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Wyłączny dystrybutor poliolefin SABIC®

SABIC®
Poliolefiny dla wymagających

Polietyleny
LDPE, LLDPE,
HDPE

Polipropyleny
HOMO, COPO,
RANDOM,
IMPACT

Polietyleny Metalocenowe
SUPEER™ (mLLDPE),
COHERE™ (POP), FORTIFY™ (POE)

PP Automo�ve
tworzywa dla
motoryzacji

Plastoplan Polska jest Państwa dostawcą tworzyw sztucznych dla motoryzacji, medycyny,
przemysłu elektrotechnicznego, opakowań i budownictwa. Wspólnie z producentami
o ugruntowanej pozycji możemy zaoferować Państwu szeroką ofertę tworzyw, które
spełnią Wasze wymagania.
Jesteśmy oﬁcjalnym dystrybutorem SABIC®, dzięki temu mamy w swojej ofercie pełną
gamę polietylenów oraz polipropylenów tego producenta:
Polietyleny | Polipropyleny | Polietyleny Metalocenowe | PP Automo�ve
Nasz zespół techniczny zajmie się Państwa projektem na wszystkich jego etapach i służy pomocą od momentu
projektu wyrobu, przez dobór surowców i narzędzi i parametrów przetwórstwa aż po kontrolę jakości. Własne
magazyny, rozwiązania logistyczne oraz doskonale wyposażone laboratorium są w stanie zaspokoić wszelkie
potrzeby.
Tworzywo, którego potrzebujesz czeka na Ciebie w naszym magazynie!

Plastoplan Polska Sp. z o.o. | Warszawa | +48 22 295 92 31 | biuro@plastoplan.pl | www.plastoplan.pl
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 Od redakcji 

Od redakcji
Oddajemy w Wasze ręce styczniowe wydanie czasopisma. Jest to drugie wydanie PlastNews
w formie e-gazety. Mamy nadzieję, że przyzwyczajacie się do tej nowej formy PlastNews’a. Nadal
znajdziecie w nim dobrze już znane działy, takie jak Wydarzenia, Nowości, Tworzywo wydania,
Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych itd.
Nowością jest Panel eksperta. W tym numerze, poza Kącikiem Nowych Technologii by Sygnis,
doszły inne, ciekawe publikacje. Rozpoczynamy cykl poświęcony tematyce gorących kanałów
przygotowany przez firmę A. Marciniak OT. O modyfikacji lepkości w przetwórstwie polipropylenu przy użyciu wosków Fischera-Tropscha napisał Jacek Łyżwa z firmy Plastoplan. O projektowaniu i budowaniu kanałów konformalnych przy użyciu systemów CAD napisali Marcin Antosiewicz
i Michał Krzysztoporski z firmy CAMdivision. Warto również zapoznać się z publikacjami firm: Wittmann Battenfeld o zużyciu energii przez wtryskarki i normie EUROMAP 60 oraz Sumitomo (SHI)
Demag o zaletach napędów bezpośrednich. Może to być szczególnie interesująca lektura w dobie
„szalejących” cen za zużycie prądu. Równie ciekawie zapowiada się cykl poświęcony chłodzeniu
w przetwórstwie tworzyw sztucznych, w pierwszym odcinku Tomasz Skawiński z firmy Coldteam
pisze o różnicach pomiędzy chillerami przemysłowymi a tymi do klimatyzacji.
Ponadto w numerze w dziale Narzędziownia publikujemy artykuł o zastosowaniu metody POKA
YOKA w formach wtryskowych. Sporo ciekawych artykułów znajdziecie w Poradniku przetwórcy
tworzyw sztucznych, jak chociażby tekst poświęcony temperaturze cylindra będącej istotnym parametrem procesu wtryskiwania czy kolejną część cyklu o ustawieniu parametrów wtrysku tworzyw
sztucznych – tym razem o temperaturze formy wtryskowej. Dlaczego należy suszyć tworzywa
sztuczne i w jakich przypadkach należy użyć suszarek, a kiedy odwilżaczy? Jakie nowości
w zakresie tych urządzeń są oferowane na rynku? O tym i innych aspektach procesu suszenia
można dowiedzieć się z artykułu pt. Suszarki i odwilżacze, czyli o procesie suszenia tworzyw
sztucznych.
Podobnie jak w przypadku ludzi, którzy w miarę upływu czasu nabywają zmarszczek, stają się
coraz słabsi, wbrew pozorom również i tworzyw sztuczna starzeją się i jest to ich jedna z nielicznych wad. Ludzie, aby ograniczyć skutki starzenia się, stosują różne kremy, terapie, a jak wygląda
anti-aging w przypadku tworzyw sztucznych? O tym można przeczytać w artykule poświęconym
stabilizatorom do tworzyw sztucznych.
Oczywiście nie zabraknie w tym wydaniu przeglądu, w tym numerze będzie on dotyczył systemów
chłodzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Zapraszamy wszystkich na naszą stronę www.plastnews.pl, gdzie niedługo pojawi się Katalog
Firm. Mamy nadzieję, że okaże się on przejrzysty i łatwy do wyszukiwania interesujących Was firm.
Podzielony został na 3 główne kategorie, a te na dalsze podkategorie dla lepszego usystematyzowania firm z szeroko rozumianego sektora tworzyw sztucznych. Firmy zapraszamy do kontaktu
z nami w celu zamieszczenia ich wpisów w Katalogu.
Zachęcamy również do darmowej e-prenumeraty PlastNews.
A teraz pozostaje mi tylko życzyć miłej lektury styczniowego wydania PlastNews.
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 Aktualności 

ORLEN Paliwa zainteresowany budową nowego Terminalu
Gazu Płynnego na terenie portu morskiego w Policach
z wykorzystaniem infrastruktury Grupy Azoty Polyolefins
ORLEN Paliwa, Zarząd Morskiego Portu Police oraz Grupa

o europejskim zasięgu powzięły za cel stworzenie inwestycji, która

Azoty Polyolefins podpisały list intencyjny dotyczący budowy

pozwoli na dynamiczny rozwój gospodarczy regionu, zapewni

przez ORLEN Paliwa Terminala Gazu Płynnego na terenie portu

nowe miejsca pracy oraz wzmocni bezpieczeństwo energetyczne

morskiego w Policach. W ramach współpracy wykorzystane

naszego kraju - mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodnio-

zostałoby nabrzeże budowane przez Grupę Azoty Polyolefins na

pomorsk. – Planowany Terminal Gazu Płynnego oraz realizo-

potrzeby projektu Polimery Police.

wane już strategiczne inwestycje w Policach i Świnoujściu oraz

Budowa Terminala Gazu Płynnego na terenach należących do
ZMPP miałaby obejmować w szczególności instalację składającą

Baltic Pipe sprawią, że Zachodniopomorskie ma szansę stać się
największym w Europie hubem chemiczno-surowcowym.

się z parku zbiorników – typu kriogenicznego i ciśnieniowych

– Tereny Portu Morskiego Police mają ogromny potencjał bizne-

oraz infrastruktury przeładunkowej dla obsługi drogą wodną,

sowy. Dla Grupy Azoty stanowią przede wszystkim niezawodne

drogową i kolejową. Terminal umożliwiałby odbiór propanu

zaplecze transportowe, a w niedalekiej perspektywie będą również

dostarczanego drogą morską i butanu dostarczanego drogą

odgrywać istotną rolę w funkcjonowaniu Polimerów Police – najwięk-

kolejową lub drogową oraz dalszą dystrybucję, na potrzeby dzia-

szej inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym.

łalności prowadzonej przez ORLEN Paliwa.

Jestem przekonany, że podpisany dziś list intencyjny otworzy przed

– Potencjalna inwestycja w Terminal Gazu Płynnego to szansa na

każdym z sygnatariuszy nowe możliwości rozwoju biznesu, a infra-

dalszy dynamiczny rozwój nie tylko spółki ORLEN Paliwa, ale całej

struktura wybudowana na potrzeby naszego projektu będzie mogła

Grupy ORLEN. Projekt ma szansę zapewnić nam dostęp do global-

zostać wykorzystana również przy okazji budowy Terminala Gazu

nego rynku propanu, stwarzając warunki zakupowe porównywalne

Płynnego ORLEN Paliwa – mówi Mariusz Grab, wiceprezes zarządu

dla największych graczy na rynku europejskim. Perspektywa zakupu

Grupy Azoty S.A., prezes zarządu Grupy Azoty Police.

kilkukrotnie większych wolumenów produktu, w stosunku do obec-

– Zarządy wszystkich portów zabiegają o wiarygodnych

nych możliwości, zagwarantowałaby spółce pozycję lidera w zakresie

inwestorów, którzy realizując swoje cele biznesowe równocze-

dystrybucji gazu płynnego na rynku krajowym. Dodatkowo stwarza-

śnie synergicznie wpływają na rozwój infrastrukturalny samego

łaby szansę poprawy warunków zakupowych oraz kosztów trans-

portu. Wybór Polic jako potencjalnej lokalizacji dla inwestycji

portu. Nowe źródło zaopatrzenia w gaz płynny to również istotne

ORLEN Paliwa potwierdza tylko atrakcyjność i konkurencyjność

zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – mówi

naszego portu, czwartego w Polsce pod względem wielkości

Jakub Opara, członek zarządu ds. Logistyki ORLEN Paliwa.

przeładunków – mówi Andrzej Łuc, prezes zarządu spółki Zarząd

– Kampanię inwestycyjną na Pomorzu Zachodnim. Podpisany

Morskiego Portu Police. Prace w zakresie budowy terminala

dziś list intencyjny to dowód, że mimo koronakryzysu wciąż dzia-

będą mogły być prowadzone wyłącznie w zakresie, który nie ma

łamy w kierunku rozwoju. Trzy polskie podmioty gospodarcze

wpływu na realizację inwestycji Polimery Police. I
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Oszczędność energii.
Nowa seria wtryskarek IntElect
Maksymalna wydajność- minimum zużycia energii
Zoptymalizuj swoją efektywność energetyczną. Nowa elektryczna wtryskarka z serii IntElect zużywa średnio 20% mniej
energii niż konwencjonalne wtryskarki elektryczne. Dzięki jej dynamicznym napędom z zaawansowanymi technologicznie
silnikami, jest bardziej ekonomiczna niż niejeden domowy sprzęt AGD!* Kolejna nowość: zmniejszenie wymiarów maszyny
średnio o 10% oraz niezwykle dynamiczny układ napędowy, który zapewnia maksymalną czułość- świetne zabezpieczenie
formy. Skorzystaj z naszego doświadczenia i niezawodnej kombinacji niemieckiej solidności produkcyjnej z innowacjami
japońskiej technologii, potwierdzonej liczbą 60,000 zainstalowanych maszyn na całym świecie.

