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Ochrona antystatyczna  
w przetwórstwie tworzyw sztucznych 
Nie bez racji mówi się, że wyładowania elektrostatyczne są cichym zabójcą elektroniki. Ale nie tylko: mogą nastrę-
czać wielu problemów także podczas produkcji komponentów z  tworzyw sztucznych, które ze względu na wysoką 
rezystancję powierzchniową są szczególnie podatne na gromadzenie ładunków elektrostatycznych. W zapobiega-
niu temu zjawisku, a także ochronie przed jego skutkami istotną rolę odgrywają tzw. strefy chronione antystatycznie, 
czyli EPA.   50

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 

Środki barwiące do tworzyw sztucznych – trendy 
Wymagający i rozwijający się rynek tworzyw sztucznych stale wymusza prowadzenie inten-
sywnych prac, dotyczących syntezy i produkcji nowych dodatków, m.in. środków barwią-
cych. Wyroby z tworzyw sztucznych, oprócz swojej podstawowej funkcji oraz korzystnej ceny, 
powinny charakteryzować się atrakcyjnymi walorami estetycznymi. Najpopularniejszymi środ-
kami barwiącymi stosowanymi w przemyśle tworzyw sztucznych są rozpuszczalne w tworzy-
wach barwniki organiczne oraz nierozpuszczalne pigmenty, które odznaczają się bardzo sze-
roką gamą kolorystyczną, a w przypadku pigmentów także dużą siłą krycia.   12

Kolor pod kontrolą: kolorymetry i spektrofotometry 

w przetwórstwie polimerów 
Jednorodność koloru produkowanych detali ma niebagatelne 
znaczenie w wielu branżach. W mało której jest jednak tak trudna 
do osiągnięcia jak w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Tutaj 
bowiem barwa zależy od całego szeregu czynników, z których 
każdy może spowodować wystąpienie istotnych różnic kolory-
stycznych. Aby je wyeliminować, zwykła kontrola wizualna może 
nie wystarczyć. Lepiej sięgnąć po profesjonalne rozwiązania do 
pomiaru koloru detalu.   20
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Projekt „Polimery Police” z umowami potwierdzającymi pełne 

finansowanie

Aramco przejmuje Sabic

Grupa Azoty SA, Grupa Azoty ZCh „Police”, 

Grupa Azoty Polyolefins, Grupa Lotos, Hyundai 

Engineering Co., oraz Korea Overseas Infra-

structure & Urban Development Corpora-

tion (KIND) zawarły umowy na finansowanie 

projektu „Polimery Police”. Ponadto powo-

łana do realizacji tej kluczowej dla całej branży 

chemicznej inwestycji spółka Grupa Azoty 

Polyolefins podpisała umowę kredytową 

z konsorcjum krajowych i zagranicznych insty-

tucji finansowych. 

Całkowity szacowany budżet projektu wynosi 

ponad 1,5 mld EUR. Budowa ma zostać zakoń-

czona już w 2022 r. - Dziś ostatecznie finalizujemy 

trwające wiele miesięcy prace związane z zapew-

nieniem finansowania projektu „Polimery Police”. 

To jedna z największych obecnie inwestycji nie 

tylko w polskim, ale też europejskim przemyśle. 

Ta budowa już trwa, koreański Hyundai, który jest 

nie tylko naszym partnerem kapitałowym, ale też 

generalnym wykonawcą, wszedł na plac budowy 

już na początku tego roku. „Polimery Police” to 

inwestycja ważna nie tylko dla nas, ale dla całej 

polskiej gospodarki. Grupie Azoty pozwoli na 

strategiczną dywersyfikację przychodów, a nasz 

kraj dzięki niej z importera polipropylenu stanie się 

jego eksporterem – mówi dr Wojciech Wardacki, 

prezes Grupy Azoty.

W konferencji prasowej zorganizowanej 

w Policach w  związku z podpisaniem umów 

uczestniczyli Andrzej Duda, prezydent RP 

i Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. 

- W  przypadku tej inwestycji stworzono 

mechanizm pozwalający zrealizować projekt za 

7 mld zł. To rzeczywiście inwestycja niewyobra-

żalnie ogromna, kosztochłonna. Ale tak koszto-

chłonna dlatego, że na absolutnym światowym 

poziomie nowoczesności – stwierdził Andrzej 

Duda, prezydent RP.

Wkład Grupy Lotos w finansowanie projektu 

wyniesie 500 mln PLN, a łączny wkład Hyundai 

i  KIND ukształtuje się na porównywalnym 

poziomie 130 mln USD. Z powyższych kwot 

wkład Grupy Lotos w  kapitał akcyjny Grupy 

Azoty Polyolefins wyniesie 300 mln zł, a part-

nerów koreańskich 78 mln USD (73 mln USD 

od Hyundai i 5 mln USD ze strony KIND). Pozo-

stałe środki od Grupy Lotos i  KIND (odpo-

wiednio 200 mln zł i równowartość 52 mln USD) 

zostaną wniesione do projektu jako pożyczki 

podporządkowane. 

ZCh Police – całkowite zaangażowanie 

tych spółek wyniesie docelowo 1 832 mln zł, 

z czego 60% stanowić będzie kapitał akcyjny 

a 40% pożyczki podporządkowane. Po reali-

zacji przez partnerów wszystkich wynikających 

z podpisanej umowy wpłat, kapitał spółki Grupa 

Azoty Polyolefins wzrośnie do ok. 1,7 mld zł. 

Skład akcjonariatu będzie wyglądał w następu-

jący sposób: Grupa Azoty SA - 30,52%, Grupa 

Azoty ZCh „Police” - 34,41%, Grupa Lotos - 

17,3%, Hyundai - 16,63%, KIND - 1,14%. 

W przypadku zawartej umowy kredytowej, 

konsorcjum instytucji finansowych, do którego 

należą: Bank Pekao, PKO BP, BGK, mBank, 

Alior Bank, BOŚ Bank, BNP Paribas Bank 

Polska, Santander Bank Polska, Europejski 

Bank Odbudowy i  Rozwoju, Industrial and 

Commercial Bank of China (Europe) Poland 

Branch, PZU, PZU na Życie oraz PZU Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicz-

nych BIS 2, udzieli spółce Grupa Azoty Polyole-

fins długoterminowego kredytu uprzywilejowa-

nego w kwocie 487,8 mln EUR oraz 537,7 mln 

USD. Dodatkowo spółce zostanie udzielony 

kredyt na płatności podatku VAT w  okresie 

budowy oraz kredyt z przeznaczeniem na finan-

sowanie kapitału obrotowego w  fazie opera-

cyjnej (150 mln zł i 180 mln USD).

Moce produkcyjne instalacji polipropylenu 

wyniosą 437 tys. ton rocznie. Szacuje się, że 

w momencie uruchomienia polickiej instalacji 

popyt na to tworzywo w  Europie przekroczy 

12 mln ton rocznie.  

Koncern Aramco ogłosił pomyślne zakończenie przejęcia 70% 

udziałów w Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) od Public Invest-

ment Fund (PIF), suwerennego funduszu inwestycyjnego Arabii Saudyj-

skiej, za łączną kwotę zakupu 259,125 mld SAR (69,1 mld USD), co 

odpowiada cenie 123,39 SAR za akcję.

Realizacja transakcji zwiększa obecność Aramco w globalnym prze-

myśle petrochemicznym, sektorze, w  którym w  najbliższych latach 

oczekuje się najszybszego wzrostu zapotrzebowania na ropę. Łącznie 

w 2019 r. Aramco i SABIC zanotowały wielkość produkcji petroche-

micznej na poziomie prawie 90  mln ton, w  tym produkty rolno-od-

żywcze i  specjalne.

Zakończenie tej transakcji stanowi ważny krok w ciągłym dążeniu 

Aramco do rozwoju globalnej zintegrowanej działalności Down-

stream zaprojektowanej w  celu zwiększenia wartości w  całym 

łańcuchu węglowodorów. Dołączenie SABIC do koncernu Aramco 

ma przynieść stworzenie synergii i wartości dodanej poprzez inte-

grację w  obszarze zakupów, łańcucha dostaw, produkcji, marke-

tingu i sprzedaży. SABIC oczekuje również, że skorzysta z produkcji 

surowców chemicznych Aramco Downstream oraz możliwości inwe-

stowania i realizacji projektów wzrostu na bardzo dużą skalę.

Jako nowy większościowy akcjonariusz SABIC, Aramco ma możli-

wość wyboru większości dyrektorów SABIC. Zarząd SABIC zapewni 

strategiczne dostosowanie i  będzie nadzorował dalsze tworzenie 

wartości dla SABIC i  wszystkich jej akcjonariuszy, ponieważ SABIC 

stanie się ważnym członkiem grupy Aramco.

Ustanowiono również Komitet ds. Współpracy i  Integracji Korpora-

cyjnej, którego zadaniem jest wydawanie zaleceń dotyczących kwestii 

współpracy i integracji. Komitetowi będzie przewodniczył dyrektor gene-

ralny SABIC i będzie on składał się z dwóch innych członków SABIC 

i trzech członków z Aramco. 
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Dr Markus Steilemann nowym prezesem PlasticsEurope

Na stanowisko prezesa stowarzy-

szenia producentów tworzyw sztucznych  

PlasticsEurope został wybrany dr Markus 

Steilemann, chief executive officer firmy Cove-

stro, zastępując Javiera Constante, który objął 

funkcję prezesa Dow Latin Ameryka. Nowy 

prezes PlasticsEurope będzie dalej rozwijał 

stowarzyszenie i  jego działalność w  kierunku 

promowania zrównoważonej gospodarki obiegu 

zamkniętego.

Dr Steilemann wyraził uznanie dla swojego 

poprzednika, podkreślając jego rolę w nadzo-

rowaniu reorganizacji stowarzyszenia, której 

celem jest lepsza koordynacja działań firm 

członkowskich w  kierunku osiągnięcia celów 

zawartych w  Dobrowolnym Zobowiązaniu 

branży Plastics 2030 oraz jego zaangażowanie 

w  działania związane z  przeciwdziałaniem 

wycieku granulatu do środowiska.

– Niezmiernie się cieszę, że Markus został 

wybrany na to kluczowe stanowisko. Zwłaszcza 

w  obecnych czasach - pełnych trudności 

i wyzwań - przemysł potrzebuje takiego wizjonera 

i przywódcy, jak Markus, by wspólnie tworzyć 

prawdziwie zrównoważoną przyszłość. Wierzę, 

że z  nim na czele PlasticsEurope jest dobrze 

przygotowane do wspólnej pracy przy realizacji 

przez przemysł tworzyw sztucznych celów GOZ 

– mówi ustępujący prezes, Javier Constante.

– W świetle obecnych globalnych wyzwań, 

prężny przemysł tworzyw jest absolutnie 

niezbędny do budowania zrównoważonej 

gospodarki i  spowodowania, że gospo-

darka obiegu zamkniętego stanie się nowym 

wiodącym modelem wzrostu gospodar-

czego. Już teraz zwiększamy konkurencyjność 

naszego przemysłu i  tworzymy dodatkową 

wartość, poprzez zwiększenie zawrócenia do 

obiegu tworzyw we wszystkich zastosowaniach 

oraz dzięki wykorzystaniu odpadów i produktów 

po zakończeniu ich cyklu życia jako źródła 

surowców do produkcji nowych wyrobów. 

Firmy stowarzyszone w PlasticsEurope podą-

żają już tą drogą transformacji i  liczę na to, że 

wspólnie z nami taką transformację będą reali-

zować wszyscy uczestnicy łańcucha wartości – 

podkreśla nowy prezes PlasticsEurope.

Dr Markus Steilemann został powołany na 

stanowisko chief executive officer w firmie Cove-

stro w czerwcu 2018 r. Swoją karierę biznesową 

rozpoczął w 1999 r. w Bayer Group, a od 2008 r. 

piastował stanowiska menedżerskie w jednostce 

biznesowej poliwęglanów w spółce Bayer Mate-

rialScience, przekształconej następnie w Cove-

stro. W latach 2013-2015 dr Steilemann zarządzał 

tą jednostką biznesową w Chinach. W 2015 r. 

dołączył do Covestro w Niemczech, jako członek 

zarządu odpowiedzialny za innowacje. Ponadto 

w następnym roku został szefem jednostki poliu-

retanów, a w 2017 r. - chief commercial officer 

wszystkich trzech jednostek biznesowych, 

będąc odpowiedzialnym za innowacje, marketing 

i sprzedaż. Dr Steilemann (urodzony w 1970 r. 

w Niemczech) ma tytuł doktora chemii, uzyskany 

na Uniwersytecie Technicznym w  Akwizgranie 

(RWTH Aachen University). 
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W ubiegłym roku w  rządowym projekcie 

„Mapy drogowej Gospodarki o Obiegu 

Zamkniętym” poświęcono zagadnieniu 

ROP pierwszy rozdział tego opracowania. 

Z  kolei od kilku miesięcy w  ministerstwie 

klimatu odbywają się rozmowy i konsultacje, 

również z przedstawicielami branży recyklin-

gowej. Wydawało się więc, że nowy system 

zostanie wprowadzony już niedługo i  zmieni 

obecną sytuację poprzez wypełnienie unijnych 

wymagań.

Jednak przedsiębiorcy zajmujący się prze-

twarzaniem odpadów efektów tych debat nie 

widzą i  oceniają aktualną sytuację na rynku 

jako wysoce niesprzyjającą branży recyklingu. 

Co więcej, uważają że wiele osób zaangażo-

wanych w usprawnianie systemu gospodaro-

wania odpadami nie jest przygotowana mery-

torycznie i nie posiada wiedzy praktycznej na 

ten temat. Również konsultacje z branżą recy-

klingu w  kwestii wypracowania rozwiązań 

dotyczących usprawnienia systemu są, 

zdaniem recyklerów, zbyt rzadkie.

– Wciąż trwają debaty, które nic nie wnoszą 

do tematu i wciąż znajdujemy się w punkcie 

wyjścia. Zdarza się, że pomija się recyklerów 

którzy powinni być głównym motorem napę-

dowym systemu Rozszerzonej Odpowiedzial-

ności Producenta – mówi Zbigniew Trejde-

rowski, prezes firmy recyklingowej Conkret.

Problemem, na który szef Conkretu zwraca 

szczególną uwagę, jest wysokość opłaty 

produktowej dla opakowań. I tak w modelach 

niemieckim i austriackim wynosi ona ok. 600 € 

za tonę wprowadzanych na rynek opakowań. 

W Polsce opłata ta wynosi od 5 do kilkudzie-

sięciu złotych za tonę.

Zdaniem prezesa Trejderowskiego, bez 

urealnienia tych kwot, Polska nie poradzi 

sobie z  organizacją całego systemu, 

chociażby dlatego, że intensyfikacja selek-

tywnej zbiórki odpadów wymaga olbrzymich 

nakładów finansowych.

– Ministerstwo Finansów mówi dziś o kwocie 

ok. 2500  zł za tonę. Ja uważam, że środki 

właśnie w  takiej wysokości winny obecnie 

trafiać do systemu, chociażby ze względu na 

jego zapóźnienia. Jeśli się okaże, że system 

zaczyna być wydolny, pracuje poprawnie 

a  tworzywa są przetwarzane tak jak należy, 

wtedy będzie można zmniejszyć wysokość tej 

opłaty – uważa Zbigniew Trejderowski.

– Myślę, że powinniśmy uświadomić decy-

dentom, jakimi prawami ten rynek się rządzi. 

Uważam, że należy wreszcie wysłuchać recy-

klerów – apeluje prezes Conkretu.

W branży recyklingowej dominuje obecnie 

przeświadczenie, że najwięcej do powiedzenia 

w tej sprawie mają znowu organizacje odzysku 

i  firmy wprowadzające produkty w  opako-

waniach na rynek, czyli akcjonariusze tych 

spółek. Ich przedstawiciele szeroko kryty-

kują wszystkie pomysły resortu na ulepszenie 

sytemu informując, że jedynym rozwiązaniem 

jest przekazanie organizacji i  finansowania 

zbiórki i recyklingu odpadów w ich ręce.

Szef Conkretu uważa, że bez wprowa-

dzenia nowego modelu ROP sytuacja nie 

ulegnie poprawie i  dalszy rozwój branży 

zostanie drastycznie ograniczony. Konieczne 

jest zatem wnikliwe przeanalizowanie 

kosztów zbiórki i  przetworzenia poszcze-

gólnych rodzajów odpadów, dostosowanie 

stawek dla wprowadzających zgodnie z real-

nymi kwotami, jakie muszą być poniesione 

na ich zagospodarowanie. Analizy te powinny 

być przeprowadzone przez niezależnych 

ekspertów i bazować na realnych dokumen-

tach w tym m.in.  fakturach, kartach przeka-

zania odpadów.

Do 5 lipca br. w  polskim ustawodaw-

stwie powinny znaleźć się przepisy zwią-

zane z  mechanizmami rozszerzonej odpo-

wiedzialności producenta. Zgodnie z  zało-

żeniami, wdrożenie ROP zwiększyłoby popyt 

na recyklaty, bo przedsiębiorstwa wprowa-

dzające opakowania na rynek i  producenci 

opakowań mieliby motywację finansową do 

ich wykorzystywania. 

Jednak wydaje się, że raczej nierealne jest, 

aby odpowiednie przepisy zostały uchwalone 

do lipca br. W wywiadzie udzielonym porta-

lowi Plastech, Szymon Dziak – Czekan, prezes 

stowarzyszenia „Polski Recykling” powie-

dział, że organizacje branżowe reprezentu-

jące podmioty wprowadzające opakowania na 

rynek, lobbują wręcz na rzecz przesunięcia tej 

daty nawet do 2024 roku. 

Czy polski recykling 
przetrwa?

Już od dłuższego czasu trwają w Polsce prace nad przygotowaniem nowego systemu Rozszerzonej Odpowie-
dzialności Producenta, który ma spełniać wymagania dyrektyw unijnych w sprawie odpadów. 

 Jacek Leszczyński 
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 Aktualności 

MAJ 2020

Notowania cenowe
ABS
Ceny surowców do produkcji ABS kontynu-

owały spadki, które obniżyły notowania ABS 

o około 75 EUR/T, a ceny ustabilizowały się 

na poziomie 1265-1412 EUR/T. Ceny kontrak-

towe butadienu spadły w maju do 325 EUR/T, 

co oznacza ogromny spadek (aż o 200 EUR/T) 

w porównaniu z poprzednim miesiącem. Ceny 

akrylonitrylu również spadły o 138 EUR/T od 

kwietnia. Ceny kontraktów styrenowych uległy 

zmianie do poziomu 613 EUR/T, co stanowi 

spadek o 13 EUR/T. 

Wpływ pandemii koronawirusa był nadal 

widoczny na europejskim rynku ABS, podaż 

ABS pozostała duża, ale konsumpcja nie była 

stymulowana ze względu na słabą sytuację 

w przemyśle motoryzacyjnym, ponieważ uczest-

nicy rynku sądzili, że produkcja może ponownie 

spowolnić z powodu niskiego popytu i w oparciu 

o niski poziom wydatków konsumentów. Pozo-

stałe obszary zastosowań były stabilne w porów-

naniu do poprzedniego miesiąca. 

PA
Środowisko branżowe pozostawało w mino-

rowych nastrojach, a jedynie najbardziej optymi-

styczni uczestnicy rynku starali się znaleźć jakie-

kolwiek pozytywy w aktualnej sytuacji. Główne 

branże konsumujące inżynieryjne PA, w  tym 

motoryzacja i tekstylia, pracowały na zdecydo-

wanie niższych obrotach w marcu i do końca 

maja pozostawały w dużych ograniczeniach. 

Najpoważniejsze restrykcje w  wielu euro-

pejskich krajach zostały złagodzone od maja. 

Zakłady produkujące pojazdy samochodowe 

zostały ponownie otwarte, ale działają one 

na niskim poziomie swoich mocy, głównie 

ze względu na obawy dotyczące zdrowia 

i  bezpieczeństwa pracowników oraz brak 

zainteresowania ze strony indywidualnych 

konsumentów. 

Zapotrzebowanie na inżynieryjny PA 6 do 

zastosowań w  branży opakowaniowej oraz 

foliowej pozostało bardzo duże, a  rynki te 

powinny utrzymać się w  średnim poziomie. 

Jednak tylko częściowo nadrabiają one straty 

spowodowane zaległościami innych sektorów. 

Zarówno producenci, jak i konsumenci pozo-

stają w mocnych ograniczeniach ze względu 

na słaby poziom popytu prognozowany 

na czerwiec, wielu konsumentów popro-

siło o  opóźnienie lub anulowanie zamówień 

z powodu już wysokich poziomów zapasów. 

Za najbardziej reprezentacyjny poziom 

cenowy PA 6 uznano poziom 1450-1580 EUR/T, 

co oznacza spadek cen o  około 50  EUR/T 

w  porównaniu do kwietnia. Jednak według 

uczestników rynku całkowity spadek w kwietniu 

i  maju był znacznie wyższy. Oszacowano, że 

średni spadek PA 6 w okresie dwóch miesięcy 

należy przyjąć na poziomie 300 EUR/T. Podobnie 

jak w przypadku kaprolaktamu, w rozliczeniach 

miesięcznych występowały różnice w  oparciu 

o warunki umowy, poprzednie rozliczenia i repre-

zentatywne delty między polimerem a  surow-

cami. W  czerwcu uczestnicy rynku oczekują 

kolejnego wzrostu cen benzenu, co jeszcze 

bardziej skomplikuje negocjacje. Utrzymująca 

się słabość realnego popytu ponownie zmusi 

uczestników rynku do oceny, czy możliwy jest 

potencjalny wzrost cen. Z drugiej strony dalsze 

obniżki cen mogą być trudne do osiągnięcia, 

ponieważ niższe wartości raczej nie będą stymu-

lować dodatkowej sprzedaży. 

Na rynku inżynieryjnego PA 66 analogicznie 

występuje brak popytu w przemyśle motory-

zacyjnym, który przyczynia się do kształto-

wania większość dyskusji na rynku. Uczest-

nicy rynku oczekiwali oznak realnego popytu, 

jednakże z miesiąca na miesiąc odnotowano 

niewielką zmianę. Rynek włókienniczy również 

pozostał słaby w maju, co dodatkowo pogor-

szyło ogólne problemy branży PA 66.

Konsumenci odbierali minimalne wielkości 

zamówień zobligowane przez warunki umowy, 

a  wielu konsumentów anulowało lub opóź-

niało zakupy z powodu słabego popytu. Ceny 

spot PA 66 były na poziomach zbliżonych do  

2100-2200 EUR/T dla odmian bazowych. 

Producenci poliamidu 66 utrzymywali mini-

malne poziomy produkcji, szacowane na 

około 50% typowych wielkości. Za najbar-

dziej reprezentatywny poziom cen PA66 

w maju uznano poziom 2700-2900 EUR/T, co 

oznacza spadek o około 150 EUR/T w porów-

naniu do kwietnia. Perspektywy sytuacji dla 

rynku PA 66 na czerwiec nie są najlepsze. 

Większość uczestników rynku spodziewa się 

wzrostu popytu najwcześniej w III kw. 

PBT
Mimo że producenci próbowali podnieść 

ceny PBT w marcu, większość graczy odmó-

wiła akceptacji nowych ofert, ponieważ popyt 

był poniżej normalnego poziomu. Ceny spadły 

o  100 EUR/T w  pierwszym kwartale i  są 

obniżane na podobnym poziomie w  drugim  

kwartale, gdy Europa walczy z  epidemią 

COVID-19. Koszty surowców również wpły-

wają na ceny PBT. Dyskusje na temat 

kontraktów BDO w drugim kwartale w Europie 

zakończyły się, a  ceny zostały ustalone 

o 30 EUR/T. Jest to kolejny kwartał, w którym 

kontrakty spadły. Ceny w pierwszym kwartale 

zostały uzgodnione przy cięciach o 50 EUR/T. 

Popyt na rynku PTA w Europie poprawił się 

w ciągu ostatniego miesiąca w odpowiedzi na 

wzrost stawek operacyjnych zakładów PET. 

Zwiększony popyt na PET jest częściowo 

napędzany zwiększonym zakupem pakowanej 

żywności i napojów przez konsumentów. 

PC
Zapotrzebowanie na sprzęt medyczny 

i  ochronny pomaga zrównoważyć słabnący 

sektor motoryzacyjny, a niektórzy producenci 

poliwęglanów twierdzą, że wolumeny odbioru 

są prawie na podobnym poziomie, co popyt 

na samochody sprzed COVID-19. W  miarę 

wybuchu epidemii europejscy gracze przygo-

towują się teraz do wznowienia działalności 

w  niektórych krajach ze względu na zmniej-

szenie obostrzeń dotyczących koronawirusa. 

Rynek motoryzacyjny jest gotowy do ponow-

nego otwarcia, ale poziom popytu jest znikomy.

Ceny poliwęglanu w maju utrzymywały się 

na stałym poziomie 2320-2460 EUR/T DDP. 

 Źródło: TOC
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 Nowości rynkowe 

Nowy materiał igus do druku 3D metodą SLS,  

do produkcji części przewodzących elektrostatycznie  

i odpornych na zużycie 

Do bezpiecznej i  niezawodnej produkcji w  przemyśle elektro-

nicznym oraz półprzewodnikowym potrzebne są komponenty 

o  właściwościach przewodzenia elektrostatycznego. Dzieje się 

tak, ponieważ nawet niewielkie rozładowanie elektryczne może 

zniszczyć drogie l inie produkcyjne. Aby użytkownicy mogli 

sprawić, by części zużywające się o  właściwościach ESD były 

elastyczne i ekonomiczne, igus opracował teraz nowy, materiał do 

druku 3D metodą SLS. Bezsmarowe części specjalne wykonane 

z  iglidur I8-ESD wykonywane są i dostarczane w ciągu zaledwie 

kilku dni.

Odporne na zużycie części w przemyśle elektronicznym i półprze-

wodnikowym muszą nie tylko mieć długą żywotność, ale powinny 

także przewodzić elektrostatycznie, ponieważ gwałtowny wzrost 

ładunku elektrostatycznego, który nie jest rozpraszany przez 

materiał izolacyjny, może łatwo zniszczyć produkt. W  celu szyb-

kiej produkcji addytywnej elektrycznie przewodzących elementów 

specjalnych, firma igus opracowała nowy trybopolimer iglidur 

I8-ESD. Jest to trzeci materiał, który igus oferuje do metody SLS. 

Zalety tej metody są oczywiste: użytkownik ma dużą swobodę 

projektowania i może wykonać komponent bez żadnych kosztów 

narzędzi. Ponadto nie powstają odpady z  tworzyw sztucznych, 

ponieważ nadmiar proszku można wykorzystać kilka razy, a wydru-

kowane części można poddać recyklingowi. Części wykonane 

z nowego proszku SLS – podobnie jak wszystkie materiały igus – 

nie wymagają dodatkowego smarowania i są bardzo stabilne struk-

turalnie. – Dzięki iglidur I8-ESD dołączamy teraz do naszego asorty-

mentu trybopolimer, który ma oporność na poziomie 3x107 Ω x cm. 

Ponadto materiał jest z w kolorze czarnym. W rezultacie dodatkowe 

barwenie nie jest konieczne, co obniża koszty i skraca czas dostawy 

– wyjaśnia Tom Krause, szef działu produkcji addytywnej w  igus 

GmbH. – Użytkownik otrzymuje bardzo trwały komponent, który ma 

wszystkie pożądane właściwości ESD.

Atutem iglidur I8-ESD jest wysoka odporność  
na zużycie

Trybopolimery igus przechodzą liczne testy w  laboratorium 

testowym igus o  powierzchni 3800 m2. Test ruchu oscylacyjnego 

wykazał, że odporność na ścieranie części ze spiekanego iglidur 

I8-ESD jest dwa razy większa niż w przypadku PA12. iglidur I8-ESD 

wygrał również w  teście zużycia liniowego. W  sklepie online igus 

oferuje proszek SLS iglidur I8-ESD do samodzielnego przetwa-

rzania we własnym zakładzie lub do produkcji elementu specjalnego 

przez igus w usłudze drukowania 3D. W tym celu, użytkownik może 

po prostu wysłać plik STEP dla wymaganej części do igus. Produkt 

zostanie drukowany i wysyłany w ciągu trzech dni. Nie ma również 

minimalnej ilości zamówienia. 

Rys. 1   iglidur I8-ESD: elektrostatycznie przewodzący materiał SLS do 
wytrzymałych i odpornych na ścieranie elementów drukowanych 3D 
w przemyśle elektronicznym  
(Źródło: igus)

Rys. 2   Dzięki metodzie SLS nowy, czarny, wysokowydajny polimer można 
przetwarzać w bardzo krótkim czasie   
(Źródło: igus)
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 Temat wydania  BARWIENIE I MODYFIKOWANIE TWORZYW 

Pigmenty oraz barwniki stosowane w prze-

myśle tworzyw sztucznych muszą speł-

niać szereg rygorystycznych wymagań. 

Często wymagane jest, aby wykazywały 

wysoką stabilność termiczną (stabilność 

koloru), odporność chemiczną (odporność 

na rozpuszczalniki organiczne, niską reak-

tywność wobec innych składników kompo-

zycji polimerowej), a  także dobrą odporność 

na działanie czynników atmosferycznych, 

przede wszystkim promieniowania słonecz-

nego. Środki barwiące powinny charak-

teryzować się dobrą dyspergowalnością 

w tworzywie, w celu zapewnienia jednolitego 

zabarwienia materiału. Ponadto, nie powinny 

one ulegać migracji i tworzyć tzw. „wykwitów” 

na powierzchni barwionych materiałów. 

