odpowiedni rynsztunek: 

wodoszczelne i pyłoszczelne obudowy, folio-

wane konsole i wysoką odporność na uszko-

dzenia mechaniczne.

Termostaty do form 
wtryskowych: podobne  
tylko z nazwy

O ile termostaty przemysłowe ogólnego 

przeznaczenia mają postać kompaktowych 

urządzeń wielkości ludzkiej dłoni, o tyle urzą-

dzenia tworzone z myślą o regulacji tempera-

tury form wtryskowych, choć również nazy-

wane termostatami (lub termoregulatorami), 

niewiele mają wspólnego ze swoimi uniwersal-

nymi odpowiednikami. Co prawda także i one 

umożliwiają sterowanie temperaturą obiektu 

(w tym przypadku formy wtryskowej) przez 

odpowiednie podgrzewanie lub chłodzenie 

cieczy procesowej, ale robią to w nieco inny 

sposób.

Po pierwsze, jako medium termostatu-

jące wykorzystuje się tu nie tylko wodę, ale 

także olej diatermiczny. Woda stosowana jest 

przede wszystkim w  przypadku relatywnie 

niskich temperatur eksploatacji – do ok. 95ºC 

(w przypadku pracy z wodą pod ciśnieniem do 

ok. 160ºC), zaś olej może pracować w tempera-

turach wyższych – nawet powyżej 300-400ºC. 

Na rynku dostępne są także urządzenia z dwoma 

obiegami: wodnym i olejowym, co zapewnia im 

większą uniwersalność zastosowań. 

Po drugie, termostaty do form wtrysko-

wych wyposażone są w pompę, która tłoczy 

ciecz roboczą do i z układu, a  także grzałkę 

lub – w  najbardziej wydajnych modelach 

– sprężarkę odpowiedzialną za podgrzewanie 

cieczy roboczej. Są więc złożonymi konstruk-

cyjnie systemami o  wadze kilkudziesięciu 

kilogramów, a o ich wydajności decyduje nie 

objętość pamięci i zakres regulacji, lecz moc 

grzania, moc chłodzenia i wydajność pompy. 

I po trzecie wreszcie, mają one do speł-

nienia nieco inną funkcję: nie regulują bowiem 

temperatury komponentów maszyn i  urzą-

dzeń, chroniąc je tym samym przed niekorzyst-

nymi warunkami termicznymi, lecz temperaturę 

samej formy wtryskowej, a  konkretnie: znaj-

dującego się w niej tworzywa. Ma to istotne 

konsekwencje dla sposobu funkcjonowania 

termostatu: musi on bowiem zarówno bardzo 

precyzyjnie utrzymywać temperaturę formy 

w  trakcie plastyfikacji na zadanym, wysokim 

poziomie, jak i równie precyzyjnie sterować nią 

TERMOSTATY DLA PRZEMYSŁU

OCHRONA PRZED MROZEM

Firma SAN Electro Heat wprowadziła na rynek elektroniczny termostat ELTC 05 do pomiaru temperatury 
zewnętrznej oraz temperatury powierzchni np. rur. Urządzenie jest wyposażone w długą kapilarę, zaś wejście 
zasilania zabezpieczone jest za pomocą dławic kablowych i zacisków. Całość umieszczono w odpornej na warunki 
atmosferyczne obudowie z tworzywa sztucznego. Podstawowym zadaniem termostatu jest ochrona przed mrozem: 
system automatycznie załącza się w momencie, gdy mierzona temperatura spadnie do lub poniżej 3ºC.

www.san-as.com

DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Termostat, który może być stosowany w przemyśle morskim? Urządzenie tego typu można znaleźć w ofercie firmy 
Danfoss. Model KPS79 z kapilarą o długości przewodu 2 m może pracować w temperaturze od -40 do 70ºC, zaś dzięki 
dodatkowemu zbrojeniu czujnik jest w stanie wytrzymać temperatury rzędu nawet 200ºC. Dzięki wysokiemu stopniowi 
ochrony IP67 termostat jest odporny na oddziaływanie wilgoci, kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń.

www.danfos.com

EKOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO W JEDNYM

Termostat ERP BBX z serii EcoFlex firmy Cotherm łączy funkcje regulacji temperatury z energooszczędnością 
i podwyższonym bezpieczeństwem działania – wszystko dzięki zestawowi dwóch kapilar: podstawowej i awaryjnej, 
z których druga załącza się automatycznie w przypadku awarii pierwszej. Zakres temperatury urządzenia wynosi od 
0 do 115ºC, zaś dla kapilary awaryjnej – od 70 do 125ºC. Co więcej, termostat dysponuje funkcją ECO, która definiuje 
optymalną temperaturę pracy układu w trybie oszczędzania energii.

www.cotherm.com

MIĘDZY PROSTYM TERMOSTATEM A PLC

SmartPID M5 PRO to przykład regulatora temperatury PID dedykowanego branży przemysłowej. Produkt firmy 
SmartPID dysponuje całym szeregiem cech pozwalających zaliczyć go do urządzeń wysokiej klasy: wbudowaną 
pamięcią z opcją automatycznego odzyskiwania danych, funkcją automatycznej aktualizacji, głośnikiem, możliwością 
obsługi kart uSD, łącznością Wi-Fi i Bluetooth oraz całym szeregiem wyjść do podłączenia sterowników, przełączników 
i kart rozszerzeń. Co więcej, można go wyposażyć aż w cztery różne typy sond temperaturowych. Zaś całość danych 
prezentowana jest na dużym, kolorowym wyświetlaczu z interaktywnym menu.

www.smartpid.com
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w trakcie chłodzenia detalu, tak aby zapewnić 

jak najlepszą, powtarzalną jakość gotowej 

wypraski. W  praktyce sprowadza się to do 

dbania o to, aby temperatura nie spadała ani 

zbyt wolno, ani zbyt szybko. W pierwszym przy-

padku tworzywo nie zastygnie bowiem dosta-

tecznie przed wyjęciem z formy, zaś w drugim 

może dojść do powstania odkształceń, 

naprężeń, a nawet pęknięcia wypraski. Proces 

ten nie może zachodzić zbyt wolno także 

z  innego powodu: ponieważ studzenie formy 

zajmuje nawet ok. 60% czasu przygotowania 

wypraski, zbyt długie chłodzenie może znacznie 

ograniczyć wydajność produkcji.

Wszystko to – w  połączeniu z  ogromną 

wrażliwością wyprasek na wszelkie zmiany 

parametrów otoczenia – sprawia, że w przeci-

wieństwie do swoich uniwersalnych odpowied-

ników termostaty do form wtryskowych już 

dawno wyszły z fazy analogowej. Mało tego: 

pod względem zakresu funkcjonalności często 

niewiele ustępują najbardziej zaawansowanym 

systemom maszynowym dostępnym na rynku. 

Standardem stała się tu już nie tylko łączność 

sieciowa i ekrany dotykowe, ale także zaawan-

sowane algorytmy umożliwiające m.in. zmianę 

temperatury formy w czasie cyklu względem 

krzywej grzania i chłodzenia, aby zredukować 

czas chłodzenia przy jednoczesnej poprawie 

jakości wypraski. Co więcej, niektóre modele 

dysponują możliwością pracy w  podci-

śnieniu w przypadku nieszczelności instalacji, 

a także funkcją ostrzegania o niskim poziomie 

płynu lub przeciążeniu pompy – wszystko 

po to, by zapewnić stałą jakość wypraski 

nawet w skrajnie niesprzyjających warunkach 

otoczenia.

Z przemysłowymi termostatami ogólnego 

przeznaczenia łączą je właściwie tylko czujniki 

temperatury, odpowiadające gamą tym stoso-

wanym w klasycznych termostatach. Duża część 

wykorzystuje w tej roli także regulatory PID. 

WYBRANE TERMOSTATY DO FORM WTRYSKOWYCH

DO WYPRASEK Z TWORZYW TECHNICZNYCH

Termostaty z serii HC firmy Ecoflow Heating & Cooling Systems zostały stworzone specjalnie z myślą o obsłudze 
wyprasek wykonanych z tworzyw technicznych, takich jak PA, PC czy POM. Wyposażone w inteligentne sterowanie 
mikroprocesorowe, umożliwiają generowanie zmiennej temperatury formy w czasie cyklu względem programowalnej 
krzywej grzania i programowalnej krzywej chłodzenia, co przekłada się na krótszy czas chłodzenia i poprawę 
jakości wypraski. Wszystkie wyposażone są w wydajne sprężarki typu scroll, a także cały zestaw zaawansowanych 
komponentów, w tym automatyczny zawór by-pass w obiegu wodnym, presostat niskiego i wysokiego ciśnienia, 
manometr ciśnienia wody, termostat przeciwzamrożeniowy i czujnik przepływu.

www.ecoflow.pl

DO WYSOKICH TEMPERATUR

Firma Industrial Frigo wprowadziła na rynek model termostatu TC500 bazujący na systemie termoregulacji 
hydropneumatycznej Hydrofog Cooling, który może pracować w ekstremalnie wysokich temperaturach do 500ºC, 
a mimo to nie wymaga oleju diatermicznego. Wszystko dzięki wykorzystaniu możliwości termicznych samej wody, 
co przekłada się bezpośrednio na wymiary i wydajność urządzenia: termostat jest bowiem mniejszy od swoich 
tradycyjnych odpowiedników, a jednocześnie góruje nad nimi efektywnością w stosunku do mocy zainstalowanej.  
A do tego dzięki zaawansowanemu sterownikowi PLC może kontrolować do 12 obiegów, każdy o innej temperaturze.

www.industrialfrigo.pl

INTELIGENTNE DOSTRAJANIE

Dynamiczny termostat Variotherm firmy Braun – dzięki dwukanałowemu regulatorowi (sterowanie zewnętrzne 
lub wewnętrzne za pomocą regulatora PID) – na bieżąco dostosowuje swoją pracę do zmiennych warunków 
procesowych. Funkcja ta pozwala osiągnąć określone efekty wyprasek niedostępne przy użyciu konwencjonalnych 
termostatów, takie jak wyjątkowo gładkie powierzchnie, powierzchnie przeciwodblaskowe czy antybakteryjne 
(samoczyszczące). Dzięki śledzeniu temperatury w czasie rzeczywistym, a także pomiarom przepływu i mocy cieplnej 
Variotherm umożliwia także m.in. redukcję śladów łączenia, poprawę właściwości przepływowych oraz produkcję 
części o bardzo cienkich ściankach i/lub odpornych na rozciąganie i naprężanie – i to w krótszym czasie i przy 
mniejszych siłach zwierania.

www.vgt.com.pl

DWA W JEDNYM

Seria termostatów Termotech firmy Dega wyróżnia się tym, że łączy różne właściwości w jednej obudowie. 
Urządzenie Termotech Plus nie tylko może pracować w dwóch trybach: z wykorzystaniem wody lub oleju, ale 
dzięki zaawansowanej pompie z funkcją ciśnienia i podciśnienia reguluje temperaturę formy nawet w przypadku 
nieszczelności układu. Z kolei Termotech Duplo jest de facto połączeniem dwóch niezależnych termostatów w jednej 
obudowie, co zapewnia możliwość efektywnego wykorzystania przestrzeni i sterowania kilkoma obiegami za pomocą 
jednego urządzenia.

www.solexo.pl
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MUEHSAM ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU
ul. Zagnańska 149 C, 25-563 Kielce
tel.: (41) 343 51 32
e-mail: info@muehsam.pl, www.muehsam.pl

W portfolio firmy można znaleźć wszystkie 

niezbędne jednostki do chłodzenia, 

jak i  do stabilizacji temperatury podczas 

procesu produkcyjnego. Jedną z  najnow-

szych propozycji z  oferty są termochillery 

włoskiego producenta, firmy Blauwer, seria 

WTC o bardzo szerokim zakresie temperatur 

+5-90°C. Taki zakres gwarantuje największą 

elastyczność produkcji. Jednostka jest 

w stanie chłodzić proces niższą temperaturą 

niż jest w  centralnym układzie chłodzenia, 

co znacząco obniża koszty eksploatacyjne 

w stosunku do obniżenia temperatury całego 

układu dla pojedynczych maszyn. Może także 

pracować jako termostat stabilizujący tempe-

raturę do 90°C.