1,1 kWh

2,4 kWh

* Zużycie energii przez dostępne na rynku czajniki elektryczne: ok. 2.4 kWh. IntElect 50-110, czas cyklu 7 s, waga wtrysku 1,3 g PP,
zużycie energii 1,1 kWh. Zdjęcia mają tylko charakter poglądowy.

poland.sumitomo-shi-demag.eu

 Aktualności 

Wtryskarki, wytłaczarki, granulaty
– targi PLASTPOL 2022 już na wiosnę
Jedna z najważniejszych europejskich imprez poświęconych

w Europie Środkowo-Wschodniej. W halach Targów Kielce

branży przetwórczej wraca w tradycyjnym, majowym terminie

zaprezentowane zostaną najnowsze maszyny i rozwiązania tech-

(24-27 maja br.) do Targów Kielce. XXVI Międzynarodowe Targi

niczne wiodących koncernów branżowych. Wiele z nich do dnia

Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL jak co

targów trzymane jest w ścisłej tajemnicy handlowej. Wystawią

roku skupią w sobie najnowsze zdobycze technologii i najcie-

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

kawsze oferty rynkowe.

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

Tworzywa sztuczne okazały się być cichym bohaterem

PLASTPOL to nie tylko maszyny i oferty zakupowe, ale także

pandemii. Jeszcze w 2019 roku przewidywano, że ludzkość

spotkania, seminaria, kursy, a co za tym idzie możliwość spotkania się

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

twarzą w twarz i wymiana doświadczeń na polu biznesowym i zawo-

liów. Tymczasem obecnie dla wszystkich oczywistym jest,

dowym z ekspertami z całego świata. Taki i w tym roku na uczest-

że tworzywa sztuczne są jedynym materiałem nadającym się

ników czekają seminaria PLASTECH-INFO przygotowane przez

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

portal Tworzywa.pl, podejmujące temat rozwoju technologii przetwór-

niejsze sterylnych opakowań i produktów pierwszej potrzeby.

stwa tworzyw sztucznych oraz spotkania biznesowe, w tym rozpo-

To w jednoznaczny sposób wpłynęło między innymi na zmianę

czynająca wydarzenie, coroczna konferencja prasowa przygotowana

postrzegania plastiku przez opinię publiczną.

przez stowarzyszenie PlasticsEurope Polska. Przy okazji targów

Kieleckie Targi PLASTPOL już od ćwierć wieku są centralnym
punktem spotkań biznesu i dialogu krajowych i światowych

organizatorzy przygotowali także serie szkoleń i prezentacji podejmujących szeroko pojętą tematykę branży tworzyw sztucznych.

koncernów sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy

PLASTPOL okazją do rywalizacji
Towarzyszący targom PLASTPOL konkurs OMNIPLAST, popularyzujący wiedzę dotyczącą tworzyw sztucznych i technologii
ich przetwórstwa wraca na Międzynarodowe Targi Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych PLASTPOL. Konkurs skierowany jest do
wszystkich firm będących wystawcami 26. edycji targów. Trzej
najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody o łącznej wartości 12 tys. zł.
Przy okazji tegorocznej edycji PLASTPOLU rozdane zostaną też
Medale Targów Kielce. Jury składające się ze specjalistów i znawców
branży wybierze najlepszy produkt, ale nagrody i wyróżnienia przyznane zostaną także za najlepsze stoisko i sposób prezentacji.
Wręczenie odbędzie się podczas uroczystej gali Platinum Plast.
Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia. I

Polimery Police będą droższe o 72 mln EUR
W dniu 25 stycznia br. roku zarząd Grupy Azoty Polyolefins

mienia. Zgłoszone przez generalnego wykonawcę propozycje zmian

S.A. podjął uchwałę w sprawie warunkowego zawarcia aneksu

pokazały jak wymagający był 2021 rok. W tym kontekście cieszy

do umowy z generalnym wykonawcą projektu Polimery Police,

osiągnięty w 2021 roku postęp rzeczowy, który wynosi 83% – mówi

firmą Hyundai Engineering. Decyzja ta kończy wieloetapowy

dr Andrzej Niewiński, prezes zarządu Grupy Azoty Polyolefins S.A.

proces, wymagający oceny formalnej, merytorycznej oraz nego-

Warunkowa zgoda na zawarcie aneksu nr 3 stanowi konse-

cjacji. Aneks nr 3 finalnie przewiduje:

kwencje zgłoszonych przez generalnego wykonawcę propozycji

• zwiększenie wynagrodzenie wykonawcy o kwotę 72,48 mln EUR,

zmian o wydłużenie kontraktu EPC o 196 dni, dodatkowe wyna-

• wydłużenie harmonogramu realizacji projektu o 6 miesięcy

grodzenie w kwocie 150 mln EUR oraz zmiany w obszarze tech-

• zmiany w obszarze technicznym.

nicznym projektu. Zgłoszone propozycje zmian spowodowane

Wynegocjowane warunki zostały pozytywnie zaopiniowane
także przez podmioty i instytucje finansujące oraz ich doradców.
– Podjęte decyzje zbliżają nas do zakończenia trudnego procesu
negocjacyjnego oraz formalnego potwierdzenia osiągniętego porozu-

8

były przede wszystkim wpływem pandemii COVID-19 na realizację projektu Polimery Police.
Do zawarcia aneksu nr 3 niezbędna jest zgoda walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki Grupa Azoty Polyolefins. I
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CHILLERY TO NASZA SPECJALNOŚĆ
Coldteam Sp. z o.o., ul. Hutnicza 36, 81-061 Gdynia, tel.: +48 58 620 88 64

 Aktualności 

Zmiana strategii marki Grupy WITTMANN
do tej pory strategię dwóch marek: WITTMANN dla wszystkich
produktów wokół wtryskarek oraz WITTMANN BATTENFELD dla
wtryskarek i procesów formowania wtryskowego. Aby podkreślić znaczenie wtryskarek dla przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa, początkowo wybrano i stosowano w komunikacji nazwę
WITTMANN BATTENFELD.
W ostatnich latach znacznie wzrosło znaczenie przewagi konkurencyjnej koncernu, jaką jest możliwość oferowania "kompletnych rozwiązań z jednej ręki". W związku z tym przewaga ta ma
być teraz szczególnie podkreślona poprzez jednolite oznaczenie
marki i kolorystykę dla całego asortymentu produktów.
Dlatego też Grupa WITTMANN zdecydowała się na stosowanie w przyszłości logo WITTMANN we wszystkich swoich
Grupa WITTMANN postanowiła zmienić swoją dotychczasową strategię marki, łącząc strategię dwóch dotychczasowych
marek w jedną, aby podkreślić w komunikacji przewagę, jaką
daje możliwość oferowania kompletnych rozwiązań systemowych z jednego źródła.

działaniach reklamowych i liniach produktów.
Zmiana wyglądu zewnętrznego ma rozpocząć się 1 stycznia br.
i zakończyć się przed targami K w październiku 2022 roku.
W związku ze zmianą strategii marki nie będzie żadnych zmian
w organizacji firm w ramach Grupy WITTMANN. Wszystkie

Wraz z włączeniem maszyn Battenfeld do rozszerzonej oferty

nazwy firm pozostaną niezmienione. I

produktowej grupy WITTMANN firma konsekwentnie realizowała

SABIC podpisał MOU z Saudi Aramco i PKN Orlen
SABIC podpisał Memorandum of Understanding
z Saudi Aramco i PKN Orlen w sprawie zbadania
potencjalnych projektów rozwoju lub ekspansji
petrochemicznej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.
Porozumienie umożliwi zbadanie kilku potencjalnych możliwości współpracy i inwestycji, w tym
budowę nowego zakładu produkcji chemicznej
w Polsce, rozbudowę kilku istniejących aktywów
oraz budowę nowego krakera na skalę światową.
– Przez ponad 40 lat i w każdym regionie, podejście firmy SABIC oparte na współpracy budowało
długotrwałe relacje, dostarczało innowacyjne rozwiązania i tworzyło wzajemną wartość. Dzięki połączeniu skali, wiedzy i technologii trzech wiodących
na świecie firm, to MOU umożliwia nam identyfikację
i ocenę możliwości ambitnego i zrównoważonego
wzrostu – powiedział Abdulrahman Al-Fageeh, wiceprezes SABIC ds. petrochemii
Po zakończeniu fazy poszukiwawczej i jeśli strony
zgodzą się na realizację jakiegokolwiek potencjalnego projektu petrochemicznego, zawrą odrębną
umowę o wspólnym rozwoju projektu („JDA”). I
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Nowy barwnik LANXESS zwiększa bezpieczeństwo pod maską
Koncern LANXESS, producent specjalistycznych chemika-

barwienia mieszanek w centrum technicznym tworzyw sztucznych

liów, opracował nowy barwnik, który może być stosowany do

w Dormagen, testując go pod kątem przydatności w przetwórstwie

trwałego barwienia poliamidów (PA) i innych tworzyw sztucznych

plastików – podkreśla dr Lars May, szef działu Application Techno-

na kolor pomarańczowy RAL 2003. Rozpuszczalny barwnik

logy Plastics w jednostce biznesowej LANXESS Polymer Additives.

organiczny Macrolex Orange HT cechuje wysoka stabilność

Poza zastosowaniami wysokonapięciowymi Macrolex

termiczna, odporność na światło i warunki atmosferyczne, jak

Orange HT można też stosować do barwienia innych wysoko-

również wyjątkowa siła koloru i połysk.

jakościowych produktów z tworzyw sztucznych (np. obudów

W odróżnieniu od większości konwencjonalnych barwników,

narzędzi czy urządzeń elektronicznych) oraz plastików technicz-

Macrolex Orange HT sprawdza się nie tylko w przypadku PA, lecz

nych do produkcji części zamiennych i strukturalnych pojazdów.

także innych popularnych plastików, takich jak poliwęglan (PC) lub
polisulfid fenylenu (PPS), które ze względu na wysokie temperatury
przetwarzania są zwykle trudne do barwienia. Nowy, bezhaloge-

Kolor sygnałowy ostrzega o potencjalnym
niebezpieczeństwie

nowy kolorant zapewnia konsekwentnie wysoką jakość i precyzję

Pojazdy o napędzie elektrycznym są w oczywisty sposób

barwienia (dE ≤ 0,7), co jest szczególnie ważne w przypadku

wystawione na wyższe napięcia i prądy niż samochody spali-

odcieni koloru pomarańczowego. Różnica koloru na poziomie

nowe. W obwodzie akumulatorów napięcia prądu stałego (DC)

dE<1 zwykle jest niedostrzegalna dla ludzkiego oka. Ponadto

dochodzą do 400 V, a w obwodzie silnika występują napięcia

nowy „wysokonapięciowy pomarańcz” LANXESS jest wydajny

prądu przemiennego (AC) do 1000 V, przy czym napięcia AC

z perspektywy kosztowej dzięki wysokiej intensywności koloru.

przekraczające 42 V i napięcia DC przekraczające 60 V są już

– Nasze nowe produkty przetestowaliśmy już w rzeczywistych

uważane za potencjalnie zagrażające życiu.

warunkach. We współpracy z jednostką biznesową LANXESS

Z tego powodu komponenty napędu elektrycznego znajdu-

High Performance Materials używaliśmy Macrolex Orange HT do

jące się pod napięciem oznacza się jaskrawopomarańczowym
kolorem – wtedy szybko i łatwo je zidentyfikować. W ten sposób
nowy produkt Macrolex Orange HT pomaga zminimalizować
ryzyko wypadków podczas obsługi silników elektrycznych.