Barwienie tworzyw jest ważnym zabie-

giem technologicznym, z  uwagi na okre-

ślone potrzeby odbiorcy. Szczególnie dotyczy 

to wyrobów opakowaniowych, gdzie barwa 

ma znaczenie marketingowe i  określa prze-

znaczenie opakowania. Wybór określo-

nego pigmentu zależy od wymagań stawia-

nych danemu wyrobowi oraz życzeń odbiorcy 

w zakresie kolorystyki i jej trwałości. 

Rynek środków barwiących
Firma Merck wprowadziła na rynek opra-

cowaną przez siebie technologię WAY, doty-

czącą stosowania pigmentów. Zapewnia 

ona odporność na warunki atmosferyczne, 

chemikalia i  temperaturę w  zastosowaniach 

z  tworzyw sztucznych. Specjalna enkapsu-

lacja pigmentów gwarantuje wysoką stabil-

ność UV i odporność na ekstremalne warunki. 

To sprawia, że metoda jest interesująca dla 

każdego zastosowania na zewnątrz, przy-

kładowo w  transporcie, meblach lub archi-

tekturze, gdzie nieuniknione jest duże nasło-

necznienie. Podczas gdy konwencjonalne 

pigmenty efektowe mogą negatywnie wpływać 

na matrycę polimerową, technologia WAY 

umożliwia ochronę przed degradacją i pozo-

stawia niezmienione właściwości mechaniczne 

polimeru. Zapewnia to dłuższą żywotność 

produktu i lepszy recykling.

Firma Merck opracowała metodę znako-

wania laserowego z  użyciem pigmentów 

Iriotec 8000. Materiały te są wrażliwe na dzia-

łanie lasera i umożliwiają szybkie oraz bezdo-

tykowe znakowanie w najbardziej wrażliwych 

zastosowaniach, takich jak kable światłowo-

dowe i  opakowania foliowe. Merck przed-

stawił również pierwszy pigment Iriotec 8855 

do znakowania laserowego, który nie zawiera 

antymonu ani innych metali ciężkich. Nadaje 

się do lasera światłowodowego pompowa-

nego diodą półprzewodnikową (DPSS). Wyka-

zuje bardzo dobrą wydajność w przezroczy-

stej gumie silikonowej. Iriotec 8855 jest stoso-

wany w  komponentach z  tworzyw sztucz-

nych, które wymagają odporności na wysoką 

temperaturę i  warunki atmosferyczne oraz 

czystości. Jest szczególnie zalecany do tech-

nicznych polimerów alifatycznych (PA, POM), 

ale może być również stosowany we wszyst-

kich innych polimerach do tworzenia ciem-

nych oznaczeń, z wyjątkowo krótkim czasem 

reakcji. 

Lanxess przedstawił nowe rozwią-

zania produktowe w  postaci jaskrawo-

żółtych odcieni czerwonych pigmentów. 

Nowe pigmenty z  tlenku żelaza koncernu 

Lanxess zostały szeroko przetestowane 

przez najważniejszych producentów farb 

i  lakierów. Stanowią część nowej globalnej 

serii produktów Bayferrox 500. Najbar-

dziej wpadające w żółć czerwone pigmenty 

w portfolio firmy to Bayferrox 502. Charak-

teryzują się one najwyższą chromatycz-

nością zarówno w  czystej barwie, jak i  po 

zmniejszeniu ilości. Zmikronizowane czer-

wone pigmenty produkowane z wykorzysta-

niem procesu Lauxa spełniają rygorystyczne 

wymagania. Pigmenty te charakteryzują 

się wysoką stabilnością podczas obróbki. 

Nawet pod działaniem wysokich sił ścinają-

cych w  trakcie procesu dyspersji pigmenty 

wytwarzane w  procesie Lauxa pozostają 

Środki barwiące do tworzyw 
sztucznych – trendy

Wymagający i rozwijający się rynek tworzyw sztucznych stale wymusza prowadzenie intensywnych prac, doty-
czących syntezy i produkcji nowych dodatków, m.in. środków barwiących. Wyroby z tworzyw sztucznych, oprócz 
swojej podstawowej funkcji oraz korzystnej ceny, powinny charakteryzować się atrakcyjnymi walorami estetycz-
nymi. Najpopularniejszymi środkami barwiącymi stosowanymi w przemyśle tworzyw sztucznych są rozpuszczalne 
w tworzywach barwniki organiczne oraz nierozpuszczalne pigmenty, które odznaczają się bardzo szeroką gamą 
kolorystyczną, a w przypadku pigmentów także dużą siłą krycia. 

 Edyta Gibas 
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Sterowany mikroprocesorem regulator 
z czytelnym wyświetlaczem cyfrowym oraz 
funkcją samooptymalizacji jest bardzo 
wygodny w obsłudze.

Model easitemp 95 może być opcjonalnie 
wyposażony w mechaniczny wskaźnik 
przepływu z obciążanym sprężynowo 
pływakiem.

Standardowe chłodzenie za pomocą 
płytowego wymiennika ciepła ze stali 
szlachetnej z zaworem elektromagnetycznym 
zapewnia najwyższą wydajność nawet przy 
nieznacznych różnicach temperatur oraz 
obniża zużycie energii.

Wytrzymałe na korozję podzespoły, jak 
np. wykonany ze stali szlachetnej zbiornik 
lub grzałka rurowa z wysokogatunkowego 
materiału Incoloy sprawiają, że 
easitemp 95 pracuje niezawodnie, 
bezawaryjnie i niemal bezobsługowo.

  Wyjątkowo kompaktowy termostat o mocy grzewczej 
6 kW do eksploatacji ciągłej w temperaturze do 95 °C

  Doskonała moc chłodzenia 45 kW przy temperaturze 
początkowej 80°C i temperaturze cieczy chłodzącej 15 °C

  Solidna pompa zanurzeniowa o parametrach 
maksymalnych 40 l/min oraz 3,8 bar

  Wysokogatunkowe komponenty znanych producentów

  Wtyczka z przełączaniem biegunów trybu 
zatrzymywania wycieków i opróżniania narzędzia, fi ltr 
zanieczyszczeń

  Skrzynka sterownicza z osłoną przeciwbryzgową, klasa 
ochrony IP54

  Niezawodna sprawność i wysoka dostępność przy 
łatwej obsłudze

  Najlepszy na rynku stosunek ceny do jakości

Utrzymywanie stałej temperatury form wtryskowych  
za pomocą urządzenia easitemp 95

Innowacyjnie – niezawodnie – tanio

made in Germany made by Single

DOSTĘPNE Z MAGAZYNU
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odporne na zmianę koloru. Pigmenty są 

stabilne termicznie w temperaturach sięgają-

cych 800°C. Natomiast czerwone pigmenty 

(hematyt, Fe2O3) produkowane z  wyko-

rzystaniem innych procesów produkcji ze 

względu na swoją strukturę chemiczną 

zazwyczaj wytrzymują temperatury nie 

wyższe niż 400°C.

Firma Ampacet uzyskała certyfikat COTREP 

dla czarnych koncentratów REC-NIR-BLACK 

1900302-EA i  4900147-E umożliwiających 

sortowanie z wykorzystaniem bliskiej podczer-

wieni (NIR). Te czarne koncentraty niezawiera-

jące sadzy węglowej są przeznaczonych do 

stosowania w produkcji sztywnych opakowań 

poliolefinowych. Testy dynamicznego sorto-

wania NIR na czarnych butelkach z HDPE i PP 

zgodnie z protokołami COTREP (czyli komi-

tetu technicznego ds. recyklingu opakowań 

z tworzyw sztucznych we Francji) przeprowa-

dziła firma Pellenc ST, dzięki czemu Ampacet 

jest pierwszym przedsiębiorstwem, które 

uzyskało certyfikat COTREP dla czarnych 

koncentratów produkowanych z wykorzysta-

niem tego rodzaju polimerów. 

Koncentraty REC-NIR-BLACK są prze-

zroczyste w  bliskiej podczerwieni (NIR), 

co umożliwia sortowanie zawierających je 

produktów z użyciem czujników optycznych 

w  bliskiej podczerwieni oraz ich recykling. 

Technologia ta pozwala na ponowne użycie 

czarnych odpadów opakowaniowych oraz 

umożliwia wspieranie gospodarki o  obiegu 

zamkniętym. W  celu recyklingu opakowań 

plastikowych do postaci regranulatów odpady 

z tworzyw sztucznych są sortowane w zakła-

dach odzysku tworzyw sztucznych według 

rodzaju polimeru. Sortowanie wstępne to 

niezbędny i  wymagający etap, zwłaszcza 

ze względu na różne właściwości każdego 

rodzaju tworzywa. W  rezultacie daje czysty 

strumień danego typu polimeru. W  więk-

szości zakładów odzysku dokonuje się tego 

za pomocą technologii zautomatyzowanego 

sortowania przy użyciu sorterów optycz-

nych w bliskiej podczerwieni. Jednak tech-

nika ta nie pozwala zidentyfikować i oddzielić 

tworzyw sztucznych zawierających sadzę, 

najczęściej używany czarny pigment. Sadza 

pochłania znaczną część widma ultrafiole-

towego i  podczerwonego, uniemożliwiając 

odbicie światła podczerwonego z powrotem 

do czujnika, a tym samym blokując rozpozna-

wanie typu polimeru przez skan NIR. Więk-

szość czarnych opakowań nie może być 

sortowana i jest jedynie składowana na wysy-

piskach śmieci lub wykorzystywana do odzy-

skiwania energii. Tymczasem opakowania 

zawierające czarne koncentraty Ampacet 

wykrywalne w  bliskiej podczerwieni można 

skanować za pomocą technologii NIR w celu 

ich automatycznego sortowania w zakładach 

odzyskiwania. Korzystanie z  koncentratów  

REC-NIR-BLACK pozwala firmom wprowa-

dzać na francuski rynek produkty w czarnym 

opakowaniu bez płacenia dodatkowego 

podatku (w wysokości 10% w 2020 r.) doli-

czanego do podatku na ochronę środo-

wiska, o  którego wysokości decyduje fran-

cuska organizacja CITEO. Koncentrat  

REC-NIR-BLACK, będący częścią projektu 

R3 Sustainable Solutions, w  ramach 

którego Ampacet realizuje politykę polega-

jącą na opracowywaniu nowych i  innowa-

cyjnych produktów pomagających chronić 

nasze środowisko, został laureatem nagrody 

Plastics Recycling Awards Europe 2019 

dla innowacji roku w  zakresie technologii 

produktu.

Koncentrat barwiący Ampacet Blue 

Edge  226 opracowany również w  ramach 

inicjatywy zrównoważonych rozwiązań R3 

Sustainable Solutions znalazł się w finale presti-

żowej nagrody Plastics Recycling Awards 

Europe 2020 w kategorii Product Technology 

Innovation of the Year. Koncentrat Ampacet 

Blue Edge 226 przeznaczony do polietylenu 

z  recyklingu (rPE) podnosi walory estetyczne 

opakowań, które są produkowane z tworzywa 

sztucznego pochodzącego z odpadów poużyt-

kowych. Koncentrat rozjaśnia folię, nadając jej 

niebieskawy odcień oraz większą przejrzystość. 

Dodatkową korzyścią ze stosowania koncen-

tratu Blue Edge 226 jest ograniczenie ryzyka 

wtrąceń żelowych podczas przetwarzania rPE 

i  zminimalizowanie występowania widocz-

nych wad. Koncentrat Ampacet Blue Edge 

226 umożliwia stosowanie polietylenu z recy-

klingu, dostępnego w obrocie handlowym, bez 

uszczerbku dla walorów estetycznych podczas 

użytkowania produktów końcowych, dzięki 

czemu ma korzystny wpływ na zrównoważony 

rozwój, a w rezultacie na stymulowanie gospo-

darki o obiegu zamkniętym. 

Ampacet zaprezentował nową kolekcję 

efektów specjalnych „Stone Island”. Kolekcja 

„Stone Island” inspirowana jest różnorodno-

ścią natury i może być wyobrażona w nieogra-

niczonej liczbie kolorów i  wzorów. Subtelne 

odwzorowanie struktury kamienia ożywia 

i  tworzy realistyczny efekt 3D. Dzięki tej 

kolekcji można uzyskać motywy i  barwy do 

złudzenia przypominające wygląd naturalnych 

materiałów, takich jak drewno, marmur, granit. 

Clariant Pigments pracuje nad rozwiąza-

niami pozwalającymi na szybsze i  łatwiejsze 

dopasowanie kolorów do polimerów pocho-

dzących z recyklingu oraz stworzeniem gamy 

pigmentów, które mogą wytrzymać wielo-

krotne procesy recyklingu bez rozkładu, pozo-

stając bezpiecznymi dla przyszłych zasto-

sowań i  środowiska pracy. Ponowne wyko-

rzystanie jest kolejnym aspektem zrówno-

ważonego rozwoju. Dobór barwnika również 

wymaga szczególnej uwagi, ponieważ musi 

on pozostać atrakcyjny i  bezpieczny, nie 

powinien tracić swojej mocy.  Istotnymi para-

metrami są wysoka odporność na światło 

i  warunki atmosferyczne.   W  przypadku 

butelek do napojów, pigmenty nie powinny 

migrować do napoju nawet po wielokrotnym 

myciu butelki gorącą wodą zawierającą np. 

silne detergenty. 

Clariant opracował barwniki, które mogą 

odbijać się w spektrum NIR i dzięki temu nie 

będzie problemu z  sortowaniem czarnych 

odpadów tworzywowych. Odmiany te mogą 

być stosowane do HDPE, LDPE, PP, PET, 

PS, PA i PVC. Czarne koncentraty CESA-IR 

Clariant zastępują sadzę, dzięki czemu czarne 

opakowania są wykrywalne podczas procesu 

recyklingu. Gatunek polimeru użytego do 

wykonania czarnego opakowania można 

następnie z  powodzeniem zidentyfikować, 

a  opakowanie skierować do odpowied-

niego strumienia polimeru. Czarne aplikacje 

z tworzyw sztucznych, takie jak tace z goto-

wymi posiłkami, często kończą się na wysy-

piskach śmieci lub są przetwarzane na mate-

riały o niskiej wartości. W związku z rosnącym 

popytem ze strony konsumentów i rządów na 

produkty bardziej przyjazne dla środowiska 

rozwiązano ten problem. Nowe koncentraty 

CESA-IR poprawiają wykrywalność IR czar-

nych frakcji HDPE i LDPE w produktach wtry-

skowych i wytłaczanych z rozdmuchiwaniem; 
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czarny polipropylen (PP) w  foliach i produk-

tach formowanych wtryskowo; oraz czarny 

PET i C-PET w arkuszach i folii.

Nowy środek barwiący Solvaperm Black 

PCR firmy Clariant przeznaczony jest do czar-

noszarego zabarwienia poliestru (PET), poli-

styrenu (PS) i  poliwęglanu (PC). Zapewnia 

wysoką trwałość kolorów w  różnych opako-

waniach, w tym butelkach na napoje, szam-

ponach, detergentach, żelach do włosów, 

tacach na żywność i mięso oraz pojemnikach 

na produkty mleczne. W wybranych krajach 

jest zatwierdzony do kontaktu z  żywnością. 

Nowy pigment Graphtol Black CLN jest dedy-

kowany do poliolefin (polietylenu (PE) i polipro-

pylenu (PP)) i ma wysoką trwałość oraz tworzy 

bardzo dobrą dyspersję dla łatwego i  jedno-

litego zabarwienia. Barwnik rozpuszczalny 

w  polimerze Polysynthren Black H osiąga 

wysoką trwałość czarnoszarego zabarwienia. 

Przeznaczony jest do opakowań i zastosowań 

E&E z następującymi polimerami: poliwęglan 

(PC), polimetakrylan metylu (PMMA), kopo-

limer akrylonitrylo-butadienowo-styrenu (ABS), 

politereftalan butylenu (PBT), polistyren homo-

polimer(PS) i spieniony (ePS), a także jako poli-

tereftalan etylenu (PET). Istotne jest, że Poly-

synthren Black H jest jednym z niewielu barw-

ników odpowiednich do poliamidów (PA), 

największej rodziny tworzyw konstrukcyjnych.

Polimery ulegające biodegradacji (PLA, 

PHA/PBS i  PBAT) cieszą się coraz większą 

uwagą w branży opakowaniowej.  Nie każdy 

pigment może być użyty do barwienia poli-

merów ulegających biodegradacji, ponieważ 

muszą one spełniać bardzo surowe normy 

dotyczące zanieczyszczeń. Clariant Pigments 

stworzył gamę 26 pigmentów organicznych 

z  linii produktów Graphtol i  PV Fast speł-

niających wymagania europejskiej normy 

EN 13432. Obejmują one całe spektrum kolo-

rystyczne i dlatego stanowią cenne wsparcie 

dla producentów koncentratów barwiących 

dla tworzyw biodegradowalnych. 

BASF Color Solutions opracowało atrak-

cyjne rozwiązania koncentratów barwiących, 

środków pomocniczych oraz mieszanin 

koncentratów dla materiałów pochodzą-

cych z  recyklingu. Specjalne koncentraty 

pozwalają na szybkie uzyskanie docelo-

wego odcienia granulatu jedynie przez 

dostosowanie ich dawek. W  ten sposób 

można wykorzystać raz opracowaną formułę 

koncentratu dla różnych partii granulatu. 

Opracowano także rozwiązanie oparte na 

systemie modułowym. Polega ono na tym, 

że klient sam przygotowuje odpowiednią 

partię koncentratu barwiącego, przezna-

czoną dla materiału pochodzącego z  recy-

klingu, stosując wybrany przez siebie 

program doboru kolorów. W tym celu klient 

otrzymuje zestaw odpowiednich pojedyn-

czych partii koncentratów, które odpowia-

dają kolorystycznie odcieniom zapisanym 

w  jego programie. Klient wprowadza do 

programu ilość swojej obecnej partii granu-

latu, a  program podpowiada, ile poszcze-

gólnych pojedynczych partii koncentratów 

należy zadozować, by uzyskać odpowiedni 

odcień. Oba rozwiązania pozwalają natych-

miast rozpocząć barwienie pod warunkiem, 

że powszechnie stosowane produkty są 
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w  jego posiadaniu. Ponadto można doko-

nywać swobodniejszego wyboru materiałów 

pochodzących z  recyklingu, które będą 

ponownie wykorzystane. W przeciwieństwie 

do koncentratów robionych do barwienia 

konkretnych produktów koncentraty BASF 

Color Solutions mogą być wykorzystane do 

barwienia każdego rodzaju granulatu. 

Na targach K2019 BASF zaprezen-

tował nowe produkty obejmujące dwa nowe 

pigmenty z  efektem Lumina Royal, Microlen 

Piano Black oraz czarno-czerwony dodatek 

do linii produktów Sicopal, szczególnie pole-

cany do recyklingu materiałów i  wymagają-

cych zastosowań. Dzięki najnowszym inno-

wacjom, marka BASF Colours & Effects poka-

zała spersonalizowaną kolekcję kolorów stwo-

rzoną przez Pantone. Kolekcja składa się 

z trzech palet z siedmioma kolorami, podkre-

ślając aktualne trendy konsumenckie i poka-

zując, w jaki sposób pigmenty mogą sprostać 

wszechstronnym wymaganiom przemysłu 

tworzyw sztucznych w  zakresie barwników 

dzięki bezpiecznej, niezawodnej i doskonałej 

wydajności.

Prezentując dwa nowe pigmenty 

w  rodzinie Lumina Royal, marka Colours & 

Effects poszerza paletę kolorów. Lumina 

Royal Russet to intensywnie czerwone 

odcienie i  zapewnia większą elastyczność 

formułowania, podczas gdy Lumina Royal 

Amber skupia się na odcieniach brązu, 

pomarańczy, złota i czerwieni. Oba pigmenty 

efektowe spełniają szerokie, globalne stan-

dardy bezpieczeństwa żywności. BASF, 

wychodząc poza świat pigmentów chroma-

tycznych, wprowadził nowy czarny pigment, 

aby spełniać wymagania branży dotyczące 

głębszego i ciemniejszego odcienia. Microlen 

Piano Black zapewnia gładkość i doskonałą 

dyspergowalność, co wpływa korzystnie na 

właściwości mechaniczne. Ze względu na 

odporność na wysoką temperaturę i stabil-

ność chemiczną, pigment spełnia nawet 

najbardziej wymagające zastosowania, 

w tym konstrukcyjne tworzywa sztuczne.

BASF zgodnie z  panującym obecnie 

trendem ma pigment czarny, który jest 

widoczny w  bliskiej podczerwieni (NIR) 

podczas sortowania odpadów tworzywowych 

w  zakładach zajmujących się recyklingiem. 

Sicopal Black K 0095 firmy BASF jest silnie 

odblaskowym czarnym pigmentem na bazie 

żelaza i  tlenku chromu [III]. Oferuje wysoką 

odporność na warunki atmosferyczne, dosko-

nałą odporność na ciepło, światło, chemikalia 

i  rozpuszczalniki. Sicopal Black K 0095 jest 

kompatybilny z PVC, PO, PS, ABS, PA6, PET, 

PC, PMMA, PUR, PP, HDPE i PA. Może być 

również używany we włóknach.

Polski producent i  dystrybutor barw-

ników do  tworzyw RUTALIA Masterbatches 

& Additives oferuje nową linię barwników 

biodegradowalnych na  nośniku PLA. Gama 

barwników na  nośniku biodegradowalnym 

to  odpowiedź firmy na  zmieniające się 

potrzeby rynku, ale przede wszystkim dbałość 

o ekologię. Oferowane barwniki biodegrado-

walne do tworzyw charakteryzują się wysoką: 

siłą i trwałością wybarwienia, dobrą siłą krycia 

oraz są odporne termicznie i na światło.

Oferta produktów firmy GRAFE obejmuje 

szeroki zakres barwników i  dodatków do 

technicznych tworzyw sztucznych, takich jak 

poliamid (PA), polioksymetylen (POM), politere-

ftalan butylenu (PBT), poliwęglan (PC), termo-

plastyczny poliuretan (TPU), polimetakrylan 

metylu (PMMA ) i wielu innych. 

A. Schulman oferuje szeroką gamę białych 

koncentratów POLYWHITE o stężeniu do 80% 

dwutlenku tytanu na bazie PE, PP, PS, PA, 

ABS i poliestru. Koncentraty mogą być stoso-

wane do produkcji etykiet, folii do laminowania 

i ochronnych, powlekania, folii dla rolnictwa, 

opakowań cienkościennych, włókien i włóknin, 

BOPP, butelek i wyrobów formowanych wtry-

skowo. Czarne koncentraty POLYBLAK na 

bazie sadzy oferują doskonałą przetwa-

rzalność i  parametry wydajnościowe. Kolo-

rowe koncentraty A. Schulmana są stoso-

wane w szerokiej gamie artykułów konsump-

cyjnych i  handlowych. Firma oferuje płynny 

kolor dla tworzyw termoplastycznych, który 

stał się preferowanym systemem kolorowania 

ze względu na łatwiejszą obsługę i  ograni-

czone miejsce przechowywania. A. Schulman 

posiada też linię żelkotu i dyspersji pigmentów, 

przeznaczonych dla przemysłu morskiego. 

ECKART zaprezentował na K 2019 nowe 

rozwiązania z  zakresu pigmentów efekto-

wych do tworzyw sztucznych. Stale rosnące 

wymagania regulacyjne w sektorze opakowań 

oferują nowe możliwości zróżnicowania. Wraż-

liwe opakowania tworzywowe można wytwa-

rzać za pomocą STAPA WM SILVER FPG 

(Food Packaging Grade) w optyce metalicznej. 

STAPA WM SILVER FPG stanowi zatem alter-

natywę dla metalizowanych filmów w zasto-

sowaniach filmowych. MASTERSAFE MP 

11-20B i STAPA WM 40-E to wysoce nieprze-

zroczyste preparaty pigmentowe i  pasty, 

szczególnie do zastosowań, takich jak folie 

rolnicze, taśmy uszczelniające lub pojem-

niki. STAPA PP Reflexal to nowa seria prepa-

ratów pigmentowych z  efektem srebrno-

metalicznym, specjalnie dostosowanych do 

potrzeb przemysłu tworzyw sztucznych. Te 

preparaty spełniają wymagania optyczne prze-

mysłu motoryzacyjnego zarówno do wnętrz, 

jak i  części dodatkowych. Nowe pigmenty 

do tworzyw sztucznych imponują jasnością 

i  niezwykłym metalicznym połyskiem. Dzięki 

nowej serii STAPA PP Reflexal po raz pierwszy 

możliwa jest metaliczna optyka w  kolorze 

chromu dzięki procesom barwienia tworzyw 

sztucznych i  jest to alternatywa dla galwa-

nizacji. Natomiast EDELSTEIN Sunstone 

Champagne to najnowszy pigment z  serii 

EDELSTEIN o kolorze szampana, zapewnia-

jący w zależności od kąta patrzenia i wpływu 

światła piękny srebrnobiały połysk lub ciepły, 

delikatny czerwony odcień.

EMR Protect oferuje nowe możliwości dla 

przemysłu tworzyw sztucznych i  mieszanek 

w zakresie dostarczania rozwiązań systemo-

wych dla skutecznego ekranowania promie-

niowania elektromagnetycznego. MASTER-

SAFE IRON wspiera bezpieczne stosowanie 

tworzyw sztucznych, m. in. poprzez odfiltro-

wywanie niepożądanych części z  tworzyw 

sztucznych, na przykład na liniach produk-

cyjnych. Innowacyjne pigmenty efektowe 

MASTERSAFE IRON są wykrywalne magne-

tycznie. Składniki na bazie żelaza umożli-

wiają produkcję wykrywalnych magnetycznie 

tworzyw sztucznych.

Seria pigmentów organicznych Vynamon 

firmy Heubach zawiera pigmenty o  zwięk-

szonej odporności temperaturowej do 

340°C, dodatkowo dostępne są kolory 

o  dużej odporności na UV. Warto zwrócić 

uwagę na preparacje pigmentowe z  serii 

Tico, bazujące na wykorzystaniu jako 

bazy nieorganicznego jądra, a  w warstwie 

zewnętrznej otoczone przez organiczny 

pigment. Dzięki takiej budowie prepa-



17  PlastNews 6’2020

racje pigmentowe Tico zapewniają wysoką 

czystość i nasycenie barwy, a także dosko-

nałe właściwości kryjące. Ofertę uzupełniają 

chemicznie obojętne nieorganiczne pigmenty 

Heucodur oraz Vanadur oparte o wanadan 

bizmutu. Obie te serie charakteryzuje trwa-

łość i  wysoka siła krycia, ponadto seria 

Vanadur jest odporna na wysokie tempera-

tury i posiada intensywną barwę.

Chromaflo Technologies dostarcza 

m.in.  serie kolorantów bezrozpuszczalni-

kowych przeznaczonych do układów polie-

strowych (Plasticolors CF, GTS), które przy-

stosowane są do dozowania w systemach 

zautomatyzowanych, co pozwala skrócić 

czas, usprawnić obsługę i gwarantuje lepszą 

kontrolę oraz powtarzalność uzyskiwa-

nego koloru. Dostępne są także serie prze-

znaczone do układów poliuretanowych  

(Plasticolors DL, UPL, DB i DC), Szczególnie 

Plasticolors DL wyróżnia się kompatybil-

nością z  szeroką gamą systemów poliure-

tanowych. Oprócz tego dostępne są także 

linie oparte o  plastyfikatory DOTP, DINP, 

DINCH, DIDP (Plasticolors DTP, DNP, DH, 

DID) zapewniające powtarzalność rezultatów 

kolorystycznych w każdej partii. 

Choć wielu producentów zamyka 

w  Polsce lub nawet Europie swoje fabryki 

i  kieruje ekspansję na inne rynki wscho-

dzące, firma Permedia zdecydowała się na 

inwestycje w  Polsce. Oferuje ona innowa-

cyjne koncentraty barwiące będące syner-

gicznym połączeniem środka koloryzują-

cego oraz środków pomocniczych do prze-

twórstwa tworzyw sztucznych, np. wypeł-

niacza kredowego i  absorbera wilgoci. 

Dzięki połączeniu wypełniacza kredowego, 

absorbera wilgoci i  środka koloryzującego 

powstała nowa linia produktowa pozwala-

jąca odbiorcom zoptymalizować procesy 

produkcyjne poprzez zmniejszenie nakładów 

inwestycyjnych na urządzenia dozujące, 

zapewniające oszczędność energii (energia 

niezbędna do suszenia materiałów przed 

produkcją, energia niezbędna do upla-

stycznienia tworzywa) oraz wyeliminowanie 

błędów związanych z  naważaniem. Gama 

produktów PLASTOMIX występuje w szero-

kiej gamie kolorystycznej opracowywanej 

indywidualnie dla każdego odbiorcy. Pożą-

dany kolor można otrzymać już przy niskim 

poziomie dozowania. Dzięki zastosowaniu 

szerokiego spektrum nośników polime-

rowych zapewniających kompatybilność 

z  barwionymi tworzywami firma gwaran-

tuje doskonałe przetwórstwo i zadowalający 

efekt końcowy. Plastopermy to koncentraty 

białe na bazie dwutlenku tytanu przezna-

czone do barwienia folii, elementów wtry-

skowych i wytłaczanych z PE, PP, PS, EVA. 