W swojej ofercie Muehsam Rozwiązania Dla 

Przemysłu posiada pełną gamę chillerów od 

4 do 1200 kW mocy chłodniczej. Idąc w ślad 

rozporządzeń dotyczących czynników chłod-

niczych, firma wykonuje jednostki pracujące na 

naturalnych czynnikach chłodniczych, takich 

jak propan (R290) czy CO2 (R744) lub czyn-

nikach chłodniczych o najniższym parametrze 

GWP (R513A, R1234ze). Każdy z  chillerów 

można dodatkowo wyposażyć we  wbudo-

wany free-cooler, pompę rezerwową, komu-

nikację zewnętrzną lub wykonać jednostkę 

dedykowaną dla klienta.

Pełna gama free-coolerów od 40 do 

1100 kW mocy chłodniczej, pracujących na 

glikolu lub samoosuszających się, pracują-

cych na wodzie, pozwala firmie dobrać odpo-

wiednie urządzenie do każdego projektu. 

Muehsam Rozwiązania Dla Przemysłu projek-

tuje oraz wykonuje nowe układy chłodzenia, 

charakteryzujące się najwyższą niezawodno-

ścią oraz bardzo małą energochłonnością, co 

daje bezpośrednie korzyści użytkownikom.

Stosowane przez firmę wysokotempera-

turowe pompy ciepła pozwalają na wykorzy-

stanie ciepła odpadowego do innych etapów 

produkcyjnych, jak np. suszenie tworzywa lub 

do ogrzewania hal produkcyjnych, przestrzeni 

biurowych czy magazynu.

Poza samymi urządzeniami firma Muehsam 

Rozwiązania Dla Przemysłu oferuje również 

kompleksowe instalacje systemów chło-

dzenia, zarówno glikolowe, jak i bezglikolowe, 

oparte na wodzie. Gwarantuje kompleksową 

obsługę, rozpoczynając od projektu, przez 

wykonanie instalacji do późniejszego serwisu. 

Każdy projekt firma traktuje indywidualnie, co 

gwarantuje klientom maksymalnie energo-

oszczędny układ zapewniający stabilną i beza-

waryjną pracę przez wiele lat.

Poza nowymi instalacjami, firma Muehsam 

Rozwiązania Dla Przemysłu zajmuje się 

również optymalizacją istniejących układów 

chłodzenia. Stosowane rozwiązanie Smart-

cooling pozwala na zwiększenie efektywności 

energetycznej. Redukcja kosztów sięga do 

80% w stosunku do tradycyjnych rozwiązań.

Indywidualne podejście do każdego 

projektu gwarantuje dobór oraz zaprojekto-

wanie jednostki tak, aby zmaksymalizować jej 

wydajność, minimalizując koszty pracy, a  to 

wszystko w bardzo atrakcyjnej cenie. 

Wszechstronna oferta systemów chłodzenia  
od Muehsam Rozwiązania Dla Przemysłu

Firma Muehsam Rozwiązania Dla 
Przemysłu jest dostawcą i  wyko-
nawcą centralnych systemów chło-
dzenia dla przemysłu przetwórstwa 
tworzyw sztucznych, jak również 
innych branży, gdzie niezbędnym 
elementem procesu jest chłodzenie. 
Wykonuje nowe instalacje, dostar-
cza jednostki przymaszynowe oraz 
optymalizuje istniejące już układy.

Artykuł sponsorowany
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Vikk – Systemy chłodzenia dla przemysłu
Asten Group Sp. z o.o.
ul. Bór 77/81
42-202 Częstochowa

tel.: (34) 363 37 75
kom.: 696 477 838
biuro@vikk.pl, www.vikk.pl
Vikk jest marką handlową AstenGroup Sp. z o.o.

Oferta zawiera:
– agregaty wody lodowej, 

– chłodnice wentylatorowe, 

– kompletne centralne systemy chłodzenia 

maszyn,

– odzysk ciepła odpadowego,

– projektowanie systemów chłodzenia 

maszyn, 

– serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urzą-

dzeń chłodniczych. 

Głównym obszarem zastosowania urzą-

dzeń marki Vikk jest zasilanie cieczą chłodzącą 

wtryskarek, rozdmuchiwarek, wytłaczarek, 

pras hydraulicznych, zgrzewarek laserowych, 

urządzeń wentylacyjnych oraz procesów tech-

nologicznych. 

W ofercie marki znajdują się urządzenia stan-

dardowe – wydajne, chłodzone powietrzem 

oraz wodą agregaty chłodnicze w  zakresie 

mocy od 2 do 2 500 kW, służące do budowy 

centralnych systemów chłodzenia maszyn 

a  także urządzenia dedykowane – agregaty 

przeznaczone do chłodzenia w procesie wyci-

nania laserowego, ekstruzji, spawania, obróbki 

metali metodą CNC, produkcji folii metodą 

wytłaczania z rozdmuchem, blow molding oraz 

do zastosowań precyzyjnych. 

Vikk – specjalista  
od rozwiązań chłodniczych

Marka Vikk zajmuje się wdraża-
niem rozwiązań chłodniczych prze-
znaczonych dla przemysłu – dys-
trybucją agregatów wody lodo-
wej i  chłodnic wentylatorowych, 
dostawą i montażem kompletnych 
instalacji chłodniczych oraz serwi-
sem gwarancyjnym i pogwarancyj-
nym urządzeń chłodniczych. 

O FIRMIE
Marka Vikk jest częścią 
struktury Asten Group 
Sp. z o.o., która od 20 lat 
działa na rynku w branżach: 
przetwórstwo tworzyw 
sztucznych, wentylacja, 
klimatyzacja i chłodnictwo, 
projektowanie graficzne 
oraz zarządzanie zasobami 
ludzkimi.

Systemy chłodzenia 
dla przemysłu

www.vikk.pl

Szeroka gama chłodziarek przemysłowych 
dostępnych z polskiego magazynu



Systemy chłodzenia 
dla przemysłu

www.vikk.pl

Szeroka gama chłodziarek przemysłowych 
dostępnych z polskiego magazynu



LEPSZA STRONA 
TECHNIKI



ELBI-Wrocław Sp. z o.o.
ul. Muchoborska 4a
54-424 Wrocław
tel.: +48 71 333 00 33
e-mail: elbi@elbi.com.pl
www.elbi.com.pl
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Lifocolor Farbplast Sp.z o.o.
ul B. Raczkowskiego 2, 85-862 Bydgoszcz
tel.: (52) 323 81 60, fax: (52) 323 81 70
sekretariat@lifocolor.pl, handel@lifocolor.pl, www.lifocolor.pl

Oddział w Bydgoszczy
Produkcja w Bydgoszczy realizowana jest na wszystkich dostępnych nośnikach polimerowych.

Wysoko wykwalifikowane kadry w laboratorium i na produkcji, z nowoczesnym wyposażeniem,

gwarantują właściwy dobór barwy, jego powtarzalność i weryfikację. Produkcja na liniach o  różnej 

wydajności, pozwala na optymalne dopasowanie do wymagań klientów i  elastyczne wykorzystanie 

potencjału linii do granulacji.

Oferowane produkty: 
I LIFOX ANTYUTLENIACZE          I LIFOSTAB STABILIZATORY UV,

I LIFOLAS ŚRODKI DO SPAWANIA I ZNAKOWANIA LASEROWEGO        I LIFOCOLOR EFFECTS

I LIFOFLAM UNIEPALNIACZE        I LIFOSLIP ŚRODKI POŚLIZGOWE       I LIFOCOLOR WPC

I LIFOSTAT ANTYSTATYKI        I LIFOCOLOR BIO        I LIFONUK ŚRODKI NUKLEIDUJĄCE.

Zakłady produkcyjne realizujące dostawy do klientów w całej Europie:
– Lifocolor Farben GmbH & Co KG; Lichtenfels, Niemcy,

– Lifocolor Farbplast Sp.z o.o.; Bydgoszcz, Polska,

– Lifocolor s.r.o.; Brno, Republika Czeska,

– Lifocolor s.a.r.l.; Bellignat, Francja.

Lifocolor Farbplast 
– barwniki standardowe i specjalistyczne,  
szeroki wybór środków modyfikujących

Lifocolor Farbplast Sp. z o.o. 
to firma z  ponad 25-letnią 
tradycją w  projektowaniu, 
opracowywaniu i  produk-
cji barwników do przemysłu 
tworzyw polimerowych.
Cztery oddziały w  Euro-
pie stanowią o sile i uniwer-
salności firmy w dobieraniu 
kolorów dla projektów glo-
balnych i indywidualnych.
Obsługiwane branże to: 
przemysł opakowaniowy, 
małe i  duże AGD, kosme-
tyka, farmacja, meble ogro-
dowe, zabawki, prze-
mysł samochodowy i wiele 
innych. 
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21. edycja Colour Vision  
od Gabriel-Chemie

Firma Gabriel-Chemie przygotowała kolejną, 

21. edycję kolekcji Colour Vision. Każdego roku 

doświadczeni poszukiwacze trendów i nowa-

torscy koloryści aktywnie pracują nad tren-

dami jutra, aby móc stworzyć nową kolekcję 

Colour Vision. Tegoroczna edycja charaktery-

zuje się mnogością optycznych i dotykowych 

efektów specjalnych wynikających z  połą-

czenia marmurkowania i  znakowania lase-

rowego oraz unikalnego efektu i naturalnych 

kolorów. W odpowiedzi na obecne, niepewne 

czasy firma opracowała dwa wiodące tematy: 

RE-KINDLE YOUR SPIRIT (Rozpal ponownie 

swojego ducha) i RE-WAKE YOUR SENSES 

(Obudź ponownie swoje zmysły), które mają 

odzwierciedlać nowy początek i dać ludziom 

odwagę oraz pewność siebie na przyszłość. 

Pierwszy temat wiodący RE-KINDLE YOUR 

SPIRIT powstał w wyniku obserwacji nastrojów 

społecznych i  obecnej sytuacji. Rośnie presja 

w pracy i życiu prywatnym, wszystko następuje 

szybciej. Zachodzące zmiany w społeczeństwie, 

gospodarce, polityce i sferze prywatnej są wyni-

kiem roku niepewności. Wymagana jest wysoka 

elastyczność, czy zdystansowanie się od hołu-

bionych przyzwyczajeń i  zwyczajów codzien-

ności. Zmusza nas to do przemyślenia dotych-

czasowego stosunku do życia. Świadomość 

ekologiczna i ochrona klimatu stają się priory-

tetami, co znajduje odzwierciedlenie we wzmo-

żonych działaniach ekologicznych. Na pierwszy 

plan wysuwają się tematy, takie jak potrzeba 

równowagi między życiem zawodowym 

a prywatnym, a także większy nacisk kładzie się 

na empatię i humanitaryzm. Poprzez RE-KINDLE 

YOUR SPIRIT, Gabriel-Chemie podkreśla pozy-

tywne zmiany i  pokazuje ten nowy styl życia 

poprzez nowoczesne kolory z efektami, zobra-

zowane przez metalizację tworzyw. Podczas gdy 

nowe marmurkowe i błyszczące efekty emanują 

pozytywnym duchem, a nowo stworzone natu-

ralne kolory wykonane z biopolimeru sygnalizują 

świadomość i działania ekologiczne firmy.