Barwniki, pigmenty i preparaty pigmentowe
do szerokiej gamy zastosowań
Barwniki LANXESS z gamy Macrolex oferują szeroki zakres
potencjalnych zastosowań i dobrą kompatybilność z wieloma
rodzajami polimerów i procesów produkcyjnych. Spełniają
również liczne wymogi prawne dotyczące stosowania w opakowaniach do żywności czy zabawkach dla dzieci. I

Nowy masterbacz od Gabriel-Chemie umożliwia zrównoważoną
produkcję siedzisk stadionowych
Firma Chemie Group, we współpracy z GSM Sella i Aurora Kunststoffe GmbH, opracowała nowy masterbacz do produkcji siedzeń
stadionowych.
Nowy masterbacz dla poprzemysłowego PA66 do produkcji siedzeń stadionowych gwarantuje odporność, wytrzymałość mechaniczną i trudnopalność, jak również estetyczny wygląd i niezbędną odporność na długotrwałe działanie promieni UV oraz inne agresywne czynniki atmosferyczne, zgodnie z surowymi międzynarodowymi normami regulującymi bezpieczeństwo na stadionach.
Owocem tej udanej współpracy jest wyprodukowanie 30 000 nowych krzesełek stadionowych.
– Fakt, że dzięki naszej technologii masterbaczy i zdolności do opracowywania innowacji w branży foteli sportowych, jest wynikiem
wieloletniego doświadczenia i obecności na rynku. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że ta współpraca doprowadziła do tak udanego
produktu i jesteśmy dumni z bycia partnerem tak profesjonalnych firm – komentuje Angelo Bottaro, corporate business development
manager w Gabriel-Chemie Group. I
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Rozwiązania powierzchniowe Oerlikon Balzers przyczyniły się
do przyznania nagrody producentowi samochodów premium
Oerlikon Balzers, dostawca zaawansowanych rozwiązań
powierzchniowych, dostarczył urządzenia do powlekania i rozwią-

sitodruk i tampodruk oraz znakowanie laserowe, aby jeszcze bardziej
zwiększyć zakres możliwych do uzyskania funkcjonalności.

zania do procesu metalizacji części z tworzyw sztucznych do fabryki

Proces ePD zużywa bardzo mało energii i nie wytwarza odpadów,

Grupy BMW w Landshut. Technologia ePD opracowana przez

co czyni go przyjaznym dla środowiska i opłacalnym – co jest

firmę Oerlikon Balzers wykorzystuje innowacyjne funkcje i sposoby

szczególnie cenione przez firmy skupiające się na zrównoważo-

projektowania oraz jest zgodna z przepisami środowiskowymi

nych procesach produkcyjnych. Jest również zgodny z rozporzą-

REACH. We wrześniu Grupa BMW zdobyła nagrodę Grand Award

dzeniem REACH, wprowadzonym przez Unię Europejską, którego

za innowacyjną koncepcję zastosowania tworzyw sztucznych

celem jest przede wszystkim ograniczenie stosowania szkodliwych

w całkowicie nowym, w pełni elektrycznym, kompaktowym SUVie

substancji, takich jak sole kobaltu, kwas borowy i nikiel.

– BMW iX. Do przyznania tej prestiżowej nagrody przyczyniły się
zarówno trwałe, przezroczyste powłoki sensorów, jak i powłoki na
narzędziach do formowania firmy Oerlikon Balzers – zastosowane

Innowacyjne, nowe funkcje dla nowej generacji
pojazdów samochodowych
Dzięki systemowi powłok INUBIA, który spełnia wymagania prze-

w produkcji nowo zaprojektowanej atrapy chłodnicy.
Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska to kluczowe

mysłu motoryzacyjnego i może być bezproblemowo zintegrowany

aspekty strategii Grupy Oerlikon. Będąc jednym z działań rozwo-

z produkcją seryjną, Grupa BMW oferuje swoim klientom wysokiej

jowych, Oerlikon Balzers opracowuje dla swoich klientów rozwią-

jakości, metalizowane części z tworzyw sztucznych. Interaktywna

zania w zakresie systemów powlekania, w celu realizacji tej stra-

komunikacja między pojazdami będzie miała znacznie większą rolę

tegii, a także z zamiarem odgrywania istotnej roli w ochronie

do odegrania w jeździe autonomicznej, a technologia ePD to rozwią-

zasobów i znacznej redukcji emisji CO2. Innowacyjne funkcje

zanie, które pozwala pojazdom „rozmawiać” ze sobą, zapewniając

i projekty mają do odegrania kluczową rolę w rozwoju przyszłych

jednocześnie ich atrakcyjność wizualną. Jednym z przykładów

generacji pojazdów samochodowych, a Grupa BMW wykorzy-

są powłoki systemów wspomagania kierowcy, transparentne dla

stuje zrównoważoną technologię ePD firmy Oerlikon Balzers

wiązki radarowej, które ułatwiają instalację czujników radarowych

w produkcji nowego, w pełni elektrycznego samochodu BMW iX.

za kratkami pokrytymi ePD, w celu pomiaru odległości od poprzedzającego pojazdu. Ta specjalna technologia produkcji może być

ePD – to czysty, zgodny z normami REACH,
proces charakteryzujący się niskim zużyciem energii

również wykorzystana do wytwarzania elementów pojemnościowych lub niewidocznych, bądź półprzezroczystych, uzupełniających

ePD zawierający powłokę PVD (Physical Vapour Deposition) dla

design nowoczesnych pojazdów. Powłoki są trwałe i odporne na

części projektowych to pionierski, przyjazny dla środowiska proces

zarysowania oraz mogą być transparentne, co pozwala na umiesz-

powlekania, który może być stosowany wszędzie tam, gdzie wyma-

czanie symboli graficznych na podświetlanych przyciskach.

gane są wysokiej jakości powierzchnie o metalicznym wyglądzie
na elementach z tworzyw sztucznych. Trójwarstwowa struktura,
złożona z lakierów UV i powłoki PVD, to przełomowe podejście do
nowo projektowanych elementów z polimerów stosowanych w elek-

Powlekane narzędzie do formowania części
nadwozia (zwanej nerką), zapewnia wysoką
niezawodność procesu

trycznych lub hybrydowych pojazdach. Projektanci i inżynierowie

Firma Oerlikon Balzers dostarcza również rozwiązanie

mogą łączyć ePD z innymi technologiami, takimi jak druk cyfrowy,

powierzchniowe dla formy wtryskowej elementu (kidney) nowego
modelu BMW iX, która jest produkowana przez firmę Summerer
Technologies. We współpracy z producentem form wtryskowych, wybrano powłokę BALINIT FUTURA NANO. Ze względu
na wysoką twardość, zapewnia ona bardzo wysoką odporność na zarysowania i ścieranie. Ponadto, powłoka gwarantuje wysoką jakość powierzchni, dzięki lepszemu wypełnieniu
formy i łatwiejszemu rozformowaniu. W ten sposób zmniejszają
się utrzymania, forma może być czyszczona bez obaw o zarysowanie powierzchni. W rezultacie cały proces produkcyjny jest
wysoce ekonomiczny i niezawodny.
Podczas 20 edycji konkursu „SPE Automotive Awards” Grupa
BMW zdobyła nagrodę Grand Award w kategorii produkcji
elementów zewnętrznych z tworzyw sztucznych za innowacyjną
koncepcję zastosowaną w atrapie chłodnicy modelu BMW iX. I
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DYSFUNKCJE OPERACYJNE. CZ. 1

Planowanie – chaos w realizacji
zlecenia produkcyjnego
Proces planowania jest najważniejszym procesem w organizacji. W przenośni można stwierdzić, że
jest „jak serce w naszym ciele”. Gdy źle funkcjonuje, efekty widać w każdym innym procesie. Każda
operacja, mam tu na myśli wszystkie procesy, które sprawiają, że dostarczone zamówienie, przetwarza się w wyrób bądź towar wysłany do klienta, działa na kilku ważnych stykach z innymi procesami.
Zanim przejdziemy do konkretnych opisów „pacjentów”, czyli realnych sytuacji w firmach, chciałabym
to mocno podkreślić, chaos na początku tego działania powoduje chaos w całej operacji.

Dorota Bieniek
DIR Consulting
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OPERACJA, W UJĘCIU PROCESOWYM:
– obsługa klienta,
– planowanie,
– przygotowanie produkcji (komponenty do produkcji, podmontaże, przezbrojenia, w tym regulacja
robotów),
– produkcja (wszystkie procesy produkcyjne z montażem, pakowaniem, znakowaniem włącznie),
– logistyka wewnętrzna (dowożenie surowca, opakowania pod maszynę, do miejsca montażu
opakowania itp., wywożenie wyrobu gotowego),
– technologia definiowanie parametrów procesowych, z próbami nowych surowców i nowych
procesów wytwórczych włącznie,
– jakość operacyjna – definiowanie standardów jakościowych, reklamacje,
– utrzymanie ruchu, awarie, planowanie konserwacje, w tym narzędzi, jak formy, głowice i roboty,
optymalizacja pracy robotów, utrzymanie infrastruktury produkcji, tj. woda, powietrze, prąd,
– zakupy – surowce, półprodukty, opakowania, negocjacje cenowe,
– magazyn, składowanie surowców, przygotowywanie kompletacji surowców do zamówień,
opakowań, etykiet itp., składowanie wyrobu gotowego, kompletacja do wysyłek,
– logistyka – transport, organizowanie i planowanie wysyłek.