Permedia ma również w  ofercie szeroką 

gamę kolorowych masterbaczy.

Podsumowanie
Biorąc pod uwagę fakt, że stale wzrasta 

znaczenie gospodarki obiegu zamkniętego, 

barwienie na nowo granulatu do produkcji 

materiałów z tworzyw sztucznych pochodzą-

cych z recyklingu staje się niezwykle istotne, 

zwłaszcza w przypadku ponownego wykorzy-

stania w tym samym zastosowaniu. Celem jest 

osiągnięcie odcienia porównywalnego z kolo-

rystyką nowych materiałów. Jest to nie lada 

wyzwanie ze względu na intensywnie zmie-

niające się odcienie regenerowanego mate-

riału oraz zjawisko starzenia się zastosowa-

nego tworzywa sztucznego. Innym trendem 

na rynku środków barwiących jest opraco-

wanie czarnych pigmentów bez sadzy, które 

umożliwiają sortowanie odpadów tworzywo-

wych z wykorzystaniem bliskiej podczerwieni 

(NIR) w  zakładach zajmujących się recyklin-

giem tworzyw sztucznych. 
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CLARIANT
Nowa prognoza trendów kolorystycz-

nych firmy Clariant – ColorForward 2021 – 

to już piętnasta edycja badania przeznaczo-

nego dla branży tworzyw sztucznych. Tym 

razem paleta opracowana przez Clariant 

daleka jest od harmonijności, odzwierciedlać 

ma bowiem sprzeczności, wręcz dramaty 

obecne we  współczesnym świecie. Kolory 

w  najnowszej palecie są dużo cieplejsze 

i głębsze aniżeli w poprzedniej edycji; ponadto 

w  tym roku pojawiło się wiele przezroczy-

stości, rozwiązania wykorzystujące specjalne 

efekty lub odcienie mylące trop, zawiera-

jące dysonans między wyglądem a  odczu-

ciem. O  ile w  poprzednim roku paleta była 

zdominowana przez zieleń, o tyle w tym roku 

większe znaczenie ma ciepły pomarańcz czy 

żółć. Błękity i zielenie pojawiają się w różnych 

wariantach, od tonów głębokich i ciemnych, 

po lżejsze, morskie odcienie. Światło ma 

charakter sztuczny i  jest zestawiane z ciem-

nymi barwami. Znane już z  poprzedniej 

edycji odcienie liliowe w tym roku pojawiły się 

w ciemniejszej wersji, dodając tajemniczości 

i głębi.

Podobnie jak w  poprzednich edycjach, 

także w przypadku ColorForward 2021 wyróż-

niono cztery społeczne trendy, które wpływać 

będą na konsumentów w  kolejnych latach, 

a  każdemu z  nich przyporządkowano pięć 

charakterystycznych kolorów. Oto one:

Dumb numb: istotą pierwszego trendu jest 

spostrzeżenie, że ekrany urządzeń cyfro-

wych wywołują u  ludzi efekt odrętwienia 

i  ogłupienia. Badania medyczne pokazują, 

że ponadnormatywny czas spędzony przed 

ekranem oraz łatwy dostęp do informacji za 

pomocą internetu powoduje, że ludzie stają 

się mniej inteligentni i  kreatywni. Stąd też 

wiele osób próbuje siebie oraz dzieci odłą-

czyć od cyfrowej rzeczywistości, a doświad-

czenie prawdziwego kontaktu z drugim czło-

wiekiem staje się luksusem. Cztery z  pięciu 

kolorów odpowiadających temu trendowi nie 

są czystymi barwami: przydymiony szary efekt 

wirowy pod nazwą Why-FI? pokazuje, jak 

trudno bywa czasami widzieć rzeczywistość 

jasno; The golden ticket to przezroczysty beż 

z subtelnymi złotymi akcentami, przywodzący 

na myśl luksus ludzkiego zaangażowania. No 

WI-FI to miękka zieleń, zaś Stupidify to jasna 

magenta renderowana w elastomerze termo-

plastycznym. Jedynym czystym kolorem jest 

Ciaokefai? (wł. Co słychać?) – soczysty, czer-

wony wręcz pomarańcz reprezentujący inten-

sywność relacji międzyludzkich.

C-true: ten trend związany jest z  rosnącą 

nieufnością wobec przekazywanych informacji. 

Jest to coraz większe źródło frustracji w sytu-

acji, gdy rzeczy nie są takie, jakie być powinny, 

coraz więcej odnajdywanych jest wokół 

podróbek, fake newsów i  sztuczności. Stąd 

narastające dążenie do znalezienia antidotum 

– nowych, pewnych źródeł prawdy, otwartości, 

autentyczności. Paleta kolorów związanych 

z tym trendem rozpoczyna się od ciepłej żółci 

El Dorado, mitycznej krainy złota, oraz koloru 

Pure false dającego efekt zawirowania przywo-

dzącego na myśl marmur. The Mask ukazuje 

brawurę tzw. ekościemy z oczywistym odnie-

sieniem do filmu z Jimem Carreyem i konkluzją, 

że maska to fałszywa twarz. Myrddin – ciemny, 

głęboki błękit, którego nazwa pochodzi od 

imienia mitycznego walijskiego proroka który 

nie chciał ukryć prawdy – to reprezentant 

zgoła innej rzeczywistości. The naked truth to 

mięsisty, brzoskwiniowy róż – dokładnie taki 

sam, jak kolor papieru darzonego zaufaniem 

The Financial Times.

Sense appeal: mimo iż świat cyfrowy 

może z jednej strony zacierać granice między 

prawdą a nieprawdą, z drugiej strony techno-

logia jest także używana przez naukowców 

do odróżniania obu porządków. Producenci 

i  projektanci używają dorobku neuroestetyki 

do przyciągania wzroku konsumentów; także 

inne dane, jak np. napięcie skóry czy tętno, 

pozwalają przeanalizować, zmierzyć, a nawet 

przewidzieć emocje i mogą być używane przy 

przewidywaniu reakcji konsumentów. Z jednej 

strony takie praktyki mogą być oceniane jako 

inwazyjne, z  drugiej zaś – pozwalają opra-

cować bardziej zindywidualizowane produkty. 

Ta nowa gałąź wiedzy łącząca wzornictwo 

z emocjami jest bazą dla palety Sense appeal, 

Trendy kolorystyczne 
w barwieniu tworzyw sztucznych

Palety kolorystyczne prezentowane przez czołowych producentów barwników do tworzyw sztucznych każdo-
razowo odwołują się do megatrendów społecznych, aktualnych problemów i tendencji. W niniejszym przeglądzie 
przedstawione zostaną najnowsze koncepcje, które zostały przedstawione pod koniec ubiegłego i na początku 
bieżącego roku i które z oczywistych względów nie uwzględniają najbardziej współczesnych globalnych proble-
mów epidemiologicznych. W zaskakujący jednak nieraz sposób wchodzą one w dialog z aktualną sytuacją, pozo-
stając jednocześnie niezastąpionym przewodnikiem kolorystycznym dla przetwórców tworzyw sztucznych.

 Michał Krajkowski 
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sprawiając, że barwy w niej użyte są jednocze-

śnie natarczywe i stechnologizowane. Motus 

intelligentia (łac. inteligencja emocjonalna), to 

różowawy koral renderowany w elastycznym 

termoplastycznym poliuretanie. Mona-Lise me 

to głęboka, przezroczysta purpura oddająca 

hołd enigmatycznemu uśmiechowi bohaterki 

płótna Leonardo da Vinci. Ciemna przezro-

czysta zieleń Sweaty jest zestawiona z purpu-

rowym efektem perłowym, przez co obydwa 

kolory zdają się patrzeć na siebie z  różnych 

perspektyw. D.A.B.E. (Design Augmented by 

Emotion) to ciepła miedź. Ten sam kolor może 

być odnaleziony jako przypadkowa domieszka 

w  białej kompozycji Yuan bei, której nazwa 

pochodzi od chińskiej koncepcji poczucia 

pełnego i doskonałego wykonania, co suge-

ruje, że neuroestetyka może zbliżyć człowieka 

do doskonałego projektu, dopasowanego do 

jednostki.

Ubuntu: w  języku zulu słowo ubuntu 

oznacza tyle, co „Jestem, ponieważ jesteśmy” 

i  oddaje ideę ścisłego połączenia istnienia 

jednostki z istnieniem innych ludzi. A zatem ten 

trend podkreśla rolę współpracy, która umoż-

liwia uzyskanie doskonałych efektów. Mrówki 

czy pszczoły na przykład żyją w skomplikowa-

nych wspólnotach, w których muszą polegać 

na sobie dla osiągnięcia wspólnego zysku. 

W świecie ludzkim także mozna znaleźć pozy-

tywne przykłady kooperacji: otwarte tech-

nologie służą dobru wszystkich ludzi, zaś na 

wybrzeżu Morza Czerwonego ma powstać 

Neom, pierwsze na świecie miasto opraco-

wane w całości o ideę smart city, gdzie współ-

praca i zrównoważony rozwój mają odgrywać 

kluczową rolę. Czerwonawy przezroczysty 

brąz z  efektem metalicznym pod nazwą Ant 

attack powstał z  inspiracji mrówczymi kolo-

niami, zaś Waggle dance – barwa miodowa 

z ciemnymi akcentami – wzięła swoją nazwę 

od skomplikowanych ruchów wykonywanych 

przez pszczoły w celu poinformowania swoich 

współtowarzyszy o obecności i lokalizacji pyłku 

kwiatowego. Deep Shi(f)t to wściekła czer-

wień podnosząca alarm, a osadzony niebieski, 

zielony i  różowy sugerują złożoność współ-

czesnych problemów. Magurgur, sumeryj-

skie słowo oznaczające wielki statek z babi-

lońskich legend poprzedzających hebrajską 

tradycję Arki Noego, jest reprezentowany przez 

leśną zieleń ze złotymi metalicznymi płatkami. 

Zanurzony w elastycznym poliuretanie termo-

plastycznym, ma przywoływać na myśl naturę 

i  ideę ochrony gatunku ludzkiego. Na koniec 

ciemna purpura pod nazwą Stigmergence 

pochodzi od słowa stigmergy, łączącego 

grecki wyraz stigma, czyli znak oraz mergy, 

oznaczającego pracę lub mechanizm. W tym 

przypadku połączenie ma oznaczać mecha-

nizm spontanicznej koordynacji pomiędzy 

osobami działającymi lub ich czynnościami.

GABRIEL-CHEMIE
Firma Gabriel-Chemie po raz dwudziesty 

zaprezentowała swoją propozycję palety 

kolorów dla branży tworzyw sztucznych pod 

nazwą Colour Vision 20. Kluczowymi hasłami 

są tym razem: Sustainability (Zrównoważony 

rozwój) oraz Spirituality (Duchowość), stano-

wiące czytelne odwołanie do współczesnego 

zwrotu ku rozwojowi świadomości ekolo-

gicznej oraz samoświadomości, zgodnie 

z założeniami nurtu mindfulness.

Nawiązanie do zrównoważonego rozwoju 

i  idei gospodarki o obiegu zamkniętym prze-

jawia się w wykorzystaniu w palecie kolorów 

ziemi. Użycie tej palety współgra z doborem 

materiałów proponowanych do wykorzy-

stania, przede wszystkim tworzyw pocho-

dzących z  recyklingu pokonsumenckiego 

i poprzemysłowego. Twórcy palety zauważają, 

że w trend zrównoważonego rozwoju wpisuje 

się także zwiększona obecnie skala wykorzy-

stania materiałów pochodzących z recyklingu 

(dzięki możliwości wysortowania także ciem-

nych tworzyw) oraz możliwość śledzenia losu 

tworzyw dzięki technologii Taggant Techno-

logy (TagTec).

Z kolei aspekt duchowości charakteryzujący 

obecną paletę kolorystyczną widoczny jest 

w wykorzystaniu pulsującej czerwieni, odcieni 

purpury, energetycznych żółtości i  złotości 

oraz różnych odcieni błękitu.

POLYONE
W ósmej odsłonie dorocznych prognoz 

kolorystycznych pod nazwą Color Inspira-

tion 2021+ firma PolyOne przedstawiła cztery 

palety barwne odzwierciedlające globalne 

przemiany oraz ludzkie fascynacje. Każda 

z czterech palet odnosi się do słowa-klucza 

Reflection (Refleksja), odnosząc je do naszego 

stylu życia, środowiska czy wyborów życio-

wych. Oto jak owe cztery palety (Restore, 

Rethink, Real Reality oraz Re>enaissance) 

interpretują przedstawiciele PolyOne:

Restore: niezależnie od wieku czy płci, 

poszukiwane są nowe sposoby lepszego 

odczuwania i  wyglądu, pełniejszego i  przy-

jemniejszego sposobu życia. Paleta Restore 

zawiera neutralne genderowo, stonowane 

kolory pastelowe dające uspokajający efekt 

i wrażenie higienicznej czystości.

Rethink: w  obliczu rozwoju coraz lepiej 

prosperującej i  zurbanizowanej populacji 

ludzkiej konsumenci muszą poszukiwać 

sposobów na ograniczenie ilości odpadów 

i znalezienie nowych zasobów. W tej palecie 

ciepłe, neutralne odcienie spotykają się z wyci-

szonymi kolorami natury, dodając przemy-

ślany, bezpieczny ton do ekodesignu.

Real Reality: rosnąca liczba konsumentów 

zaczyna rezygnować z  technologii na rzecz 

prawdziwych ludzkich interakcji. Kluczowe dla 

tej palety jest wywieranie wpływu, związane 

z  pragnieniem skupienia się na fizycznych, 

emocjonalnych i społecznych aspektach życia. 

Odważne kolory budują pomost pomiędzy 

kolorami natury i cywilizacji cyfrowej.

Re>enaissance: sztuka, nauka i  filozofia 

łączą się w  sposób, który przywołuje gesty 

teatralne. Paleta jest złożona z  niespodzie-

wanych kombinacji, przesuwających granice 

sztuki neoklasycznej poprzez zastosowanie 

kwaśnych akcentów o  zabarwieniu bliskim 

światłu neonów. 
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Nie trzeba być specjalistą z  zakresu 

optyki, aby wiedzieć, że kolor jest warto-

ścią subiektywną. Jego postrzeganie zależy 

zarówno od kąta widzenia, jak i  natężenia 

światła, połysku, a  nawet humoru obserwa-

tora. Zjawisko to wykorzystywane jest szeroko 

przez producentów lakierów samochodo-

wych typu kameleon, które mienią się wieloma 

odcieniami w  zależności od kąta padania 

promieni słonecznych i pozycji widza. Umoż-

liwia także uzyskanie ciekawych efektów wizu-

alnych przez lokalną zmianę stopnia połysku: 

na błyszczących powierzchniach ten sam 

kolor będzie bowiem wydawał się jaśniejszy 

niż na matowych.

Jednocześnie jednak ów relatywizm spędza 

sen z  powiek producentom wyrobów, które 

z natury rzeczy powinny cechować się jedno-

rodnym kolorem – tak w obrębie danego detalu, 

jak i partii. A takich cech bez wątpienia oczekuje 

się od komponentów z  tworzyw sztucznych, 

zwłaszcza dostarczanych na rynek komercyjny. 

Tutaj bowiem liczy się nie tylko funkcjonalność, 

ale i estetyka, a oko klienta – przystosowane do 

rozróżniania ok. 10 milionów barw – z  łatwo-

ścią wychwyci nawet najmniejsze różnice 

w kolorystyce produktu. Zadanie przetwórcom 

tworzyw utrudnia również fakt, że wytwarzane 

są one z granulatu, który sam w sobie potrafi 

być bardzo niejednorodny, nawet jeśli pochodzi 

od tego samego producenta. Jeszcze większe 

odchyłki kolorystyczne może wykazywać 

tworzywo barwione we  własnym zakresie 

z  użyciem skoncentrowanego pigmentu. Już 

niewielka różnica w  ilości dozowanego barw-

nika czy poziomie jego dyspersji w matrycy poli-

merowej może bowiem skutkować odmiennym 

odcieniem, nawet w  obrębie tej samej partii 

detali. Kolejnym źródłem odchyłek mogą być 

różnice w  warunkach produkcji powstające 

np. wówczas, gdy detal wytwarzany jest na 

kilku maszynach lub – co gorsza – w różnych 

lokalizacjach. W  ostatnim przypadku oprócz 

obiektywnych różnic wynikających z odmien-

nych parametrów pracy należy uwzględnić 

także subiektywizm patrzącego: kontrolę wizu-

alną przeprowadza bowiem dwóch różnych 

pracowników, których postrzeganie kolorów 

może znacząco od siebie odbiegać. W takiej 

sytuacji nie pozostaje nic innego, jak zaufać 

technologii, zwłaszcza że dostępne na rynku 

elektroniczne urządzenia do pomiaru barwy 

w gruncie rzeczy bazują na sposobie postrze-

gania właściwym dla ludzkiego oka.

Stabilne warunki pomiaru
Nasz wzrok jest w  stanie rozpoznać trzy 

podstawowe kolory – czerwony, zielony 

i  niebieski (patrz: ramka). To, że w  prak-

tyce rozróżniamy ich znacznie więcej, jest już 

zasługą naszego mózgu, który analizuje dane 

zbierane przez oko i na ich podstawie tworzy 

wyobrażenie widzianego koloru. Proces ten 

został odtworzony w komputerowych narzę-

dziach graficznych, a także stanowi podstawę 

pracy większości dostępnych na rynku anali-

zatorów barw. Dzięki temu efekt ich pomiaru 

jest niemal zgodny z percepcją koloru przez 

ludzkie oko. Nie do końca jednak jej odpo-

wiada: w procesie konstruowania narzędzi do 

diagnostyki barwnej dużą wagę przykłada się 

bowiem do zapewnienia stabilnych warunków 

pomiaru, niezależnych od zewnętrznego 

oświetlenia i zastosowanej przestrzeni barw.

Z tego względu urządzenia tego typu dyspo-

nują z  reguły własnym źródłem światła, które 

emituje energię w  całym paśmie widzialnym, 

tj. w zakresie długości fali 380-700 nm. Najczę-

ściej w funkcji tej wykorzystuje się lampy halo-

genowe, ksenonowe, a w najnowszych rozwią-

zaniach –  lampy LED. Te ostatnie są nie tylko 

bardziej energooszczędne, ale też jako elektro-

niczne układy półprzewodnikowe oferują różno-

rodne opcje sterowania niedostępne w klasycz-

nych, „analogowych” źródłach światła. Wbudo-

wane oświetlenie pełni jednak także inną istotną 

funkcję: umożliwia pomiar koloru komponentów 

nieemitujących światła. Gdyby nie ono, przyrządy 

pomiarowe można byłoby stosować np. tylko do 

analizy kolorystyki monitorów i  innego sprzętu 

dysponującego własnym źródłem oświetlenia. 

Na tej zasadzie działają zresztą popularne wśród 

grafików kalibratory monitorów.

Kolor pod kontrolą: 
kolorymetry i spektrofotometry 
w przetwórstwie polimerów

Jednorodność koloru produkowanych detali ma niebagatelne znaczenie w wielu branżach. W mało której jest jed-
nak tak trudna do osiągnięcia jak w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Tutaj bowiem barwa zależy od całego 
szeregu czynników, z których każdy może spowodować wystąpienie istotnych różnic kolorystycznych. Aby je 
wyeliminować, zwykła kontrola wizualna może nie wystarczyć. Lepiej sięgnąć po profesjonalne rozwiązania do 
pomiaru koloru detalu.

 Agata Świderska 
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W przeciwieństwie do źródeł światła kwestia 

zastosowanego modelu barw pozwala nie tyle 

stworzyć jednorodne warunki pomiaru, co 

porównać jego wyniki z  innymi, przeprowa-

dzonymi z wykorzystaniem różnych urządzeń. 

I choć zarówno ludzkie oko, jak i duża część 

analizatorów korzysta w  tej materii z  prze-

strzeni RGB (Red, Green, Blue), wyniki ich 

pomiaru przedstawiane są na ogół w  uzna-

wanym za bardziej obiektywny modelu CIELab. 

Przestrzeń ta – opracowana w  latach 70. XX 

wieku przez Międzynarodową Komisję Oświe-

tleniową (fr. Commission Internationale de I’Ec-

lairage, CIE) – z założenia miała być najbardziej 

równomierną, tj. odbieraną jednakowo przez 

każdego obserwatora, przestrzenią barwną. 

I początkowo wydawało się, że rzeczywiście 

spełni te oczekiwania: jako układ współrzęd-

nych zbudowany z trzech osi L, a i b umożli-

JAK POSTRZEGAMY KOLORY
W latach 60. XX wieku Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa zakończyła 
trwające ponad 30 lat badania nad sposobem działania ludzkiego wzroku. Ich 
wyniki potwierdziły to, co wielu przeczuwało od dawna: widziane przez nas 
kolory są tak naprawdę projekcjami generowanymi przez mózg w reakcji na 
światło. A skoro tak, są zjawiskiem czysto subiektywnym – każdy postrzega 
je nieco inaczej. Proces ich rejestrowania zachodzi na siatkówce ludzkiego 
oka. To tu zlokalizowane są fotoreceptory (tzw. czopki), które – podrażnione 
– wysyłają do mózgu informację, że odbierają fale elektromagnetyczne 
(pada na nie światło). Nie każdy z nich jest jednak tak samo wrażliwy na 
poszczególne długości fali: niektóre czopki najsilniej reagują na fale o długości 
ok. 420 nm (odpowiadające barwie niebieskiej), inne na te o długości 530 nm 
(barwa zielona), a jeszcze inne na fale z zakresu 700 nm (barwa czerwona). 
To, który receptor i z jaką siłą zareagował na dany impuls świetlny, pozwala 
mózgowi wnioskować, z jakim kolorem mamy do czynienia. Z połączonych 
reakcji czopków powstaje w mózgu określony kolor, a raczej: projekcja koloru. Rys. 1   Ludzkie oko operuje trzema kolorami: 

czerwonym, zielonym i niebieskim. 
Wrażenia kolorystyczne projektowane 
w naszym mózgu są w gruncie rzeczy 
kompilacją różnego natężenia tych barw 
Źrodło: Pixabay
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wiała bowiem określenie zarówno tonacji (osie 

a i b), jak i jasności barwy (prostopadła do nich 

oś L). Problem jednak w tym, że do zdefinio-

wania różnicy między kolorem wzorca a próbką 

wykorzystuje się tu wartość ΔE, tj. pierwiastek 

sumy kwadratów różnic ΔL, Δa i Δb. Jak łatwo 

sobie wyobrazić, mocno utrudnia to odna-

lezienie źródła owej różnicy: aby je znaleźć, 

trzeba w  praktyce przeanalizować odchyłki 

występujące na poszczególnych osiach.

O stabilności warunków pomiaru decyduje 

jednak nie tylko specyfikacja samych urzą-

dzeń, ale również przygotowanie ich opera-

tora: pomiar barwy jest bowiem w  istocie 

porównaniem, a  zatem wymaga odniesienia 

do konkretnego wzorca. Może to być zarówno 

gotowy detal, jak i substancja w formie płynnej 

czy gazowej umieszczona w  specjalnej 

kuwecie pomiarowej.

Kolorymetry:  
do prostych pomiarów

Urządzenia do pomiaru koloru można 

podzielić na dwie podstawowe grupy: kolo-

rymetry oraz spektrofotometry. Pierwsze są 

dużo prostsze w budowie, ale pod względem 

dokładności pomiaru niekiedy jedynie 

nieznacznie ustępują spektrofotometrom 

(powtarzalność pomiarów ΔE  ≈  0,05). Tym, 

co odróżnia od siebie oba typy, jest przede 

wszystkim zakres dostępnych funkcji. Stąd 

przyjęło się, że kolorymetry stosowane są 

w mniej profesjonalnych, a spektrofotometry 

– w bardziej zaawansowanych aplikacjach. 

Typowy kolorymetr jest zbudowany z czterech 

podstawowych komponentów: czujników światła 

(fotodiod), filtrów kolorów (szybek), źródła światła 

oraz układu elektronicznego. Każda z trzech foto-

diod wyposażona jest w określony filtr: czerwony, 

zielony lub niebieski i  mierzy wyłącznie dany 

zakres fali, wycinając pozostałe zakresy. Z reguły 

zestaw ten uzupełnia jeszcze dodatkowy czujnik 

pozbawiony filtra, który mierzy ogólną wartość 

światła, a  tym samym zwiększa dokładność 

pomiaru. Wynik pomiaru każdej z diod przesy-

łany jest do układu elektronicznego w postaci 

impulsów elektrycznych, a  następnie analizo-

wany i przetwarzany na model CIELab.

Kolorymetry korzystają z  własnego źródła 

światła, najczęściej w formie białej kuli umoż-

liwiającej pomiar w geometrii sferycznej d/8º. 

Emituje ona światło rozproszone, tj. niepa-

dające bezpośrednio na detal, w  całym 

widzialnym zakresie długości fali.

Spektrofotometry:  
pomiar wrażenia

W branży tworzyw sztucznych dominują 

spektrofotometry wykorzystujące geometrią 

sferyczną d8, zarówno przenośne, jak i stacjo-

narne. Podczas pomiaru w  odbiciu próbka 

jest oświetlona ze wszystkich kierunków, 

a detektor odbiera światło odbite pod kątem 

8° od powierzchni próbki. 

Alternatywnym rozwiązaniem jest geometria 

45/0 (w której oświetlenie kierunkowe pada na 

próbkę pod kątem 45°, zaś natężenie światła 

odbitego mierzone jest pionowo nad próbką 

pod kątem 0°), która występuje właściwie 

wyłącznie w  zastosowaniach automotive, 

gdzie oceniany jest wpływ struktury materiału 

na jego finalny wygląd.

Spektrofotometry są bardziej złożone 

konstrukcyjnie niż kolorymetry, choć wykazują 

z nimi wiele cech wspólnych: również wypo-

sażone są w źródło światła, zestaw czujników 

(fotodiod) oraz układ elektroniczny przetwa-

rzający impulsy elektryczne na wynik pomiaru 

w  przestrzeni CIELab. Oprócz tego w  ich 

konstrukcji wyróżnia się jednak także świa-

tłowód, którym światło odbite wędruje do 

układu pomiarowego, a także monochromator, 

który rozszczepia wiązkę światła na poszcze-

gólne pasma widma (długości fali) i przekazuje 

je na fotodiody. W efekcie każda dioda mierzy 

natężenie jedynie określonej części widma, 

a o  tym, która to część, informuje położenie 

czujnika. Dlatego w  spektrofotometrach nie 

trzeba stosować dodatkowych filtrów wycina-

jących pozostałe długości fali.

Spektrofotometry mierzą nie trzy, lecz cały 

zakres długości fali wiązki światła w przedziale 

380/400-700 nm z  interwałem ok.  10  nm. 

Rys. 4   Kolorymetr EOPTIS model CLM-195

Rys. 5   Wyniki dostarczane przez spektrofotometry 
o geometrii pomiaru 45º/0º najlepiej 
odzwierciedlają percepcję kolorów przez 
ludzkie oko 
Źrodło: 3Color

Rys. 2   Wizualizacja systemu przestrzeni barwnej 
CIELab z zaznaczonymi osiami x, y, z 
Źrodło: HunterLab

Rys. 3   Przenośny kolorymetr CP 20 firmy 3Color 
umożliwia pomiar w geometrii d/8° 
z uwzględnieniem połysku (SCI) 
Źrodło: 3Color
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Pozwala to uzyskać bardzo szczegółowy 

wynik pomiaru w  formie tzw. wartości spek-

tralnych, czyli zestawu kilkudziesięciu ułamków 

z zakresu od 0 do 1. Mogą one zostać przeli-

czone na określony model przestrzeni barw lub 

posłużyć do wyznaczenia wykresu widma barw, 

z  którego można wyczytać udział poszcze-

gólnych zakresów długości fali w  próbce 

danego koloru. Dzięki połączeniu spektrofoto-

metru z komputerem (najczęściej za pomocą 

kabla USB lub Wi-Fi) przeprowadzony pomiar 

można wykorzystać jako podstawę do reali-

zacji zaawansowanych analiz z wykorzystaniem 

dedykowanego oprogramowania.