Drugi temat wiodący RE-WAKE YOUR 

SENSES również jest odpowiedzią na obecną 

sytuację społeczną. Z  racji pandemii ludzie 

doświadczają poczucia dużego dystansu 

społecznego i  izolacji. Zwyczajowe rytuały 

powitania, takie jak uściski dłoni i  objęcia, 

stały się obecnie niewłaściwymi. Przekłada się 

to na większą potrzebę dotykania i doświad-

czania produktów wszystkimi zmysłami. 

Paleta RE-WAKE YOUR SENSES ma na celu 

uwydatnienia powierzchni tworzywowych 

poprzez efekty dotykowe, które zapewnia 

unikalne znakowanie laserowe.

ColorForward 2022 od Avient
Obecna 16. edycja corocznego przewod-

nika z  trendami kolorystycznymi dla prze-

mysłu tworzyw sztucznych to debiut w  firmie 

Avient Corporation, która powstała z połączenia 

PolyOne i Clariant Masterbatch. Podobnie jak 

w poprzednich latach ColorForward 2022 przed-

stawia historie związane z  czterema trendami 

społecznymi, które mają wpływać świadomie lub 

nieświadomie na konsumentów w ciągu najbliż-

szych kilku lat. Każdy motyw zawiera również 

paletę pięciu powiązanych kolorów, które mają 

wywołać odpowiednią reakcję konsumentów. 

W tym roku obserwatorzy trendów Color-

Forward 2022 spodziewają się, że skutki 

pandemii COVID-19 utrzymają się przez jakiś 

czas, nawet jeśli szczepionki i terapie pozwolą 

światu powrócić do pewnego pozoru „normal-

ności”. Wpłynie to na trendy społeczne i reakcje 

konsumentów na kolor w  krótko- i  średnio-

terminiowej przyszłości. Zespół ColorForward 

przewiduje, że większość z nas wyjdzie z tego 

okresu blokady i  izolacji silniejszymi i  bardziej 

dojrzałymi, potencjalnie odkrywając talenty 

i  zainteresowania, o  których wcześniej nie 

wiedzieli. Zauważalny jest również rosnący trend 

w  kierunku narodowej samowystarczalności, 

ponieważ koronawirus ujawnił kruchość pole-

gania wyłącznie na globalnym łańcuchu dostaw. 

Zdaniem zespołu ekspertów nowe, zdalne 

podejście do pracy będzie kontynuowane nawet 

po opanowaniu pandemii, co utrudni znalezienie 

rozsądnej równowagi między życiem zawo-

dowym a prywatnym. Jednak ten trend zapewni 

również nowy poziom elastyczności i swobody. 

Na koniec zespół zwraca uwagę, że obecny 

kryzys uwidocznił słabości istniejącego systemu 

opieki zdrowotnej. Co przełoży się na przyspie-

szoną akceptację telemedycyny i innych nowych 

podejść do opieki nad pacjentem.

– W 2022 roku w ogólnej palecie kolorów 

dominują odcienie żółci, a wiele innych kolorów 

należy do rodziny żółtych. Na przykład wiele 

zieleni, czerwieni, pomarańczy i  niektórych 

błękitów ma silny wpływ żółci, tworząc poczucie 

ciepła relacji międzyludzkich, które są zrywane 

wskutek społecznej izolacji powstałej w wyniku 

pandemii. Ponadto żółtawe zielenie wskazują 

na naszą potrzebę ponownego połączenia się 

Trendy kolorystyczne na 2021 r.

Wg Instytutu Pantone rok 2021 będzie należeć do Ultimate Gray i Illumina-
ting Yellow. Dwa niezależne kolory, które podkreślają, jak różne elementy 
łączą się, aby się wzajemnie wspierać. Praktyczne i solidne, ale jednocze-
śnie ocieplające i optymistyczne.
A jak wyglądają trendy kolorystyczne na ten rok w branży tworzyw sztucz-
nych? Czym kierowały się firmy działające w  obszarze barwników przy 
wyborze danych palet kolorystycznych?
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z naturą i unikania „sztuczności”, w tym wszyst-

kich ekranów i  połączeń cyfrowych, których 

obecnie musimy nadmiernie używać – wyjaśnia 

Judith van Vliet, starszy projektant ColorWorks 

i lider zespołu ColorForward.

Zapach kolorów  
– podróż po świecie zapachów 
z Color Road 2021

Pod tytułem „Zapach kolorów” Lifocolor 

we współpracy z RENOLIT SE zaprezentował 

Color Road 2021 z najnowszymi trendami kolo-

rystycznymi dla produktów z tworzyw sztucz-

nych i  opakowań. Ponieważ zmysł węchu 

prowadzi bezpośrednio do świata ludzkich 

emocji. Jako najbardziej bezpośredni z  przy-

słowiowych pięciu zmysłów, ma największe 

znaczenie dla życia społecznego, a nie tylko dla 

przetrwania człowieka. Każdy zapach jest kodo-

wany w podświadomości i stanowi podstawę 

decyzji w  ciągu kilku sekund. – Powiązane 

odcienie kolorów są również przechowywane 

w tej bazie danych. Kolory stają się widocznymi 

zapachami, tłumaczeniami i  nośnikami prze-

kazu zapachowego – Verena Mundle z zespołu 

Color Road opisuje tajemniczy efekt przekazów 

emocjonalnych. Jeśli ludzie kojarzą zapach 

z  produktem lub kolorem, mogą go zapa-

miętać nawet dziesięć razy dłużej, jak odkrył 

badacz węchowy z Bochum, Hanns Hatt. Nic 

więc dziwnego, że wiele milionów inwestuje 

się w  badania i  rozwój zapachów, aby móc 

kierować decyzjami o zakupie.

Jak pokazuje edycja z 2021 roku, oryginalne 

zapachy cytryny, lawendy i  róży uwodzą świat 

trendów „Temptation”. W  modowym temacie 

„Apprelation” pochlebne są złożone zapachy 

aksamitnych, eleganckich win czy aromatycznej 

wanilii, a „Vitalizacja” przenosi widza w miejsca 

o szczególnie efektownych zapachach. Monika 

Haag, head of corporate design manage-

ment w  RENOLIT Group, zakłada, że takie 

emocjonalne doświadczenia będą zyskiwać na 

znaczeniu w przyszłości. – Im bardziej wzrasta 

anonimowość w naszym zdigitalizowanym życiu 

codziennym, tym więcej ludzi poszukuje auten-

tyczności i chce odczuwać osobiste uczucia.

Pokusa
Wizualne wrażenia cytryny, gerbery, klasycznej 

lawendy i dzikiej róży są bezpośrednio powią-

zane z ich własnym, specyficznym zapachem. 

Dzika róża zachwyca szlachetnością dzięki 

subtelnej równowadze pomiędzy suwerenną 

wzniosłością a  aksamitnym ciepłem, które 

pieści skórę. Kolor zastosowany do odpowied-

nich produktów i  opakowań zapewnia ciepło 

i bezpieczeństwo, ale jednocześnie zachwyca 

wysokiej jakości elegancją. Z  drugiej strony 

lawendowy ton urzeka swoim niepowtarzalnym 

zapachem i budzi nostalgiczne i  romantyczne 

uczucia. W Classy Lavender jest postrzegany 

jako niezwykle atrakcyjny, a jednocześnie niena-

rzucający się. Cytryna inspirowana cytryną jest 

świeża, egzotyczna i zawsze wygląda jak nowa. 

Kolor jest pożądanym elementem w  domu 

i staje się integralną częścią pomieszczeń, tak 

naturalny i świeży jak promień światła wpada-

jący przez okno. Świeży, owocowy zapach 

przypisany jest tonowi Gerbera, który działa 

pobudzająco i  orzeźwiająco, a dzięki silnemu 

działaniu przyciąga uwagę. Wszystkie kolory 

w  połączeniu z  jasnym językiem projekto-

wania stanowią ukierunkowane stwierdzenie 

w kreowaniu produktu.

Uznanie
To świat trendów, w  którym dominują 

neutralne kolory i  złożone zapachy. Dobre 

Bordeaux zawiera do 400 aromatów, a każde 

ziarno kawy zawiera ponad 800 – dwa 

symbole różnorodności w wyrażaniu miłości 

i uznania. Radość z obu produktów to wyra-

finowanie w  smaku, połączone z  kunsztem, 

dbałością o szczegóły oraz pasją doświadczo-

nego producenta. Innym ojcem chrzestnym 

tego trendu są wysokiej jakości materiały, 

takie jak ciemny marmur lub wyrafinowane 

powierzchnie; uosabiają elegancję, trwałość 

i  wartość. Wzory inspirowane naturalnym 

kamieniem lub ceramiką tworzą ciepłą, przy-

jemną atmosferę dzięki neutralnym kolorom. 

Kolory tego świata trendów to brąz, migdał, 

kubanitowa szarość i bordo.

Miękki migdałowy migdałowy kolor podkreśla 

wysokiej jakości, elegancki i złożony charakter 

produktu w projekcie. Cubanit Grey to wyjąt-

kowy zapach ekscytujących miast i polerowa-

nego metalu, który jest wyrafinowany i odważny, 

a jednocześnie klasyczny. Może to być również 

chłodna szarość ciętego kamienia, który został 

ukształtowany i  ukształtowany przez naturę. 

Równowaga i równość to doskonałe atrybuty, 

ale kolor ma również wyrafinowaną stronę. 

Dzięki swojemu klasycznemu wyglądowi może 

zapewnić stabilność, ale może również mieć 

rewolucyjny efekt w pomieszczeniu i wyglądać 

nowocześnie lub tradycyjnie w różnych kombi-

nacjach kolorów. Brązowawy opalizujący brąz 

łączy zmysłowe i urzekające ziarna kawy. Dzięki 

tej tonacji kolorystycznej można bawić się 

jasnymi przezroczystościami lub metalicznymi 

pigmentami, tworząc wartość i ekskluzywność. 

Stylowy burgund ma cechy dobrego czerwo-

nego wina: czasami jest trochę ciężki, a przez 

to wymagający i bardzo indywidualny w wyko-

naniu, w zależności od zastosowania również 

owocowy i nadaje produktowi tego coś.

Witalizacja
Morze oznacza świeżość, przestrzeń i wital-

ność. Głęboki, satysfakcjonujący oddech 

spowalnia i  odpręża, wszystko jest niebie-

skie. Niebieski to jednocześnie kolor, zapach 

i  kondycja. Delikatny niebieski puls Ocean 

Breeze daje uczucie lekkości i nadaje się na 

przykład do produktów pielęgnacyjnych. Ten 

modny kolor pasuje równie dobrze do natu-

ralnych zastosowań kosmetycznych, jak i do 

domowej strefy wellness. Niezbędne Acai 

Berry trafiło już do przemysłu spożywczego 

i  produktów lifestyle’owych. Modny, orzeź-

wiający i  wyrazisty odcień niebieskiego jest 

wszechstronny i  odpowiedni dla wszyst-

kich grup docelowych. Nasze baterie można 

naładować urzekającym tonem trawy cytry-

nowej. Nadaje ona również powierzchniom 

handlowym wyjątkową świeżość. Niezo-

bowiązującym partnerem jest świeży Pine 

Green, który łączy w sobie wyjątkowy zapach 

sosny i sosny. Odcień daje uczucie regeneracji 

i pomaga osiągnąć wewnętrzną równowagę. 

Jako kolorystyka ta zieleń nie jest ani ciemna, 

ani jasna, znajduje się na obszarze podobnym 

do lasu, stabilnym, spokojnym i  zrówno-

ważonym. Ton trendów jest odpowiednim 

akcentem dla projektów ścian i powierzchni, 

a także tekstyliów, mebli i akcesoriów. Świeża 

zieleń nadaje biurom, sklepom i branży hotelar-

skiej wymiar i kontrast.