Operacja – co to takiego?

przemieszczenia materiału już przygotowanego „gdzieś”

Patrząc na to, czym zajmują się wszystkie procesy w całym

na produkcję lub z powrotem do magazynu. To powoduje

łańcuszku realizacji zamówienia, łatwo sobie wyobrazić, co się

przerwę i przestój zanim ponownie ruszymy koszty większe

dzieje, gdy na początku coś pójdzie nie tak. Wrzucenie nowego
zlecenia poza kolejkę już oczekujących zleceń do realizacji powo-

niż zysk ze wrzutki.
– Logistyka wewnętrzna (dowożenie surowca, opakowania

duje destrukcję w następujących obszarach:

pod maszynę, do miejsca montażu itp. wywożenie wyrobu

– Obsługa klienta – konieczność szybkiego wprowadzenia zle-

gotowego) – konieczność wywiezienia surowca spod

cenia, ryzyko popełnienia błędu.

maszyn i przywiezienie innego, olbrzymie ryzyko błędu,

– Planowanie – rozsypanie całego przygotowanego planu pro-

dodatkowa praca.

dukcji, przesuwanie innych zleceń na inne terminy realizacji,

– Utrzymanie ruchu, awarie, planowanie, konserwacje w tym

w tej sytuacji któryś z klientów zostanie gorzej obsłużony, czyli

narzędzi, takie jak formy, głowice i roboty, optymalizacja pracy

ktoś czegoś nie dostanie na czas.

robotów, utrzymanie infrastruktury produkcji, tj. woda, powie-

– Przygotowanie produkcji (komponenty do produkcji, pod-

trze, prąd – jeśli nie ma kiedy zrobić wrzutki to skraca się czas

montaże, przezbrojenia w tym regulacja robotów) – tu

na realizację planowanych konserwacji lub je przenosi na

się dopiero zaczyna chaos. Forma już założona, musi zostać

tzw. „międzyczas”, czyli na bliżej nieustalony czas, bo „trzeba

zdjęta, roboty ustawione, a trzeba je przestawić, materiał już

zrobić to zlecenie, gdyż to ważny klient”.

przygotowany musi „gdzieś” zostać odłożony i na szybko

– Zakupy – surowce, półprodukty, opakowania, negocjacje

trzeba przygotować coś nowego. Olbrzymie ryzyko błędu

cenowe – konsumpcja materiału ponad wyliczone stany mini-

i pomyłek, w sumie koszt zmian większy niż koszt wyproduko-

malne. Może się tak stać, że przyjęcie wrzutki uniemożliwi

wania wrzutki.

wykonanie zlecenia dla innego klienta, któremu już potwierdzi-

– Produkcja (wszystkie procesy produkcyjne z montażem,

liśmy termin realizacji. W efekcie musimy szybko kupić suro-

pakowaniem, znakowaniem włącznie) chaos związany

wiec nawet po wyższej cenie, bo jest ryzyko, że nie dotrwamy

z koniecznością przeorganizowania ludzi na inne stanowiska,

do najbliższej dostawy.
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– Magazyn, składowanie surowców, przygotowywanie kompletacji surowców do zamówień, opakowań, etykiet itp.,
składowanie wyrobu gotowego, kompletacja do wysyłek –
trzeba rzucić wszystko i na szybko zrobić kompletacje dla
produkcji.

WDROŻONE ROZWIĄZANIE
1. Dokonano analizy wykonanej produkcji (w ilościach) na
każdej z maszyn w ujęciu miesięcznym.
2. Przeanalizowano wskaźnik wykorzystania maszyn TRS
ilość godzin pracy maszyny / czas zaplanowany, jest to

– Logistyka – transport organizowanie i planowanie wysyłek

czas pracy wynikający z kalendarza po odjęciu awarii,

– konieczność przeorganizowania wszystkich wysyłek pod

przeglądów, przezbrojeń, oczywiście czas ten zawiera

klienta ze wrzutki lub wysyłka ekstra. W każdym z tych przy-

postoje z powodu braku zleceń.

padków generowane są dodatkowe koszty. Nie mówiąc już
o zmianiach w planie załadunku i rozkładu dla magazynu.

3. Określono ilości mocy produkcyjnych vs. ilość typowych,
dostępnych zdolności wytwórczych. W przypadku jednego
z urządzeń wykorzystanie wynosiło 20%, inne miały 100%.

Przyczyny chaosu

4. Przeanalizowano, jakie produkty mają być oferowane

Słowem chaos i destrukcja, ale zadowolony handlowiec, bo

nowym klientom i na jakich maszynach ewentualnie będą

jego klient dostał produkt. Może mniej będzie inny, którego klient

produkowane. Złożono to z zakładanym wzrostem sprze-

nie dostanie na czas. Skoro wiemy, jakie szkody wprowadza
wrzutka planistyczna to przyjrzyjmy się jej wnikliwe.

daży.
5. Okazało się, że na maszynach najbardziej obłożonych

Niestety nie tylko wrzutki paraliżują proces planowania i reali-

również będą produkowane nowe wyroby – zbadano co

zacji zlecenia, drugi inicjator chaosu to dysfunkcja na styku

trzeba zrobić, jakie modernizacje, zmiany zakupy oprzyrzą-

procesu operacja / procesy wspierające. Czym są procesy wspie-

dowania – w tym matryc, aby wykorzystać te urządzania,

rające? To dział sprzedaży, finanse, dział rozwoju, BHP i ochrona

które mają jeszcze wolne moce.

środowiska, kadry i płace, czasem też jest oddzielny dział rozliczeń wystawiający faktury, WZ. O nim opowiemy później.

6. Biorąc pod uwagę fakt, że nie ma pewności czy plan
wzrostu sprzedaży będzie wykonany, ale uwzględniając
konieczność szybkich, krótkich serii produkcyjnych dla

Wrzutka planistyczna

nowych klientów, które nie mogą zaburzać normalny rytm

Wrzutka planistyczna, pojawia się w kilku sytuacjach:

produkcji, dedykowano jedną maszynę na tak zwane

– Mamy problem jakościowy, klient zgłasza reklamację – zgodnie

wrzutki planistyczne.

ze zdrowym rozsądkiem, jeżeli ewidentnie błąd jest po naszej

7. Ustalono, że jeśli nie ma zamówień dla nowych klientów

stronie musimy jak najszybciej uruchomić produkcję i wysłać

w tzw. szybkiej ścieżce, planista może uruchomić standar-

dobry wyrób do klienta. Tutaj nie ma co się rozwodzić, należy

dowe zlecenie na tej maszynie, jednak gdy ma „wrzutkę”

się zmobilizować i dokonać przeplanowania produkcji i ręcznie

ma ona pierwszeństwo na tym urządzeniu.

zarządzać całym procesem, żeby nie popełnić z pośpiechu

8. Magazyn również realizował dostawy tzw. szybkiej ścieżki

jeszcze większego błędu. Nie ma nic gorszego. Słowem

dla surowców i opakowań w pierwszej kolejności. Aby

szybko, ale skutecznie i z rozwagą.

nie było pomyłek przy przygotowaniu materiału, magazyn

– Wrzutka handlowa – nowy klient, handlowiec obiecał szybką
realizację zlecenia bez konsultacji z planista. Jeżeli strategia

wydzielił oddzielną strefę dla materiału wrzutek na tej
maszynie.

firmy koncentruje się na zdobyciu jak największej liczby

REZULTAT KOŃCOWY: wzrost sprzedaży 50% w zakresie

nowych klientów, to polecam rozwiązanie z poniższego

nowych klientów. Po roku 70% z nich dalej kupuje w tej firmie.

przykładu.

Dwóch klientów zyskało status VIP, korzystając z bazy planowanych zakupów, dokupiono dwie maszyny, na których była reali-

Przykład

zowana produkcja tylko dla nich.

FIRMA: przetwórstwo tworzyw sztucznych, wytłaczarki praca
5 dni w tygodniu x 3 zmiany.

– Wrzutka handlowa – stary klient – klient ma problem prawdo-

PROBLEM: chaos w terminach realizacji zleceń, przesuwane
terminy realizacji, wrzutki związane z nowymi klientami.

podobne ze swoim drugim dostawcą, ma niski stan zapasów
lub tez po prostu zapomniał złożyć zamówienie. Zwyczajnie

DIAGNOZA: Organizacja nieprzygotowana na zmianę

ratujemy mu sytuację. Argumentujemy, że to zwiększa lojal-

modelu planistycznego, nowa strategia handlowa nie

ność klienta do dostawcy, na którym może polegać. Nic

została skonfrontowana z możliwościami produkcyjnymi

bardziej mylnego. Badania dowodzą że tylko 2% klientów

i dotychczasowym schematami działania planowania.

wyróżnia tę opcję w relacji ze swoim dostawcą. Jak widać
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kolejny mit, który objawia się pozostawieniem kosztów

2. Jeśli jakieś zlecenie ma być przyśpieszone lub z końca

w naszej organizacji. Jak można podejść do tematu zostanie

kolejki staje się konieczne do natychmiastowej realizacji,

przedstawione poniżej.

klient wskazuje zlecenie i jego pozycję, jaka może zostać
opóźniona kosztem tej wrzutki.

Przykład

3. Zlecenia są dostarczane tylko jako kompletne, tj. wszystkie

FIRMA: procesy montażowe, branża stolarka okienna, praca
7 dni w tygodniu x 3 zmiany.

pozycje muszą zostać wyprodukowane, aby były dostarczone.

PROBLEM: chaos w terminach realizacji zleceń, przesu-

4. Dostawy są raz w tygodniu, dwa dni przed dostawą dział

wane terminy realizacji, wrzutki związane z ratowaniem sytu-

zakupów klienta dostaje pełną listę wysyłkową z pozy-

acji u klienta. Częste zmiany w ilościach i kolejności realizacji

cjami, które zostaną dostarczone.

zleceń klienta. Stałe prośby o wysyłki poszczególnych pozycji

Od tego momentu nie ma problemów, ani z tym co zostanie

z różnych zamówień. Problemy z realizacją innych zleceń, trud-

dostarczone, ani które zamówienia, a jak jest coś poza kolejką

ności w dostawach na czas dla innych klientów, bo wrzutki zmie-

klient odbiera towar własnym transportem.

niają trasy zaplanowanych dostaw
DIAGNOZA: Organizacja nie ustaliła standardu obsługi
zamówienia z tym klientem. Kilka lat temu, gdy firma była
mała, a ten klient jednym z największych ich odbiorców,

Podsumowanie

miał status VIP, wszelkie życzenia i zmiany były realizowane

Jeśli Państwo borykacie się z tematami wrzutek zachęcam do

praktycznie od ręki. W ciągu kilku lat sytuacja się zmieniła,

spróbowania wdrożenia rozwiązań jak powyżej lub ich pochod-

obrót z tym klientem szacowano na poziomie klient „średni”

nych. Jedno jest pewne, że jest to element znakomicie utrudnia-

- nie kupował nowych produktów, zachował dawne nawyki

jący realizację innych zleceń. A przecież każdy klient jest ważny.
W następnym odcinku będzie więcej o tym jak styki innych

we współpracy.

procesów mogą wpływać na dysfunkcje w planowaniu. Podzielę

WDROŻONE ROZWIĄZANIE
1. Realizacja zleceń jest wykonywana zgodnie z kolejką, jakie

się również informacjami o systemach MES mających wspierać
planowanie, może też będzie to dla Państwa inspirujące. I

wpływają do firmy.
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KĄCIK NOWYCH TECHNOLOGII BY

Druk 3D a design użytkowy
– Rock.01
Era drukarek 3D rozpoczęła się jeszcze w poprzednim wieku i nieprzerwanie trwa do dzisiaj. W zasięgu
możliwości przedsiębiorstw i konsumentów pojawia się coraz więcej rozwiązań wykorzystujących
niestandardowe materiały do druku przestrzennego i samego designu użytkowego.