Kontrola wizualna 
w odwrocie

Szerokie możliwości spektrofotome-

trów sprawiają, że popyt na nie rośnie 

znacznie szybciej niż zapotrzebowanie na 

kolorymetry: według analityków z  firmy  

Research and Markets w  latach 2017-2021 

ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA: WIĘCEJ NIŻ POMIAR KOLORU

POMIAR KOLORU, POŁYSKU I FLUORESCENCJI W JEDNYM

Najnowsza generacja przenośnych spektrofotometrów spectro2guide firmy BYK-Gardner mierzy aż trzy wielkości: kolor, 
połysk i widma fluorescencyjne. Zintegrowany pomiar fluorescencji umożliwia przewidywanie stabilności koloru w czasie. 
Pomiar obrazowany jest w czasie rzeczywistym na kolorowym, dotykowym ekranie o przekątnej 3,5” oferującym możliwość 
powiększenia badanego wycinka. Całość uzupełnia dedykowana stacja dokująca zapewniająca automatyczną kalibrację 
urządzenia i zdalny przesył danych do centralnego komputera. Alternatywnie transfer danych można przeprowadzić także 
z wykorzystaniem portu USB lub Wi-Fi.

www.byk-instruments.com

KONTROLA KOLORU I ELIMINACJA BRAKÓW W CZASIE RZECZYWISTYM

Amerykańska firma HunterLab stworzyła system cPAT do integracji z linią produkcyjną, który umożliwia pomiar koloru w czasie 
rzeczywistym i automatyczną eliminację braków. System składa się ze spektrofotometru oraz dotykowego wyświetlacza 
zintegrowanego ze sterownikiem PLC pracującym w zamkniętej pętli sterowania. Dedykowany branży przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, jest wyposażony w wyjścia peryferiów do eliminacji braków. System gromadzi dane historyczne i umożliwia ich 
przesył przez USB lub protokół FTP, tworzy wykresy zmiennych procesowych na bazie 100 ostatnich pomiarów, a także jest 
wyposażony w funkcję automatycznego przypominania o konieczności kalibracji po wykonaniu określonej liczby pomiarów.

www.hunterlab.com

POMIAR PARAMETRÓW OPTYCZNYCH FOLII IN-LINE

Specjalnie z myślą o producentach przezroczystych folii z tworzywa sztucznego firma x-rite opracowała bezkontaktowy 
spektrofotometr ERX55 do integracji z linią produkcyjną. Urządzenie mierzy zarówno kolor, jaki i przepuszczalność światła 
oraz zamglenie folii, a dodatkowo umożliwia kontrolę grubości filtra UV, zmniejszając tym samym zużycie materiału w całym 
przekroju produkcji. Zintegrowane oprogramowanie ESWin QC umożliwia stałe monitorowanie zarówno wartości koloru, jak 
i korelacji zamglenia i przepuszczalności światła, wyświetlanych na ekranie ESWin w postaci wykresu trendu.

www.xrite.com

ANALIZA KOLORÓW W CZASIE RZECZYWISTYM – BEZPOŚREDNIO NA LINII PRODUKCYJNEJ

Kolorymetr EOPTIS model CLM-195 został zaprojektowany i skonstruowany do zastosowań produkcyjnych. Pozwala 
na bardzo wiarygodną analizę kolorów w czasie rzeczywistym – bezpośrednio na linii produkcyjnej. Jest to urządzenie 
kompaktowe, a jednocześnie bardzo wytrzymałe, wyposażone w funkcje niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym, 
w tym w kompensację temperatury, przystosowane do współpracy z innym sprzętem. Wysoka powtarzalność i wiarygodność 
pomiarów czyni go innowacyjnym i przyjaznym dla użytkownika. Będąc zainstalowanym na linii produkcyjnej, CLM-195 
pozwala na wychwytywanie uchybień w kolorystyce w czasie trwania produkcji i tym samym umożliwia korektę procesów 
produkcyjnych. Największym sukcesem EOPTIS, jeśli idzie o zastosowania CLM-195, jest integracja urządzenia z maszynami 
produkcyjnymi w sektorze producentów koncentratów barwiących (masterbatches).

https://www.eoptis.com/en/home

POMIAR PRZEPUSZCZALNOŚCI ŚWIATŁA (T), ZAMGLENIA (HAZE ) I KOLORU – MIERNIKI ZAMGLENIA (HAZEMETERS)

Miernik zamglenia (ang. hazemeter) mierzy ilość, jakość i kolor światła podczas przechodzenia przez przezroczysty materiał, 
zgodnie z wymogami normy ASTM D1003 / D1044, ISO13468 / ISO14782. Jakość materiałów transparentnych jest istotna 
w wielu gałęziach przemysłu, a stosowana w kolorymetrach i spektrofotometrach geometria pomiarowa nie wystarcza 
do pomiarów zgodnych z ww. normami. Producenci folii, i transparentnych tworzyw sztucznych chcąc zapewnić stałą 
i powtarzalną jakość swoich produktów stosują dodatkowo pomiary z wykorzystaniem mierników zamglenia (hazemeters). 
Firma 3Color opracowała serie urządzeń które zapewniają stabilne pomiary tworzyw transparentnych. Hazemeter HM200 
to proste i ekonomiczne rozwiązanie do pomiarów przepuszczalności światła oraz właściwości Haze. Model HM300 to 
bardziej zaawansowany miernik zamglenia posiadający również funkcje kolorymetryczne, co całkowicie zastępuje pozostałe 
urządzenia do kontroli barwy.

www.3color.eu
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ich sprzedaż powinna wzrosnąć o  blisko 

12%, a  jej głównym stymulatorem będzie 

branża farb, lakierów i powłok. W porównaniu 

z  nimi rynek kolorymetrów ma się rozwijać 

znacznie wolniej – zdaniem firmy Zion Market  

Research w  tempie 8,17% rocznie. Należy 

jednak pamiętać, że zarówno jeden, jak i drugi 

segment obejmuje nie tylko urządzenia do 

pomiaru światła widzialnego, ale także m.in. 

promieniowania UV, podczerwieni i  bliskiej 

podczerwieni oraz systemy laboratoryjne do 

pomiaru próbek w  mikroskali. Trudno więc 

jednoznacznie wnioskować o  przewadze 

określonej grupy w  zastosowaniach stricte 

przemysłowych. Pewne jest natomiast, że ich 

popularność rośnie – kosztem kontroli wizu-

alnej, która wciąż sprawdza się jako środek 

pomocniczy, ale coraz rzadziej uznawana jest 

za podstawowe źródło informacji.

Wzrostom sprzedaży towarzyszy także 

rozwój oferty samych urządzeń pomiaro-

wych, choć – co charakterystyczne dla tego 

rynku – jest on stosunkowo mniej dynamiczny, 

natomiast bardzo jasno sprofilowany pod 

względem kierunku. I tak, w  obu segmen-

tach można zauważyć wyraźny trend cyfryzacji 

i  tworzenia coraz bardziej zaawansowanych 

systemów elektronicznych. 

Na rynku kolorymetrów najbardziej dostrze-

galną zmianą jest upowszechnienie się możli-

wości przełączania między dwoma trybami 

pracy: SCI (ang. Spectral Component Included) 

oraz SCE (ang. Spectral Component Excluded). 

W  praktyce oznacza to, że w  zależności od 

potrzeb pomiar może być realizowany z uwzględ-

nieniem połysku (SCI) lub bez niego (SCE). 

W  drugim przypadku połysk jest eliminowany 

przez tzw. pułapkę połysku, dzięki czemu wynik 

jest bardziej zgodny z  oceną wizualną próbki 

i wynikami pomiaru spektrofotometrem. Pułapki 

połysku nie są jednak doskonałe, dlatego połysk 

nie zostaje wyeliminowany całkowicie, zaburzając 

wynik pomiaru. W praktyce jednak większość 

kolorymetrów dostępnych na rynku realizuje tryb 

SCE w sposób cyfrowy, co ma niewiele wspól-

nego z faktycznym odcięciem połysku.

Z kolei w  segmencie spektrofotometrów 

zauważyć można coraz wyraźniejszy podział 

na trzy grupy: urządzenia stacjonarne do profe-

sjonalnych pomiarów na stanowisku kontro-

lno-pomiarowym o  najszerszym zestawie 

funkcji, systemy przenośne –  tańsze jednostki 

do pomiaru próbek w terenie, a  także rozwią-

zania bezdotykowe, w  przypadku których 

głowica pomiarowa nie wchodzi w bezpośredni 

kontakt z próbką. Te ostatnie – tworzone począt-

kowo z myślą o pomiarze materiałów mokrych 

oraz powierzchni podatnych na zarysowania 

– bardzo dobrze sprawdzają się także w reali-

zacji pomiarów on-line bezpośrednio na linii 

produkcyjnej. Sprzężone z centralnym kompu-

terem, przeprowadzają analizę automatycznie na 

podstawie zadanego programu wykonawczego, 

a dane pomiarowe przesyłają bezpośrednio do 

bazy danych, gdzie są analizowane i przeliczane 

na odpowiedni model przestrzeni barw.

Taki nieinwazyjny, zautomatyzowany pomiar 

zyskuje na znaczeniu zwłaszcza wśród produ-

centów folii z  tworzywa sztucznego, w przy-

padku których badania konwencjonalnymi 

metodami zwyczajnie się nie sprawdzają. Zinte-

growany z  linią produkcyjną spektrofotometr 

przejmuje tu zadanie pomiaru barwy i połysku 

folii, jednocześnie odpowiednio ją doświe-

tlając bez konieczności instalacji dodatkowych 

źródeł światła. Dzięki wysokiej rozdzielczości 

pomiaru może być on efektywnie przeprowa-

dzany nawet przy dużych prędkościach linii 

produkcyjnej. A jego wyniki – poddane analizie 

za pomocą specjalistycznego oprogramowania 

– pozwalają nie tylko zachować odpowiednią 

jakość produktu na każdym etapie wytwo-

rzenia, ale także śledzić trendy przez porów-

nanie wartości bieżących z historycznymi.

Największą zaletą pomiaru on-line jest 

jednak oszczędność czasu i kosztów perso-

nalnych związanych z  kontrolą jakości 

produktu przy jednoczesnym zapewnieniu 

wysokiej powtarzalności kolorystycznej final-

nych wyrobów. A to nawet przy uwzględnieniu 

wyższych kosztów inwestycji stanowi dla wielu 

przetwórców niepodważalny atut. 

Rys. 6   Schemat działania systemów kontroli koloru on-line zintegrowanych z linią produkcyjną 
Źrodło: ColVisTec

Rys. 7   Spektrofotometry spectro2guide firmy BYK-Gardner wykonują aż trzy rodzaje pomiaru: koloru, 
połysku i widm fluorescencyjnych
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Kolory tworzą nasz świat – są wszędzie. 

Odgrywają bardzo istotną rolę we współ-

czesnym marketingu. Kupujemy oczami. 

Ale są dwie branże, w  których rola koloru 

wykracza poza znaczenie czysto estetyczne. 

To przemysł spożywczy i kosmetyczny. Może 

nawet spożywczy przede wszystkim. W jego 

przypadku poprzez kolor konsumenci oceniają 

jakość produktu. Jeśli produkt ma inną barwę 

od tej, do której konsument jest przyzwycza-

jony, rodzi się wątpliwość jakościowa. Dlatego 

też trudno przecenić znaczenie wiarygodnego 

pomiaru koloru.

Włoski producent kolorymetrów, firma 

EOPTIS, rozwija tego typu urządzenia od roku 

2011. Głównym założeniem twórców było opra-

cowanie konkurencyjnego cenowo urządzenia, 

które mogłoby zapewnić wysoką wiarygod-

ność oraz powtarzalność pomiarów. W warun-

kach dzisiejszego rynku kolory nie mogą być 

oceniane i weryfikowane subiektywnie. 

W ofercie firmy znajdują się dwa podsta-

wowe model: CLM-194 i CLM-196. Pierwszy 

znajduje zastosowanie do tworzyw sztucz-

nych, papieru oraz cienkich folii, skóry i tkanin, 

proszków i  kosmetyków. Ten drugi do: 

produktów spożywczych oraz kosmetyków, 

farb, chemikaliów i  farmaceutyków. Oba są 

kompaktowe i  łatwe w  użyciu. Oba pozwa-

lają na pomiar koloru 60 razy dokładniejszy od 

możliwości ludzkiego oka. Oba są dostarczane 

z przyjaznym oraz intuicyjnym oprogramowa-

niem. I co bardzo ważne, oba modele są także 

bardzo konkurencyjne cenowo. 

Ale prawdziwym przebojem 

w  asortymencie EOPTIS jest kolory-

metr CLM-195. Jest to kolorymetr prze-

mysłowy, gdyż służy do automatycznych 

pomiarów kontrolnych bezpośrednio na linii 

produkcyjnej. Pozwala to na wychwytywanie 

uchybień w  kolorystyce podczas procesu 

produkcji, a  tym samym umożliwia zapobie-

ganie grożącym stratom. CLM-195 szeroko 

stosują producenci tzw. masterbaczy, czyli 

koncentratów pigmentowych, gdzie precyzja 

w oddaniu koloru jest wartością podstawową. 

Kolorymetry firmy EOPTIS
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PTH Eurotom Sp. z o.o.
ul. Wąwozowa 1 kl. II, 02-796 Warszawa
tel.: (22) 648 15 73 
e-mail: eurotom@eurotom.pl

Kolor, połysk i  struktura powierzchni to 

te główne parametry wyznaczające 

wrażenie w odbiorze wizualnym. Szczególny 

przypadek stanowi tu kontrola powierzchni 

detali z  tworzyw sztucznych, na przykład 

elementów wystroju wnętrz pojazdów - samo-

chodów, pociągów czy kabin samolotów.

Nowy przyrząd – spectro2profiler – stanowi 

obiecujące kompleksowe rozwiązanie 

problemu kontroli jakości takich detali, powięk-

szając jednocześnie rodzinę wieloparametro-

wych testerów spod znaku znanej bawarskiej 

firmy BYK Gardner GmbH.

Spectro2profiler jest spektrofotometrem 

reflektancyjnym, mierzącym kolor w geome-

trii 45/0, a  więc właściwej dla oceny różnic 

wizualnych. Mierzy również klasyczny połysk 

w geometrii 60° z podwyższoną dokładnością 

w zakresie 0 do 20 G oraz wysoką powtarzal-

nością i odtwarzalnością.

Przyczyną wprowadzenia wysokiej precyzji 

badania połysku (seria S) jest fakt, iż elementy 

wnętrz samochodowych charakteryzuje 

często silna struktura i  niski połysk, gdzie 

nawet precyzyjny połyskomierz pozostaje 

„ślepy” na wyraźne zmiany struktury. 

Efektywna kontrola struktury wymagała 

zatem nowego podejścia – obserwujemy 

obiekt o  pewnej strukturze (3D) ale jego 

plastyczność, trójwymiarowość, postrze-

gamy bardzo różnie, często także płasko (2D) 

i  wtedy mówi się o  teksturze powierzchni. 

Nowy przyrząd różnicuje te aspekty, badając 

obraz powierzchni 2D w  nowym wymiarze 

odbicia R (reflectivity) oraz analizy struktury 

3D. Odbicie R mierzone jest w  osi prosto-

padłej do próbki i  analizowane techniką 

dynamic range. Strukturę 3D bada on nato-

miast techniką wielokątowego oświetlenia 

topografii próbki w  powiązaniu z  zaawan-

sowaną analizą obrazową. Stosując miarę 

rozległości i  głębokości reliefu powierzchni 

określa jej wielkość, parametry kształtu 

i  wyraża w  mikronach lub mm postrzegal-

nych (perceived). Są to jednostki umowne, 

bardzo dobrze jednak spełniające swoją rolę 

w badaniach porównawczych.

Ze względu na duże zróżnicowanie struktur, 

z którymi ma się do czynienia w przemysłowej 

kontroli powłok i  powierzchni, w  urządzeniu 

wprowadzono kilka algorytmów roboczych 

użytkownika. Mają one na celu lepszy dobór 

nastaw przyrządu i  zakresów pomiarowych 

do rodzajów aktualnie mierzonych próbek. 

I tak przyrząd oferuje algorytm Leather-like 

Grain (skóropodobny) do pomiarów na tworzy-

wach wnętrz samochodowych, naturalnych 

i  sztucznych skórach i  innych materiałach 

o podobnym charakterze. Do wyboru jest też 

algorytm Coarse Paint - do farb o wyrazistej 

strukturze lub Fine Paint – do farb i  tworzyw 

sztucznych o  strukturze słabej. Adresatem 

dwóch ostatnich algorytmów są także produ-

cenci i użytkownicy farb proszkowych, gdzie 

kontroli podlega zarówno farba w  procesie 

produkcji, jak i  jakość wymalowania uzyski-

wana przez lakiernię.

Doskonałą korelację wyników pomiarów 

z  oceną zgodności wizualnej potwierdzili 

i opisali współuczestnicy projektu i współtwórcy 

urządzenia – specjaliści firmy AkzoNobel.

Profilometr spectro2profiler oraz inne urzą-

dzenia pomiarowe z  portfolio BYK Gardner 

GmbH można odnaleźć w  ofercie firmy 

EUROTOM Sp. z  o. o. – autoryzowanego 

dystrybutora tej marki w Polsce. 

Opracował: Tomasz Więckowski

spectro2profiler
kolor, połysk, struktura – w jednym pomiarze

Harmonijne pod względem wizualnym przestrzenie wnętrz, w których na co dzień przebywamy, dają estetyczny 
komfort ich użytkowania, są też świadectwem dobrej jakości wykończeń. Bogactwo stosowanych materiałów 
i szerokiej palety kolorystycznej nie ułatwia panowania nad tą harmonią, wypracowano jednak pewne podsta-
wowe parametry, poddając je ścisłej kontroli jakości w procesach wytwarzania i selekcji.



Spectro2profiler
połysk, barwa, profil powierzchni

W ofercie także przyrządy do kontroli jakości powłok

eurotom@eurotom.pl     www.eurotom.pl

Połyskomierze Kabiny świetlne

Miernik przezroczystości

Spektrofotometry

Mierniki grubości
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Poznaj SACMI

W 2018 roku NTQ s.c. zostało przedstawicielem SACMI w Polsce. 

Poznaj niektóre rozwiązania SACMI Imola s.c. dystrybułowane przez NTQ s.c.

IPS – Kompleksowe rozwiązanie                   
do wtrysku preform PET

CBF – Kompresyjne formowanie 
z rozdmuchem

CCM – Kompresyjne formowanie 
nakrętek

IPS (ang. Injection Preform System) to kompletna linia 
wtryskowa dedykowana do produkcji preform PET, która 
obejmuje: wtryskarkę, formę, system chłodzenia, system 
suszenia tworzywa i system transportu. Ruchoma i stacjonarna 
płyta została opracowana przy użyciu analizy strukturalnej 
MES, aby zoptymalizować bezwładność mechaniczną i zapewnić 
doskonałą odporność na naprężenia mechaniczne. Opracowano 
szeroką gamę form do wszystkich możliwych zastosowań pod 
względem rozmiarów preform i wielkości produkcji. Nowa 
generacja gorących kanałów została opracowana w celu 
poprawy jakości produktów i zmniejszenia kosztów konserwacji. 
Gotowy system pobierania i chłodzenia preform jest w pełni 
zintegrowany z maszyną. Składa się on z robota z dedykowanym 
chwytakiem i z 3 lub z 4 stacji schładzania końcowego. Interfejs 
opracowany przez SACMI umożliwia bardzo łatwą obsługę 
systemu. Innowacyjne oprogramowanie pozwala użytkownikowi 
automatycznie ustawić wszystkie parametry procesu receptur, 
wprowadzając tylko podstawowe informacje o preformie (szyjka 
/ długość / średnica / grubość).

Do głównych zalet rozwiązania IPS należą:

Kolejnym wysokowydajnym rozwiązaniem od SACMI jest CBF 
(ang. Compression blow forming). Kompresyjne formowanie 
z rozdmuchem (CBF) pozwala na wyprodukowanie pojemnika 
w jednym procesie: od granulatu do butelki w jednym obrocie 
karuzelowym. Precyzyjnie odważona porcja stopionego tworzywa 
jest transportowana do formy kompresyjnej. Podczas pełnego 
obrotu głównej karuzeli, forma kształtuje preformę poprzez 
kompresyjne formowanie i rozdmuchiwanie, kształtując gotowy 
produkt bez konieczności jego cięcia oraz bez punktu wtrysku. 
W zależności od rodzaju użytego materiału, rozdmuchiwanie 
może być poprzedzone wstępnym rozciągnięciem preformy. 
Tak uformowane pojemniki charakteryzują się obniżoną masą 
i brakiem linii łączenia. Dzięki precyzyjnie odważanych porcjach 
materiału i braku konieczności przecinania wyrobu, proces ten 
charakteryzuje się obniżonym zużyciem surowców. Technologia 
ta jest przeznaczona do produkcji butelek i opakowań do nabiału 
(w tym płynnych jogurtów), środków farmaceutycznych i wielu 
innych. Technologia jest kompatybilna z tworzywami takimi 
jak: PS, PE, PP, PET, co pozwala na szerokie możliwości. CBF 
pozwala na wyprodukowanie nawet do 13.000 pojemników/
godz.

Jakie korzyści przynosi CBF?

Około 50% światowej produkcji nakrętek do plastikowych 
butelek po napojach jest wytwarzanych przy użyciu technologii 
kompresyjnego formowania od SACMI. Odpowiedzią na 
wysokowydajną produkcję jest technologia CCM (ang. 
Continuous Compression Moulding), czyli ciągły proces 
formowania tłocznego. Dostępne modele mogą zapewnić 
produkcję zamknięć o wydajności do 2000 sztuk/min. 
Maksymalna średnica produkowanej nakrętki  wynosi 70 mm. 
W hydraulicznych prasach obrotowych CCM wykonywany jest 
ciągły cykl roboczy, podczas którego materiał z tworzywa 
sztucznego jest podawany przez jednostkę uplastyczniającą, 
pocięty na granulki o odpowiedniej wielkości, a następnie 
włożony do wnęk. Układ hydrauliczny zaciska formy pod 
ciśnieniem, które można regulować nawet w trakcie cyklu 
produkcyjnego. Wbudowany system wizyjny i kontrolny 
przeprowadza kontrolę każdej nakrętki w czasie rzeczywistym, 
odrzucając wadliwe sztuki. Dzięki temu tylko niewadliwe 
egzemplarze kierowane są na dalsze etapy procesu, zwiększając 
wydajność.

Do głównych zalet technologii CCM należą:

zmniejszenie zużycia energii dzięki innowacyjnemu 
systemowi odzyskiwania energii przy hamowaniu;

zredukowany czas zmiany formy, poprzez zastosowanie 
systemu szybkiej wymiany formy „Quick Lock”

prosty interfejs użytkownika niewymagający wysoko 
wykwalifikowanej kadry;

zintegrowana kontrola całej produkcji;

system pobierania partii próbnej bez zatrzymania produkcji.

niższy koszt produktu, dzięki redukcji wagi butelki przy 
zachowaniu własności mechanicznych;

większa wydajność, dzięki  skróceniu  cyklu  produkcyjnego;                                                                                                              

niższe koszty produkcji poprzez zredukowanie zużycia 
energii;

niższy koszt materiału, dzięki zredukowanej do minimum 
ilość odpadu;

oszczędność czasu, dzięki krótkiemu procesowi zmiany 
koloru (brak gorących kanałów);

zwiększona wytrzymałość pojemnika uzyskana poprzez 
użycie określonych tworzyw i  braku punktu wtrysku;

oszczędność miejsca w zakładzie, dzięki mniejszej 
powierzchni roboczej urządzenia.

krótszy czas cyklu, a tym samym wyższa wydajność,                           
ze względu na niższą temperaturę wytłaczania;

mniejsze zużycie energii dzięki niższej temperaturze 
wytłaczania;

spójność pod względem masy, jak i wymiarów, ze względu 
na nieodłączną charakterystykę procesu technologicznego;

łatwa i elastyczna konserwacja dzięki niezależnym formom                  
i braku gorących kanałów;

szybka zmiana kolorów, ze względu na brak gorących 
kanałów do czyszczenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Patrycja Podsiadła - Olejarczyk

        +48 735 989 421            ppodsiadla@ntqsc.pl              

Główna siedziba SACMI w Imola, Włochy

Grupa SACMI jest międzynarodowym, wiodącym na świecie dostawcą 
zaawansowanych technologii dla sektorów: ceramiki, tworzyw sztucznych, 
żywności i napojów, proszków metali, opakowań i zaawansowanych technologii. 
Stało się to dzięki koncentracji na innowacjach, silnej pozycji na rynkach 
światowych, ciągłym dążeniu do wysokiej jakości oferowanych usług i produktów     
oraz doskonałej obsłudze klienta.

Grupa SACMI zatrudnia ponad 4500 osób i liczy 80 firm produkcyjnych                                         
i usługowych, zlokalizowanych w 30 krajach. Marka i logo SACMI są rozpoznawane 
i zarejestrowane w ponad 100 krajach.

Jednostka dominująca, SACMI Imola, jest sercem technologicznym i produkcyjnym 
całej Grupy. Zatrudnia ponad 1200 pracowników i jest strategicznym centrum 
wszystkich innowacji i badań nad nowymi produktami, procesami produkcyjnymi 
i usługami.

Ciągłe inwestycje w badania i rozwój - ponad 220 milionów euro w ciągu ostatnich 
5 lat - zapewniają, że SACMI jest w stanie zaopatrywać rynek w najnowocześniejsze 
technologie, współpracując z klientami w celu opracowania coraz bardziej 
wydajnych, konkurencyjnych i zrównoważonych produktów i procesów. Cennym 
miejscem dla wszystkich firm z Grupy SACMI jest Centrum Badawcze Imola, które 
zatrudnia prawie 300 inżynierów, techników i naukowców.

Ta zdolność do dostarczania najnowocześniejszych technologii, przez wszystkie 
lata szła w parze z decydującymi inwestycjami w digitalizację 4.0 i R&D,                                   
co doprowadziło do bardziej wydajnych, zrównoważonych produktów i procesów 
produkcyjnych. Doświadczenie i dogłębne zrozumienie opracowywanych przez lata 
materiałów, a także stała praca zespołowa z uniwersytetami i innymi instytutami 
badawczymi, pozwoliły SACMI kierować innowacjami we wszystkich obszarach 
działalności.

Dzięki daleko sięgającej globalnej sieci i utworzeniu dedykowanego działu obsługi 
klienta SACMI, Grupa zainwestowała w rozwój usług dla klientów, wyróżniając się 
tym na rynkach międzynarodowych. Zapewnia to ścisłe wsparcie już na etapie 
projektowania, jak i przez cały okres użytkowania maszyn lub zakładów.

Współpraca, rozwój międzypokoleniowy, poczucie przynależności do firmy i troska 
o społeczność stanowiły manifest SACMI od momentu jego założenia, 2 grudnia 
1919 r. Dzięki tym zasadom, SACMI rozwinęło się wraz z włoskim przemysłem 
ceramicznym i opakowaniowym, aby stać się znaczącą międzynarodową Grupą, 
która w tamtym roku obchodziła swoje pierwsze stulecie.

Pierwsza prasa cierna wyprodukowana przez SACMI Elementy wykonane z użyciem maszyn marki SACMI
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W 2018 roku NTQ s.c. zostało przedstawicielem SACMI w Polsce. 

Poznaj niektóre rozwiązania SACMI Imola s.c. dystrybułowane przez NTQ s.c.

IPS – Kompleksowe rozwiązanie                   
do wtrysku preform PET

CBF – Kompresyjne formowanie 
z rozdmuchem

CCM – Kompresyjne formowanie 
nakrętek

IPS (ang. Injection Preform System) to kompletna linia 
wtryskowa dedykowana do produkcji preform PET, która 
obejmuje: wtryskarkę, formę, system chłodzenia, system 
suszenia tworzywa i system transportu. Ruchoma i stacjonarna 
płyta została opracowana przy użyciu analizy strukturalnej 
MES, aby zoptymalizować bezwładność mechaniczną i zapewnić 
doskonałą odporność na naprężenia mechaniczne. Opracowano 
szeroką gamę form do wszystkich możliwych zastosowań pod 
względem rozmiarów preform i wielkości produkcji. Nowa 
generacja gorących kanałów została opracowana w celu 
poprawy jakości produktów i zmniejszenia kosztów konserwacji. 
Gotowy system pobierania i chłodzenia preform jest w pełni 
zintegrowany z maszyną. Składa się on z robota z dedykowanym 
chwytakiem i z 3 lub z 4 stacji schładzania końcowego. Interfejs 
opracowany przez SACMI umożliwia bardzo łatwą obsługę 
systemu. Innowacyjne oprogramowanie pozwala użytkownikowi 
automatycznie ustawić wszystkie parametry procesu receptur, 
wprowadzając tylko podstawowe informacje o preformie (szyjka 
/ długość / średnica / grubość).

Do głównych zalet rozwiązania IPS należą:

Kolejnym wysokowydajnym rozwiązaniem od SACMI jest CBF 
(ang. Compression blow forming). Kompresyjne formowanie 
z rozdmuchem (CBF) pozwala na wyprodukowanie pojemnika 
w jednym procesie: od granulatu do butelki w jednym obrocie 
karuzelowym. Precyzyjnie odważona porcja stopionego tworzywa 
jest transportowana do formy kompresyjnej. Podczas pełnego 
obrotu głównej karuzeli, forma kształtuje preformę poprzez 
kompresyjne formowanie i rozdmuchiwanie, kształtując gotowy 
produkt bez konieczności jego cięcia oraz bez punktu wtrysku. 
W zależności od rodzaju użytego materiału, rozdmuchiwanie 
może być poprzedzone wstępnym rozciągnięciem preformy. 
Tak uformowane pojemniki charakteryzują się obniżoną masą 
i brakiem linii łączenia. Dzięki precyzyjnie odważanych porcjach 
materiału i braku konieczności przecinania wyrobu, proces ten 
charakteryzuje się obniżonym zużyciem surowców. Technologia 
ta jest przeznaczona do produkcji butelek i opakowań do nabiału 
(w tym płynnych jogurtów), środków farmaceutycznych i wielu 
innych. Technologia jest kompatybilna z tworzywami takimi 
jak: PS, PE, PP, PET, co pozwala na szerokie możliwości. CBF 
pozwala na wyprodukowanie nawet do 13.000 pojemników/
godz.