Automotive Color Trends  
od BASF

Firma BASF zaprezentowała kolekcję Auto-

motive Color Trends („trendy kolorystyczne 

w motoryzacji”) na sezon 2020–2021, obejmu-
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jącą różnorodne odcienie i efekty możliwe do 

uzyskania w nowoczesnych powłokach lakier-

niczych dla branży motoryzacyjnej.

Projektanci z BASF Coatings z całego świata 

stworzyli kolekcję o  nazwie CODE-X, która 

obejmuje pełną paletę barw: od nowo skom-

ponowanych odcieni bieli po głębokie czernie, 

oczywiście bez pomijania żadnej z  inten-

sywnych barw pomiędzy tymi skrajnościami. 

Kolory stanowią inspirację dla projektantów 

pojazdów, które pojawią się na drogach za trzy 

do pięciu lat. Wiele powłok oferuje dodatkowe 

efekty wizualne lub specjalną teksturę zapew-

niającą również ciekawe wrażenia dotykowe.

Preferencje kolorystyczne na świecie są 

zróżnicowane – od zieleni złamanej szarością 

poprzez ciepłe beże aż po skalną szarość. 

W okresie, w którym nowe sposoby myślenia 

prowadzą do potężnego przewartościo-

wania w  stosunkach społecznych, tożsa-

mości i postępie, nowa kolekcja odzwierciedla 

mieszankę świata fizycznego i  cyfrowego, 

pomagając zachować nadzieję i  pozytywny 

nastrój w obliczu zachodzących zmian.

W Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce 

(EMEA) największą popularnością cieszą się 

łagodne i  uspakajające kolory, ale w  nowym, 

odważnym i wyrazistym wydaniu. Zróżnicowane 

efekty możliwe do uzyskania w  ramach tych 

barw kuszą intrygującym urokiem. Pewne rzeczy 

są widoczne od razu, inne wymagają dokładniej-

szego zbadania, a jeszcze inne zaskakują.

Kolory dla Azji i  Pacyfiku odzwiercie-

dlają pozytywne i  elastyczne podejście do 

zmian, konieczności działania i  przyszłości. 

Są to ciepłe i  emocjonalne barwy o  okre-

ślonym nastroju. Zamiast kontrastów między 

bielą i czernią jest raczej rozmycie i płynność, 

podobnie jak w ludzkich emocjach.

Przyszłe wzornictwo kolorystyczne 

w  Ameryce Północnej będzie oparte na 

postępie w technologii koloryzacji uwzględnia-

jącym większą wrażliwość na ochronę środo-

wiska. Techniczne zaawansowanie będzie 

przejawiać się we wdzięku i prostocie.

Zdaniem firmy West wzrośnie 
popularność pasteli

– W 2021 roku branża tworzyw sztucznych 

w dalszym ciągu będzie odgrywała znaczącą 

rolę w obszarze ochrony zdrowia – komentuje 

Wiktoria Grąziewicz, główna technolog firmy 

West Sp. z o.o. – Wynika to z faktu, że pandemia 

COVID-19 przyczyniła się do wzrostu zapotrze-

bowania na jednorazowe produkty medyczne. 

Obawy przed rosnącą ilością plastiku, będą się 

wyrażały w postępującej zmianie podejścia firm 

do kwestii ekologii. To z kolei wpłynie na kolory-

stykę produktów z tworzyw sztucznych. Wzro-

śnie zainteresowanie odcieniami pastelowymi, 

takimi jak pudrowy róż czy oliwkowy, które 

dodatkowo umożliwiają tańsze i łatwiejsze prze-

tworzenie zużytego przedmiotu. Poza zamówie-

niami na produkty pełniące role ostrzegawcze, 

rozwiązaniem, na które coraz częściej zwracają 

uwagę klienci, jest przydymienie ciemniejszych 

kolorów, co sprawia, że produkt jest bardziej 

elegancki.

Firma Permedia prognozuje 
popularność kolorów ziemi

– Kolory od zawsze odgrywają ogromną rolę 

w  życiu człowieka. Jak w  każdej dziedzinie, 

tak i tutaj istnieją pewne trendy kolorystyczne 

– mówi Anna Dębowczyk,  główny specjalista 

ds. badawczych w firmie Permedia. – I chociaż 

każda kultura charakteryzuje się odrębno-

ścią, co do wiodących kolorów, to istnieje coś 

takiego jak moda na kolory. Zmienia się ona 

niemal co roku, a przynajmniej raz na kilka lat 

i  uzależniona jest również od sezonowości. 

Widoczne to jest zwłaszcza w przemyśle odzie-

żowym, ale moda na kolory dotyczy w  tej 

chwili każdej dziedziny życia począwszy od 

opakowań poprzez wykończenia i wyposażenia 

domu skończywszy na workach na śmieci. 

Niektóre kolory są na tyle uniwersalne, że 

moda na nie, można powiedzieć, nigdy nie 

przemija. Niewątpliwie do takich kolorów zalicza 

się szary oraz biel. Należy przy tym zazna-

czyć, że kolor biały nie jest jednoznaczny, gdyż 

zawsze zawiera jakieś odcienie innych kolorów. 

Zarówno w modzie, jak i wielu innych dziedzi-

nach jest absolutnym hitem od lat. Hitem od 

wielu sezonów są białe kuchnie, w  różnych 

wersjach, i  to się raczej nie zmieni, ponieważ 

biel odświeża, rozświetla, powiększa i pasuje 

do wszystkiego. Ponadto biały wystrój niejako 

zobowiązuje nas do nienagannej czystości 

i  schludności, wręcz graniczącej z  ascezą. 

Białe dodatki typu pudełka, kosze, pojemniki 

są ponadczasowe, ponieważ pasują zawsze 

i do wszystkiego. Można je dowolnie kompo-

nować i zawsze uzyskać dobry efekt. Dlatego 

wiodące marki, które wyznaczają trendy 

w  aranżacji wnętrz, chętnie sięgają po ten 

kolor i zawsze mają go w ofercie, doceniając 

jego dużą uniwersalność. Specjaliści projektu-

jący białe koncentraty, potrafią stworzyć cały 

wachlarz odcieni białego od zimnych lodowych 

bieli, przez biele wchodzące w odcień lekkiego 

fioletu, po biele z ciepłym akcentem – w prak-

tyce oznacza to, że każdy może znaleźć odpo-

wiednią tonację dla siebie. Wyroby te dedy-

kowane są zarówno w  jakości premium, jak 

i  ekonomicznej i  znajdują zastosowanie na 

wielu rynkach od opakowań począwszy, na 

tworzywach inżynieryjnych skończywszy.

Wydaje się, że na dzień dzisiejszy zarówno 

era nasyconych, intensywnych kolorów, jak 

i  mdłych pasteli chwilowo przemija. Zaryso-

wuje się wyraźny trend związany ze stylem eco 

i bio. Powoli opanowuje nas moda na wszel-

kiej maści kolory ziemi. Jest to na tyle szeroko 

pojęte, że może objąć od różnych odcieni 

żółtego (jako koloru słońca), poprzez błękity 

(jako kolory nieba) aż po zielenie, ochry i każde 

szarości. Zawsze to jednak będą kolory, ani nie 

nasycone, ani nie pastelowe tylko zawierające 

lekki odcień szarego, są trochę „zgaszone”. 

Wydaje się możliwe, że w przemyśle niewiel-

kich detali z  tworzyw sztucznych kolory te 

ulegną delikatnemu wzmocnieniu, tak, żeby 

podnieść ich atrakcyjność. Na rynku folii 

będzie można również zaobserwować również 

wyraźny wzrost zainteresowania kolorem. 

Powiązane jest to ściśle z modą na np. worki 

z  zapachem. Producenci będą próbowali 

coraz bardziej połączyć te dwa zmysły. Pojawią 

się prawdopodobnie worki w wielu wersjach 

kolorystycznych typu brzoskwinia, mięta. Ten 

rynek już zapoczątkował zmianę i przez jakiś 

czas na pewno ją jeszcze utrzyma. Możliwe 

jest, że pojawią się również wersje metalizu-

jące lub wręcz złote. 



 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 

56  PlastNews 1’2021

Plastyfikatory, zwane także zmiękcza-

czami, są to wysokowrzące ciecze 

lub ciała stałe, które działają jako modyfi-

katory przetwórstwa i  właściwości fizycz-

nych polimeru. Pod wpływem podwyższonej 

temperatury, zwykle 160-170°C plastyfi-

kator rozpuszcza, względnie spęczniały 

polimer, po czym po oziębieniu daje stabilny 

żel o  dobrych właściwościach mechanicz-

nych. Plastyfikatory zmniejszają oddziały-

wania międzycząsteczkowe oraz zwięk-

szają ruchliwość łańcuchów polimerowych. 

Skutkiem tego jest obniżenie temperatury 

zeszklenia, twardości i  wytrzymałości przy 

jednoczesnym zwiększeniu elastyczności. 

Dodatek ten spełnia również funkcję smaru 

wewnętrznego; zmniejsza tarcie podczas 

przesuwania się łańcuchów względem siebie, 

ułatwiając w  ten sposób przetwarzanie. 

Plastyfikatory są substancjami o  niskiej 

lotności i zróżnicowanej mieszalności z poli-

merem. Są to przede wszystkim substancje 

funkcyjne, które zmieniają fizyczne właści-

wości PVC i  innych polimerów, tworząc 

zupełnie nowy świat elastycznych i wytrzyma-

łych produktów. Ogólnym wymaganiem, jakie 

stawia się plastyfikatorom jest, aby działały 

tak długo, jak długi jest okres użytkowania 

wyrobu i aby pod względem chemicznym był 

on, co najmniej tak stabilny, jak zmiękczany 

polimer. Jednym z podstawowych wymagań 

stawianym tym dodatkom jest mała lotność. 

Jest to uzasadnione przede wszystkim 

dążnością do uzyskania plastyfikatorów 

o stałych właściwościach, niepogarszających 

się na skutek ubytku dodatku w czasie prze-

twórstwa tworzywa i  użytkowania wyrobu. 

Ponadto plastyfikator powinien charakte-

ryzować się brakiem zapachu i  smaku, ale 

przede wszystkim powinien być nietoksyczny. 

Nie powinien także wpływać na właściwości 

dielektryczne polimeru i  zwiększać jego 

palności. W warunkach przetwórstwa stabil-

ność termiczna plastyfikatora, obok małej 

lotności, ma znaczny wpływ na właściwości 

mechaniczne końcowego wyrobu. Następ-

stwem zachodzących procesów degradacji 

jest zmniejszenie elastyczności kompozycji, 

zmiana zabarwienia, nieprzyjemny zapach 

i  pogorszenie właściwości dielektrycznych. 

Metody oceny stabilności termiczne plasty-

fikatora dotyczą określenia ubytku masy 

i  zmiany twardości próbek kondycjonowa-

nych w temperaturze przetwórstwa. 

Wyróżnia się dwie główne grupy plastyfi-

katorów do PVC: pierwszorzędowe i drugo-

rzędowe. Do pierwszej grupy zaliczane są te 

charakteryzujące się wysoką kompatybilno-

ścią z poli(chlorkiem winylu), np. ftalan diok-

tylu (DOP), ftalan diizononylu (DINP), tere-

ftalan dioktylu (DOTP) oraz estry fosforowe 

(fosforany). Plastyfikatory fosforowe, dzięki 

odpowiedniej budowie chemicznej i  obec-

ności fosforu w  strukturze, łączą w  sobie 

funkcje zarówno plastyfikującą, jak i uniepal-

niającą tworzywo, co pozwala na zastoso-

wanie ich w specjalistycznych rozwiązaniach 

wymagających zwiększonej ognioodpor-

ności. Plastyfikatory drugorzędowe odzna-

czają się mniejszą kompatybilnością z PVC. 