Zdjęcia: Kohler

ZAJRZYJMY DO ŁAZIENKI
Przykładem firmy wykorzystującej druk 3D z połączenia
porcelany i mosiądzu jest Kohler, wiodący producent artykułów
kuchennych i łazienkowych, który w ostatnim czasie połączył
swoje siły z amerykańskim artystą Danielem Arshamem.

czy uchwyty na ręczniki. W internetowych repozytoriach plików

Ta współpraca dała początek niezwykłemu projektowi
umywalki Rock.01 wykonanej za pomocą druku 3D z porce-

możemy bez problemu znaleźć modele takich przedmiotów
i wydrukować je samemu.

lany szklistej oraz ręcznie odlewanego mosiądzu, symbolizując

Druk 3D coraz śmielej wchodzi do świata designu. Technologia

tym samym sojusz nowych technologii z tradycyjnymi metodami

druku 3D pozwala na zautomatyzowane tworzenie obiektów

wytwórczymi.

o nieosiągalnych wcześniej kształtach i geometriach. Projektanci

„To nowe spoczywa na starym i uważam to za niewiarygodnie
poetyckie” – Daniel Arsham.

coraz chętniej sięgają po tego typu rozwiązania. Przykładem
może być asortyment firmy GROHE – baterie łazienkowe Allure

Poziom skomplikowania projektu asymetrycznego korpusu

Brilliant oraz Atrio, obie w wariancie Icon 3D. Połączenie pracy

umywalki uniemożliwił wykonanie go z użyciem tradycyjnych

inżynierów i designerów pozwoliło na uzyskanie form, które

metod wytwórczych. Dla technologii addytywnych nie stanowiło

dotąd pozostawały wyłącznie w sferze wyobraźni. Baterie wyko-

to przeszkody. Ostateczny proces wytwórczy obejmuje nieprze-

nane zostały ze sproszkowanej, szlachetnej stali nierdzewnej

rwane siedem i pół godziny drukowania, a każdy wydrukowany

i zachwycają surowym, futurystycznym designem. I

model jest jedyny w swoim rodzaju. Rock.01 został zaprezentowany po raz pierwszy na targach Design Miami 2021 jako limito-

Literatura:

wana edycja 99 sztuk.

1. 3D natives, artykuł: https://www.3dnatives.com/rock01-evier-051120213/

W przestrzeniach łazienkowych mogliśmy już spotkać się
z przedmiotami wyprodukowanymi z użyciem addytywnych
metod wytwórczych. Były to jednak małe gadżety użytkowe, jak
mydelniczki, przyrządy służące do wyciskania pasty, kubeczki
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2. Design Anthology, artykuł: https://design-anthology.com/story/kohler-danielarsham-rock01
3. Domolubni, artykuł: https://domolubni.pl/druk-3d-cyfrowe-wyswietlacze-jakwygladaja-i-co-oferuja-baterie-przyszlosci/
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1.75 milimetra bliżej gwiazd
W tym roku świat tworzywowego druku 3D świętować będzie, choć prawdopodobnie na oddzielnych bankietach, dwie ważne „trzydziestki”. W 1992 – w czasie gdy w Polsce uruchomiono pierwszą
sieć telefonii komórkowej, a nasza reprezentacja piłki nożnej wracała z Barcelony z olimpijskim srebrem – firma Stratasys wprowadzała na rynek swoją pierwszą drukarkę FDM, a konkurencyjna DTM
Corporation (obecnie funkcjonująca pod sztandarem 3D Systems) sprzedała właśnie swoją pierwszą
maszynę SLS. I choć trzydzieste urodziny to jeszcze nie czas na podsumowanie z prawdziwego zdarzenia, pozwolę sobie jednak – jako osoba spoza branży i zaledwie użytkownik końcowy wydruków 3D
– na okolicznościowy toast czy może raczej krótką refleksję.

Stefan Król

T

rochę subiektywną i z całą pewnością
romantyczną, bo technologie przyrostowe

są dla mnie tym, czym wynalazki z książek
Verne’a dla naszych pradziadków - fantastycznym snem, który za mojego życia nie
tylko staje się jawą, ale i trafia pod strzechy.
Z tymi strzechami to oczywiście drobna przesada. Nie do końca wierzę w to, że drukarki
3D zagoszczą wkrótce w naszych domach,
tak jak kiedyś zrobili to ich „dwuwymiarowi
wstępni”. Obsługa tego typu urządzeń pewnie
zawsze wymagać będzie elementarnej wiedzy
inżynierskiej (choćby na poziomie nastoletnio-hobbystycznym), a zadowalający efekt
końcowy żądać będzie ofiar z dziesiątek nieudanych prób i wielu godzin „zmarnowanego”
czasu. Poza tym, jak to mawiał mój nieodżałowanej pamięci stryj, żeby napić się piwa,
nie trzeba od razu kupować browaru. Albowiem jestem przekonany, że druk 3D stanie
się rzemiosłem XXI-ego wieku z wyraźną aspiracją do miana rzemiosła artystycznego. I tak
jak dziś chodzimy do fryzjera, czy do krawca,
tak w najbliższej przyszłości zaglądać będziemy
do majstrów - lepszych i gorszych - specjalizujących się w drukowaniu przestrzennym.
Dlaczego? Między innymi dlatego, że jesteśmy
społeczeństwem jednostek, które coraz więcej
uwagi przywiązują do podkreślania swojej indy-
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widualności i wyróżniania się z barwnego przecież tłumu. Idealnym

sposób w ciele pacjenta. Druk 3D tkanek i całych organów, choć

narzędziem do osiągnięcia tego efektu są różnego rodzaju rozwią-

tu oczywiście wychodzimy w naszych rozważaniach poza domenę

zania spersonalizowane (żeby nie powiedzieć zcustomizowane)

tworzyw sztucznych, to może cały czas jeszcze science fiction,

- od biżuterii po design samochodu! Przykład? To wspaniale, że

ale intuicja podpowiada mi, że na pierwsze miarodajne efekty nie

wiodący sklep internetowy proponuje mi dwieście różnych kasków

będziemy musieli długo czekać. Wróćmy jednak na chwilę na

rowerowych, ale ja chciałbym taki, który będzie miał z tyłu husarskie

ziemię. Pewnego poranka zauważyłem, że dni niewielkiego polia-

skrzydła będące wyrazem mojej nietuzinkowej osobowości, a przy

midowego elementu mocującego w moim ekspresie do kawy są

okazji będzie pasował do koloru ramy mojego roweru. Producent

już policzone. Zadzwoniłem do serwisu, poprosiłem o wycenę

masowy w takiej sytuacji bezradnie rozłoży dłonie, ale drukarz 3D

naprawy… i usiadłem na podłodze. Okazało się, że - owszem -

z przyjemnością przyjmie nasze zamówienie (choć tanio nie będzie

detal można wymienić, ale razem z całym podzespołem, ponieważ

- ale przecież nie o to chodzi). A może z czasem ci więksi zorien-

takie a nie inne są procedury. A mówimy tu o małej (2 x 3 cm) płytce

tują się, że przecież sami również mogą zatrudniać takich drukarzy

z dwoma otworkami! Brzmi znajomo? No właśnie… I kiedy zasta-

- w końcu nawet Fordy dostępne są dziś w różnych kolorach.

nawiałem się, czy nie porobić podobnych otworków w witrynie

Jeżeli komuś właśnie zapachniało siarką snobizmu, to pozwolę

wzmiankowanego punktu serwisowego, olśniło mnie. Przecież

sobie tylko przypomnieć, że matką naszego indywidualizmu jest

mogę - nie za rok, i nie za miesiąc, ale już dziś – wybrać się do

sama natura. Bo przecież wygodnie byłoby mieć kierownicę samo-

punktu druku 3D i wydrukować sobie taką samą (a może nawet

chodu wyprofilowaną idealnie pod nasze dłonie, albo buty perfek-

lepszą albo kolorową?) płytkę. Na pewno wyjdzie taniej (spraw-

cyjnie dopasowane do kształtu naszych stóp. W wielu sytuacjach

dziłem), a kawa z takiego ekspresu przez długie tygodnie będzie

nie o wygodę tu nawet idzie, a o możliwość normalnego funkcjo-

miała smak małego osobistego zwycięstwa nad pazernością

nowania w życiu codziennym – bo warto uświadomić sobie, że

otaczającego nas świata. I pomyślcie teraz o tych zgubionych kloc-

technologie przyrostowe to bardzo ważny sojusznik nowoczesnej

kach Lego (czerwony hełm kosmonauty z lat 80.), o tych niedo-

medycyny. Spersonalizowane ortezy, a nawet protezy z drukarek

stępnych już kinkietach łazienkowych (a jeden właśnie się urwał),

3D to funkcjonalne, trwałe, estetyczne (czy wręcz seksowne!)

o tych haczykach kupowanych po 50 sztuk (choć potrzebny jest

i niedrogie w produkcji rozwiązania dostępne już dziś. Chirurdzy

jeden). Z pewnością druk 3D przybliża nas do gwiazd. I

ortopedzi, od dobrych kilku lat wykorzystujący przecież trójwymiarowe modele w planowaniu przedoperacyjnym, coraz bacz-

P.S. Miało być o strzechach i gwiazdach, stąd w moich rozwa-

niej przyglądają się nowatorskim implantom kostnym wydru-

żaniach celowo pominąłem potencjał technologii przyrostowych

kowanym w technologii FFF - i to zarówno z polimerów trwa-

w odniesieniu do firm produkcyjnych. Może pewnego dnia do

łych, jak i rozpuszczających się po jakimś czasie w kontrolowany

tego wrócę, a może zrobią to lepsi ode mnie.
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Modyfikacja lepkości w przetwórstwie
polipropylenu przy użyciu wosków
Fischera-Tropscha
PP to najpopularniejsze tworzywo sztuczne, stanowi ok. 25% zużycia wszystkich tworzyw na świecie,
a w Europie jego udział jest tylko nieco mniejszy (niecałe 20%).
Zastosowania tego tworzywa jest niezwykle szerokie, począwszy od opakowań twardych i folii, przez
artykuły gospodarstwa domowego, meble i inne, a skończywszy na wyrobach technicznych. Duży
udział w zastosowaniu polipropylenu ma przemysł motoryzacyjny.

Jacek Łyżwa, Plastoplan Polska Sp. z o.o.