Jakie korzyści przynosi CBF?

Około 50% światowej produkcji nakrętek do plastikowych 
butelek po napojach jest wytwarzanych przy użyciu technologii 
kompresyjnego formowania od SACMI. Odpowiedzią na 
wysokowydajną produkcję jest technologia CCM (ang. 
Continuous Compression Moulding), czyli ciągły proces 
formowania tłocznego. Dostępne modele mogą zapewnić 
produkcję zamknięć o wydajności do 2000 sztuk/min. 
Maksymalna średnica produkowanej nakrętki  wynosi 70 mm. 
W hydraulicznych prasach obrotowych CCM wykonywany jest 
ciągły cykl roboczy, podczas którego materiał z tworzywa 
sztucznego jest podawany przez jednostkę uplastyczniającą, 
pocięty na granulki o odpowiedniej wielkości, a następnie 
włożony do wnęk. Układ hydrauliczny zaciska formy pod 
ciśnieniem, które można regulować nawet w trakcie cyklu 
produkcyjnego. Wbudowany system wizyjny i kontrolny 
przeprowadza kontrolę każdej nakrętki w czasie rzeczywistym, 
odrzucając wadliwe sztuki. Dzięki temu tylko niewadliwe 
egzemplarze kierowane są na dalsze etapy procesu, zwiększając 
wydajność.

Do głównych zalet technologii CCM należą:

zmniejszenie zużycia energii dzięki innowacyjnemu 
systemowi odzyskiwania energii przy hamowaniu;

zredukowany czas zmiany formy, poprzez zastosowanie 
systemu szybkiej wymiany formy „Quick Lock”

prosty interfejs użytkownika niewymagający wysoko 
wykwalifikowanej kadry;

zintegrowana kontrola całej produkcji;

system pobierania partii próbnej bez zatrzymania produkcji.

niższy koszt produktu, dzięki redukcji wagi butelki przy 
zachowaniu własności mechanicznych;

większa wydajność, dzięki  skróceniu  cyklu  produkcyjnego;                                                                                                              

niższe koszty produkcji poprzez zredukowanie zużycia 
energii;

niższy koszt materiału, dzięki zredukowanej do minimum 
ilość odpadu;

oszczędność czasu, dzięki krótkiemu procesowi zmiany 
koloru (brak gorących kanałów);

zwiększona wytrzymałość pojemnika uzyskana poprzez 
użycie określonych tworzyw i  braku punktu wtrysku;

oszczędność miejsca w zakładzie, dzięki mniejszej 
powierzchni roboczej urządzenia.

krótszy czas cyklu, a tym samym wyższa wydajność,                           
ze względu na niższą temperaturę wytłaczania;

mniejsze zużycie energii dzięki niższej temperaturze 
wytłaczania;

spójność pod względem masy, jak i wymiarów, ze względu 
na nieodłączną charakterystykę procesu technologicznego;

łatwa i elastyczna konserwacja dzięki niezależnym formom                  
i braku gorących kanałów;

szybka zmiana kolorów, ze względu na brak gorących 
kanałów do czyszczenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Patrycja Podsiadła - Olejarczyk

        +48 735 989 421            ppodsiadla@ntqsc.pl              

Główna siedziba SACMI w Imola, Włochy

Grupa SACMI jest międzynarodowym, wiodącym na świecie dostawcą 
zaawansowanych technologii dla sektorów: ceramiki, tworzyw sztucznych, 
żywności i napojów, proszków metali, opakowań i zaawansowanych technologii. 
Stało się to dzięki koncentracji na innowacjach, silnej pozycji na rynkach 
światowych, ciągłym dążeniu do wysokiej jakości oferowanych usług i produktów     
oraz doskonałej obsłudze klienta.

Grupa SACMI zatrudnia ponad 4500 osób i liczy 80 firm produkcyjnych                                         
i usługowych, zlokalizowanych w 30 krajach. Marka i logo SACMI są rozpoznawane 
i zarejestrowane w ponad 100 krajach.

Jednostka dominująca, SACMI Imola, jest sercem technologicznym i produkcyjnym 
całej Grupy. Zatrudnia ponad 1200 pracowników i jest strategicznym centrum 
wszystkich innowacji i badań nad nowymi produktami, procesami produkcyjnymi 
i usługami.

Ciągłe inwestycje w badania i rozwój - ponad 220 milionów euro w ciągu ostatnich 
5 lat - zapewniają, że SACMI jest w stanie zaopatrywać rynek w najnowocześniejsze 
technologie, współpracując z klientami w celu opracowania coraz bardziej 
wydajnych, konkurencyjnych i zrównoważonych produktów i procesów. Cennym 
miejscem dla wszystkich firm z Grupy SACMI jest Centrum Badawcze Imola, które 
zatrudnia prawie 300 inżynierów, techników i naukowców.

Ta zdolność do dostarczania najnowocześniejszych technologii, przez wszystkie 
lata szła w parze z decydującymi inwestycjami w digitalizację 4.0 i R&D,                                   
co doprowadziło do bardziej wydajnych, zrównoważonych produktów i procesów 
produkcyjnych. Doświadczenie i dogłębne zrozumienie opracowywanych przez lata 
materiałów, a także stała praca zespołowa z uniwersytetami i innymi instytutami 
badawczymi, pozwoliły SACMI kierować innowacjami we wszystkich obszarach 
działalności.

Dzięki daleko sięgającej globalnej sieci i utworzeniu dedykowanego działu obsługi 
klienta SACMI, Grupa zainwestowała w rozwój usług dla klientów, wyróżniając się 
tym na rynkach międzynarodowych. Zapewnia to ścisłe wsparcie już na etapie 
projektowania, jak i przez cały okres użytkowania maszyn lub zakładów.

Współpraca, rozwój międzypokoleniowy, poczucie przynależności do firmy i troska 
o społeczność stanowiły manifest SACMI od momentu jego założenia, 2 grudnia 
1919 r. Dzięki tym zasadom, SACMI rozwinęło się wraz z włoskim przemysłem 
ceramicznym i opakowaniowym, aby stać się znaczącą międzynarodową Grupą, 
która w tamtym roku obchodziła swoje pierwsze stulecie.

Pierwsza prasa cierna wyprodukowana przez SACMI Elementy wykonane z użyciem maszyn marki SACMI
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Uszlachetnianie tworzyw sztucznych ma 

długą historię. Początkowo podda-

wano mu głównie, takie polimery, jak ABS, 

SAN czy SMA, uzupełniając je o  przeciwu-

tleniacze, stabilizatory UV, a  niekiedy także 

włókno szklane. Dziś pojęcie kompando-

wania (ang.  compounding) uległo seman-

tycznemu rozszerzeniu i  obejmuje każdy 

proces łączenia składników z tworzyw sztucz-

nych w  celu uzyskania mieszanek o  okre-

ślonych właściwościach lub parametrach 

procesowych. Rozszerzeniu uległo także 

spektrum jego zastosowań: dzięki postę-

powi w zakresie technologii i recepturowania 

dodatków jesteśmy dziś w stanie wytwarzać 

nie tylko compoundy o większej odporności 

na utlenianie, promieniowanie UV czy uszko-

dzenia mechaniczne, ale także m.in.  unie-

palniacze, tworzywa kablowe bezhaloge-

nowe, biopolimery, a nawet funkcjonalne recy-

klaty. Ich właściwości mechaniczne, fizyczne 

i  chemiczne mogą być zestawiane niemal 

dowolnie – w oparciu o określoną recepturę 

i parametry procesowe. 

Polska compoundami stoi
Najwcześniej możliwości oferowane przez 

kompandowanie dostrzegli duzi producenci 

polimerów. Młody rynek stwarzał im idealne 

warunki do inwestowania w  nowe techno-

logie, w  tym wytłaczarki dwuślimakowe, 

tzw. kompandery, umożliwiające plastyfikację, 

uszlachetnianie i  odgazowanie tworzywa 

w jednym cyklu produkcji. Z czasem dołączyły 

do nich także inne firmy, w tym polscy produ-

cenci specjalizujący się w wytwarzaniu poli-

merów modyfikowanych.

Przykładem może być DRP Group 

z  Dąbrowy Górniczej – jeden z  najbardziej 

znanych polskich wytwórców compoundów 

i  re-compoundów. Przedsiębiorstwo jest 

w  stanie wyprodukować na zlecenie klienta 

niemal każdy rodzaj kompozytu pod własną 

marką OMI – począwszy od tworzyw barwio-

nych, przez napełniane (talkiem, kredą, miką, 

mączką drzewną, krzemionką lub kaolinem), 

po modyfikowane. Wśród stosowanych przez 

DRP dodatków uszlachetniających znaleźć 

można zarówno włókno szklane, uniepalniacze, 

antystatyki, plastyfikatory i środki smarne, jak 

i  antyutleniacze oraz stabilizatory. Co więcej, 

firma produkuje również blendy i stopy polime-

rowe, tj. kompozyty tworzyw konstrukcyjnych 

o właściwościach nierzadko lepszych od mate-

riałów bazowych. W ostatnim czasie zainwe-

stowała także w nowoczesną linię produkcyjną 

dzięki czemu dotychczasowa oferta została 

poszerzona o kolejne, bardziej zaawansowane 

technologicznie compoundy, w  tym na bazie 

POM, PC, PET, PBT, PA6 i PA6.6. Co wyróżnia 

ofertę DRP Group od innych krajowych graczy 

na tym rynku? Podstawowym atutem jest zróż-

nicowana oferta produktowa oparta na szero-

kiej gamie polimerów. Drugim z argumentów 

atrakcyjności oferty jest dostęp do produktów 

zarówno w wersji opartej na materiałach pier-

wotnych, jak również dostęp do produktów 

EKO, w  skład których wchodzą materiały 

wtórne – EKO-logicznie, EKO-nomicznie.

Jedną z większych polskich inwestycji na rynku 

compoundów była także zakończona w grudniu 

ubiegłego roku budowa Wytwórni Tworzyw 

Modyfikowanych należącej do Grupy Azoty. 

Tarnowska fabryka ma wytwarzać ok. 50 tys. ton 

polimerów rocznie, zasilając m.in. rynek motory-

zacyjny, maszynowy, budownictwo oraz sektory 

produkcji elektroniki i AGD. Poza wytwarzanym 

w Tarnowie poliamidem modyfikacjom ma być 

tu poddawany cały szereg innych polimerów, 

w zależności od potrzeb klientów. Nowy zakład 

Compoundy: 
tworzywa po liftingu

Trudno powiedzieć, kto pierwszy wpadł na pomysł modyfikacji tworzywa bazowego, tak by zoptymalizować jego 
parametry pod kątem określonego zastosowania. Jedno jest pewne: był to początek jednej z istotniejszych zmian 
w historii rynku polimerów. Dzięki niej dziś można wybierać między gotowymi compoundami, dodatkami uszla-
chetniającymi, pigmentami i masterbaczami, w niemal dowolny sposób dobierając cechy polimeru do aktualnych 
potrzeb.

 Agata Świderska 

Rys. 1   Jednym z najprężniej rozwijających 
się segmentów dodatków do tworzyw 
sztucznych jest rynek masterbaczy. Oprócz 
przedmieszek barwiących na znaczeniu 
zyskują także masterbacze z dodatkami 
uszlachetniającymi, w tym przyjazne 
środowisku 
Źrodło: GRAFE
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został wyposażony w  najnowsze rozwiązania 

technologiczne, a  jego budowa kosztowała 

Grupę ok. 100 mln zł.

O ile duzi producenci praktycznie przej-

mują na siebie zadanie doboru poszczegól-

nych składników na podstawie preferowanych 

przez klienta finalnych właściwości kompo-

zytu, o tyle mniejsze firmy często specjalizują 

się w produkcji konkretnych rodzajów uszla-

chetnionych polimerów, oferując je na rynku 

pod własnymi nazwami. Przykładem może 

być ArtPYLEN, ArtAMID i ArtPET – tworzywa 

modyfikowane firmy Art Plast z  Poniatowej. 

Jak sugeruje nazwa, są to uszlachetnione 

kompozyty na bazie odpowiednio: polipro-

pylenu, poliamidu i PET. Nowością w ofercie 

firmy są tworzywa modyfikowane o  nazwie 

ArtPYLEN HP R składające się z recyklatu PP 

oraz dodatków, takich jak włókno szklane, 

talk, kreda, modyfikatory, barwniki, antyutle-

niacze czy smary.

Szczególną uwagę warto zwrócić na 

produkty modyfikowane włóknem szklanym. 

Są one bowiem bardzo trudne do wytworzenia 

we własnym zakresie: wymagają zastosowania 

specjalnego ślimaka, a także dodatków popra-

wiających przyczepność włókien do polimeru 

bazowego (tzw. promotorów adhezji). Odmienna 

konstrukcja wytłaczarki ma przede wszystkim 

zapobiegać przerwaniu włókien w  procesie 

ich łączenia z bazą polimerową. W  tego typu 

obróbce specjalizuje się m.in. bydgoska firma 

Termoplastik – dostawca wysokogatunkowych 

tworzyw konstrukcyjnych, takich jak teflon czy 

PEEK. Producent oferuje możliwość uzupeł-

nienia włóknem szklanym zarówno wspomnia-

nych tworzyw, jak i  poliamidu i  poliwęglanu 

w stosunku objętościowym 25-30%.

Uszlachetnianie  
na miejscu: konieczna  
wiedza i wyposażenie

Zakup gotowych compoundów tworzo-

nych na indywidualne zamówienie ma tę 

podstawową zaletę, że nie wymaga inwestycji 

w  dodatkowy sprzęt ani znajomości zasad 

przeprowadzania procesu uszlachetniania. Nie 

zawsze jednak jest zasadny ekonomicznie: jeśli 

zakład specjalizuje się w produkcji małych partii 

detali o  zróżnicowanych cechach materiało-

wych lub realizuje dużą liczbę zindywidualizo-

wanych zamówień warto zastanowić się nad 

inwestycją w dodatkowe mieszalniki i dozow-

niki umożliwiające barwienie i uszlachetnianie 

tworzyw we  własnym zakresie. Taka prak-

tyka ma szczególne znaczenie wówczas, gdy 

firma musi elastycznie reagować na zmienne 

potrzeby klientów. Ale też wymaga sporej 

znajomości oferty rynkowej i  doświadczenia 

w łączeniu poszczególnych komponentów.

Podstawowym warunkiem umożliwiającym 

uzyskanie funkcjonalnej mieszanki polime-

rowej jest dokładne połączenie poszczegól-

nych składników w odpowiednich proporcjach 

i przy zachowaniu zadanej temperatury roboczej. 

Proces ten można zrealizować na dwa podsta-

wowe sposoby: z  wykorzystaniem dozow-

nika lub mieszalnika periodycznego. Począt-

kowo w roli dozownika wykorzystywano przede 

wszystkim systemy wolumetryczne umożli-

wiające wyłącznie kontrolę prędkości dawko-

wania granulatu. Jednak wraz z  upowszech-

nianiem się praktyki uszlachetniania tworzyw 

we własnym zakresie i wzrostem liczby dozowa-

nych dodatków ich miejsce zajęły bardziej precy-

zyjne dozowniki grawimetryczne umożliwiające 

dystrybuowanie granulatu w stosunku wagi do 

czasu. Urządzenia te ważą materiał w  czasie 

rzeczywistym oraz monitorują przebieg procesu 

dozowania, dzięki czemu umożliwiają korektę 

prędkości podawania granulatu. Pracując 

w  zamkniętej pętli, nowoczesne dozowniki 

grawimetryczne są w stanie efektywnie kompen-

sować różnice w gęstości materiału, bezbłędnie 

identyfikować przerwy w jego dostawie, a także 

autonomicznie sterować swoją pracą bez 

konieczności kalibracji – największej bolączki ich 

wolumetrycznych kuzynów.

Dozowniki mogą również realizować proste 

funkcje mieszania, ułatwiając podawanie 

więcej niż jednego dodatku. Jednak w  przy-

padku większej ich liczby lepszym rozwiąza-

niem będzie zastosowanie osobnego mieszal-

nika, który umożliwia precyzyjne łączenie nawet 

6-8 składników umieszczonych w  osobnych 

zasobnikach – jeszcze przed rozpoczęciem 

właściwego procesu wytłaczania. Pozwala to 

ograniczyć stopień złożoności samej wytła-

czarki: gotowy premiks może być podawany 

do maszyny z wykorzystaniem pojedynczego 

dozownika grawimetrycznego. Urządzenia tego 

typu są przystosowane do mieszania skład-

ników o  różnej konsystencji, głównie cieczy 

i  proszków. Ich zamknięta budowa przeciw-

Rys. 4   Poszczególne składniki mieszanki można 
wstępnie połączyć w mieszalniku lub 
podawać bezpośrednio do wytłaczarki 
za pomocą pomp i dozowników 
grawimetrycznych 
Źrodło: Muehsam

Rys. 2   Grupa Azoty intensywnie inwestuje 
w rozwój mocy produkcyjnych w zakresie 
modyfikacji polimerów. Pod koniec zeszłego 
roku oddała do użytku nową Wytwórnię 
Tworzyw Modyfikowanych zbudowaną za 
blisko 100 mln zł 
Źrodło: Grupa Azoty

Rys. 3   Firma DRP Group z Dąbrowy Górniczej 
oferuje możliwość wzbogacania ponad  
40 różnych polimerów, nadając im 
właściwości stricte dostosowane do 
potrzeb klienta 
Źródło: DRP Group
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W swojej działalności stawiamy na profesjonalizm w działaniu 
połączony z najwyższą jakością oferowanych gatunków 

compoundów oraz recompoundów termoplastycznych TS.
Elastyczność w dopasowaniu się do wszelkich oczekiwań Klientów, 

terminowość dostaw oraz pełne wsparcie serwisowe 
stanowią nieodłączny element naszej oferty.

…zapraszamy do wspólnej podróży z nami. …zapraszamy do wspólnej podróży z nami. 

RECYKLING COMPOUNDING LABORATORIUM CALL & DRIVE

100 tysięcy ton tworzyw sztucznych
 wyprodukowanych i sprzedanych na rynku europejskim, 

utwierdza nas w przekonaniu, 
że obraliśmy właściwą drogę w swojej działalności…
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działa emisji pyłów i rozpuszczalników, zaś auto-

matyczny mechanizm podawania składników 

zapewnia wysoką dokładność recepturowania. 

Opóźniacze palenia
Decyzja o  uszlachetnianiu tworzyw 

we  własnym zakresie zawsze powinna być 

poprzedzona wnikliwą analizą oferty rynkowej. 

W  tym przypadku przedsiębiorca sam musi 

bowiem wybrać odpowiedni dodatek, kierując 

się nie tylko stosunkiem jakości do ceny, ale 

także wymogami danego procesu techno-

logicznego. A  te mogą niekiedy znacznie 

odbiegać od standardowych. Przedstawione 

bliżej zostaną te dodatki uszlachetniające, 

których wybór i/lub obróbka mogą nastręczać 

pewnych trudności.

Pierwszą grupę stanowią opóźniacze palenia 

(antypiryny), których zadaniem jest ograniczenie 

palności lub zmniejszenie szybkości spalania. 

W charakterze tym do niedawna wykorzysty-

wano głównie związki organiczne zawiera-

jące chlor, brom, fosfor lub azot bądź związki 

nieorganiczne, takie jak szkło, krzemionka, 

tlenek żelaza, wodorotlenki glinu i magnezu czy 

tlenek tytanu. W zależności od rodzaju zasto-

sowanego opóźniacza może on działać na 

różnych zasadach. Niektóre związki rozkła-

dają się, pochłaniając duże ilości ciepła; inne 

wydzielają substancje utrudniające dostęp tlenu 

(np. parę wodną); jeszcze inne tworzą sztywną 

lub napęczniałą warstwę wierzchnią chroniącą 

głębsze partie materiału lub wydzielają rodniki 

zakłócające proces palenia. 

Obecnie chlor, brom i  inne halogeny ze 

względu na toksyczność ich oparów i  silną 

korozyjność w kontakcie z wodą zastępowane 

są dodatkami bezhalogenowymi, które pod 

wpływem ognia wydzielają jedynie parę wodną 

i  dwutlenek węgla. Jako polimer bazowy 

w  takich compoundach wykorzystywany 

jest zwykle PE lub PP, a  więc tworzywa na 

bazie czystych węglowodorów. W połączeniu 

z dodatkami z grupy HFFR (ang. Halogen Free, 

Flame Retardant – bezhalogenowe, nieroz-

przestrzeniające płomieni) są one powszechnie 

stosowane jako tworzywa kablowe do 

produkcji nowoczesnych przewodów bezha-

logenowych. Do ich wytwarzania stosuje się 

standardowe linie do kompandowania skła-

dające się z wytłaczarki, układu dozowników 

grawimetrycznych, wanny, osuszacza i granu-

latora. Jedynym dodatkowym elementem jest 

pompa, która wytwarza i  utrzymuje wysokie 

ciśnienie materiału na wyjściu wytłaczarki.

Compoundy wzmacniane 
i wysoko napełniane

Właściwości mechaniczne polimerów można 

także poprawić, wzmacniając je włóknem 

szklanym lub wypełniając napełniaczami mine-

ralnymi. Włóknem można napełniać całą gamę 

polimerów bazowych – od PP, PE, HDPE, ABS, 

PA i PET, przez POM, PBT, PC, po kompozyty 

na bazie PP-EPDM oraz PBT-PC. Uzyskane 

compoundy są znacznie bardziej odporne 

mechanicznie i  chemicznie, a  także w  dużej 

mierze niewrażliwe na procesy starzenia, 

warunki atmosferyczne i ogień. Właściwości te – 

nierzadko porównywalne z metalami – sprawiają, 

że tworzywa wzmacniane włóknem szklanym 

wykorzystywane są w szeregu aplikacji wyma-

gających wysokiej wytrzymałości mechanicznej, 

m.in. w motoryzacji, elektrotechnice i budowie 

maszyn. Jak już wspomniano, ich produkcja nie 

jest prosta: kluczowym warunkiem powodzenia 

procesu kompandowania jest tu odpowiednia 

adhezja matrycy polimerowej do powierzchni 

włókien przy zachowaniu ich oryginalnej długości. 

A  to wymaga ostrożnego podawania włókien 

oraz zastosowania odpowiedniego profilu 

ślimaka i dodatkowych promotorów adhezji.

Zamiast włókien szklanych w  roli wzmac-

niacza udarności i  sztywności można zasto-

sować także napełniacze mineralne. Ich gama 

obejmuje m.in. talk, kaolin, mikę, sadzę, wolla-

stonit, proszki metali, węglan wapnia i siarczan 

baru. Ponieważ każdy z nich cechuje się nieco 

innymi właściwościami, ich dobór decydować 

będzie o  parametrach compoundu. Oprócz 

cech mechanicznych napełniacze mogą 

poprawiać także właściwości fizyczne (odpor-

ność na temperaturę, przewodnictwo elek-

tryczne), stabilność wymiarową, a nawet este-

tykę gotowej mieszanki. Co więcej, umożliwiają 

wytworzenie polimeru o oczekiwanych parame-

trach za cenę znacznie niższą niż wzmacnianie 

włóknem szklanym. Ale uwaga: nie wszystkie 

polimery można kompandować w ten sposób. 

Ich gama ogranicza się do czterech podstawo-

wych tworzyw: PS, PP, PE i PET.

Sporym wyzwaniem może być także odpo-

wiednie połączenie polimeru bazowego z napeł-

niaczem. W  procesie tym stosuje się podaj-

niki boczne, które sekwencyjnie podają napeł-

niacz, dzięki czemu jest on stopniowo łączony 

z  osnową polimerową. Umożliwia to równo-

mierną dystrybucję napełniacza, a jednocześnie 

ułatwia jego dyspersję, stymulowaną dodat-

kowo oddziaływaniem wysokich sił ścinających 

w  ślimaku. Jest to bardzo istotne, ponieważ 

niewłaściwe wymieszanie obu surowców 

może doprowadzić do uzyskania właściwości 

odmiennych, a  nawet przeciwnych do zada-

nych. Równie istotne jest efektywne odpro-

wadzanie gazów powstających w  procesie 

kompandowania: duża część napełniaczy ma 

bowiem niską gęstość nasypową, która sprzyja 

pochłanianiu powietrza i wilgoci. 

Uszlachetnianie PS i PVC 
Ze względu na zbieżność realizowanych 

zadań napełniacze są zwykle klasyfikowane 

wspólnie ze środkami spieniającymi, które 

umożliwiają tworzenie lekkich struktur komór-

kowych wypełnionych powietrzem. Najbardziej 

typowym przykładem zastosowania spieniaczy 

jest EPS, znany powszechnie jako styropian. 

Wytwarzana na bazie polistyrenu pianka jest nie 

tylko lekka, ale także ma zdolność rozpraszania 

energii mechanicznej i  akustycznej, dzięki 

czemu sprawdza się zarówno jako materiał 

izolacyjny ścian i dachów, jak też jako element 

konstrukcji sprzętu AGD (kuchenek, lodówek). 

Odgrywa także istotną rolę w  przemyśle 

opakowaniowym, w  tym przede wszystkim 

w  pakowaniu żywności, sprzętu RTV i  AGD 

oraz wrażliwej elektroniki. Jej ogromna popu-

larność przekłada się na bardzo dobre wyniki 

sprzedaży całego segmentu środków spienia-

jących: łącznie z  napełniaczami w  ubiegłym 

roku stanowiły one ponad połowę całego rynku 

dodatków uszlachetniających.

Na drugim miejscu znalazły się środki upla-

styczniające i  uelastyczniające, dodawane 

głównie, bo w 90%, do PVC. Ich podstawowym 

zadaniem jest zwiększenie udarności polimeru, 

przede wszystkim w  niskich temperaturach. 

W przypadku PVC ma to szczególnie istotne 

znaczenie, ponieważ materiał ten jest z natury 

twardy i kruchy, a przez to podatny na uszko-

dzenia. Plastyfikatory stosuje się tu zarówno 

w produkcji folii i płyt, jak też rur, kabli i wykładzin 

z PVC. I choć największą ich grupę stanowią 

dodatki ftalanowe, zwłaszcza DEHP, ich udział 

w  rynku stopniowo maleje na rzecz plastyfi-
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katorów nieftalanowych, które mają podobne 

właściwości, ale są mniej szkodliwe dla zdrowia 

człowieka. Udowodniono bowiem, że ftalany 

mogą powodować m.in.  uszkodzenia układu 

nerwowego i zaburzenia hormonalne u dzieci. 

Poprawa właściwości folii
W produkcji wszelkiego rodzaju folii ogromną 

rolę odgrywają z  kolei środki modyfikujące 

właściwości powierzchni. Tworzywa w formie 

folii, zwłaszcza o  niewielkiej grubości, mają 

bowiem silną tendencję do sklejania, tarcia, 

parowania i  generowania ładunków elektro-

statycznych. Aby zapobiec tym zjawiskom, 

producenci folii uzupełniają polimer bazowy 

o cały szereg dodatków przeciwdziałających 

ich występowaniu. Szczególnie popularne 

wśród nich są tzw. antyblokingi, które zmniej-

szają adhezję folii, a  tym samym ułatwiają 

oddzielanie poszczególnych warstw. Skłon-

ność ta, spowodowana niską masą cząstecz-

kową lub dodatkiem wosku, w przypadku folii 

poliolefinowych przejawia się w postaci tarcia 

– zarówno między samymi arkuszami folii, jak 

i między nią a innymi powierzchniami. Dlatego 

matryca poliolefinowa często uzupełniana jest 

o środki poślizgowe ograniczające tarcie. 

Tarcie sprzyja także generowaniu ładunków 

elektrostatycznych, które powodują odpy-

chanie się ciał o  tym samym ładunku oraz 

przyciągają cząsteczki kurzu. Rozwiązaniem 

jest zastosowanie antystatyków, czyli specjal-

nych dodatków hamujących powstawanie 

ładunków elektrostatycznych. Zaś producenci 

opakowań do przechowywania żywności 

chętnie sięgają po środki antyfogingowe zapo-

biegające parowaniu folii.

Choć powszechne w produkcji folii, modyfika-

tory powierzchni mogą realizować także zadania 

istotne dla użyteczności innych produktów 

z  tworzyw sztucznych. Do grupy tej należą 

bowiem także m.in. przeciwutleniacze wydłu-

żające żywotność powierzchni, stabilizatory 

UV ograniczające jej degradację pod wpływem 

światła słonecznego czy absorbery podczer-

wieni stosowane powszechnie w szklarniach.

Masterbacze: więcej niż kolor
Uszlachetnianie ma jednak także inny, este-

tyczny wymiar: uzupełniając tworzywo o odpo-

wiednio dobrane dodatki kolorystyczne, można 

bowiem z  dużą dokładnością sterować jego 

barwą oraz tworzyć ciekawe efekty wizualne. 

W  procesach tych wykorzystuje się bardzo 

często gotowe pigmenty i barwniki dodawane 

w określonych proporcjach do tworzywa bazo-

wego za pomocą dozownika, ale na popular-

ności zyskują coraz bardziej także masterbacze, 

cenione przede wszystkim za łatwość aplikacji 

i tym samym mniejsze ryzyko popełnienia błędu. 