W rozwiązaniach przemysłowych stosuje się 

je wraz z plastyfikatorami pierwszorzędowymi 

w  celu zapewnienia dodatkowych właści-

wości, takich jak obniżenie zdolności migracji 

plastyfikatora, wzrost elastyczności w niskich 

Co nowego w świecie 
plastyfikatorów?

Materiały polimerowe należą do najbardziej innowacyjnych i znaczących wynalazków XX wieku. Są kluczowymi 
materiałami nie tylko do budowy domów i biur, ale także do wytwarzania coraz większej liczby produktów, które 
przynoszą istotne korzyści w naszym codziennym życiu. Wystarczy pomyśleć o współczesnej opiece zdrowotnej 
i podstawowej roli, jaką odgrywają tworzywa sztuczne, które ratują życie - od strzykawek, rękawiczek i worków 
na krew po protezy, zastawki serca i sztuczne stawy itp. Wiele z tych produktów musi być elastycznych i mięk-
kich, aby wytrzymać rozciąganie bez pękania i przybierać różne kształty i formy w zależności od ich konkretnego 
zastosowania. Jest to szczególnie ważne w przypadku polichlorku winylu (PVC), w którym szereg różnych pla-
styfikatorów zmienia jego właściwości, tworząc zupełnie nowy świat elastycznych i trwałych zastosowań. Ponad 
90% wszystkich plastyfikatorów produkowanych w Europie jest zużywanych w zastosowaniach PVC, głównie 
w budownictwie, motoryzacji oraz w przemyśle przewodów i kabli. 

 Izabela Gajlewicz 
 Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu 
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temperaturach, większa olejoodporność czy 

niska lotność. Zalicza się tutaj m.in. adypi-

niany, sebacyniany, cytryniany, trimelitany 

oraz epoksydowane oleje roślinne – sojowy 

(ESBO) lub rzepakowy (ERO). Ponieważ 

plastyfikatory mają bardzo szeroki zakres 

stosowania, poddawane są one obszernym 

testom pod kątem możliwych skutków 

zdrowotnych i  środowiskowych, przez co 

należą do najlepiej zbadanych ze wszystkich 

substancji chemicznych. 

A co nowego na rynku?
Grupa Azoty ZAK S.A. wprowadziła do 

swojej oferty specjalistyczne plastyfika-

tory Adoflex i  Oxovilen. To następny krok 

firmy w  rozwoju Segmentu OXO, opar-

tego na nieftalanowych, specjalistycz-

nych produktach. Adoflex i Oxovilen wytwa-

rzane są na nowej, wielofunkcyjnej instalacji 

o  wydajności 10  tys. t/rok. Na jej budowę 

kędzierzyńska spółka uzyskała dofinanso-

wanie ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata  

2014-2020. Projekt był realizowany pod 

nazwą: „Weryfikacja w  toku eksperymental-

nych prac rozwojowych na instalacji pilota-

żowej nowych rozwiązań technologicznych 

i  procesowych szerokiej gamy innowacyj-

nych poliestrowych plastyfikatorów niefta-

lanowych, w  tym z  zastosowaniem biood-

nawialnego kwasu bursztynowego”. Firma 

wzbogacając swoje portfolio o plastyfikatory 

nieftalanowe i  specjalistyczne dostosowuje 

się do obecnych wymagań rynkowych i legi-

slacyjnych. Adolfex to wysokiej jakości adypi-

nian bis(2-etyloheksylu), który ze względu 

na bardzo dobre właściwości plastyfikujące, 

zachowując swoje właściwości w aplikacjach 

niskotemperaturowych oraz ze względu na 

bezpieczny profil toksykologiczny, rekomen-

dowany jest do otrzymywania materiałów 

przeznaczonych do kontaktu z  żywnością 

(w szczególności w wytwarzaniu folii spożyw-

czych z  PVC). Adoflex znajduje również 

zastosowanie w produkcji węży ogrodowych, 

kabli oraz tkanin powlekanych. W  zależ-

ności od aplikacji może być stosowany 

jako plastyfikator główny lub funkcyjny wraz 

z  Oxoviflex. Adoflex jest rekomendowany 

także jako rozpuszczalnik w branży kosme-

tycznej, plastyfikacji nitrocelulozy, syntetycz-

nego kauczuku oraz produkcji lakierów. Nato-

miast Oxovilen to wysokiej jakości tereftalan 

di(n-butylu), który charakteryzuje się szybkim 

tempem plastyfikacji polimeru, niską migracją 

oraz nadaje większą elastyczność gotowym 

produktom. Dzięki tym właściwościom znaj-

duje zastosowanie m.in. w produkcji wykła-

dzin z PVC jako plastyfikator funkcyjny wraz 

z Oxoviflex, klejów i uszczelniaczy oraz przy 

wytwarzaniu tuszów i atramentów.

Na rynku rodzimym również PCC Rokita 

oferuje w  swoim bogatym portfolio plastyfi-

katory uniepalniające pod nazwą handlową 

Roflex. To szeroka gama bezftalanowych 

produktów opartych na bazie estrów fosfo-

rowych, które z powodzeniem łączy w sobie 

funkcję plastyfikatora i uniepalniacza. Szcze-

gólnie znajduje zastosowanie przy produkcji 

elastycznego PVC. Dodatkowo firma chcąc 

nadążyć za coraz większymi wymaganiami 

rynkowymi planuje rozszerzyć swoje portfolio 

plastyfikatorów o  produkty łączące w  sobie 
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kilka pożądanych funkcji jednocześnie. 

W najbliższym czasie do portfolio produkto-

wego firmy mają dołączyć plastyfikator z serii 

„zielony” – dedykowany do wyrobów o wyso-

kich wymaganiach dotyczących ekologicz-

ności oraz uniepalnienia, plastyfikator nisko-

dymowy – łączący w  sobie dobre właści-

wości plastyfikujące oraz uniepalniające wraz 

z  niskim profilem tworzenia dymów oraz 

plastyfikator niskotemperaturowy, zapewnia-

jący elastyczność w  niskich temperaturach 

oraz zdolność do generowania niewielkich 

ilości trujących dymów podczas palenia.

Boryszew Oddział Boryszew ERG 

w  Sochaczewie, producent plastyfikatorów 

pod nazwą handlową Ergoplast, uzyskał 

patent na nową metodę otrzymywania tere-

ftalanu bis(2-etyloheksylu). Pozwala on spółce 

na poszerzenie oferty o produkty wykorzysty-

wane m.in. do produkcji zabawek i  innych 

wyrobów otrzymywanych na bazie poli-

chlorku winylu. Tereftalan bis(2-etyloheksylu), 

którego metoda wytwarzania objęta została 

patentem, to plastyfikator nowej generacji, 

nietoksyczny, o wysokich parametrach jako-

ściowych i walorach użytkowych. Jego wpro-

wadzenie eliminuje zagrożenie związane ze 

stosowaniem plastyfikatorów ftalanowych 

z uwagi na ich niekorzystny wpływ na orga-

nizm ludzki oraz środowisko.

Perstorp wprowadził na rynek Pevalen Pro 

–  nowy odnawialny nieftalanowy plastyfi-

kator na bazie estrów poliolu. Dzięki niemu 

elastyczne wyroby z  PVC będą jeszcze 

bardziej atrakcyjnym wyborem, ze względu 

na znacznie niższy ślad węglowy w  porów-

naniu z  konkurencyjnymi materiałami i  tech-

nologiami. Pevalen Pro nie tylko wpływa pozy-

tywnie na środowisko, ale także zapewnia 

dobre właściwości użytkowe. 

Emery Oleochemicals wprowadziła na 

rynek nową linię produktów EMEROX. Jest 

to część portfolio produktowego przy-

jaznych środowisku polioli firmy Emery. 

Plastyfikatory estrowe EMEROX charakte-

ryzują się niską lepkością, dobrym działa-

niem w niskich temperaturach i mają wysoką 

stabilność termiczną. Są przeznaczone do 

pracy z hydrofobowymi poliolami w szerokim 

zakresie zastosowań. 

Evonik w ścisłej współpracy ze swoimi klien-

tami poszerza swoją dotychczasową ofertę 

o nowe rodzaje plastyfikatorów. Firma oprócz 

plastyfikatora DINP, sprzedawanego pod 

marką VESTINOL 9, oferuje w swoim portfolio 

plastyfikatorów innowacyjne produkty ELATUR 

CH i ELATUR DPT. Ponadto firma zwróciła się 

do Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjed-

noczonych (EPA) w celu oceny ryzyka zasto-

sowań plastyfikatora DINP. Firma konse-

kwentnie zarządza cyklem życia zmiękczacza 

DINP, który jest używany w wielu aplikacjach 

z miękkiego PVC.

Exxon Mobil Chemical oferuje szeroki 

wybór plastyfikatorów ftalanowych, takich 

jak Jayflex DINP oraz Jayflex DIDP, które 

sprawdzają się w  przetwórstwie PVC oraz 

kauczuku, a także cechuje je wysoka odpor-

ność na migrację i  niska lotność. W  port-

folio firmy znajdują się również plastyfika-

tory specjalistyczne, takie jak ftalan diizo-

undecylu Jayflex DIUP, ftalan diizotridecylu 

Jayflex DTDP oraz benzoesan izodecylu 

Jayflex MB10. Jayflex DIUP charakteryzuje 

się wysoką odpornością na wypacanie.

Eigenmann & Veronelli w  swoim portfolio 

posiada specjalistyczne plastyfikatory marki 

Lincol, stosowane głównie w  przetwórstwie 

kauczuku ACM, AEM, CR, BR, SBR, EPDM 

oraz polimerów termoplastycznych. Plastyfi-

katory Lincol sprawdzają się nie tylko w wyso-

kich, ale również niskich temperaturach, 

a także wypływają na poprawę odkształcenia 

trwałego po ściskaniu.

Badania naukowe
Badanie toksykologiczne przeprowadzone 

na uniwersytecie w  Edynburgu „Systema-

tyczne porównanie męskiego układu rozrod-

czego płodu i  dorosłych szczurów Wistar 

narażonych na DBP i DINP in utero podczas 

okna programowania maskulinizacji” zostały 

niedawno opublikowane przez Van den  

Driesche et al. (2020) w  recenzowanym 

czasopiśmie Journal Toxicology Letters. 

W  pracy zbadano możliwe skutki nara-

żenia szczurów w okresie życia płodowego 

na niską dawkę (125 mg / kg m.c./dobę) 

i  wysoką (750 mg/kg m.c./dobę) ftalanu 

diizononylu (DINP) i  porównano z  (dibutyl 

ftalan) DBP, stosowany jako kontrola pozy-

tywna. Zaprezentowane w  artykule wyniki 

badania pokazują, że DINP nie powo-

duje niekorzystnego wpływu na repro-

dukcję, o  którym wiadomo, że występuje 

w przypadku DBP (zidentyfikowanego jako 

substancja zaburzająca funkcjonowanie 

układu hormonalnego w ramach REACH ze 

względu na niekorzystny wpływ na repro-

dukcję związany ze spadkiem poziomu 

testosteronu). Badanie potwierdza, że 

DINP nie wykazuje żadnych niekorzystnych 

skutków dla reprodukcji. 

Rynek plastyfikatorów
Przewiduje się, że rynek plastyfikatorów 

nieftalanowych wzrośnie z  3,1 mld USD 

w 2020 r. do 3,9 mld USD do 2025 r., przy 

CAGR na poziomie 4,6%. Zapotrzebowanie 

na nieftalanowe plastyfikatory w  gospo-

darkach wschodzących, takich jak APAC 

i Ameryka Południowa, rośnie ze względu na 

rozwijający się przemysł budowlany. Rozwój 

rynku w  regionie przypisuje się obecności 

krajów wschodzących i ich wysokiemu wzro-

stowi gospodarczemu, wzrostowi liczby 

projektów infrastrukturalnych, postępującej 

urbanizacji i rosnącemu standardowi życia. Te 

kraje rozwijające się są motorem napędowym 

dla rynku tych dodatków. Wzrost popytu na 

plastyfikatory pochodzenia biologicznego 

stwarza nowe możliwości rozwoju rynku. 