W

ielkocząsteczkowy

polipro-

wyrobów wielkoseryjnych, liczonych

trze kapilarnym), a polega na pomiarze

pylen na drodze polimeryzacji

w setkach tysięcy i milionach sztuk.

objętości lub masy tworzywa wypły-

propylenu uzyskał profesor politechniki

Otrzymuje się dzięki temu wyroby powta-

wającego przez dyszę reometru pod

w Mediolanie, Giulio Natta, w 1954 roku.

rzalne, o niezmiennej geometrii, este-

określonym obciążeniem i w ustalonej

W podobnym czasie niemiecki uczony

tyce i jakości. Technologia formowania

temperaturze. Aktualnie obowiązująca

Karl Ziegler opracował technologię poli-

wtryskowego jest powszechna i wysoko

norma PN-EN ISO 1133:2002 defi-

meryzacji etylenu do polietylenu. Istotą

rozwinięta. W artykule skupimy się na

niuje wartości obciążenia i temperatury

obu odkryć było zastosowanie odpo-

tworzywach przeznaczonych właśnie do

dla poszczególnych rodzajów tworzyw.

wiednich katalizatorów metaloorganicz-

tej metody przetwórstwa.

Dla polipropylenu przeznaczonego do

nych. Obaj uczeni zostali za swoje prace
wspólnie uhonorowani nagrodą Nobla
w 1963 roku.

wtrysku te wartości wynoszą odpo-

MFR i MVR – o czym
mówią te wskaźniki?

wiednio 2,16 kg oraz 230°C. Z uwagi na
powszechność stosowania, w dalszej

W następnych latach nastąpił gwał-

Jednym z najważniejszych para-

części artykułu będziemy się odnosić

towny rozrój technologii produkcji, mody-

metrów, który charakteryzuje właści-

głównie do masowego wskaźnika szyb-

fikacji i przetwórstwa polipropylenu, co

wości przetwórcze tworzywa jest

kości płynięcia (MFR).

spowodowało jego obecne masowe

wskaźnik szybkości płynięcia, wyra-

zastosowanie.

żony w postaci masowego wskaźnika

A jaki jest wskaźnik
szybkości płynięcia PP?

W odróżnieniu do polietylenów domi-

szybkości płynięcia (MFR) i objętościo-

nującą metodą przetwórstwa polipropy-

wego wskaźnika szybkości płynięcia

Dostępne na rynku polipropyleny wystę-

lenu jest formowanie wtryskowe. Tech-

(MVR). Wielkość ta jest oznaczana

pują w bardzo szerokim zakresie wartości

nologia ta pozwala na tanią produkcję

w plastometrze obciążnikowym (reome-

wskaźników szybkości płynięcia. Dla
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tworzyw przeznaczonych do formo-

dodatków modyfikujących przetwór-

barwione na maszynie, to wosk Fischera-

wania wtryskowego dolna wartość to

stwo PP. Są to smary wewnętrzne, a ich

-Tropscha poprawia dyspersję barwnika.

około 2-3 g/10 min. Są to zwykle homo-

działanie polega głównie na obniżeniu

Lepkość tworzywa z dodatkiem wosku

polimery (na przykład typu raffia), które są

lepkości uplastycznionego tworzywa,

spada. Można to ująć również od strony

stosowane z powodzeniem zarówno do

czyli de facto na zwiększeniu jego wskaź-

temperaturowej – tworzywo z dodatkiem

wtrysku, jak i do wytłaczania. Polipropyleny

nika szybkości płynięcia. Modyfikator

wosku osiąga w niższej temperaturze

o niskim wskaźniku płynięcia (poniżej 10)

taki, dozowany bezpośrednio na wtry-

lepkość taką, jak tworzywo bez dodatku.

często charakteryzują się wysoką sztyw-

skarce, powinien łatwo i szybko tworzyć

To obniżenie temperatury może być rzędu

nością, która w wielu zastosowaniach jest

homogeniczną mieszaninę z polipropy-

10-20 stopni.

własnością pożądaną. Tymczasem niska

lenem. Oczywiście jego działanie powinno

wartość wskaźnika szybkości płynięcia

być na tyle wydajne, by korzyści stoso-

często stanowi ograniczenie dla stoso-

wania przewyższały jego koszt. Jako

wania tworzywa. Do produkcji wyrobów

tego rodzaju modyfikatory stosuje się

Woski Fischera-Tropscha można

cienkościennych, o skomplikowanym

zwykle woski. Są to woski naturalne

stosować do oryginalnych, czystych

kształcie, długich drogach płynięcia,

(pochodzenia zwierzęcego lub roślin-

i

Modyfikacje PP woskami
Fischera-Tropscha

barwionych

polipropylenów;

do

wybiera się tworzywa o wysokim, często

kompaundów PP; do regranulatów i recy-

jak najwyższym MFR. Wartość MFR na

klatów PP. Ułatwiają sam proces prze-

pośrednio również wpływ na tempera-

twórstwa, jednocześnie poprawiają
mieszanie PP z barwnikami, wypeł-

turę przetwórstwa tworzywa. Ocze-

niaczami i innymi dodatkami.

kuje się, by temperatura przetwór-

Stosowanie wosków Fische-

stwa była możliwie jak najniższa,
wpływa to na skrócenie pełnego

ra-Tropscha pozwala również

cyklu wtrysku oraz na zużycie

na bardziej elastyczne stoso-

energii przez wtryskarkę.

wanie różnych gatunków

Producenci polipropylenów

PP, zastąpienie gatunków

wtryskowych oferują obecnie

wysokopłynących tworzy-

tworzywa o bardzo wyso-

wami o niższym MFR, zasto-

kich wartościach MFR, rzędu

sowanie regranulatów do
bardziej wymagających zasto-

70-100 g/10 min, powszechnie

sowań.

stosowane w wielkoseryjnej

Przykładem

mogą

być pojemniki transportowe na

produkcji opakowań.

warzywa i owoce – z uwagi na bardzo

PP a recykling

złożoną geometrię i drogi płynięcia do

Polipropylen jest tworzywem doskonale

ich produkcji preferuje się zwykle orygi-

nadającym się do recyklingu. Regranu-

nały PP (kopolimerów) o wysokich MFR.

laty i przemiały PP od lat z powodzeniem

nego), mineralne lub syntetyczne. Szcze-

Dodatek wosków Fischera-Tropscha

stosuje się do produkcji takich wyrobów, jak

gólną uwagę zwracają woski synte-

może pozwolić na stosowanie tańszych

łopaty do śniegu, wiadra i pojemniki budow-

tyczne,

bądź łatwiej dostępnych tworzyw, w tym

lane, palety, skrzynki transportowe itp.

liczne woski pochodne syntezy Fische-

Zwykle są to surowce zabarwione w kolorze

ra-Tropscha. Woski te (woski Fischera-

W praktyce przetwórstwa PP woski

czarnym, o bardzo szerokiej lub trudnej do

-Tropscha) charakteryzują się wysoką

Fischera-Tropscha są zwykle dodawane

określenia specyfikacji i składzie. Wyroby

czystością, doskonale i szybko mieszają

na wtryskarce przez dozownik grawi-

produkowane z tego rodzaju materiałów

się z polipropylenem, a przy tym wykazują

metryczny, a jego dozowanie jest rzędu

są przeważnie masywne, grubościenne.

bardzo wysoką skuteczność działania.

0,5-2%. Z uwagi na bardzo wysoką

Ich cykl produkcji jest długi lub bardzo długi

Dodanie takiego wosku do polipropylenu

skuteczność kluczowa jest precyzja

a temperatury i ciśnienia nierzadko sięgają

powoduje, że uplastyczniony materiał

dozowania w trakcie produkcji tak, by

górnych wartości granicznych.

łatwiej wypełnia formę wtryskową, przy

utrzymać stabilność procesu. Dzięki temu

niższych ciśnieniach wtrysku i docisku,

wtryskarka pracuje szybciej, płynniej, na

a sama wypraska jest łatwiej uwalniana;

dużo niższych obciążeniach, tworzywo

zmniejsza się zużycie energii, a doce-

jest poddane mniejszym szybkościom

Aby usprawnić produkcję takich

lowo można skrócić czas cyklu nawet

ścinania, zaś w samym wyrobie jest mniej

wyrobów warto rozważyć zastosowanie

o 25%. Jeśli tworzywo jest dodatkowo

naprężeń i mniejsze ryzyko wypaczeń. I

Woski Fischera-Tropscha
jako smary wewnętrzne

szczególne
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Stabilizatory
– anti-aging tworzyw sztucznych
Starzenie się to jedna z niewielu wad, jakie posiadają wyroby z tworzyw sztucznych po upływie określonego czasu użytkowania. Proces starzenia powoduje postępujące nieustannie obniżanie się właściwości mechanicznych materiału. Tworzywo staje się łamliwe, słabe, podatne na pękanie, zdecydowanie zmniejsza się jego wytrzymałość na aktywne działanie warunków pogodowych. Aby przeciwdziałać tym negatywnym zjawiskom do tworzyw sztucznych wprowadzane są różnego rodzaju stalilizatory.

Izabela Gajlewicz
Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników Centrum Farb i Tworzyw

Starzenie tworzyw sztucznych
pod wpływem promieniowania UV

Stabilizatory tworzyw sztucznych
W celu poprawy lub zmiany naturalnych właściwości tworzyw

Procesy starzeniowe oraz degradacyjne materiałów z tworzyw

sztucznych stosowane są różnego rodzaju dodatki. Środki

sztucznych spowodowane są przede wszystkim promienio-

pomocnicze w postaci dodatków przetwórczych wpływają na

waniem ultrafioletowym, ponieważ energia fotonów światła

przebieg procesów przetwarzania tworzyw sztucznych, nato-

widzialnego i promieniowania o wysokich długościach fali jest

miast w postaci dodatków funkcjonalnych na właściwości

zbyt niska do rozerwania cząsteczki polimeru. W zależności od

użytkowe tworzyw sztucznych. Ponadto w obu przypad-

struktury chemicznej polimer jest wrażliwy na promieniowanie

kach środki te mogą służyć zarówno stabilizacji, jak i modyfi-

o specyficznej długości fali, które powoduje jego destrukcję foto-

kacji właściwości przetwórczych lub użytkowych polimerów.

chemiczną. Długości fal promieniowania, na które jest wrażliwy

Obecnie mamy do czynienia nie tylko z ogromną ilością

określony polimer wynoszą odpowiednio: polietylen - 300 nm,

różnych rodzajów tworzyw sztucznych, ale dzięki zastosowaniu

polipropylen - 370 nm, polistyren - 318 nm. Prawdopodobne

dodatków otrzymujemy produkty, które mogą się charaktery-

przebiegi procesów foto- i termodegradacji polimerów zostały

zować wyjątkowymi właściwościami.

opisane w wielu publikacjach. Mechanizmy fotodegradacji są

Dążąc do ograniczenia procesów starzeniowych i destrukcyj-

podobne do reakcji termooksydacyjnych. Inicjatorami reakcji

nych tworzyw sztucznych podczas przetwórstwa i użytkowania

fotochemicznych mogą być:

wprowadza się do nich stabilizatory. Do najważniejszych grup

– wodoronadtlenki ROOH,

stabilizatorów stosowanych w technologii tworzyw sztucznych

– grupy karbonylowe C=O,

należą antyutleniacze, antyozonaty, fotostabilizatory, stabilizatory

– wolne rodniki R•, RO•, HO•,

cieplne i dezaktywatory metaliczne.