W  przypadku pigmentów i  barwników wiele 

zależy bowiem od umiejętności przetwórcy 

i  stopnia rozdrobnienia samego pigmentu: 

niewłaściwie dobrany i wymieszany może dać 

efekt daleko odbiegający od oczekiwanego. 

Dzięki zawartości bazy polimerowej odpowiada-

jącej składem tworzywu wyjściowemu master-

bacze w dużej mierze rozwiązują ten problem, 

ułatwiając dyspersję barwnika w polimerze.

O ile początkowo masterbacze były stoso-

wane głównie jako alternatywa dla barwników 

i  pigmentów, o  tyle z  czasem zakres ofero-

wanych przez nie modyfikacji cech polimeru 

znacznie się rozszerzył. W efekcie można dziś 

kupić m.in. masterbacze z inhibitorami korozji, 

odporne na promieniowanie UV, o  działaniu 

przeciwporostowym, antystatycznym, pośli-

zgowym i antypoślizgowym, a także mieszanki 

wzbogacone o antyoksydanty, środki antybak-

teryjne, a nawet… świecące w ciemności.

I choć w obliczu epidemii COVID-19 trudno 

dziś przewidzieć, jak rynek masterbaczy będzie 

rozwijał się w  kolejnych miesiącach i  latach, 

szeroki potencjał ich wykorzystania wydaje się 

sprzyjać ich szybkiej popularyzacji. Zwłaszcza że 

równolegle z trendem tworzenia przedmieszek 

zawierających szeroką gamę uszlachetniaczy na 

sile zyskuje także inny nurt – ekologiczny. Jego 

przedstawiciele stawiają sobie za cel wytwa-

rzanie przyjaznych środowisku masterbaczy 

na bazie naturalnych składników. I odnoszą 

w  tym spore sukcesy. Na rynku dostępne są 

już masterbacze barwiące na matrycy polime-

rowej z biosurowców, a koncern Gabriel-Chemie 

intensywnie pracuje nad wykorzystaniem do ich 

produkcji materiału odpadowego (PCR). 

ZIELONA REWOLUCJA

EKOLOGICZNA PRODUKCJA OPON

Na początku br. firma LANXESS zaprezentowała nową linię ekologicznych smarów 
wewnętrznych Rhenodiv, farb do znakowania opon Rhenomark, membran 
Rhenoshape, masterbaczy z włóknami aramidowymi Rhenogran i specjalnych 
dodatków uszlachetniających przeznaczonych dla przemysłu oponiarskiego. Grupa 
Rhenodiv obejmuje smary bezsilikonowe z niewielką ilością lub całkowicie pozbawione 
wypełniaczy, które ułatwiają wulkanizację opon przy zachowaniu czystości obszarów 
sąsiadujących z wkładką. Migracji silikonu ze środków antyadhezyjnych przeciwdziała 
także wykorzystanie nowych membran Rhenoshape pokrytych trwałą powłoką 
Rhenodiv. Całość uzupełniają przedmieszki Rhenogran stosowane do produkcji opon 
poddawanych skrajnym naprężeniom mechanicznym, dynamicznym i cieplnym. Seria 
Rhenogran składa się z matrycy kauczukowej wzmocnionej włóknem aramidowym 
i może być stosowana w produkcji opon nie tylko na bazie kauczuku naturalnego, 
izoprenowego czy SBR, ale także wielu innych gatunków gumy.

www.lanxess.com

UCZYNIĆ CZERŃ WIDZIALNĄ

Clariant wprowadził na rynek serię przedmieszek CESA-IR, która – dodana do tworzyw 
w ciemnych kolorach – umożliwia ich rozpoznawanie przez skanery bliskiej podczerwieni 
stosowane w automatycznych systemach sortowania odpadów. Znacznie zwiększy 
to możliwości recyklingu tworzyw, ograniczane do tej pory przez zjawisko absorpcji 
promieniowania podczerwonego przez polimery ciemnej barwy.

www.clariant.com 

MASTERBACZE Z ODPADÓW

Wspomniany już austriacki koncern Gabriel-Chemie przedstawił niedawno pierwszy 
masterbacz barwiący całkowicie wykonany z materiału odpadowego (PCR). Jako 
bazę wykorzystano recyklingowany polipropylen. Tym samym firma dowiodła, że 
przedmieszki można wytwarzać nie tylko z biomateriałów, ale także bezpośrednio 
z odpadów. Kolejnym etapem prac będzie stworzenie masterbaczy na matrycy z rPET 
i rHDPE.

www.gabriel-chemie.com 
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Nowinki z sektora dodatków
Ampacet
Ampacet Corporation oferuje kompletną 

gamę koncentratów dla tego wyjątkowo 

wymagającego rynku.

Ampacet LAMSLIP 754 to specjalistyczne 

rozwiązanie koncentratowe zapewniające 

niezrównane i  niezmienne właściwości pośli-

zgowe dla struktur z warstwą laminowaną na 

potrzeby bezproblemowego konfekcjonowania 

i  pakowania. Ampacet LAMSLIP  754 trwale 

utrzymuje niską wartość współczynnika tarcia, 

także po laminacji i  pozwala uniknąć przeno-

szenia dodatku poślizgowego na drugą stronę 

laminatu. Produkt osiąga wysoką wydajność, 

nawet jeśli jest dodawany w  niewielkiej ilości, 

dzięki czemu ogranicza powstawanie problemów 

związanych z niestabilnością parametrów pośli-

zgowych folii do pakowania. Ponadto Ampacet 

wprowadził na rynek asortyment przyjaznych dla 

środowiska masterbaczy BIORANGE przezna-

czonych do kompostowalnych tworzyw sztucz-

nych pochodzenia biologicznego i zastosowań 

biodegradowalnych. Produkty z  tej grupy są 

kompatybilne ze stosowanymi kompostowalnymi 

polimerów. Masterbacze serii BIORANGE  umoż-

liwiają łączenie użyteczności tworzyw sztucznych 

(lekkość, odporność, względnie niskie koszty) 

z możliwością pełnego kompostowania całego 

wyrobu końcowego w zakładzie kompostowania 

przemysłowego. 

ReptyleFX firmy Ampacet umożliwia popra-

wienie estetyki i  wrażeń dotykowych dzięki 

zapewnieniu atrakcyjnego, niepowtarzalnego 

aspektu elastycznego opakowania, nakłania-

jącego konsumentów do trzymania opakowa-

nego produktu w dłoniach i wrzucenia go do 

sklepowego wózka. Dzięki technologii Repty-

leFX w przypadku wielowarstwowych współ-

bieżnie wytłaczanych struktur foliowych można 

uzyskać efekt podobny do pajęczyny lub skóry 

węża, umożliwiając projektantom tworzenie 

innowacyjnych, egzotycznych, elastycznych 

opakowań, które odzwierciedlają wrażenie 

dotykowe i wizualne skóry węża. 

Parx Plastics
Holenderska firma Parx Plastics ma w posia-

daniu technologię produkcji tworzyw sztucznych 

mająca właściwości antybakteryjne, opartą na 

bazie cynku. Jednym z pierwszych materiałów, 

który zyskał dzięki zastosowaniu nowej tech-

nologii antybakteryjne właściwości jest pozba-

wiony bisfenolu A kopoliester Tritan EX401 firmy 

Eastman. Skuteczność wyniosła w  tym przy-

padku 98,7% w przypadku bakterii gram-ujem-

nych oraz 98% dla bakterii gram-dodatnich. 

Ekogranulat
Oferuje dodatki ułatwiające przetwórstwo 

tworzyw sztucznych: osuszacze, poślizgi, anty-

blocki, antystatyki, stabilizatory UV, uniepal-

niacze, nukleatory, dodatki czyszczące, matu-

jące, spieniające, antybakteryjne, dodatki 

zapachowe oraz absorbujące nieprzyjemne 

zapachy z  tworzyw. W  ofercie Ekogranulat 

dostępny jest dodatek  powodujący oxo-de-

gradację tworzyw PP, LDPE, HDPE, PS, ABS 

(o procesie oxo-degradacji można poczytać na 

stronie firmy). Dodatek ma zastosowanie przy 

produkcji wszelkich wyrobów wtryskowych, 

przy produkcji foli, butelek. Dozowanie dodatku 

to około 1%. Dodatek oxo-degradowalny jest 

nietoksyczny i nie zawiera metali ciężkich.

Dodatek można stosować z  dowolnym 

tworzywem. Znajduje szerokie zastosowanie przy 

produkcji ekologicznych reklamówek z HDPE, 

LDPE, naczyń jednorazowych, butelek, folii ogro-

dowych, worków na śmiecie. Ekologiczne rekla-

mówki zachowują wszelkie zalety wyrobów 

z  klasycznej  folii – są wytrzymałe, mocne, 

elastyczne, bezpiecznie można w nich przenosić 

i przechowywać żywność. Torby foliowe z dodat-

kiem TDPA (Totally Degradable Plastics Additives) 

ulegają degradacji (fragmentacji, ale nie rozkła-

dowi na resztki organiczne) w środowisku natu-

ralnym w ciągu 18-24 miesięcy.

Clariant
Clariant Plastics & Coatings oferuje swoim 

klientom bogate portfolio produktów, w  tym 

środki pomocnicze do przetwórstwa tworzyw 

sztucznych, tj. 

Dodatki specjalne
do tworzyw sztucznych

Polimery w czystej postaci, bez żadnej modyfikacji oraz dodatków, są używane do produkcji wyrobów tworzywo-
wych, w tym opakowań, jedynie w nielicznych przypadkach. W celu zmiany ich właściwości przetwórczych, struk-
tury, a przede wszystkim właściwości użytkowych stosuje się różnego rodzaju środki pomocnicze, dodawane 
w trakcie przygotowania mieszanek polimerów. Środki pomocnicze są niezbędne w otrzymywaniu i przetwór-
stwie polimerów, bo bez nich tworzywa nie uzyskałyby oczekiwanych właściwości użytkowych. 

 Marta Lenartowicz-Klik 
 Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMPiB Toruń 
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Tab. 1. Przykładowe dodatki stosowane w  produkcji opakowań i ich działanie

Dodatek Rodzaje i funkcja
Stabilizatory UV 
Tworzywo pod wpływem warunków atmosferycznych, tj.: 
promieniowanie słoneczne, opady atmosferyczne, temperatura, 
zawartość tlenu reaktywnego i ozonu oraz w wyniku oddziaływania 
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń ulegają starzeniu. W zależności 
od struktury chemicznej polimer jest wrażliwy na promieniowanie 
o specyficznej długości fali, które powoduje jego destrukcję 
fotochemiczną

–  absorbery UV - przetwarzają energię UV na energię cieplną (salicyniany, podstawione 
oksoaniliny, orto-hydroksybenzofenony, hydroksyfenylo-benzotriazole),

–  wygaszacze energii - działają jako dezaktywatory wzbudzonych stanów grup 
chromoforowych odpowiedzialnych za foto- i termooksydację np. związki niklu,

–  akceptory wolnych rodników

Dodatki antyblokingowe
Folie poliolefinowe maja tendencję do sklejania się, co spowodowane 
jest dużą adhezją warstw folii w nawiniętej rolce. Dodatki te powodują, 
że powierzchnia folii staje się mikroporowata i powoduje to zmniejszenie 
adhezji pomiędzy poszczególnymi warstwami folii i działają jako  
tzw. blokady przestrzenne pomiędzy dwiema warstwami folii

–  krzemionka naturalna lub ziemia okrzemkowa: stosowane do folii polietylenowych, 
ponieważ słabo absorbują inne dodatki, wykazują średnią efektywność antyblokingu, 
a ich wadą jest wysoka twardość (właściwości ścierające) i względy zdrowotne,

–  dodatki mineralne - kaolin, talk, kreda i węglan wapnia – cechują się słabymi 
właściwościami antyblokingowymi, mniejszą ścieralnością i wyższą czystością 
w porównaniu z krzemionkami naturalnymi oraz niższą ceną,

–  krzemionka syntetyczna – wyróżnia ją wysoka czystość chemiczna, jest amorficzna, 
niska ścieralność, doskonałe właściwości antyblokingowe, niewielki wpływ na 
właściwości optyczne folii, niestety wysoka cena,

–  dodatki organiczne – twarde woski i niektóre amidy kwasów tłuszczowych wykazują 
słabe właściwości antyblokingowe oraz bardzo dobre właściwości poślizgowe

Środki poślizgowe 
Modyfikują właściwości powierzchniowe folii poliolefinowych i obniżają 
tarcie pomiędzy maszyną a polimerem, jak również między polimerem 
a powierzchnią polimeru (np. na rolce)

–  amidy kwasów: stearynowego, oleinowego lub erukowego. Zmniejszenie 
współczynnika tarcia jest wynikiem migracji środka poślizgowego na powierzchnie 
folii z powodu niekompatybilności środka poślizgowego z polimerem. Szybkość 
migracji zależy od długości łańcucha dodatku (jego kompatybilności z polimerem) 
i krystaliczności polimeru

Dodatki antyfoggingowe
Zapobiegają koncentracji pary wodnej w postaci małych kropel na 
powierzchni folii.

–  środki zewnętrzne – są stosowane w postaci sprayu lub jako powłoki otrzymywane 
w wyniku zanurzenia,

–  środki wewnętrzne – są stosowane w przypadku konieczności uzyskania 
długotrwałego efektu. 

Środki antyfoggingowe należą do niejonowych surfaktantów z grupy następujących 
związków chemicznych: estry gliceryny, poli(estry gliceryny), estry kwasu sorbitowego 
i ich etoksylany, nonylofenyloetoksylany, etoksylany alkoholi.
Są jednocześnie środkami antyelektrostatycznymi, tworząc cienką warstwę na 
powierzchni polimeru i w efekcie obniżają rezystywność powierzchniową

Antystatyki 
Ze względu na ich higroskopową naturę wytwarzają one na 
powierzchni polimeru cienką przewodzącą warstwę (usuwają 
ładunek elektrostatyczny, co jest osiągane przez obniżenie oporności 
powierzchniowej polimeru).
Ogólnie związki te powodują rozładowanie się ładunku 
elektrostatycznego nagromadzonego na powierzchni tworzywa 

W zależności od sposobu zastosowania antystatyki dzieli się na: 
–  zewnętrzne - nanoszone na powierzchnie polimerów przez natryskiwanie, malowanie 

lub zanurzanie,
–  wewnętrzne - mieszane są z matrycą polimerową w trakcie przetwórstwa. 

Powierzchniowo aktywne dodatki antystatyczne klasyfikowane są na kationowe, 
anionowe oraz niejonowe,

Jako antystatyki stosuje się również: kwaśne siarczany alkilowe, alkilobenzenosulfoniany, 
polimeryczne związki sulfonowe, związki cynoorganiczne, niektóre związki kompleksowe 
i chlorki metali (glinu, żelaza, cyny i antymonu), a także związki niejonowe, jak glikole 
polietylenowe, etoksylowane fenole itd.

Środki nukleidujące
Powodują, że znukleidowany polimer posiada drobnoziarnistą, 
krystaliczną strukturę. Liczba i wielkość tych kryształów zapewniana jest 
przez homogeniczne lub heterogeniczne tworzenie zarodków. 
Dodatki nukleidujące umożliwiają najczęściej w praktyce uzyskanie 
wyższych parametrów wytrzymałościowych. Umożliwiają redukowanie 
wymogów chłodzenia, wpływają na polepszenie usieciowania tworzywa 
polimerowego 

Chemiczne pochodne kwasu benzoesowego znane jako najbardziej skuteczne środki 
do nukleacji. Niektóre zwykle używane środki zarodkujące są obojętnymi napełniaczami 
mineralnymi, takimi jak kaolin, kreda, glina

Dodatki ułatwiające przetwórstwo
Polimery otrzymywane w procesie polimeryzacji z zastosowaniem 
katalizatorów metalocenowych charakteryzują się wąskim przedziałem 
rozkładu mas cząsteczkowych. To sprawia trudności w procesie 
przetwórstwa z powodu pękania stopu i ograniczeń w wydajności. 
Jednym ze sposobów zapobiegania tego typu problemom jest 
stosowanie 

Elastomery fluorowe, tzw. PPA, które wpływają na:
–  na polepszenie jakości (mniejsze rozrzuty grubości, połysk, itp.),
–  poprawienie wyglądu powierzchni i właściwości optycznych (likwiduje efekt „skóry 

rekina”),
–  przeciwdziałanie pękaniu stopu szczególnie w przetwórstwie PE-HD, PE-LLD  

i mPE-LLD, 
–  wydajność,
–  przeciwdziałanie zarastaniu głowicy (szczególnie w przypadku przetwarzania PO 

zawierających biel tytanową i inne pigmenty),
–  eliminację powstawania w procesie wytłaczania tzw. „włosów anielskich”.
Dostępne są również oligomery poliolefinowe, oferowane jako nowy rodzaj dodatków 
wpływających na polepszenie właściwości reologicznych podczas procesu wytłaczania 
folii oraz zwiększenia wydajności

Środki biobójcze
W przypadku opakowania żywności ważne jest zachowanie 
antyseptyczności. Opakowania są fizyczną barierą chroniącą produkt 
przed negatywnymi czynnikami środowiska, ale także mogą spełniać 
szereg dodatkowych funkcji. Jednym z największych zagrożeń 
zdrowotnych i trwałości pakowanej żywności są właśnie drobnoustroje.

Dzielą się na dwie grupy
–  jedne działają bakteriostatycznie, nie dopuszczając do rozwoju kolonii bakterii  

w ich pobliżu, 
–  drugie posiadają własności bakteriobójcze - w aktywny sposób niszczą bakterie, 

oddziałując na przebieg procesów komórkowych.
Obecnie stosuje się nanocząstki, przede wszystkim srebra, choć używa się także złota, 
miedzi, oraz związków cynku, tytanu i krzemu.
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– koncentraty barwiące Remafin, Renol; 

Omnicolor, Mevopur, Enigma używane 

m.in.  do PP, PE, PS, ABS, PA, PET, PC, 

POM, TPE,

– środki pomocnicze CESA, Hydrocerol 

wykorzystywane jako:  stabilizatory UV, 

antyutleniacze, środki antystatyczne, środki 

wspomagające przetwarzanie, środki anty-

bakteryjne,

– koncentraty płynne Hiformer stosowane 

do  wyrobów transparentnych i półtranspa-

rentnych. 

Clariant oferuje także dodatek do poliolefi-

nowych folii rolniczych AddWorks AGC 104, 

który przedłuża żywotność produktów, przy-

czyniając się tym samym do redukcji odpadów 

rolniczych. Wśród nowości koncernu można 

wymienić np. wyprodukowane z  kwasu 

bursztynowego biopochodne barwniki PV 

Fast Pink E/E01, które mogą być używane 

np. w produkcji zabawek, opakowań. 

PolyOne
Specjalnością firmy PolyOne na polskim 

rynku są m.in. koncentraty barwiące 

i dodatki modyfikujące. I tak wśród nowości 

firmy PolyOne wymienić można m.in. koncen-

traty Impress, nadające wysoki połysk 

i  efekt metalizacji. Mogą one być stoso-

wane np. w produkcji przykuwających uwagę 

opakowań. 

Grupa PCC
Oferta Grupy PCC zawiera m.in. szereg 

substancji będących stabilizatorami czy też 

antutleniaczami w postaci produktów z  serii 

Rostabil,  które jako dodatki mają szerokie 

spektrum zastosowań w przemyśle tworzyw 

sztucznych. Produkty te posiadają właściwości 

antyutleniające, mogą także pełnić rolę stabili-

zatorów termicznych, zapobiegając degra-

dacji tworzyw podczas przetwarzania. Wyko-

rzystywane są także jako stabilizatory proce-

sowe. Seria Rostabil posiada wysoką stabil-

ność hydrolityczną, nie wpływa negatywnie 

na właściwości mechaniczne tworzyw i zapo-

biega procesom degradacji podczas procesów 

termicznych. Firma w  swoim portfolio ma 

jeszcze wiele innych dodatków m.in. modyfi-

katory własności powierzchniowych – antysta-

tyki, środki poślizgowe i antyfoggingowe, takie 

jak np. Chemstat AF-322 i Chemstat AF-687. 

Oba produkty zapobiegają powstawaniu pary 

i mogą być przeznaczone do niebezpośred-

niego kontaktu z  żywnością zgodnie z  defi-

nicją i  limitami określonymi przez amery-

kańską Agencję Żywności i  Leków (FDA) na 

liście 21 CFR 178.3400. Mają one szeroki 

wachlarz zastosowań w  branży opakowań, 

przemyśle spożywczym oraz tworzyw sztucz-

nych. Produkty  Chemstat  mogą być stoso-

wane jako antyelektrostatyki w produkcji wielu 

tworzyw sztucznych, a poprzez występowanie 

w różnych formach (stałej, ciekłej lub granu-

latu) są wygodne w aplikacji.

Krahn Chemie Polska
Jest wyłącznym dystrybutorem produktów 

koncernu BYK na rynek polski dedyko-

wanych dla branży przetwórstwa tworzyw 

termoplastycznych. W  ofercie dodatków 

modyfikujących do materiałów polimero-

wych warto wyróżnić produkty BYK MAX 

stosowane w przetwórstwie tworzyw termo-

plastycznych. Wśród tej grupy znajdują się 

produkty wpływające na poprawę właści-

wości mechanicznych, antyelektrostatycz-

nych, ognioodpornych, barierowych, a także 

dodatki antyfogowe, zwiększające odpor-

ność na zarysowania i uderzenia, poprawia-

jące stabilność termiczną, świetlną i UV oraz 

dodatki procesowe. Warto zwrócić również 

uwagę na modyfikatory termoplastyczne 

Scona, które zostały opracowane w  celu 

optymalizacji właściwości fizyko-mechanicz-

nych i udarności zaawansowanych kompo-

zytów polimerowych wzmocnionych włók-

nami szklanymi, węglowymi i  naturalnymi. 

Produkty pod nazwą Scona ze względu na 

swą unikatową budowę oferowane są jako 

promotory przyczepności, środki sprzę-

gające i  kompatybilizujące. Krahn oferuje 

także stabilizatory Recyclobyk stworzone 

w  celu zapobiegania procesowi degradacji 

termicznej i UV oraz łatwiejszego przetwór-

stwa polimerów z recyklingu.

Dodatkowo w porfolio Krahn Chemie znaj-

duje się syntetyczna krzemionka strącana 

globalnego producenta PPG Silica. Krze-

mionki Hi-Sil poprawiają właściwości reolo-

giczne, natomiast krzemionki Lo-Vel odpo-

wiadają za efekt matujący. Szczególnie warto 

wspomnieć tu o Lo-Vel HSF stworzonym, by 

pozwolić na uzyskanie efektu soft-touch. 

KANITECH Michał Królik, 
mob: +48 25 749 70 34

e-mail: biuro@kanitech.pl, 
www.kanitech.pl

Linie do regranulacji 
z serii Alpha

System transportu
 trymu Powerfeed

Linie do regranulacji 
z serii Omega
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Krahn Chemie oferuje także stearyniany 

wapniowe, cynkowe, magnezowe, glinowe 

czy litowe wiodącego producenta firmy Baer-

locher. Stearyniany wapniowe Ceasit pozwa-

lają na zwiększenie wydajności wytłaczania 

folii PE i  PP (dzięki działaniu antyahezyj-

nemu) oraz ułatwiają przetwórstwo w aplika-

cjach z włóknami naturalnymi, szklanymi czy 

węglowymi.

Podsumowanie
Europejska Agencja Chemikaliów i  prze-

mysł sporządzili mapę szeregu wielkoto-

nażowych chemikaliów, które są stoso-

wane jako dodatki w  tworzywach sztucz-

nych. Zebrane w  ten sposób informacje 

o  dodatkach będą teraz wykorzystywane 

przez ECHA do identyfikacji substancji prio-

rytetowych celem dalszej oceny. W  celu 

poznania ponad 400 substancji odsyłam do 

strony internetowej ECHA. Wykaz obejmuje 

substancje stosowane jako przeciwutle-

niacze, środki antystatyczne, środki zmniej-

szające palność, środki nukleacyjne, plasty-

fikatory, pigmenty, stabilizatory termiczne 

oraz stabilizatory UV. Podano również 

informacje na temat rodzajów polimerów, 

w  których najczęściej występują dodatki 

oraz oczekiwane zakresy stężeń.

Poprzez swoje wyniki, projekt realizowany 

przez ECHA ma na celu wsparcie przemysłu 

tworzyw sztucznych w określeniu, jakie zasto-

sowania i  informacje dotyczące narażenia są 

istotne dla określenia bezpiecznego stoso-

wania substancji chemicznych w  wyrobach 

i w związku z tym rodzi potrzebę aktualizacji 

ich dokumentacji rejestracyjnej.

Powstanie nowych kierunków zastosowań 

tworzyw, zmusza rynek do ulepszania właści-

wości poprzez modyfikacje tworzyw. Dzięki 

temu możliwe jest uzyskanie materiałów 

w pełni funkcjonalnych i odznaczających się 

dobrymi, a nawet czasem ulepszonymi właści-

wościami użytkowymi. W  procesie wtryski-

wania modyfikację wyrobów można uzyskać 

zmieniając warunki technologiczne procesu, 

narzędzia przetwórcze, ale także przez 

dodanie do tworzyw środków pomocniczych 

o czym była właśnie mowa. 
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Atak tlenu jest przyspieszany przez podwyż-

szoną temperaturę oraz światło ultrafiole-

towe i rozpoczyna się atakiem na słabe punkty 

cząsteczki polimeru – zwykle wiązania podwójne 

lub w punktach rozgałęzienia. Przebiega zgodnie 

z  mechanizmem jonowym i/lub wolnorodni-

kowym i  powoduje utlenienie do nadtlenków, 

a następnie rozszczepienie do olefin, alkoholi, 

aldehydów, ketonów lub kwasów, depolime-

ryzację do niskocząsteczkowych produktów 

lub sieciowanie do trójwymiarowej struktury. 

Często kilka z tych reakcji zachodzi jednocze-

śnie i  oddziałuje ze sobą, powodując szereg 

produktów degradacji. Niektóre polimery ulegają 

dodatkowo degradacji termicznej. Na przykład 

poli(chlorek winylu) wydziela chlorowodór; polia-

cetale pękają przy wiązaniu eterowym, a polia-

midy depolimeryzują przez oddziaływanie grupy 

aminowej z grupą karboksylową. Celem stabili-

zacji jest zachowanie oryginalnych właściwości 

polimerów w różnych środowiskach.

Polimery stosowane w  praktyce przemy-

słowej zawierają szereg dodatków dostosowa-

nych do konkretnego zastosowania, a  stabi-

lizatory są zwykle jednym z  najważniejszych 

dodatków dodawanych do tworzyw. Dodatki 

stabilizujące, chroniące poliolefiny, zwykle 

zawierają pierwszorzędowy przeciwutleniacz 

fenolowy i fosforowy lub związek siarkowy przy-

spieszający rozkład wodoronadtlenku (wtórny 

stabilizator), które znacznie poprawiają stabil-

ność termooksydacyjną stopionego polimeru. 

Jednym z  czynników ograniczających 

stosowanie tworzyw sztucznych w wysokich 

temperaturach jest ich tendencja do nie tylko 

mięknięcia, ale także degradacji termicznej. 

Degradacja termiczna może stanowić górną 

granicę temperatury użytkowania tworzyw 

sztucznych, podobnie jak możliwość utraty 

właściwości mechanicznych. Degradacja 

termiczna polimerów to „niszczenie mole-

kularne w wyniku przegrzania”. W wysokich 

temperaturach składniki łańcucha o  długim 

łańcuchu polimeru mogą zacząć się rozdzielać 

(rozłam molekularny) i  reagują ze sobą, aby 

zmienić właściwości polimeru. Degradacja 

termiczna jest częścią większej grupy mecha-

nizmów degradacji polimerów, które mogą 

występować z różnych przyczyn, np.:

– ciepło (degradacja termiczna i  degradacja 

termiczna utleniająca w obecności tlenu),

– światło UV (fotodegradacja),

– tlen (degradacja oksydacyjna).

Odporność tworzywa sztucznego na te czyn-

niki degradacyjne nazywana jest „stabilnością” 

tworzywa sztucznego. Wszystkie polimery ulegną 

pewnego rodzaju degradacji podczas użytko-

wania, co spowoduje stały spadek ich właści-

wości użytkowych. W  rzeczywistości degra-

dacja jest nieunikniona, i w rezultacie ta reakcja 

Stabilizatory 
– dodatki wpływające na 
wydłużenie czasu życia 
wyrobów z tworzyw sztucznych

W przypadku większości zastosowań tworzywa muszą być stabilne w tem-
peraturze przetwórstwa, wytrzymywać ekspozycję na warunki zewnętrzne, 
światło słoneczne i mikroorganizmy oraz powinny być niepalne. Bez stabili-
zacji większość polimerów ulega zniszczeniu, odbarwia się i staje się krucha. 

 Edyta Gibas 
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łańcuchowa przyspieszy, chyba że cykl zostanie 

w jakiś sposób przerwany. Jedyną rzeczywistą 

zmienną jest to, jak długo potrwa, zanim degra-

dacja termiczna stanie się widoczna i spowoduje 

znaczną utratę właściwości wystarczającą, aby 

użytkownik końcowy to zauważył.