Segment podłóg i pokryć ściennych to jeden 

z  największych zastosowań nieftalanowych 

plastyfikatorów stosowanych w elastycznym 

PVC. Według American Chemistry Council 

elastyczny PVC jest drugim najczęściej stoso-

wanym tworzywem sztucznym i  jest wyko-

rzystywany głównie w  wykładzinach podło-

gowych i ściennych w budownictwie. Niska 

lotność i  wysoka odporność na migrację 

plastyfikatorów nieftalanowych napędzają 

jego popyt w tym zastosowaniu. 

Literatura:

1. https://oferta.grupaazoty.com/oxo 

2. https://www.boryszewerg.com.pl/produkty/

plastyfikatory-i-stabilizatory/plastyfikatory/

3. PVC, Plasticizers and Sustainability (specialchem.com)

4. Chemia i Biznes

5. Wyszukiwanie - Portal Produktowy Grupy PCC

6. https://www.perstorp.com/en/news_center/

pressreleases/2019/new_pevalen_pro_plasticizer
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Migracja plastyfikatorów z tworzywa sztucz-

nego jest zagadnieniem o  kluczowym 

znaczeniu dla producentów opakowań 

do żywności. Plastyfikatory migrujące na 

powierzchnię tworzywa mogłyby zanieczyścić 

opakowaną żywność, do czego dopuścić nie 

można. Dyrektywa EU 10/2011 określa dopusz-

czalny zakres migracji dla materiałów dopuszczo-

nych do niebezpośredniego kontaktu z żywno-

ścią. Limity te są nieprzekraczalne z oczywistych 

względów bezpieczeństwa i zdrowia.

Firma Emery Oleochemicals opracowała 

całe portfolio plastyfikatorów o  wyjątkowo 

niskich limitach migracji specyficznej (rys. 1), 

które spełniają wymogi zawarte w dyrektywie 

EU 10/2011. W  ofercie znajduje się szeroki 

zakres plastyfikatorów o lepkościach z zakresu 

700 do 13,000 mPas (20°C), o  wyjątkowo 

niskim limicie migracji. Są to (w kolejności 

rosnącej lepkości) EDENOL® 1208, EDENOL® 

1215, EDENOL® 1200 i EDENOL® 1234. 

Wspomniane plastyfikatory są przezna-

czone do stosowania w kompozycjach PVC. 

Dla innych, bardziej polarnych polimerów, jak 

na przykład PVAc, korzystnym w odniesieniu 

do migracji, będzie zastosowanie plastyfika-

tora polimerycznego o wyższej polarności. To 

samo dotyczy sytuacji, gdy tworzywo sztuczne 

styka się z mediami niepolarnymi. 

Do takich zastosowań firma Emery Oleoche-

micals oferuje dwa polarne plastyfikatory poli-

meryczne: EDENOL® 1212 i EDENOL® 1235, 

które również spełniają wymagania dyrektyw 

EU 10/2011 i  FDA CFR 21 dotyczących 

kontaktu z żywnością.

Emery Oleochemicals oferuje plastyfikatory 
do wyrobów, gdzie wymagany jest atest 
dopuszczający je do kontaktu z żywnością

Emery Oleochemicals, globalny 
producent specjalistycznych che-
mikaliów wytwarzanych na bazie 
naturalnej, za pośrednictwem 
działu: Green Polymer Additives 
oferuje dodatki do tworzyw sztucz-
nych nadające się do wykorzystania 
podczas produkcji opakowań dla 
żywności. 

Rys. 1   Odporność na migrację plastyfikatorów monomerycznych i polimerycznych. Porównanie ubytku 
masy (%) po zanurzeniu w izooktanie na 4 godziny w temperaturze 60°C

Firma Emery Oleochemicals szczyci się ponad 60-letnim doświadczeniem 
w produkcji dodatków do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Dział badawczy 
firmy nieustannie pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które z jednej strony 
będą mogły sprostać rosnącym potrzebom jakościowym, z drugiej zaś spełnią 
wymagane warunki prawne. Więcej informacji o produktach działu Green 
Polymer Additives firmy Emery Oleochemilals można uzyskać na stronie 
internetowej: https://greenpolymeradditives.emeryoleo.com/additives lub 
kontaktując się z oficjalnym dystrybutorem, firmą Omya Sp. z o.o.
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Formowanie z  rozdmuchem narodziło się 

tuż przed drugą wojną światową i od razu 

podbiło serca producentów opakowań. Wywo-

dziło się bowiem bezpośrednio z  procesu 

formowania szkła, ale umożliwiało wytwarzanie 

produktów o znacznie większej odporności na 

uszkodzenia mechaniczne. I choć początkowo 

wykorzystywano je do formowania bardzo 

ograniczonej palety produktów, skala każdego 

z tych przedsięwzięć była ogromna. Pierwsze 

butelki produkowane masowo w  technologii 

formowania z  rozdmuchem zjechały z  taśmy 

produkcyjnej już w 1939 r. – zaledwie rok po 

wprowadzeniu na rynek pierwszej rozdmuchi-

warki (butelczarki). Pionierem w  tym zakresie 

były Stany Zjednoczone, ale dziś tytuł najwięk-

szego producenta maszyn do formowania 

z  rozdmuchem należy do Niemiec, które 

ze względu na rozpoczynającą się II wojnę 

światową nieco później wystartowały z  ich 

produkcją. Jednak również Stany mają się czym 

poszczycić: w 1999 r. na rynek wprowadzono 

tu 10  mld  plastikowych opakowań napojów 

wykonanych w  technologii rozdmuchiwania, 

co w porównaniu z 1977  r., kiedy to dopiero 

uruchamiano pierwszą linię do ich produkcji, 

oznaczało wzrost o niebotyczny procent.

Wzrost ten obserwowany jest zresztą do 

dziś: według firmy Allied Market Research 

rynek maszyn do formowania z  rozdmu-

chem będzie w kolejnych sześciu latach rósł 

w średnim tempie 3,8% rocznie, aby w 2026 r. 

osiągnąć wartość 6,7 mld dolarów. Największy 

udział w tym wzroście będą miały urządzenia 

do wtryskiwania z rozdmuchem, a w podziale 

branżowym – sektor produkcji opakowań, 

wykorzystujący rozdmuchiwanie w  szerokim 

zakresie procesów – od wytwarzania pojem-

ników i butelek po produkcję wyrobów o więk-

szych gabarytach, takich jak beczki. To 

właśnie branża opakowaniowa będzie w kolej-

nych latach generowała największy popyt na 

rozdmuchiwarki i  butelczarki wykorzystujące 

technologię wytłaczania. Nie są to już jednak 

te same maszyny, które jeszcze pół wieku 

temu szturmem podbijały rynek. W  gruncie 

rzeczy poza zasadą działania niewiele przypo-

minają one swoich poprzedników. Przyjrzyjmy 

się więc najpierw owej zasadzie.

Rozdmuch swobodny 
a rozdmuch w formie

Głównym celem formowania z rozdmuchem 

jest rozciągnięcie półfabrykatu z  tworzywa 

termoplastycznego do postaci swobodnej 

lub – w drugim wariancie – określonej wymia-

rami formy. Rozciąganie to odbywa się 

zawsze w kierunku poprzecznym (na szero-

kość), a niekiedy może mu również towarzy-

szyć wzrost długości formowanego tworzywa 

(rozciąganie wzdłużne). Bezpośrednim inicja-

torem tego procesu jest powietrze podawane 

na tworzywo pod zwiększonym ciśnieniem.

I na tym kończą się właściwie podobień-

stwa między wytłaczaniem a wtryskiwaniem 

z  rozdmuchem. Każda z  technologii bazuje 

bowiem na innym półfabrykacie: w  pierw-

szym przypadku jest to wytłoczyna poda-

wana w trybie ciągłym i rozdmuchiwana albo 

w  sposób swobodny do postaci foliowego 

rękawa o  takiej samej średnicy i  grubości 

ścianek na całej długości, albo w specjalnie 

do tego celu przygotowanej formie ogranicza-

jącej wymiarowo detal finalny. Formy wyko-

rzystywane są także w procesie wtryskiwania 

z rozdmuchem, przy czym proces ten dzieli się 

na trzy etapy: formowania kształtki wstępnej 

(wypraski), przeniesienia jej do gniazda/formy 

rozdmuchującej, a  następnie rozdmuchania 

do finalnej postaci. Również i tutaj występują 

dwie metody formowania: wtrysk bezpośredni 

i  sekwencyjny, przy czym ich efektem jest 

podobna gama produktów. Tym, co je różni, 

jest ich dokładność wymiarowa i możliwość 

uzyskania pożądanych kształtów: w  przy-

padku wtrysku bezpośredniego wypraska 

zaraz po ostygnięciu umieszczana jest 

w  gnieździe/formie rozdmuchującej, gdzie 

ulega ponownej plastyfikacji, co powoduje, 

że zmiana kształtu w mniejszym lub większym 

stopniu dotyczy całego detalu. W  procesie 

wtrysku sekwencyjnego wtórnej plastyfi-

kacji podlega natomiast tylko część wypraski, 

podczas gdy pozostała część (najczęściej 

gwint) zachowuje pierwotną formę. Sama 

wypraska jest zaś niekiedy wstępnie rozdmu-

chiwana we  wtryskarce –  określa się ją 

wówczas mianem prepojemnika.

Metoda formowania 
a konstrukcja maszyny 

Różnice w  przebiegu poszczególnych 

metod formowania z  rozdmuchem mają 

bezpośrednie przełożenie na konstrukcję 

stosowanych w tych procesach maszyn i linii 

Rozdmuchiwarki i butelczarki: 
rozdmuch to dopiero początek

Czasy, gdy rozdmuchiwarka tylko rozdmuchiwała uformowane wcześniej tworzywo odeszły w  niepamięć. 
Dostępne dziś na rynku urządzenia każą inaczej spojrzeć na pojęcie „kombo”, bo oferują w standardzie to, co 
zwykle stanowi osobne elementy linii technologicznej.

 Agata Świderska 



WWEkochem

Głogowo, ul. Akacjowa 1

87-123 Dobrzejewice

tel.: 56 674 20 05

biuro@wwekochem.com

wwekochem.com

Instalacja butelczarki wykonanej w technologii bezkolumnowej o dużej sile zwarcia i stabilnej pracy.
Duża oszczędność energii dzięki zastosowaniu serwonapędów.

 Butelczarka akumulacyjna do rozdmuchu dużych elementów 
drogowych została uruchomiona u naszego klienta.

Kolejny projekt 
zakończony SUKCESEM
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technologicznych. I nie chodzi tylko o  typ 

urządzenia wykorzystywanego do wstęp-

nego formowania tworzywa (wtryskarka lub 

wytłaczarka), ale także o rodzaj i uszerego-

wanie elementów znajdujących się bezpo-

średnio za nim.