– pozostałości katalizatora lub inne zanieczyszczenia.
Procesy fotochemiczne zachodzące w polimerach są złożone

Antyutleniacze

i mogą przebiegać w różnych kierunkach w zależności od rodzaju

Zapobiegają utlenianiu polimeru w wyniku reakcji z tlenem.

atmosfery. W próżni oraz w atmosferze azotu zachodzą reakcje

Utlenianie może spowodować znaczną utratę udarności,

redukcji łańcucha lub reakcje sieciowania. Natomiast w atmos-

wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenie, powstawanie

ferze zawierającej tlen zachodzą reakcje utleniania (głównie

pęknięć powierzchniowych i odbarwień. Przeciwutleniacze do

w warstwie powierzchniowej wyrobu) objawiające się tworze-

tworzyw sztucznych zapobiegają reakcjom utleniania termicz-

niem grup karbonylowych, a ponadto w niewielkim stopniu

nego przy obróbce tworzyw sztucznych w wysokich tempe-

procesy sieciowania.

raturach przetwórstwa i użytkowania oraz gdy tworzywa
sztuczne są wystawione na światło UV. Antyutleniacze to
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STARZENIE
TWORZYW SZTUCZNYCH
Podstawowa przyczyna starzenia się tworzyw sztucznych, powodująca rozwój procesu destrukcji polimeru, to działanie promieniowania ultrafioletowego (UV), a także wody,
tlenu i zróżnicowanych temperatur. Na zmiany
właściwości mechanicznych tworzyw sztucznych wywiera wpływ przede wszystkim rodzaj
obciążenia jakim wyrób podlega, czas, w jakim
to następuje oraz czynniki atmosferyczne –
temperatura i światło słoneczne. Natomiast
zmiana istotnych cech chemicznych jest związana z działaniem wody i ze stopniem wrażliwości na niszczące działanie niektórych agresywnych związków chemicznych.

związki, które stabilizują tworzywo przez zapobieganie jego

Znaczną grupę antyutleniaczy pierwszorzędowych

utlenianiu, wchodząc w reakcje z wolnymi rodnikami lub wywo-

(ok. 56%) stanowią fenole z przeszkodą przestrzenną, wytwo-

łując rozkład nadtlenków. W wyniku utleniania następuje przy-

rzoną przez duże podstawniki w położeniu orto względem

łączenie tlenu do rodników powstałych pod wpływem ogrze-

grupy wodorotlenowej.

wania, promieniowania UV oraz uszkodzeń mechanicznych

Blokują one powstające rodniki fenoksylowe przed odrywaniem

wskutek rozciągania, zginania lub mielenia tworzywa sztucz-

atomów wodoru od łańcuchów węglowodorowych, zmniejszając

nego. W obecności tlenu rodniki alkilowe przechodzą z łatwo-

ich reaktywność, do czego przyczynia się także efekt stabilizacji

ścią w trwalsze rodniki alkilonadtlenkowe. Te ostatnie tworzą

rezonansowej. Wielkość podstawnika wpływa na rozpuszczal-

odpowiednie wodorotlenki przez odszczepienie wodoru od

ność antyutleniacza w polimerze, a także na jego migrację i skłon-

łańcucha polimeru i w ten sposób ulegają dalszej stabilizacji.

ność do wymywania z gotowego wyrobu. Antyutleniacze drugo-

W miarę wzrostu stężenia grup wodorotlenkowych pogarsza

rzędowe rozkładają wodoronadtlenki powstające w utlenianym

się odporność polimeru. Rozkład wodorotlenków powo-

polimerze, które są odpowiedzialne za dalsze procesy degradacji.

duje reakcje wtórne połączone z jego degradacją. Najbardziej

Najliczniejszą grupę antyutleniaczy drugorzędowych stanowią

popularne antyutleniacze to:

trójpodstwione fosforyny lub tioetery. Antyutleniacze jako stabi-

– fenolowe – to pochodne fenolu, zawierające dwie lub trzy

lizatory tworzyw sztucznych stosuje się najczęściej w ilościach

grupy alkilowe w różnych położeniach względem grupy wodo-

0,03-0,3% jako kombinację antyutleniaczy pierwszo- i drugorzę-

rotlenowej,

dowych ze względu na ich synergizm.

– aminowe i ich pochodne – są bardzo dobrymi antyutleniaczami
stosowanymi powszechnie w przemyśle gumowym. Produkty
ich utleniania są barwne, co powoduje zmniejszenie zakresu

Antyozonaty
Znajdujący się w powietrzu ozon działa niekorzystnie na
materiały zawierające w swych cząsteczkach niewysycone

ich stosowania,
– pochodne siarkowe – stosowane jako stabilizatory siarczki

wiązania podwójne. Szczególnie obserwuje się go w przy-

i disiarczki fenoli otrzymuje się w wyniku reakcji odpowiednich

padku gumy, która pod wpływem ozonu ulega powierzchnio-

chlorków siarki lub chlorometylosiarczków,

wemu pękaniu. Skutecznymi antyozonatami są woski doda-

– fosforowe – najczęściej stosowanymi antyutleniaczami z tej

wane w procesie technologicznym do mieszanek gumo-

grupy są fosforyny alifatyczne, cykloalifatyczne, aryloalifa-

wych. Cząsteczki wosku, ze względu na złą rozpuszczalność

tyczne i aromatyczne. Stosuje się je do stabilizacji kauczuków,

w gumie, migrują w kierunku powierzchni, tworząc warstwę

polimerów winylowych, etylocelulozy, żywic fenolowo-formal-

ochronną zdolną do samoodnawiania się. Również wiele anty-

dechydowych, politeraftalanu etylenu i poliuretanów.

utleniaczy wykazuje właściwości antyozonów.
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Fotostabilizatory

dencję do migrowania, lepszą odporność na ekstrakcję oraz

Fotostabilizatory to związki chemiczne, które skutecznie absor-

lepiej przyczyniają się do trwałości termicznej. HALS wykazały

bują promienie świetlne w szkodliwym zakresie widma, a równo-

wybitną skuteczność w większości zastosowań. Jednak przy

cześnie nie tworzą wolnych rodników inicjujących reakcję utle-

obecności związków organicznych zawierających siarkę lub

niania. Koncentraty uodporniające na światło UV są związkami

halogeny (pigmenty, przeciwutleniacze, opóźniacze palenia,

chemicznymi, dopasowanymi do aktualnych procesów destruk-

pestycydy itp.), można je stosować po dokładnym przete-

cyjnych (światło, tlen, wilgoć i temperatura) i przetwarzanego poli-

stowaniu w warunkach rzeczywistych, gdyż wykazują one

meru oraz jego przewidywanego zastosowania, odbudowując

tendencję do oddziaływania z takimi związkami, co znacznie

strukturę polimeru, na którą oddziaływają chemiczne i fizyczne

obniża ich skuteczność.

mechanizmy świetlne. Przez procesy zachodzące w atmosferze

– Absorbery UV to produkty, które działają głównie poprzez

na ziemię dociera część promieniowania UV w zakresie 300-400

absorpcję promieniowania UV i rozpraszania go w postaci

nm, które inicjuje zewnętrzne starzenie atmosferyczne polimerów.

energii cieplnej, przez co zapobiegają absorpcji tego promie-

Za fotochemiczny rozpad przez absorpcję poliolefin odpowie-

niowania przez polimer. Absorbery UV są bardziej skuteczne

dzialne są w pierwszym rzędzie grupy nadtlenku wodoru, grupy

w wyrobach grubościennych i niepigmentowanych, szcze-

karbonylowe, jak również pozostałości katalizatora (zanieczysz-

gólnie w kombinacji ze stabilizatorem typu HALS lub ze środ-

czenia) i część wiązań podwójnych w zakresie powyżej 290 nm.

kiem „tłumiącym” opartym na Ni (Niquencher). Absorbery

Zadaniem takich dodatków do tworzyw sztucznych jest unie-

UV nie są zalecane dla wyrobów cienkich (poniżej 100 mm)

możliwienie absorpcji UV, a więc redukcja absorbowanej energii

z powodu swojej tendencji do migrowania – znikają one

świetlnej i przekształcenie jej w relatywnie nieszkodliwą energię

wówczas z masy polimeru w ciągu krótkiego okresu czasu.

cieplną. Istnieją trzy główne klasy stabilizatorów UV:

Ponadto, odpowiednia absorpcja UV wymaga penetracji pro-

– HALS (Hindered Amine Light Stabilizers – fotostabilizatory

mieniowania na pewną głębokość w głąb materiału. Należy

oparte na aminach z przeszkodą przestrzenną) jest to najno-

pamiętać, że absorbery UV nie są tak skuteczne w wyrobach

wocześniejsza klasa stabilizatorów UV. Działają one głównie

pigmentowanych, gdyż większość pigmentów odbija albo

poprzez usuwanie wolnych rodników, tj. przerywanie reakcji

sama absorbuje promieniowanie UV.

łańcuchowych, które powodują degradację świetlną polimeru,

– Środki tłumiące oparte na Ni (Niquenchers), są to organiczne

przez co opóźniają proces starzenia. Istnieją stabilizatory

kompleksy niklu, które działają głównie przez dezaktywację

HALS o niskich ciężarach cząsteczkowych (takie jak HALS I)

wzbudzonych stanów polimeru oraz przez rozpraszanie

oraz o wysokich ciężarach cząsteczkowych (takie jak HALS

energii w postaciach nieszkodliwych. Środki te nadają zielon-

II i HALS III). HALS o wysokich ciężarach cząsteczkowych są

kawy odcień stabilizowanym przez nie wyrobom, co jest nie-

bardziej kompatybilne z polimerami, mają niższą lotność i ten-

pożądane w artykułach pigmentowanych. Środki typu Niqu-
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enchers okazały się skutecznymi stabilizatorami UV w foliach

nych, z kolei po stabilizatory wapnia i cyny, uważane za nietok-

szklarniowych z LDPE. Ich główną zaletą jest ich odporność

syczne, najczęściej sięgają producenci folii PVC przeznaczonych

na pestycydy. Jednak z przyczyn ekologicznych obecnie

na opakowania produktów spożywczych.

ogranicza się ich stosowanie. Koncentraty uodporniające na
światło są bardzo często produkowane razem z koncentratem

Prognozy rynkowe

barwiącym.