Rodzaje degradacji 
polimerów

Degradacja polimeru może być spowodowana 

przez ciepło (degradacja termiczna), światło 

(fotodegradacja), promieniowanie jonizujące 

(degradacja radiowa), działanie mechaniczne 

lub przez grzyby, bakterie, drożdże, glony i  ich 

enzymy (biodegradacja). Szkodliwy wpływ degra-

dacji na polimery ogólnie przypisuje się złożo-

nemu zestawowi procesów, w  których prze-

waża połączone działanie czynników, takich jak 

światło UV, temperatura i tlen z powietrza. Ogólny 

proces inicjowany światłem w obecności tlenu 

jest ogólnie określany jako utleniająca fotodegra-

dacja lub fotooksydacja. Możliwy jest czysty efekt 

termiczny, ponieważ tlen jest zawsze obecny, 

a więc proces jest degradacją termoksydacyjną.

Istnieje wiele różnych rodzajów degradacji 

polimeru. Są one bardzo podobne, ponieważ 

wszystkie obejmują reakcje chemiczne, które 

powodują rozerwanie wiązań. Degradacja 

chemiczna odnosi się wyłącznie do procesów, 

które są indukowane pod wpływem odczyn-

nika chemicznego (np. kwasy, zasady, gazy 

reaktywne rozpuszczalników itp.). Degradacja 

termiczna odnosi się do przypadku, w którym 

polimer w  podwyższonych temperaturach 

zaczyna ulegać zmianom chemicznym bez 

jednoczesnego udziału innego związku. Biolo-

gicznie inicjowana degradacja jest również 

silnie związana z degradacją chemiczną, jeśli 

chodzi o  atak drobnoustrojów. Mikroorga-

nizmy wytwarzają różnorodne enzymy zdolne 

do reakcji z naturalnymi i syntetycznymi poli-

merami. Degradacja radiacyjna zachodzi 

wówczas, gdy materiały polimerowe podda-

wane są promieniowaniu wysokoenergetycz-

nemu (np. promieniowaniu gamma). Obser-

wuje się zmiany w ich strukturze molekularnej, 

głównie rozszczepienie łańcucha, co prowadzi 

do zmniejszenia masy molowej. Degradacja 

mechaniczna odnosi się to do efektów makro-

skopowych wywoływanych pod wpływem sił 

ścinających. Siły te powodują powstawanie 

makrorodników.

Takie rodniki mogą się łączyć w nieobecności 

tlenu. W  obecności tlenu mogą powstawać 

rodniki nadtlenowe, co prowadzi do degradacji 

łańcuchów polimerowych.

Fotodegradacja to degradacja spowodowana 

absorpcją fotonów, szczególnie tych o długości 

fali występujących w świetle słonecznym, takich 

jak promieniowanie podczerwone, światło 

widzialne i światło ultrafioletowe. 

Reakcje chemiczne związane z  degra-

dacją termiczną prowadzą do zmian właści-

wości fizycznych i  optycznych w  stosunku 

do początkowo określonych właściwości. 

Degradacja termiczna zazwyczaj obejmuje 

zmiany masy cząsteczkowej (i rozkładu masy 

cząsteczkowej) polimeru, a  typowe zmiany 

właściwości obejmują: zmniejszoną plastycz-

ność i  kruchość, zmianę koloru, pękanie 

i obniżenie właściwości fizyko-mechanicznych.

Dominujący mechanizm degradacji i stopień 

odporności na degradację zależy od zasto-

sowania i danego polimeru. Polipropylen jest 

bardzo podatny na degradację termiczną, 

nawet w  stosunkowo niskich temperaturach 

i zawsze musi być chroniony przed degradacją 

termiczną. Degradacja termiczna powoduje 

rozerwanie łańcucha, a  zmniejszona długość 

łańcucha zmniejsza masę cząsteczkową. Może 

to znacznie zmienić właściwości mechaniczne, 

prowadząc do zmniejszenia ciągliwości oraz do 

kruchości. Polietyleny są również podatne na 

degradację termiczną, a powstałe rozgałęzienie 

i  sieciowanie łańcucha zmniejsza przepływ 

stopu i powoduje kruchość oraz zmiany koloru. 

PVC jest również bardzo podatny na degra-

dację termiczną, szczególnie podczas przetwa-

rzania, i może ucierpieć z powodu znacznych 

strat własności, jeśli nie zostanie odpowiednio 

zabezpieczony przed degradacją termiczną 

podczas przetwarzania. Stabilizatory termiczne 

są istotną częścią każdej mieszanki PVC.

Fluoropolimery (takie jak PTFE, FEP, PFA, 

PVDF, THV, ETFE i  ECTFE) mają doskonałe 

właściwości i nie ulegają wewnętrznej degra-

dacji termicznej ze względu na wytrzymałość 

wiązań węgiel-fluor (C-F) w  szkielecie łańcu-

chowym. Zasadniczo fluoropolimery nie wyma-

gają stosowania dodatkowych stabilizatorów, 

aby chronić je przed degradacją termiczną. 

Polimery te należą do najlepszych dostęp-

nych pod względem odporności na długoter-

minowe działanie podwyższonej temperatury, 
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a  także doskonałe właściwości mechaniczne 

w wysokiej temperaturze. Inne polimery (takie 

jak np. PEEK) również mają doskonałą odpor-

ność na degradację termiczną ze względu na 

silne wiązania w długim łańcuchu, które ograni-

czają ruch makrocząsteczki. Polimery te zacho-

wują się również wyjątkowo dobrze w długoter-

minowych testach degradacji termicznej.

Ochrona tworzyw sztucznych 
za pomocą stabilizatorów

Tworzywa sztuczne można chronić przed 

degradacją termiczną poprzez włączenie do nich 

stabilizatorów. Mogą działać na wiele sposobów, 

ale w większości przypadków działają poprzez 

przerwanie cyklu degradacji termicznej, aby 

spowolnić lub uniemożliwić zakończenie cyklu. 

Niektóre stabilizatory działają poprzez „usuwanie” 

dostępnych wolnych rodników (zmiatacze 

rodników). W tym w przypadku, gdy stabilizator 

szybko reaguje z dostępnymi wolnymi rodnikami, 

wytwarzając inny, znacznie mniej aktywny wolny 

rodnik, a tym samym spowalniając proces.

Ochrona tworzyw sztucznych 
za pomocą rodnikowych 
stabilizatorów zmiatających 
(radical scavenger stabilizers)

Druga grupa stabilizatorów działa poprzez 

reakcję z  wodoronadtlenkiem (ROOH) 

w  celu wytworzenia nieaktywnych i  stabil-

nych produktów, takich jak ROH i przerwanie 

cyklu na etapie propagacji wodoronadtlenku. 

Istnieją inne grupy stabilizatorów dla określo-

nych materiałów oraz zastosowań i  istnieje 

wiele różnych rodzin chemicznych stabili-

zatorów. W  większości przypadków dany 

polimer będzie zawierał mieszankę stabiliza-

torów, które są zaprojektowane do pracy jako 

system, aby nadać pożądane właściwości do 

zastosowania. Ta mieszanka została zapro-

jektowana specjalnie dla stosowanego poli-

meru i wymagań dotyczących jego zastoso-

wania. Mieszaniny projektuje się do nakładania 

w określonym stężeniu – stabilizatory w zbyt 

dużych ilościach mogą mieć szkodliwy wpływ 

na tworzywo sztuczne i działanie dodatku. 

Antyutleniacze 
Antyutleniacze jest to grupa dodatków, 

których zadanie polega na stabilizacji termicznej 

polimeru podczas przetwórstwa i  ochronie 

wyrobu przed oksydacją w trakcie użytkowania 

(inhibitor procesu oksydegradacji). Ogólnie 

antyutleniacze można podzielić na dwie grupy:

Antyutleniacze pierwszorzędowe – grupa 

dodatków, które chronią finalny wyrób przez 

okres użytkowania. Przedstawicielami tej 

grupy antyutleniaczy są pochodne fenoli.

Antyutleniacze drugorzędowe – pełnią 

funkcję stabilizatorów w trakcie przetwórstwa 

(np. w przypadku polipropylenu bez dodatku 

antyutleniaczy już podczas przetwórstwa 

nastąpiłaby jego degradacja). Do tej grupy 

są zaliczane pochodne fosforynów (fosfo-

ranów III) i tioestry.

Niejednokrotnie stosuje się kombinacje 

obydwu kategorii antyutleniaczy i  wówczas 

wyroby są chronione przed wbudowywa-

niem się reaktywnego tlenu do łańcucha poli-

meru zarówno w procesie przetwórstwa, jak 

i podczas okresu eksploatacji.

W celu uzyskania długotrwałej odporności na 

podwyższone temperatury w  trakcie eksplo-

atacji stosuje się antyoksydanty z grupy amin 

z zawadą przestrzenną (tzw. HALS), pochodne 

fenoli z zawada przestrzenną, a  także syner-

giczne układy tioestrów i pochodnych fenoli.

Natomiast efektywnie chronią polimery 

przed termooksydacją w procesie przetwór-

czym antyoksydanty z grupy związków feno-

lowych z  zawadą przestrzenną, fosforyny 

organiczne, hydroksyloaminy i  laktony. Anty-

utleniacze fenolowe często ulegają proce-

sowi autooksydacji (na skutek obecności 

NOx), a efektem utleniania są barwne związki 

(różowe lub żółte), co niejednokrotnie dyskwa-

lifikuje wyrób ze względów estetycznych.

Przyspieszone testowanie 
tworzyw sztucznych pod 
kątem stabilności termicznej

Przyspieszone testowanie obejmuje wysokie 

temperatury w  krótkim czasie, a  wyniki są 

następnie ekstrapolowane z  powrotem na 

niższą temperaturę użytkowania i  dłuższy 

czas rzeczywistej aplikacji. W  tej sytuacji 

zawsze trzeba zrównoważyć czas potrzebny 

na test z błędem, który naturalnie bierze udział 

w  ekstrapolacji z  powrotem do temperatury 

pracy. Prognozowanie czasu życia przy użyciu 

tego rodzaju wykresu zakłada, że mecha-

nizm jest standardowym, kontrolowanym 

termicznie i że w degradacji bierze udział tylko 

KANITECH Michał Królik, 
mob: +48 25 749 70 34

e-mail: biuro@kanitech.pl, 
www.kanitech.pl

Maszyny z serii E-MOVE
elektryczne maszyny

do rozdmuchu 3D

Maszyny z serii ASPI
do rozdmuchu 3D

Maszyny z serii ISIT i TA
do rozdmuchu 2D



44  PlastNews 6’2020

 Temat wydania  BARWIENIE I MODYFIKOWANIE TWORZYW 

jeden rodzaj mechanizm. Dla zabezpieczenia 

przed degradacją cieplną założenia te mogą 

nie być poprawne. W niektórych przypadkach 

degradacja termiczna nie wykazuje żadnego 

efektu przez pewien czas, a kiedy to nastąpi, 

znaczna degradacja termiczna może być 

bardzo szybka. Może się to zdarzyć szcze-

gólnie wtedy, gdy stabilizator jest całkowicie 

zużyty, degradacja może nastąpić bez kontroli. 

W tym przypadku mechanizm nie jest całko-

wicie standardowym mechanizmem kontrolo-

wanym termicznie.

W innych przypadkach temperatura badania 

wpływa na działanie stabilizatora. Przyspie-

szone testowanie w wysokich temperaturach 

może dać mylące wyniki, jeśli sam stabilizator 

nie działa poprawnie lub działa w inny sposób 

niż w normalnych temperaturach pracy. Najle-

piej byłoby przeprowadzić testy w  tempera-

turze aplikacji, jednakże potrzeba otrzymania 

wyników w krótkim czasie oznacza, że rzadko 

się to zdarza. Wynika to z tego, że testy przy-

spieszonego starzenia pod kątem degra-

dacji termicznej należy rozpatrywać bardzo 

ostrożnie, a wyniki interpretować z jednakową 

starannością. 

Fotodegradacja
Ekspozycja na promieniowanie ultrafiole-

towe (UV) może powodować znaczną degra-

dację wielu materiałów. Polistyren (PS), jeden 

z najważniejszych materiałów nowoczesnego 

przemysłu tworzyw sztucznych, jest stoso-

wany na całym świecie ze względu na jego 

doskonałe właściwości fizyczne i niski koszt. 

Gdy polistyren poddawany jest promienio-

waniu UV w  obecności tlenu z  powietrza, 

ulega on gwałtownemu żółknięciu i kruchości. 

Prawie wszystkie polimery syntetyczne wyma-

gają stabilizacji przed niekorzystnym wpływem 

środowiska. Fotostabilizacja polimerów może 

być osiągnięta na wiele sposobów. Opraco-

wano następujące układy stabilizujące, które 

zależą od działania stabilizatora: (1) lekkie prze-

siewacze (light screeners), (2) absorbery UV, 

(3) wygaszacze stanu wzbudzonego (excited-

-state quenchers), (4) rozkładniki nadtlenków 

(peroxide decomposers) i  (5) zmiatacze 

rodników (radical scavengers). Ogólnie uważa 

się, że wygaszacze stanu wzbudzonego, 

substancje rozkładające nadtlenek i zmiatacze 

rodników są najskuteczniejsze.

Czynniki powodujące 
fotodegradację

Zasadniczo wiele czynników powoduje 

fotodegradację materiałów polimerowych. 

Można je podzielić na dwie kategorie: 

a) Zanieczyszczenia wewnętrzne, które 

mogą zawierać grupy chromoforowe wprowa-

dzane do makrocząsteczek podczas przetwa-

rzania i zawierają np.: wodoronadtlenki, grupy 

karbonylowe, wiązania nienasycone (C = C).

b) Zanieczyszczenia zewnętrzne, które 

mogą zawierać grupy chromoforowe, to 

np.: ślady rozpuszczalników, katalizatora, 

związki z  zanieczyszczonej atmosfery miej-

skiej (wielopierścieniowe węglowodory: 

naftalen i antracen w polipropylenie i polibuta-

dienie), dodatki (pigmenty, barwniki, stabiliza-

tory termiczne, fotostabilizatory itp.) oraz ślady 

metali i tlenków metali ze sprzętu i pojemników 

do przetwarzania (Fe, Ni lub Cr).

Procesy chemiczne związane z  degradacją 

mogą prowadzić do zmniejszenia średniej masy 

molowej z  powodu rozszczepienia wiązań 

makrocząsteczkowych lub do wzrostu masy 

molowej z powodu usieciowania powodującego 

nierozpuszczalność polimeru. Termin starzenie 

się polimerów jest zwykle związany z  długo-

terminowymi zmianami właściwości polimeru 

w  warunkach wietrzenia i  może obejmować 

dowolny z  powyższych procesów. Szeroka 

gama syntetycznych i naturalnie występujących 

wysoko polimerów pochłania promieniowanie 

ultrafioletowe słoneczne i  podlega reakcjom 

fotolitycznym, fotooksydacyjnym i termooksyda-

cyjnym, które powodują degradację materiału.

W ostatnich latach użycie materiałów poli-

merowych gwałtownie wzrosło, ale dobrze 

wiadomo, że szybka fotodegradacja tych 

materiałów jest możliwa, gdy są one nara-

żone na naturalne warunki atmosferyczne. 

Narażenie na promieniowanie ultrafioletowe 

UV, może powodować znaczną degradację 

wielu materiałów. Producenci farb, tworzyw 

sztucznych, soczewek kontaktowych i kosme-

tyków są bardzo zainteresowani oferowa-

niem produktów, które pozostają niezmie-

nione przez długi czas w warunkach ekspo-

zycji na światło. Większość popularnych poli-

merów stosowanych w takich zastosowaniach 

zawiera fotostabilizatory, które zmniejszają 

uszkodzenia i zapewniają akceptowalny czas 

życia w warunkach ekspozycji na zewnątrz.
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Promieniowanie słoneczne docierające do 

powierzchni ziemi charakteryzuje się długo-

ścią fali od około 295 do 2500 nm. Promienio-

wanie słoneczne zaklasyfikowane jako UV-B 

(280–315 nm) ma energię 426–380 KJ mol-1. 

Na szczęście wyższa część energetyczna UV-B; 

280-295 nm, jest filtrowane przez stratosferę 

i nie dociera do powierzchni Ziemi, UV-A (315-

400 nm), ma energię między 389 a 300 KJ mol-1 

i  jest mniej szkodliwy dla materiałów organicz-

nych niż UV-B. Fotoutlenianie materiałów orga-

nicznych jest główną przyczyną nieodwracalnego 

pogorszenia stanu wielu substancji. W  więk-

szości polimerów degradacja fotooksydacyjna 

może być indukowana przez promieniowanie 

UV lub proces katalityczny (lub oba) i może być 

przyspieszona w podwyższonej temperaturze. 

Fotodegradacja może wystąpić przy braku tlenu 

(zerwanie łańcucha lub sieciowanie) i przy obec-

ności degradacji tlenowej (fotooksydacyjnej). 

Proces degradacji fotooksydacyjnej jest induko-

wany przez promieniowanie UV i inne katalizatory 

oraz może być przyspieszany w podwyższonych 

temperaturach.

W zależności od budowy chemicznej 

polimer jest wrażliwy na promieniowanie 

o określonej długości fali, które powoduje jego 

destrukcję fotochemiczną. 

Badania degradacji i  starzenia polimerów 

są niezwykle intensywne, a nowe materiały są 

syntetyzowane z zaprogramowanym czasem 

życia. Nowe stabilizatory stają się dostępne 

w  handlu, chociaż ich sposoby działania 

czasami nie są dokładnie wyjaśnione. W celu 

zwiększenia żywotności określonego materiału 

polimerowego szczególne znaczenie mają 

dwa aspekty degradacji: warunki przechowy-

wania i dodanie odpowiednich stabilizatory. 

Stabilizacja przed 
promieniowaniem UV

Znane są stabilizatory z  trzech podstawo-

wych klas:

– absorbery UV – przetwarzają energię UV na 

energię cieplną,

– wygaszacze energii – działają jako dezakty-

watory wzbudzonych stanów grup chromo-

forowych odpowiedzialnych za foto- i  ter-

mooksydację,

– akceptory wolnych rodników – mechanizm 

działania ogólnie polega na wychwytywani 

wolnych rodników.

Absorbery UV 
Przetwarzają energię UV na energię cieplną, 

idealnymi absorberami są takie, które wyka-

zują 100% absorpcję promieniowania poniżej 

400 nm długości fali i 100% przepuszczalność 

powyżej tej długości.

W praktyce jest to jednak niemożliwe 

i dlatego stosowane są UV absorbery absor-

bujące również promieniowanie widzialne 

(400 ÷ 700 nm), wynikiem czego jest zmęt-

nienie wyrobów (zwykle objawiające się lekkim 

zżółknięciem ).

Jako absorbery UV stosuje się następujące 

klasy związków:

– salicyniany,

– podstawione oksoaniliny,

– orto-hydroksybenzofenony,

– hydroksyfenylo-benzotriazole.

Najczęściej stosowane są związki z ostat-

nich dwóch klas związków.

Działanie absorbera UV jest stosun-

kowo proste, wchodzi w  interakcję z pierw-

szym etapem procesu fotoutleniania, to 

znaczy absorbuje szkodliwe promienio-

wanie UV, zanim dotrze do fotoaktywnych 

form chromoforowych w  cząsteczce poli-

meru (300-400) nm. Zatem energia rozprasza 

się w  sposób, który nie prowadzi do foto-

uczulenia. Absorber UV musi być odporny 

na światło, ponieważ w  przeciwnym razie 

zostałby zniszczony podczas reakcji stabili-

zujących.

Niektóre fenolowe i niefenolowe absorbery 

UV wykazują odpowiednio wysoką wydajność 

i nieodłączną fotostabilność w (300–400) nm 

(czyli obszarze wymaganym do ochrony poli-

merów przed fotodegradacją). 

Wygaszacze energii 
Działają jako dezaktywatory wzbudzonych 

stanów grup chromoforowych odpowiedzial-

nych za foto- i termooksydację. Jest to ogólnie 

przedstawiane jako wygaszanie energii. Przy-

kładem wygaszaczy energii są organiczne 

związki niklu (praktycznie nie są stosowane 

w chwili obecnej ze względu na podejrzenie 

o kancerogenne działanie).

Akceptory wolnych rodników
Stabilizacja polimerów przed degradacją 

indukowaną przez promieniowanie UV a także 

wysoką temperaturę jest również możliwa 
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poprzez mechanizm wychwytywania wolnych 

rodników. 

Najnowszymi osiągnięciami w  tej grupie 

związków są HALS (hindered amine light 

stabiliser).

Mechanizm stabilizacji przy użyciu akcep-

torów wolnych rodników ogólnie polega na 

powstawaniu pod wpływem fotonów światła 

w  obecności tlenu reaktywnego rodników 

tlenków azotu i  rodników hydroksytlenków 

azotu, które przeciwdziałają procesom 

destrukcji tworzyw polimerowych. W  zależ-

ności od rodzaju polimeru stosuje się różne 

stabilizatory UV, a niejednokrotnie układy stabi-

lizujące o synergicznym działaniu. Od zasto-

sowanych stabilizatorów UV w  dużej mierze 

zależy przydatność danego wyrobu do użytko-

wania. Stwierdzono, że aminowe stabilizatory 

światła z zawadą aminową (HALS) są niezwykle 

skuteczne w  przeprowadzaniu zarówno 

wychwytywania rodników, jak i rozkładu wodo-

ronadtlenku. Są to jedne z najskuteczniejszych 

fotostabilizatorów do polimerów i były stoso-

wane w  wielu komercyjnych polimerach. Są 

wydajne i opłacalne w wielu zastosowaniach, 

pomimo wysokich cen.

Rynek stabilizatorów 
Seria dodatków Agristab firmy Ampacet 

spełnia nowe wymagania rynkowe w zakresie 

tworzenia szklarni wielosezonowych, wytrzy-

mujących bardzo intensywne stosowanie 

pestycydów. Agristab 372 umożliwia produkcję 

folii szklarniowych o  doskonałej odporności 

na działanie pestycydów, przez co wytrzy-

mują one zawartość siarki do 5000 ppm przez 

okres dłuższy niż trzy lata. Dodatek ten umoż-

liwia wykorzystanie w konstrukcjach folii szklar-

niowych o  mniejszej grubości oraz pozwala 

na obsługę typowych poziomów zawartości 

pestycydów, np. od 1500 do 3000 ppm, przy 

niższym poziomie stabilizacji. Agristab 372 

nie wpływa na barwę folii szklarniowej oraz 

zapewnia doskonałe przechodzenie światła 

oraz zoptymalizowane zbiory. 

Dodatek Ampacet UVBLOCK 347 jest pole-

canym rozwiązaniem do pakowania żywności 

wrażliwej na działanie promieni UV. Ten wyjąt-

kowy koncentrat zaprojektowany do folii polie-

tylenowych poprawia zabezpieczenie żywności 

i spowalnia proces psucia się poprzez zapew-

nienie silnej ochrony przed promieniowa-

niem UV nawet przy niewielkiej zawartości, 

bez wpływu na przejrzystość folii opakowa-

niowej. W  przypadku stosowania folii BOPP 

w materiale opakowaniowym zaleca się użycie 

UVBLOCK 347 PP firmy Ampacet w  celu 

zapewnienia skuteczniejszej ochrony żywności 

przy zachowaniu wysokiej przejrzystości 

opakowania i unikaniu problemów z „kwitnie-

niem”, obserwowanych w niektórych konwen-

cjonalnych dodatkach migrujących (migracja 

zastosowanych substancji chemicznych). 

Koncern BASF rozszerzył swoje portfolio 

o grupę stabilizatorów Tinuvin. Tinuvin NOR 371 

(duży ciężar cząsteczkowy do 4000g/mol) 

oraz Tinuvin XT 100 to nowe stabilizatory typu 

HALS przeznaczone do stabilizacji folii rolniczej.  

Tinuvin XT 200 jest nowatorskim i  wysoko 

wydajnym systemem stabilizującym na bazie 

rozgałęzionej aminy NOR o  wysokiej masie 

cząsteczkowej. To doskonały stabilizator UV 

i  termiczny, dedykowany do zastosowań 

w rolnictwie: folie szklarniowe i ściółkowe.

Ponadto BASF wprowadził do swojej oferty 

dodatków do tworzyw dwa fotostabiliza-

tory HALS – Tinuvin 880 oraz Tinuvin XT 55. 

Pierwszy z  nich znajduje zastosowanie 

w produkcji elementów wnętrz samochodów, 

wykonanych z  polipropylenu i  innych polio-

lefin termoplastycznych czy blend styre-

nowych. Charakteryzuje się między innymi 

wysoką odpornością na promieniowanie UV 

oraz stabilnością termiczną, co jest szczególnie 

istotne w przypadku elementów montowanych 

we wnętrzach aut, narażonych na długotrwałą 

ekspozycję na promieniowanie świetlne. Z kolei 

Tinuvin XT 55 to dodatek, który może być 

używany jako stabilizator w tkaninach technicz-

nych stosowanych np. w produkcji geoteksty-

liów, izolacji dachowych, struktur barierowych, 

wykładzin czy np. sztucznej murawy. Tego typu 

wyroby muszą być odporne na trudne warunki 

klimatyczne, np.  wydłużoną ekspozycję na 

promieniowanie UV, zmienną temperaturę czy 

zanieczyszczenia.

BASF oferuje też dodoatki przeznaczone do 

stabilizacji materiałów polimerowych pocho-

dzących z  recyklingu. Wśród nich wymienić 

należy Recyclostab, czyli mieszankę przeciwu-

tleniaczy, stabilizatorów i  środków wspoma-

gających przetwórstwo, zwłaszcza folii LDPE. 

Recyclossorb to stabilizatory UV i stabilizatory 

dla produktów na bazie poliolefin (opakować 

KANITECH Michał Królik, 
mob: +48 25 749 70 34

e-mail: biuro@kanitech.pl, 
www.kanitech.pl

Centralne systemy  
chłodzenia ECODRY

Centralne chillery 
Heavygel

Mikro chillery 
stanowiskowe Microgel



47  PlastNews 6’2020

 Temat wydania  BARWIENIE I MODYFIKOWANIE TWORZYW 

z  HDPE), natomiast Recycloblend obejmuje 

stabilizatory dla tworzyw sztucznych z zawar-

tością resztek barwników i farb. Przeznaczony 

jest do recyklingu zderzaków samochodo-

wych wykonanych z PP/EPDM. Odpowiednia 

forma stabilizacji materiałów pochodzących 

z recyklingu, zależy od składu materiału oraz 

od stopnia ich uszkodzenia.

Koncentraty stabilizatorów UV oferuje firma 

RUTALIA Masterbatches & Additives, Nośni-

kiem bazowym dla modyfikatorów UV jest 

tworzywo uniwersalne LLDPE pozwalające na 

stosowanie z tworzywami, takimi jak: PP, PA, 

PS, PC, PVC, LDPE, LLDPE, HDPE, ABS i EVA. 

Songwon wprowadził ofertę stabilizatorów 

LTTS (long-term thermal stabilizers) przezna-

czone dla polipropylenu bez wypełniaczy, 

wypełnionego talkiem lub włóknem szklanym. 

Songxtend 2124 stanowi atrakcyjną kosztowo 

alternatywę dla dotychczas stosowanych 

stabilizatorów. 

Firma Addivant wprowadziła na rynek serię 

przeciwutleniaczy ULTRANOX 800, które zapew-

niają znaczną poprawę wydajności i  oszczęd-

ności kosztów dla producentów mieszanek 

polipropylenowych (PP) i recyklerów. Firma wpro-

wadziła trzy gatunki ULTRANOX 813, 815 i 817, 

które są zaprojektowane do zastosowań wyma-

gających wysokiej temperatury przechowy-

wania, ekstremalnej stabilności procesu, zwięk-

szonej stabilności kolorów i  lepszej efektyw-

ności kosztowej. Seria ULTRANOX 800 jest prze-

znaczona jako alternatywa dla typów AO 225 

i AO 215, zarówno mieszanek fenolowych/fosfo-

rynowych, które są szeroko stosowane w stabi-

lizacji związków PP. W  porównaniu z  istnie-

jącymi AO, gatunki ULTRANOX 800 zapew-

niają o 20% lepsze zatrzymanie płynięcia stopu 

i cięcie przebarwień na pół. Mogą być używane 

przy 60% aktualnych poziomów obciążenia 

AO 225 i nadal zachowują stabilność stopu. Ta 

zdolność może skutkować typowymi oszczęd-

nościami kosztów przeciwutleniaczy wynoszą-

cymi 10%-50%. ULTRANOX 815 zapewnia 

lepszą stabilność stopu i koloru, podczas gdy 

ULTRANOX 817 oferuje inny poziom stabilności 

stopu i koloru - zastosowanie ULTRANOX 800 

może poprawić produkt końcowy poprzez 

zwiększenie efektywności stabilizacji w opłacalny 

sposób. Poziomy regranulacji można zwięk-

szyć dzięki zwiększeniu stabilizacji oferowanej 

przez serię ULTRANOX 800. Może to również 

umożliwić procesorom, które przetwarzają prze-

miał z  powrotem do pierwotnego materiału, 

drogę do zmniejszenia kosztów materiału bez 

poświęcania właściwości produktu końcowego. 