I tak, linia do wytłaczania z  rozdmuchem 

swobodnym (tworzenia rękawa foliowego) 

– oprócz samej wytłaczarki – składa się z dysz 

doprowadzających powietrze pod niewielkim 

ciśnieniem, zlokalizowanych bezpośrednio 

w głowicy wytaczarskiej, urządzeń nadmuchu-

jących umieszczonych na głowicy i konstrukcji 

nośnej stanowiska, które wbrew swojej nazwie 

służą nie do rozdmuchiwania, lecz schładzania 

na bieżąco rozdmuchiwanej folii, a  także 

systemów odbierających i  nawijających folię 

na walec. Na tym etapie folia jest najpierw 

spłaszczana między płytami, a następnie trafia 

do urządzenia odbierającego składającego 

się z dwóch wałów, które prowadzi ją bezpo-

średnio do nawijarki. Urządzenie odbierające 

ma tu do spełnienia jeszcze jedną funkcję: 

dzięki sile tarcia jednocześnie rozciąga folię 

wzdłużnie w kierunku pionowym (w górę lub 

w dół) albo poziomym. Kierunek ten zależy od 

umiejscowienia urządzenia względem wytła-

czarki: najczęściej jest ono zlokalizowane 

powyżej niej, co ma tę zaletę, że ułatwia zacho-

wanie odpowiednich współczynników rozcią-

gania, ale jednocześnie wymaga efektywniej-

szego chłodzenia folii, jako że gorące powie-

trze z wytłaczarki unosi się ku górze. Alterna-

tywą jest umieszczenie urządzenia pod wytła-

czarką, co rozwiązuje problem niekontrolowa-

nego nagrzewania, ale zwiększa ryzyko defor-

macji folii na skutek nadmiernego rozciągania 

wzdłużnego pod własnym ciężarem. Wreszcie 

można także odbierać i nawijać folię w pozycji 

poziomej – takie rozwiązanie zapewnia 

swobodny dostęp do wszystkich kompo-

nentów linii technologicznej, ale sprzyja rozcią-

ganiu się folii w dół pod wpływem własnego 

ciężaru. Dlatego stosuje się je jedynie w przy-

padku materiału o małych średnicach.

Nieco inaczej zbudowana jest linia do wytła-

czania z  rozdmuchem w  formie: także i  tu 

pierwszym komponentem jest wytłaczarka, 

ale bezpośrednio za nią znajduje się nie urzą-

dzenie nadmuchujące powietrze, lecz forma 

z trzpieniem rozdmuchującym, którym dopro-

wadzane jest powietrze pod ciśnieniem. 

Po zamknięciu formy wytłoczone wcześniej 

tworzywo jest odcinane przez układ odcina-

jąco-podający, a  następnie rozdmuchiwane 

głównie w  kierunku poprzecznym. Wytwo-

rzony w  tym procesie pojemnik ma stosun-

kowo grube ścianki oraz szew biegnący 

wzdłuż dna. Aby wyeliminować te niedosko-

nałości, stosuje się wytłaczanie dwuetapowe, 

w  którym najpierw wytwarzany jest prepo-

jemnik o  grubszych ściankach i  mniejszych 

wymiarach, a dopiero w kolejnej fazie, po jego 

całkowitym wystudzeniu, następuje formo-

wanie z rozdmuchem aż do osiągnięcia doce-

lowych wymiarów opakowania.

Podobnie przebiega proces wtryskiwania 

z rozdmuchem – z  tą różnicą, że stosuje się 

tu osobne formy do wtryskiwania i  rozdmu-

chiwania pojemnika. Niekiedy zamiast dwóch 

form wykorzystuje się także oddzielne gniazda 

umieszczone w jednej formie wielogniazdowej. 

Za przenoszenie pojemników między gniaz-

dami odpowiada w  tym przypadku trzpień 

obrotowy wyposażony w rdzenie.

Trendy, które odmieniły rynek
Specyficzna procedura formowania 

z  rozdmuchem łącząca w  sobie de facto 

dwa następujące po sobie procesy: wytła-

czania/wtryskiwania oraz rozdmuchiwania 

sprawia, że rozdmuchiwarki i butelczarki pod 

względem konstrukcyjnym podlegają tym 

samym trendom rozwojowym co wtryskarki 

i wytłaczarki. 

Jeśli wziąć pod uwagę aspekt ekologiczny, 

najważniejszym z  nich będzie elektryfikacja 

napędów poszczególnych komponentów 

maszyny. W  rozdmuchiwarkach elektrycz-

nych systemy hydrauliczne całkowicie zastą-

piono silnikami elektrycznymi, co bezpo-

średnio przekłada się na znaczne ograni-

czenie zużycia energii elektrycznej – zdaniem 

firmy Dopak nawet o  50% w  porównaniu 

z urządzeniami hydraulicznymi. Napędy elek-

JAKI PRODUKT, TAKA METODA
Dobór odpowiedniej metody formowania z rozdmuchem zależy 
od tego, jaki produkt i jakiej jakości chcemy uzyskać. Najmniej 
kontrowersji budzi tu wytłaczanie z rozdmuchem swobodnym, 
które wykorzystywane jest dziś przede wszystkim do produkcji folii, 
wygrywając popularnością m.in. z wylewaniem czy kalandrowaniem. 
Metodę tę w połączeniu z formą rozdmuchującą stosuje się też 
powszechnie do wytwarzania średniej wielkości pojemników 
i opakowań o grubszych ściankach w przypadku, gdy ich estetyka nie 
gra istotnej roli. Zaś wtryskiwanie z rozdmuchem wybierane jest przez 
tych producentów, których opakowania muszą cechować się wysoką 
precyzją oraz zróżnicowaną grubością ścianek (grubsza szyjka, 
cieńsze ścianki) przy zachowaniu wysokich standardów jakościowych 
i estetycznych.

Rys. 1   Formowanie z rozdmuchem umożliwia 
seryjną produkcję butelek i opakowań 
w różnych kształtach i formatach. 
Źródło: Abis

Rys. 2   Prognozowana zmiana popytu na 
rozdmuchiwarki (butelczarki) w wybranych 
branżach 
Źródło: Allied Market Research
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tryczne pobierają bowiem energię jedynie 

podczas ruchu maszyny, a  dzięki precy-

zyjnemu sterowaniu siłownikami zapew-

niają większą dokładność owych ruchów 

i w konsekwencji bardziej optymalne wyko-

rzystanie materiału. To jednak nie wszystko: 

są również prostsze pod względem konstruk-

cyjnym, a  przez to bardziej niezawodne 

i  tańsze w serwisowaniu. Nie ma tu pomp, 

zaworów bezpieczeństwa ani cylindrów, nie 

ma konieczności wymiany filtrów ani oleju 

hydraulicznego, nie ma także typowego dla 

systemów hydraulicznych hałasu. A kompak-

towa konstrukcja napędu przekłada się 

bezpośrednio na mniejsze gabaryty maszyny.

Nie wszędzie jednak można zastosować 

wyłącznie napęd elektryczny: w  przypadku 

największych rozdmuchiwarek o  sile zamy-

kania nawet 6500 kN przeznaczonych do 

wytwarzania dużych zbiorników o pojemności 

kilku  tys. litrów systemy hydrauliczne i  elek-

tryczne stosowane są równolegle, współtwo-

rząc tzw. napęd hybrydowy. Hybrydyzacja ta 

dotyczy m.in. systemów zamykania i moco-

wania formy, w których za zamykanie odpo-

wiada pompa z serwonapędem bezpośrednim 

lub układ elektroniczny, a za utrzymywanie siły 

zwarcia – układ hydrauliczny.

Precyzyjne sterowanie pracą poszczegól-

nych komponentów, w  tym form, wózków, 

trzpieni rozdmuchowych i  układów odbioru 

detali, jest także pochodną rozwoju systemów 

sterowania, które nie tylko są coraz bardziej 

intuicyjne w  obsłudze, ale także zapewniają 

pełną kontrolę nad poszczególnymi etapami 

procesu. Standardem stała się już np. elek-

tryczna regulacja grubości ścianek w zakresie 

2 do 300-400 punktów, istotna zwłaszcza 

w  przypadku jednoetapowego wytłaczania 

z rozdmuchem w formie, gdzie istnieje koniecz-

ność zróżnicowania grubości ścianek w trybie 

ciągłym – na etapie wprowadzania materiału 

do formy. Takim samym standardem są dziś 

ekrany dotykowe z intuicyjnymi, obrazkowymi 

interfejsami prowadzącymi użytkownika krok 

NOWOŚCI I INNOWACJE NA RYNKU ROZDMUCHIWAREK
KOMBAJN W WERSJI KOMPAKT

W drugiej połowie br. firma Sidel wprowadziła na rynek drugą generację urządzeń Super Combi do 
rozdmuchiwania, etykietowania, napełniania i zakręcania butelek. Nazwa nowej linii nie bez powodu 
uzupełniona została o słowo „Compact” – urządzenie zajmuje o 30% mniejszą powierzchnię niż jego 
poprzednik, a jednocześnie zapewnia o 30% większą wydajność. Wszystko dzięki wyposażeniu w system 
Sidel EvoFILL HS, który dzięki silnikom elektromagnetycznym i proporcjonalnym zaworom napełniającym 
umożliwia napełnianie do 54 tys. butelek na godzinę. Skok tłoka zaworu może być dostosowywany do 
różnych pojemności butelek, typów napojów i prędkości napełniania, co maksymalizuje elastyczność 
urządzenia, zaś nowy higieniczny design zapobiega przenoszeniu zapachu między butelkami.

www.sidel.com

SIŁACZ W SWOJEJ KLASIE

Formowanie z rozdmuchem zbiorników o pojemności 5000 litrów? Firma BBM Maschinenbau und 
Vertriebs-GmbH dowiodła, że to możliwe. Niemieckie przedsiębiorstwo reprezentowane w Polsce przez 
firmę Dopak ma w swojej ofercie prawdziwego giganta: hybrydową rozdmuchiwarkę o sile zamykania 
6500 kN z trójstopniowym, hydrauliczno-elektrycznym systemem zamykania i utrzymania siły zwarcia. 
Dzięki hybrydowej konstrukcji maszyna nie wymaga wymiany oleju hydraulicznego i filtrów ani instalacji 
systemu chłodzenia hydrauliki. Wyposażona jest w zawory proporcjonalne do sterowania wytłaczaniem, 
nadmuchem i ruchami formy, wydajne głowice z możliwością akumulacji materiału oraz zaawansowany 
system sterowania ze zintegrowanym ekranem dotykowym i funkcją zdalnego sterowania. Urządzenie 
można doposażyć w roboty do odbioru materiału, urządzenia do obróbki wykańczającej i przycinania, 
a także system elektrycznego centrowania dysz.

www.bbm-germany.de

ROZDMUCHIWANIE I RECYKLING W JEDNYM

Firma Ekochem stworzyła od podstaw linię butelczarek do produkcji różnorodnej wielkości pojemników 
(od 10 ml do 5000 l), którą można doposażyć w urządzenia peryferyjne, takie jak tester szczelności, 
etykietowanie w formie, zawracanie odpadów produkcyjnych. Linia obejmuje łącznie blisko 120 urządzeń 
z możliwością pełnego dostosowania każdego z nich do potrzeb klienta. Każde może być wyposażone 
w system regulacji grubości ścianki MOOG o zakresie do 300 punktów, układ chłodzenia produktu po 
formowaniu, a także cały zestaw głowic zapewniających możliwość formowania wielowarstwowego  
– do 6 warstw. Firma adresuje swoją ofertę nie tylko do przemysłu opakowaniowego, ale także 
motoryzacyjnego, zabawkarskiego, producentów zniczy, branży sanitarnej oraz drogowej.

www.wwekochem.com
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po kroku przez proces tworzenia programu 

obróbczego. Najnowsze rozwiązania w pełni 

wykorzystują także możliwości Internetu 

Rzeczy, na bieżąco analizując swoją pracę na 

podstawie odczytów zbieranych przez czuj-

niki. Połączenie z siecią ma tu jeszcze jedną 

istotną zaletę: gromadzone w  ten sposób 

dane mogą zostać przekazane bezpośrednio 

producentowi, stanowiąc podstawę do prze-

prowadzenia zdalnej diagnostyki serwisowej. 

Na tej samej zasadzie można sterować także 

pracą maszyny: operator nie musi już korzy-

stać z pulpitu sterowniczego, aby uruchomić, 

zatrzymać lub skorygować proces rozdmuchi-

wania – jego rolę przejmuje aplikacja zainstalo-

wana na telefonie lub tablecie. 

I wreszcie, rozdmuchiwarki i  butelczarki 

wyposażone są coraz częściej w  system 

kilku równoległych głowic formujących, które 

umożliwiają wytwarzanie opakowań składają-

cych się z wielu warstw (tzw. proces koeks-

truzji). Trend ten jest o  tyle istotny, że idzie 

w parze z rosnącym zainteresowaniem prze-

mysłu opakowaniowego i  samych konsu-

mentów opakowaniami barierowymi, które 

dzięki dodatkowym warstwom ochronnym 

zwiększają trwałość produktów spożyw-

czych i napojów. Jedną z takich powłok jest 

EVOH – żywica kopolimerowa alkoholu etylo-

winylowego, która cechuje się bardzo małą 

przepuszczalnością gazów, dzięki czemu 

ogranicza ich wymianę między opakowa-

niem a  otoczeniem, przedłużając świeżość 

przechowywanej w  nim żywności. W  zależ-

ności od liczby głowic lub dysz podających 

tworzywo warstwa taka może być nano-

szona jako wewnętrzna, pozostając w bezpo-

średnim kontakcie z produktem (przy 4 głowi-

cach/dyszach) lub jako warstwa trzecia – po 

wewnętrznej i  łączącej (przy 6  głowicach/

dyszach). Większa liczba głowic/dysz umoż-

liwia ponadto dodanie warstwy recyklatu, co 

ma istotne znaczenie w obliczu zaostrzenia 

przepisów odnośnie zawartości PCR 

w nowych opakowaniach.

Nowy wymiar kombo
Rosnące wykorzystanie rPET oraz refPET, 

czyli butelek wielokrotnego napełniania, jest 

również jednym z tych czynników, które najsil-

niej napędzają rozwój funkcjonalności i dodat-

kowego wyposażenia butelczarek. Każdy 

z  tych surowców wymaga bowiem odmien-

nego potraktowania: pierwszy – zastosowania 

wspomnianych wielowarstwowych systemów 

głowic, drugi – dodatkowego układu podgrze-

wania prepojemników i  formy wtryskowej, 

który utrzymuje stałą temperaturę poszcze-

gólnych stacji na poziomie powyżej 120ºC, 

dzięki czemu zwiększa wytrzymałość butelek 

na wielokrotne mycie i wyparzanie. Podobny 

system stosowany jest także w  przypadku 

butelek napełnianych gorącymi napojami. 

W układach tego typu wykorzystuje się coraz 

częściej elektryczne systemy podgrzewania, 

które działają do 3 razy szybciej niż systemy 

hydrauliczne, generując jednocześnie znacznie 

niższe koszty (brak wspomnianej wymiany 

oleju i filtrów, niższe koszty serwisowania).

Tego typu specjalizacja zmierza jednak 

także w  innych kierunkach: również z  myślą 

o butelkach wielokrotnego napełniania, ale też 

o wszelkich produktach wymagających steryl-

nych warunków przechowywania (np. mleko) 

butelczarki wyposażane są w systemy do stery-

lizacji preform na sucho – jeszcze przed rozpo-

częciem właściwego procesu rozdmuchiwania. 

Linię taką może również uzupełniać system 

do napełniania butelek, zamykania nakrętek, 

powlekania plazmowego, etykietowania i trans-

portu gotowych wyrobów. W efekcie powstają 

prawdziwe technologiczne „kombajny” wypo-

sażone we  wszystkie funkcjonalności, które 

są niezbędne w danej aplikacji. Co ważne, są 

one coraz częściej dostarczane przez samego 

producenta rozdmuchiwarki, a więc z jednego 

źródła, co daje klientowi pewność kompaty-

bilności poszczególnych układów i oszczędza 

mu sporo trudu związanego z poszukiwaniem 

odpowiedniego dostawcy. 

Rys. 3   Największa rozdmuchiwarka firmy BBM to prawdziwy siłacz w swojej klasie: urządzenie dysponuje 
siłą zwarcia 6500 kN pozwalającą na formowanie opakowań o pojemności do 5000 litrów. 
Źródło: BBM Maschinenbau und Vertriebs- GmbH

Rys. 4   Nowa butelczarka typ HSE - w pełni elektryczna - skrócenie czasu cyklu, zwiększenie wydajności, 
oszczędność energii 
Źródło: WW EKOCHEM
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W ramach prac badawczo-rozwojowych 

współfinansowanych ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

firma Enca Technology opracowała i wdrożyła do 

produkcji system uplastyczniania preform zmniej-

szający zużycie energii elektrycznej w  maszy-

nach rozdmuchowych. Rozwiązanie to może 

być stosowane do uplastyczniania preform PET, 

jak też PP. Istotnymi rozwiązaniami zastosowa-

nymi w opracowanych piecach są m.in. odpo-

wiednio dobrane promienniki podczerwieni typu 

IR i NIR. Posiadają one cechy, które umożliwiają 

skupienie fal podczerwonych pomagających 

w nagrzaniu strefy gorącej na wskroś. W celu 

uzyskania odpowiedniej emisyjności (w znaczeniu 

parametru mówiącego o zdolności danego ciała 

do emisji promieniowania cieplnego) zastoso-

wano odpowiednie materiały, z których wykonane 

są elementy systemu uplastyczniania tzw. odbły-

śniki. Zaprojektowana specjalna konstrukcja 

elementów odbłyśnika pozwala na równomierne 

nagrzanie preformy w  części gorącej, pozo-

stawiając neck chłodnym. Odpowiedni kształt 

geometryczny odbłyśników powoduje dokładne 

(z ukierunkowanym promieniowaniem) pokrycie 

mocą powierzchni elementu uplastycznianego. 

Konstrukcja posiada dwie skrajnie różne zada-

niowo powierzchnie, jedna z  nich ma cechy 

do jak najlepszego odbijania promieniowania, 

zaś druga do jego pochłaniania. Powierzchnie 

absorpcyjne pochłaniają energię tak, aby jak 

najmniejsze promieniowanie występowało 

w  strefie neck’a preformy. Powłoka elementu 

odbłyśnika polepsza odbicie nierozproszonych 

fal podczerwonych i odpowiednie ich skupienie 

na preformie. Tak uzyskane powłoki dają dużą 

odporność powierzchni odbłyśnika na promie-

niowanie podczerwone oraz towarzyszące temu 

ciepło. Zwiększa to żywotność, czyli zdolność 

do długiego utrzymania odpowiednich parame-

trów powierzchni czynnej odbłyśnika. Dosko-

nałą sprawność posiada zastosowane specjalne 

chłodzenie powierzchni roboczych ochrania-

jące strefę zimną preformy. Energia pochłonięta 

przez te powierzchnie jest odbierana przez chło-

dziwo przepływające wewnątrz chłodnicy. Proces 

ten przebiega sprawnie z  uwagi na materiał, 

z jakiego jest wykonana chłodnica. Opracowany 

przez Enca Technology system uplastyczniania 

znacznie zmniejsza zapotrzebowanie energii elek-

trycznej, może to być nawet 15-25% w stosunku 

do innych zespołów stosowanych w  komer-

cyjnych maszynach wydmuchowych. Posiada 

wysoką wydajność przy niewielkich gabarytach. 

Pozwala na precyzyjny i  w pełni kontrolowany 

proces uplastyczniania preform, w tym regulację 

mocą oraz sterowanie wymuszonym przepływem 

powietrza. Zastosowany wymuszony obieg 

powietrza odbiera nadmiar ciepła z odbłyśnika, 

końcówek rurek kwarcowych lamp oraz z prze-

strzeni roboczej zespołu uplastyczniania. Zasto-

sowane lampy są niezawodne i trwałe. System 

jest uniwersalny zarówno dla PET, jak i PP. Opra-

cowany zespół uplastyczniania jest stosowany 

w produkowanych przez firmę Enca Technology 

maszynach rozdmuchowych. 

Innowacje w Enca Technology

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności ENCA 
TECHNOLOGY Sp. z o.o. poprzez prace B+R nad 
systemem uplastyczniania tworzyw sztucznych 
z zachowaniem uniwersalności pomiędzy 
zastosowaniem materiałów PP i PET”. 

Numer projektu: RPLU.01.02.00-06-0053/16
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Robot LRX EasyControl
Firma KraussMaffei jako producent wtryskarek i systemów automatyki 

opracowała liniowy robot wysokiej jakości, przeznaczony do prostych 

zadań pick & place - LRX EasyControl, który z sukcesem jest stoso-

wany w wielu zakładach produkcyjnych. Sterowanie robota oparte na 

sprawdzonym systemie MC6, spełnia podstawowe wymagania wobec 

nowoczesnego sterowania robotem, takie jak elastyczność i prostota 

w programowaniu, zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących 

operatorów. Łatwe i szybkie poruszanie się w programie jest możliwe 

za pomocą kreatora programu, poprzez programowanie graficzne lub 

tekstowe. Robota cechuje modularna budowa, dlatego można go łatwo 

dostosować do indywidualnych potrzeb, a  jego funkcjonalność rozbu-

dować o dodatkowe działania, takie jak np. odkładanie nadlewu lub 

braków, kontroli jakości, czy zmiany chwytaka. Jest łatwy do zamon-

towania i uruchomienia. Intuicyjna obsługa pozwala na wygodne użyt-

kowanie i krótkie czasy konfiguracji, a autonomiczna koncepcja urzą-

dzenia LRX EasyControl umożliwia stosowanie ze wszystkimi maszy-

nami niezależnie od ich producenta. Zastosowany napęd zębatkowy 

osi, odpowiada za precyzyjność pozycjonowania robota przy szyb-

kich ruchach. Zoptymalizowana konstrukcja i  ciężar obrotowych osi 

serwo zwiększają produktywność i  efektywność procesów wytwór-

czych poprzez skrócenie czasu procesu. Podstawowe elementy nowej 

serii LRX EasyControl oparte są na nowej serii małych robotów LRX, co 

przyczynia się do łatwego dostępu do części zamiennych. Serwis tech-

niczny prowadzi spółka Dopak z Wrocławia. 

Nie zawsze zaawansowane i skomplikowane rozwiązania automaty-

zacji są użyteczne. Proste rozwiązania typu „pick and place” cieszą się 

dużą popularnością, gdyż w  wielu przypadkach spełniają zakładane 

kryterium, jako ekonomiczne rozwiązania wysokiej jakości. Rozwiązanie 

LRX EasyControl pozwoli producentom cieszyć się większymi zyskami. 

Robot LRX EasyControl
Automatyzacja to kluczowa wartość w  formowaniu wtryskowym. 
Intensyfikacja procesów produkcyjnych w  dużej mierze zależy od 
nowoczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w zakła-
dach wytwórczych. Efektywne funkcjonowanie procesów produkcyj-
nych, a co za tym idzie rozwój całego przedsiębiorstwa, jest możliwy 
poprzez minimalizację kosztów, optymalizację produkcji, zwiększe-
nie wydajności pracy. Aby móc zrealizować ustalone zadania, firma 
powinna opracować plan rozwoju, który uwzględnia branżę, rodzaj 
produkcji, zasoby. Faktem jest, że powtarzalność, szybkość i precyzja 
wykonywania zadań może odbywać się już tylko przy udziale robo-
tów, co w konsekwencji wiąże się z ograniczeniem pracy ludzi. Należy 
jednak upatrywać pozytywów z  takiego stanu rzeczy. Roboty 
odciążają człowieka w skomplikowanych zadaniach, chronią 
przez szkodliwym środowiskiem pracy i pozwalają na reduk-
cję błędów, awarii, czy pomyłek. 