Dodatek ściśle współpracuje ze swoimi klien-

tami, aby zoptymalizować poziomy obciążenia 

ULTRANOX 800 w mieszankach PP dla szeregu 

zastosowań końcowych.

Oferta Grupy PCC zawiera szereg tego 

typu substancji w  postaci produktów z  serii 

Rostabil, które jako dodatki mają szerokie 

spektrum zastosowań w przemyśle tworzyw 

sztucznych. Produkty te posiadają właści-

wości antyutleniające, mogą także pełnić rolę 

stabilizatorów termicznych, zapobiegając 

degradacji tworzyw podczas przetwarzania. 

Wykorzystywane są także jako stabilizatory 

procesowe. Seria Rostabil posiada wysoką 

stabilność hydrolityczną, nie wpływa nega-

tywnie na właściwości mechaniczne tworzyw 

i  zapobiega procesom degradacji podczas 

procesów termicznych.

Niemiecki producent koncentratów przed-

mieszkowych i  mieszanek tworzyw sztucz-

nych Grafe opracował przedmieszki z dodat-

kami kolorystycznymi, które poprawiły stabili-

zację UV i termiczną ABS w zastosowaniach 

motoryzacyjnych, wymagając mniejszych ilości 

dodatków. Promieniowanie UV przyspiesza 

starzenie się tworzyw sztucznych, a  firma 

zauważa, że w sektorze motoryzacyjnym wiele 

zastosowań wewnątrz i na zewnątrz jest nara-

żonych na bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych, gdzie wymagana jest również 

dobra nośność i wysoka odporność na ciepło. 

Celem rozwojowym firmy było zmniejszenie 

wymaganej ilości koncentratów barwnych 

z 6,5% do 4% bez utraty jakości. 
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EQUIVIS HE to energooszczędny olej 

hydrauliczny, który firma Total oferuje dla 

przemysłu tworzyw sztucznych. Obecnie na 

rynku urządzeń do formowania wtryskowego, 

wydajność energetyczna stała się niemal tak 

samo ważna jak wysoki poziom zaawansowania 

technicznego. Wydajność może zostać zdefinio-

wana jako stosunek energii zamienionej na pracę 

do energii dostarczonej. Idealną sytuacją byłaby 

wydajność maszyny na poziomie 100%. Czyli 

cała energia pobrana przez urządzenie zostałaby 

wykorzystana na pracę. Jednak w rzeczywistości 

energia jest tracona między innymi na tarcie czy 

emitowanie ciepła, przez co spada wydajność 

maszyny. Każdy kolejny projekt wtryskarek opty-

malizuje zużycie energetyczne maszyny. Jednak 

sama budowa tego typu maszyn nie zamyka 

tematu energooszczędności. Zastosowanie 

odpowiedniego oleju hydraulicznego w  urzą-

dzeniu może przynieść dodatkowe oszczęd-

ności energii. Aby sprostać oczekiwaniom 

klientów firma Total opracowała nowy produkt 

EQUIVIS HE. Olej ten oprócz bardzo dobrych 

właściwości smarujących przynosi użytkow-

nikom wtryskarek korzyści energetyczne, a dzięki 

temu oszczędności ekonomiczne. 

EQUIVIS HE został stworzony w technologii 

DYNAVIS®. Czyli technologii do formułowania 

płynów hydraulicznych o  zoptymalizowanej 

lepkości. EQUIVIS HE dzięki odpowiednim 

dodatkom posiada wskaźnik lepkości (parametr 

określający zmianę lepkości wraz z temperaturą) 

na poziomie VI ≈ 180. Im wartość wskaźnika 

jest większa tym kąt nachylenia krzywej zmiany 

lepkości wraz z temperaturą jest mniejszy. 

Ponieważ olej w  układzie hydraulicznym 

w czasie rozruchu ma temperaturę dużo niższą 

od temperatury pracy, początkowa lepkość jest 

znacznie wyższa od wymaganej. Przekłada 

się to na zwiększone opory ruchu w  czasie 

rozruchu a tym samym większy pobór energii. 

Przejście na olej hydrauliczny EQUIVIS  HE 

o klasę lepkościową niżej zmniejsza opory ruchu 

na początku działania maszyny i  zapewnia 

oszczędność energii na starcie. W przypadku 

produktu EQUIVIS  HE możliwa jest zmiana 

klasy lepkościowej oleju ze względu na obec-

ność specjalistycznych wiskozatorów. Standar-

dowe oleje hydrauliczne typu HV nie zapewnią 

takiego samego efektu. W wyższych tempera-

turach ze względu na wysoki wskaźnik lepkości 

produktu EQUIVIS HE, lepkość kinematyczna 

oleju wraz ze wzrostem temperatury będzie 

spadać wolniej. Zapewni to trwały film smarowy 

w szerszym zakresie temperatur, a co za tym 

idzie, lepszą ochroną przeciw zużyciu układu 

hydraulicznego. Aby układ hydrauliczny osią-

gnął wysoką wydajność pracy, czynnik roboczy 

powinien mieć niską lepkość tuż po rozruchu 

maszyny, zapewniając dobrą pompowalność 

oraz wysoką lepkość w  czasie pracy, utrzy-

mując odpowiednie natężenie przepływu czyn-

nika roboczego. EQUIVIS HE stara się spro-

stać tym wymaganiom przynosząc nawet 5% 

oszczędności energii w porównaniu z  innymi 

standardowymi olejami hydraulicznymi. Oprócz 

oszczędności energii wynikających z  wyso-

kiego wskaźnika lepkości, EQUIVIS HE przy-

nosi również inne korzyści ekonomiczne. 

Zastosowane wiskozatory charakteryzują się 

wysoką odpornością na ścinanie. Dzięki czemu 

produkt EQUIVIS HE może dłużej pracować 

w  układzie hydraulicznym zachowując swoje 

wyjściowe właściwości. Wydłużona żywotność 

środka smarnego to dodatkowe oszczędności 

wynikające z  rzadszych przestojów serwiso-

wych maszyny, a tym samym niższych kosztów 

utrzymania ruchu. 

TOTAL EQUIVIS HE 
– energooszczędny olej hydrauliczny

 Katarzyna Płocharczyk 
 dział techniczny Total Polska 

Wydajność

Odporność
na utlenianie

Odporność
na ścinanie

Wskaźnik
lepkości

Filtrowalność

Standardowy olej hydrauliczny HM46
EQUIVISHE HE46
Standardowy olej hydrauliczny HV46
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Lepiące się do wszystkiego kulki styro-

pianu, sklejone arkusze folii, niedające się 

rozdzielić etykiety – to tylko niektóre przykłady 

problemów wywołanych nagromadzeniem 

ładunków elektrostatycznych. W  zależności 

od tego, czy mają one takie same czy różne 

znaki, będą powodowały odpowiednio odpy-

chanie (ładunki jednoimienne) lub przyciąganie 

(ładunki różnoimienne) naładowanych nimi 

przedmiotów. W  przypadku folii zjawisko to 

może sprzyjać także przyciąganiu kurzu, a tym 

samym utrudniać obróbkę i pogarszać jakość 

finalnych wyrobów.

Częściowo problem ten można rozwiązać, 

stosując tzw. antystatyki, czyli dodatki uszla-

chetniające rozładowujące ładunki elektrosta-

tyczne. Dodawane do tworzywa sztucznego, 

zmniejszają jego podatność na elektryzowanie, 

ułatwiając obróbkę i  późniejsze pakowanie. 

Proces gromadzenia ładunków jest jednak 

zjawiskiem ciągłym i  ma wiele źródeł. Same 

antystatyki często więc nie wystarczą. Jednym 

z głównych generatorów pola elektromagne-

tycznego jest bowiem… człowiek. Przy niskiej 

wilgotności powietrza (ok. 20%) pracownik 

może wytwarzać napięcie sięgające 12 kV, 

a  ogólne napięcie na stanowisku roboczym 

może wynosić nawet 30 kV. Wystarczy sobie 

uzmysłowić, że potencjał powierzchniowy 

zwykłego pudełka z  tworzywa sztucznego 

wynosi ok. 20 kV. Zaś do uszkodzenia podze-

społu półprzewodnikowego wystarczy prawie 

700-krotnie niższe napięcie – rzędu 30 V. 

Tak niewielkie rozładowania elektrosta-

tyczne są niedostrzegalne dla człowieka: 

aby je poczuć, napięcie wyładowcze musia-

łoby sięgać co najmniej 3 kV, a iskra lub błysk 

pojawia się dopiero powyżej 10 kV. Większość 

wyładowań przechodzi więc niezauważona, 

co czyni je jeszcze groźniejszym, gdyż niewi-

docznym wrogiem. Pół biedy, jeśli wyłado-

wanie takie od razu doprowadzi do przebicia 

dielektryka lub wypalenia połączeń tranzystora, 

a w efekcie do zwarcia w układzie. Gorzej, jeśli 

obniży ono tylko parametry jego pracy, gdyż ten 

rodzaj uszkodzenia jest trudniejszy do wykrycia 

i może umknąć uwadze kontrolerów jakości, 

a w efekcie wadliwy produkt trafi do sprzedaży.

Ochrona przed wyładowaniami elektrosta-

tycznymi jest więc dla producentów elektro-

niki kwestią „być albo nie być”. Ale nie tylko dla 

nich: odpowiednie zabezpieczenia powinny 

stosować także przedsiębiorstwa zajmujące 

się produkcją obudów z tworzywa sztucznego 

i montażem gotowych urządzeń elektronicz-

nych, a także producenci większości tworzyw 

sztucznych – chociażby ze względu na ich 

możliwy kontakt z  urządzeniami elektronicz-

nymi w przedsiębiorstwie.

Czym jest elektryczność 
statyczna

Wyładowania elektrostatyczne są ściśle zwią-

zane ze zjawiskiem elektryczności statycznej, 

tj. ładunków elektrycznych powstających na 

materiałach o małej przewodności elektrycznej 

(dielektrykach) lub nieuziemionych przewodni-

kach prądu (np. ciele człowieka) pod wpływem 

kontaktu z obiektem o odmiennym potencjale 

elektrycznym. Ich źródłem może być wszystko 

– plastikowy grzebień, fotel samochodowy, 

a  nawet dywan. Elektryczność statyczna jest 

więc stałym elementem naszej codzienności: 

pierwsze wzmianki o  spowodowanych nią 

problemach pochodzą z XV w., a więc z czasów 

na długo przed wynalezieniem elektryczności. 

W praktyce materiał może zostać naelek-

tryzowany na dwa sposoby: przez kontakt 

fizyczny lub w drodze indukcji elektrostatycznej. 

W  pierwszym przypadku do wyładowania 

dochodzi na skutek zaistnienia, a  następnie 

przerwania kontaktu dwóch elektrycznie 

obojętnych ciał (np. balona i swetra, grzebienia 

i suchych włosów). Zerwanie połączenia elek-

trycznego między obiektami skutkuje powsta-

niem różnicy potencjałów, która może prowa-

dzić do wyładowania elektrostatycznego.

Kontakt między ciałami nie zawsze jest 

jednak konieczny: w przypadku indukcji elek-

trostatycznej wystarczy, że zbliżymy nała-

dowany elektrycznie obiekt do uziemionego 

przewodnika. Ładunek przenoszony jest tu 

bezdotykowo – za pośrednictwem wytworzo-

nego pola elektrostatycznego.

Żelazne reguły ESD
Skoro przenoszenie ładunków elektro-

statycznych jest tak łatwe, należy wszech-

stronnie zabezpieczyć się przed tym zjawi-

Ochrona antystatyczna 
w przetwórstwie tworzyw sztucznych

Nie bez racji mówi się, że wyładowania elektrostatyczne są cichym zabójcą elektroniki. Ale nie tylko: mogą nastrę-
czać wielu problemów także podczas produkcji komponentów z  tworzyw sztucznych, które ze względu na 
wysoką rezystancję powierzchniową są szczególnie podatne na gromadzenie ładunków elektrostatycznych. 
W zapobieganiu temu zjawisku, a także ochronie przed jego skutkami istotną rolę odgrywają tzw. strefy chronione 
antystatycznie, czyli EPA.

 Agata Świderska 
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skiem. Ochrona tego typu sprowadza się 

w praktyce do przestrzegania trzech podsta-

wowych zasad: uziemienia wszystkich prze-

wodników, łącznie z pracownikami, usunięcia 

wszelkich zbędnych izolatorów, a  także 

odpowiedniego zabezpieczenia wrażliwych 

urządzeń (tzw.  ESDs – ang. Electrostatic 

discharge Sensitive Devices) w trakcie trans-

portu poza obszarem ochrony antystatycznej. 

Spełnienie dwóch pierwszych z nich wymaga 

utworzenia tzw. strefy chronionej antysta-

tycznie (ang. Electrostatic Protection Area, 

EPA), w której wszystkie obiekty wykazują taki 

sam potencjał elektryczny albo przez ich uzie-

mienie, albo powolne rozładowywanie nagro-

madzonych ładunków. Szczególną ochroną 

w takiej strefie należy objąć przedmioty o rezy-

stancji powierzchniowej niższej niż 109 Ohmów. 

Mimo swojej nazwy strefa EPA nie musi 

obejmować dużego obszaru: równie dobrze 

mianem tym określane może być pojedyncze 

stanowisko robocze lub całe pomieszczenie, 

w  tym obiekty przenośne. Najważniejszym 

kryterium różnicującym strefę EPA od innych 

obszarów jest dostępność pięciu elementów 

wyposażenia: antystatycznych mat roboczych 

(stołowych, podłogowych), przewodu uziemia-

jącego, opaski uziemiającej, przewodu spiral-

nego i wspólnego przewodu uziemienia.

Pracownik odpowiednio 
uziemiony 

Poza obrabianym detalem czy monto-

waną elektroniką – właściwym przedmiotem 

ochrony antystatycznej – najważniejszym 

obiektem w strefie EPA jest człowiek. Z jednej 

strony jest on istotnym źródłem ładunków 

elektrostatycznych, a  z drugiej – wymaga 

zapewnienia nie tylko właściwej ochrony 

ESD, ale także odpowiedniej ergonomii pracy. 

Podobnie jak w przypadku pozostałych prze-

wodników, podstawowym sposobem zabez-

pieczenia przed wyładowaniami elektrosta-

tycznymi jest tu uziemienie: każdy pracownik 

mający kontakt z ESDs powinien nosić opaskę 

uziemiającą połączoną wspólnym przewodem 

uziemiającym z  matą stołową i  podłogową. 

Opaski na nadgarstek stanowią podstawową 

linię obrony przed wyładowaniami elektrosta-

tycznymi, dlatego powinny być co najmniej 

raz dziennie sprawdzane na okoliczność prze-

rwania pętli uziemienia.

Równie często należy testować ciągłość uzie-

mienia opasek/nakładek na stopy i/lub obuwia 

ESD. Powinni je nosić przede wszystkim 

pracownicy wykonujący zadania w  pozycji 

stojącej lub przemieszczający się w strefie EPA. 

Opaski należy nosić na obu nogach i kontro-

lować niezależnie, z  drugą stopą uniesioną 

nad podłogą. Pamiętajmy przy tym, że stoso-

wanie obuwia i opasek ESD ma sens jedynie 

wówczas, jeśli ochronie antystatycznej poddana 

została także podłoga, np. przez pokrycie matą 

ESD. Noszenie specjalistycznych środków 

ochrony antystatycznej na podłodze z  mate-

riałów izolacyjnych zaprzecza idei ochrony ESD.

Niekiedy zdarza się jednak, że pracownik 

musi opuścić strefę EPA bez zmiany obuwia. 

Powinien wówczas zwrócić uwagę na utrzy-

manie go w czystości: brud działa bowiem jak 

izolator i może ograniczać antystatyczne dzia-

łanie ochraniaczy. Z tego względu dobrą prak-

tyką jest każdorazowe sprawdzenie potencjału 

elektrycznego obuwia po ponownym wejściu 

do strefy EPA.

Profesjonalny ubiór  
od stóp do głów

Niekiedy zwykła opaska nie wystarczy: 

ochrona szczególnie wrażliwych kompo-

nentów wymaga także zastosowania profesjo-

nalnej odzieży ESD. Najczęściej w tym charak-

terze wykorzystuje się specjalne nakładki na 

palce, rękawiczki oraz czepki na włosy. 

Zakres oferowanych przez producentów 

komponentów odzieży jest jednak znacznie 

Pożądany pot
Podobnie jak w przypadku pomieszczeń, także i w ochronie pracowników 
istotną rolę odgrywa odpowiedni poziom wilgotności. O ile jednak 
w pomieszczeniach liczy się względna wilgotność powietrza, o tyle 
w przypadku pracowników kluczowe znaczenie ma wilgotność… skóry. 
Przesuszona skóra na rękach może bowiem utrudniać odprowadzanie 
ładunku elektrostatycznego i sprzyjać zafałszowaniu pomiarów efektywności 
działania opasek ESD. Podobnie sprawa się ma z butami, które celowo są 
wykonywane tak, aby utrudniać odprowadzanie ciepła i przepływ powietrza. 
Pot ułatwia bowiem przewodzenie ładunków elektrycznych, a tym samym jest 
istotnym aspektem ochrony ESD.

Rys. 1   Podstawowe elementy strefy EPA 
Źrodło: SCS
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szerszy i  obejmuje m.in. spodnie, koszulki, 

bluzy, fartuchy, kurtki, a  nawet skarpetki. 

Dlatego ich dobór najlepiej skonsultować 

z producentem, który doradzi w kwestii najlep-

szych w danych warunkach środków ochrony 

indywidualnej. Usługi takie oferuje m.in. Grupa 

RENEX z   Włocławka, która ma w   swojej 

ofercie nie tylko pełny asortyment odzieży anty-

statycznej własnej marki REECO, ale również, 

jako producent mebli i wyposażenia do stref 

EPA prowadzi specjalistyczne doradztwo 

i szkolenia z zakresu ochrony antystatycznej. 

Firma oferuje także przeprowadzenie audytów 

na miejscu u klienta pozwalające na rozwią-

zywanie problemów i  poprawnym konfigu-

rowaniu stanowisk pracy i  obszarów EPA 

(w Centrum Technologicznym RENEX można 

zobaczyć wzorcowe stanowiska pracy, zabez-

pieczenia ESD i strefy EPA).

Z kolei np. firma Loktech – oprócz odzieży 

roboczej – oferuje także m.in. naszywki z logo-

typami, identyfikatory i smycze w wykonaniu 

antystatycznym.

Indywidualnego podejścia wymagają 

również cleanroomy. Stosowana w nich odzież 

nie może bowiem generować pyłów. Dlatego 

wspomniana Grupa RENEX, właściciel marek 

REECO i CLEANROOM, swoje kombinezony 

i  fartuchy do pomieszczeń czystych wyko-

nuje z  mieszanki poliestrowo-węglowej bez 

dodatku bawełny.

Bez maty ani rusz
Drugim istotnym elementem stref EPA są 

odpowiednio zabezpieczone przestrzenie 

robocze. Jak już wspomniano, podstawowym 

sposobem zapewnienia ochrony stanowisk 

roboczych są maty ESD, które z  jednej strony 

same nie gromadzą ładunków elektrostatycz-

nych, a z drugiej – odprowadzają ładunki z przed-

miotów i obiektów na nich umiejscowionych. 

Aby mogły realizować swoje funkcje, maty 

muszą być odpowiednio uziemione, tj. podłą-

czone do złącza uziemienia za pomocą prze-

wodu wyprowadzonego z  gniazda maty. 

Wykładziny stołowe należy dodatkowo połą-

czyć z  bransoletką za pomocą wspólnego 

przewodu uziemiającego. Najlepiej w tym celu 

zastosować dopasowane, sztywne elementy 

złączne, takie jak zaciski, zatrzaski czy wtyki 

bananowe. Nie zaleca się natomiast stoso-

wania tzw. aligatorków. W  przypadku pracy 

z  wrażliwą elektroniką całkowita rezystancja 

powierzchniowa mat powinna wynosić od 

106 do 109 Ohmów.

Nie wystarczy jednak wyposażyć stanowiska 

roboczego w  odpowiedni zestaw mat ESD: 

aby zapewnić odpowiednią ochronę antysta-

tyczną w całym procesie produkcji, konieczne 

jest również utrzymanie ich w czystości. Także 

i tu brud odgrywa bowiem rolę izolatora utrud-

niającego odprowadzanie ładunków do ziemi. 

Dlatego maty należy regularnie czyścić za 

pomocą specjalnych środków do pielęgnacji 

powierzchni ESD (np. firmy Notrax). W prze-

ciwieństwie do zwykłych środków nie zawie-

rają one silikonu, który pozostawia izolacyjną 

warstwę na powierzchni działającą podobnie 

jak brud. Jeśli stanowisko nie jest wyposa-

żone w system stałego monitoringu rezystancji 

powierzchniowej, należy je także regularnie 

testować pod kątem ciągłości pętli uziemienia. 

Prawidłowo taką kontrolę powinno się prze-

prowadzać raz na miesiąc.

Nawilżacze i jonizatory  
dla pełnej ochrony

Do ochrony ESD warto również podejść 

kompleksowo, zapewniając właściwe warunki 

w całej strefie EPA. A do tych należą przede 

wszystkim odpowiednia wilgotność i jonizacja 

powietrza. Zdaniem specjalistów za opty-

malną można uznać wilgotność na poziomie 

Wszystko pod kontrolą
Każdy element wyposażenia ESD powinien być poddawany regularnej kontroli 
ciągłości pętli uziemienia. Jak zaleca firma Hoffmann Perschmann, testy 
takie w przypadku środków ochrony indywidualnej należy przeprowadzać 
codziennie przed wejściem pracownika do strefy EPA. Zaś stoły robocze, 
maty i przyłącza należy sprawdzać co miesiąc. Do testowania opasek i obuwia 
można zastosować naścienną stację testową wyposażoną w tester, elektrodę 
do obuwia, przewód łączący i zasilacz. Stacja marki Hoffmann Perschmann 
umożliwia pomiar w zakresie 0,75-35 MΩ dla bransoletki oraz 0,75-100 MΩ dla 
obuwia. 

Do pomiaru elektryczności statycznej wyposażenia wykorzystuje się 
natomiast mierniki i testery ESD – woltomierze do pomiarów kontaktowych 
i bezkontaktowych, mierniki rezystancji powierzchniowej oraz mierniki pola 
elektrostatycznego. Pierwsze stosowane są głównie do pomiaru małych 
obiektów; za to oferują bardzo wysoką dokładność, zwłaszcza w wersji 
kontaktowej. Z kolei mierniki rezystancji i pola sprawdzą się w procesach 
kontroli większych powierzchni, takich jak maty czy blaty robocze.

Rys. 2   Wizualizacja przykładowej strefy EPA 
Źrodło: Weidinger

Rys. 3   Antystatyczna odzież i Stanowisko 
Robocze Premium marki REECO 
Źrodło: RENEX
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40-60%. Takie nasycenie powietrza wodą 

ułatwia odprowadzanie ładunków i  przeciw-

działa wyładowaniom elektrostatycznym.

Neutralizacji ładunków sprzyja także jonizacja 

powietrza. Stosowane w tym procesie jonizatory 

wykorzystują zjawisko wyładowania niezupeł-

nego: napięcie przemienne podane na igłę wyła-

dowczą umożliwia wytworzenie jonów o prze-

ciwnych ładunkach, neutralizujących napięcie 

powierzchniowe jonizowanych obiektów. Urzą-

dzenia dostępne są w rozmaitych wersjach: od 

prostych jonizatorów pistoletowych po joniza-

tory wentylatorowe eliminujące ładunki ze stano-

wisk pracy i przedmiotów o skomplikowanych 

kształtach. Wybór konkretnego rozwiązania 

zależy w tym przypadku głównie od oczekiwa-

nego zasięgu urządzenia (jaką powierzchnię 

chcemy zneutralizować), a  także szybkości 

rozładowywania ładunków elektrostatycznych.

I tak, najprostszym, a jednocześnie najmniej 

wydajnym rozwiązaniem są jonizatory pistole-

towe służące głównie do usuwania ładunków 

elektrostatycznych i  kurzu z  wrażliwej elek-

troniki oraz komponentów przygotowanych 

do malowania. Urządzenia takie wymagają 

zwykle podłączenia do instalacji sprężonego 

powietrza, która umożliwia dystrybucję jonów 

na powierzchnię detalu. Wiele nowoczesnych 

pistoletów, np. PANASONIC EC-G02 dystry-

buowany przez Grupę RENEX, wyposażonych 

jest również w opcję zmiany trybu nadmuchu 

z ciągłego na pulsacyjny, a także w dodatkowe 

oświetlenie ułatwiające inspekcję neutralizo-

wanego stanowiska.

Znacznie większy zasięg mają nadstanowi-

skowe listwy antystatyczne, zwłaszcza w wersji 

z  nadmuchem (np. model SB-521 Tech-Line 

firmy MS-Bertol). Urządzenia tego typu sprawdzą 

się zwłaszcza jako neutralizatory obiektów będą-

cych w ruchu, np. poruszających się na taśmie 

produkcyjnej, a  także w  procesach usuwania 

ładunków z wstęg folii, butelek PET i opakowań 

z tworzywa sztucznego. Ich zaletą jest sterowany 

nadmuch sprężonego powietrza, który umożliwia 

efektywną jonizację na duże odległości.

Spory zasięg mają także jonizatory wenty-

latorowe, stosowane głównie do usuwania 

ładunków z  półproduktów pobieranych 

z zasobników czy magazynków. Ich zaletą jest 

modułowa konstrukcja umożliwiająca dobór 

liczby wentylatorów do potrzeb danej aplikacji. 

Ich pracą można sterować za pomocą pilota, 

dzięki czemu nie ma konieczności ręcznej 

obsługi poszczególnych urządzeń.

Ważnym aspektem, na który warto zwrócić 

uwagę przy wyborze jonizatora, jest czas 

rozładowania ładunków elektrostatycznych. 

Pod tym względem pozytywnie wyróżnia się 

konstrukcja SFQ9-E z  podwójnym trans-

formatorem piezoelektrycznym dostępna 

w  ofercie firmy Mercator o  czasie rozłado-

wania 1,2 sekundy. Niewiele gorsze wyniki 

osiągają jednak również jonizatory wentylato-

rowe wyposażone w żaluzje motylkowe (1,3 s) 

i wentylatory krzyżowe (1,4 s).

ESDs w transporcie
Zagrożenie wyładowaniami elektrostatycz-

nymi nie kończy się jednak za drzwiami hali 

produkcyjnej czy montażowej. Ochrony ESD, 

m.in. w trakcie transportu i magazynowania, 

wymagają także gotowe produkty o wysokiej 

rezystancji powierzchniowej lub zawierające 

wrażliwe komponenty elektroniczne. 

Najlepszym sposobem jej zapewnienia jest 

zastosowanie specjalnych opakowań antysta-

tycznych wykonanych z tworzyw sztucznych 

o średnim przewodnictwie elektrycznym. Ich 

zadaniem jest odprowadzanie ładunków elek-

trostatycznych powstających na skutek tarcia 

lub kontaktu z  przedmiotami naładowanymi 

elektrycznie. Stąd opakowania takie często 

nazywane są rozpraszającymi.

Alternatywą są folie i  torebki ekranowane, 

które działają jak klatka Faradaya, chroniąc 

zawartość przed oddziaływaniem pola elek-

trostatycznego. Przykładem mogą być opako-

wania wykonane z  folii metalizowanej High-

shield dostarczane przez firmę LAFOT elek-

tronik. Ich warstwa wewnętrzna wykonana jest 

z  rozpraszającego polietylenu, a  zewnętrzna 

– z  poliestru. Zaś całość pokryta jest izola-

cyjną powłoką aluminiową zapewniającą pełną 

ochronę przed polami elektromagnetycznymi 

i wyładowaniami elektrostatycznymi.

Za swoistą ciekawostkę można uznać 

opakowania przewodzące z dodatkiem węgla, 

przeznaczone do transportu produktów 

w strefach EPA. 

Od kalkulatora po linijkę
Długopis czy zszywacz w wykonaniu antystatycznym przestały już być 
ewenementem. Tego typu wyposażenie pojawia się w ofercie coraz większej 
grupy firm, m.in. LAFOT elektronik czy Robotools. Pierwsza specjalizuje się 
w dystrybucji wszelkiej maści sprzętu biurowego – od koszulek na dokumenty, 
przez segregatory i skoroszyty, po półki i taśmy samoprzylepne. Druga dostarcza 
m.in. szczotki, butelki, obcinaczki i lampy inspekcyjne ESD. Ciekawostką w ofercie 
firmy Loktech jest z kolei sprzęt komputerowy i elektroniczny w wykonaniu 
antystatycznym, w tym m.in. myszki i kalkulatory. To jednak nie wszystko: na 
naszym rynku nie brak też producentów, którzy w wariancie ESD wykonują całe 
zestawy meblowe, m.in. biurka, krzesła, regały czy szafki.

Rys. 4   Aby zbudować prostą strefę EPA, wystarczy 
zapewnić odpowiednie połączenie 
i uziemienie pracownika oraz mat ESD 
Źrodło: ICD

Rys. 5   Torebki do transportu wrażliwych urządzeń 
mogą rozpraszać ładunki (kolor różowy) 
lub działać jak klatka Faradaya, chroniąc 
zawartość przed dostępem elektrycznością 
statyczną 
Źrodło: LAFOT elektronik