Wg raportu opracowanego przez Market Reports World dla
światowego rynku stabilizatorów do tworzyw sztucznych skumu-

Termostabilizatory

lowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) w okresie prognozy

To kolejna grupa związków zapobiegające rozkładowi

2019-2024 będzie wynosił ponad 3,5%. Oczekuje się, że

tworzywa, ale pod wpływem temperatury. Dodawane są do

rosnące wykorzystanie energooszczędnych tworzyw sztucznych

tworzywa w celu zwiększenia jego odporności przed niszczącym

w sektorze budowlanym oraz rosnące zastosowanie stabiliza-

wpływem światła słonecznego, wysokiej temperatury lub tlenu.

torów typu HALS (ang. hindered amine light stabilizer) w prze-

Stabilizatory termiczne mają największe znaczenie w przypadku

myśle opakowaniowym będą napędzać wzrost rynku stabiliza-

polimerów zawierających fluorowiec, jak np. polichlorek winylu.

torów do tworzyw sztucznych. Najszybciej rozwijającą się branżą

Podczas ogrzewania tego typu polimerów wydziela się chloro-

użytkowników końcowych stabilizatorów do tworzyw sztucz-

wodór lub bromowodór, które autokatalizują proces rozkładu.

nych w 2018 roku były opakowania i oczekuje się, że utrzymają

Głównym działaniem stabilizatorów termicznych jest wiązanie

swoją pozycję w okresie objętym prognozą. Stabilizatory poli-

wydzielającego się chlorowodoru. Biorą one także udział

merowe są również szeroko stosowane w opakowaniach rolni-

w rodnikowych reakcjach rozkładu polimeru lub zapobiegają

czych. Folie i tworzywa rolnicze są tak, ponieważ pozwalają

wydzielaniu się chlorowodoru. Wśród stabilizatorów tego typu

nadawać właściwości, takie jak ochrona przed promieniowaniem

znajdują się stearyniany kadmu, cynku, związki cynoorganiczne,

UV, ekstremalnymi temperaturami i chemikaliami potrzebnymi

aminy, fenole, merkaptany i hydroksyketony. Stabilizatory bazu-

do ochrony upraw, ponieważ są stosowane w szklarniach, tune-

jące na solach baru i kadmie oraz solach baru, kadmie i cynku

lach, mulczach i systemach nawadniających. Ponadto globalnie,

najczęściej stosowane są przy stabilizacji wyrobów technicz-

bezpieczeństwo żywności i normy pakowania są coraz bardziej
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rygorystyczne, co przyczynia się do promowania opakowań

Lactra pomaga usprawnić ten proces, ponieważ dobrze prze-

o dobrej jakości, co zwiększy popyt na stabilizatory tworzy

twarzają się w warunkach podobnych do pierwotnego PET. Te

sztucznych.

rozwiązania blokujące światło nowej generacji obejmują również

Rynek producentów stabilizatorów do tworzyw sztucznych

zgodność z REACH, dopuszczenie do kontaktu z żywnością

jest w znacznym stopniu rozdrobniony z racji dużej liczby global-

w UE oraz pełne blokowanie światła (>99,8% do 700 nm), nawet

nych i regionalnych graczy na rynku. Niektórzy z głównych

w przypadku cienkich ścianek opakowania.

graczy działających na badanym rynku to między innymi BASF
SE, SONGWON, Clariant i SI Group.

Na targach CHINAPLAS 2021 firma Clariant zaprezentowała
wysokiej klasy zrównoważone dodatki do tworzyw sztucznych. Wśród oferowanych nowych produktów znalazł się także

Nowości w świecie stabilizatorów

nowy stabilizator UV AddWorks AGC 172, który sprawia, że

Grupa UniteChem rozszerzyła portfolio wysokowydajnych

folia szklarniowa jest bardziej otwarta na przepuszczanie

stabilizatorów UV do tworzyw sztucznych o dwa produkty

korzystnego światła UV dla roślin znajdujących się pod folią,

LS2020 i LS119. UniteChem LS2020 to nowoczesny HALS

przy jednoczesnym zachowaniu funkcji ochronnych przez

oferujący dobre właściwości przeciwstarzeniowe dla usiecio-

folię. Folia „otwarta na promieniowanie UV” zapewnia lepsze

wanego polietylenu, kopolimerów olefinowe i innych materiałów

warunki oświetleniowe, zachęcając do wzrostu upraw i liści,

polimerowych. UniteChem LS119 jest szczególnie odpowiedni

co skutkuje wyższą jakością upraw o wyższej wartości odżyw-

do stosowania w polietylenowych foliach szklarniowych, włók-

czej, takimi jak winogrona o mocnym kolorze i wyższej zawar-

nach polipropylenowych, częściach samochodowych TPO,

tości cukru.

a także innych polimerach, takich jak EVA, EPDM, PA, PET

Odwiedzający targi CHINAPLAS 2021 mieli również okazję

i PMMA. Dzięki nowym dodatkom UniteChem Group jeszcze

dowiedzieć się więcej o najnowszych innowacjach SI Group.

bardziej zwiększa swoje zaangażowanie w oferowanie klientom

Firma zaprezentowała swoje nowe osiągnięcia w technologiach

najbardziej aktualnego i wartościowego portfela produktów.

dodatków antyoksydacyjnych i stabilizacyjnych WESTON 705

Podczas wystawy UTECH Europe 2021 w Holandii Milliken &

i NAUGARD E-1. WESTON 705 to płynny przeciwutleniacz

Company zaprezentował w pełni reaktywny, polimerowy stabi-

do stabilizacji poliolefin i syntetycznych elastomerów. Produkt

lizatory, antyutleniacz, Milliguard AOX, który chroni tworzywa

został opatentowanym przez firmę i jest dostępny na całym

termoutwardzalne przed degradacją oksydacyjną. Kompaty-

świecie. NAUGARD E-1 to wysokowydajny produkt stabilizujący

bilny zarówno z poliolami polieterowymi, jak i poliestrowymi, jest

elastomery, które nie zawierają nonylofenoli i zapewnia lepszą

skuteczny już przy niskich stężeniach w kompozycjach poliu-

ochronę koloru.

retanowych zapobiegając przypalaniu oraz w produkcji polioli

Pod marką NORANTOX firma Nordmann oferuje własną gamę

w celu poprawy stabilności. Stabilizator do tworzyw sztucz-

produktów zawierających przeciwutleniacze i stabilizatory UV do

nych Miliguard AOX pomaga producentom osiągnąć wysokie

zastosowań w powłokach, tworzywach sztucznych, budownic-

cele w zakresie ochrony środowiska i jakości powietrza poprzez

twie i elastomerach. Wszystkie produkty NORANTOX zostały

redukcję emisji lotnych związków organicznych. Wszystkie

zarejestrowane w systemie REACH i są dostępne dla klientów

stabilizatory do tworzyw sztucznych Milliguard UVX są zapro-

w całej Europie. I

jektowane do pochłaniania pełnego spektrum światła ultrafioletowego, które z czasem może uszkodzić lub zdegradować
produkty. Dodatki Milliken oferują unikalne połączenie całkowitego braku ekstrakcji i minimalnej generacji lotnych związków

Literatura:

organicznych (VOC), a także absorpcji UV w pełnym spektrum.

1. E. Gibas, Modyfikatory i środki pomocnicze do tworzyw. Pomagają otrzymywać

Te absorbery mają charakter reaktywny i nie migrują. Stabilizatory do tworzyw sztucznych Milliguard UVX są szeroko stosowane w zastosowaniach motoryzacyjnych i tekstylnych, gdzie
stabilność UV jest niezwykle ważnym wymogiem.

odpowiednie właściwości użytkowe wyrobu, PlastNews 7-8’2015
2. https://polymer-additives.specialchem.com/news/industry-news/unitechemlight-stabilizers-000226166
3. https://www.pressreleasefinder.com/Milliken_Chemical/MKPR252/en/

Avient ogłosił niedawno wprowadzenie na rynek dodatków
ColorMatrix Lactra Four, ColorMatrix Lactra One i ColorMatrix Lactra Zero. Ta nowa gama produktów o niskiej całkowitej
zawartości substancji nieorganicznych i TiO2 oferuje rozwiązania blokujące światło dla opakowań nabiałowych wykonanych
z PET i opakowań alternatywnych dla produktów mlecznych.

4. https://www.avient.com/news/new-colormatrix-lactra-dairy-protectionadditives-avient-feature-low-tio%E2%82%82-and-inorganic-content
5. https://polymer-additives.specialchem.com/news/product-news/clariantsustainable-additives-chinaplas-2021-000224458
6. https://siigroup.com/News/ArticleID/183/SI-GROUP-TO-FEATURE-LATESTINNOVATIONS-AT-CHINAPLAS-2021

Właściciele marek spożywczych (żywność i napojów) są świa-

7. https://www.rfdtv.com/story/44690602/Global-Polymer-Stabilizers-Market-

domi obecnych i przyszłych przepisów, które wymagają ograni-

2021-2024-CAGR-Top-Manufacturers-Product-Type-Market-Size-Growth-

czenia zawartość TiO2 w opakowaniach. Nowa gama dodatków

Share-Trends-Demand-and-Forecast-to-2024

26 

PlastNews 1’2022

3-POKOLENIOWA FIRMA RODZINNA
od 1990 r. dostarcza wtryskarki i maszyny
do recyklingu na rynek Polski i UE

Energooszczędne nowoczesne wtryskarki z szybką dostępnością
z magazynów we Wrocławiu, Holandii, Niemczech i Chinach.
Chen Hsong Machinery Co,Ltd produkuje wtryskarki
od 1958 r. a od 2011 r. współpracuje z Mitsubishi z Japonii.

Zużycie energii w przedziale 29-350 Watów /1 kg tworzywa.
Wykonujemy pomiary u klienta i u nas w czasie testów.

W OFERCIE:
 wtryskarki od 60 do 6500 ton.
 młyny, kruszarki
 linie do recyklingu
 urządzenia peryferyjne

Polski szybki i kompetentny serwis,
prowadzi również szkolenia.
Magazyn części zamiennych we Wrocławiu,
Holandii, Niemczech i Chinach

WARTACZ, 51-416 Wrocław ul. Kościerzyńska 21-23, Tel 71-3255065, biuro@wartacz.com.pl, www.wartacz.com.pl
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Zużycie energii
przez wtryskarki
Temat zużycia energii przez wtryskarkę od kilku lat stał się ważnym punktem rozmów podczas doboru
maszyn. Wielu producentów maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw zapewnia, że ich konstrukcje są energooszczędne, co daje im przewagę nad urządzeniami konkurencji. Pytanie jak zainteresowany zakupem wtryskarki jest w stanie zweryfikować takie zapewnienia?

P

rzez wiele lat poszukiwano dobrego sposobu opisu zużycia

wtryskarka w Państwa procesie. Ale „Czas cyklu suchego” da

energii przez wtryskarkę. Nie jest bowiem łatwo porównać

informację, czy dana wtryskarka może spełnić Państwa ocze-

maszyny o różnych siłach zamykania, różnych układach plasty-

kiwania w zakresie szybkości ruchów jednostki zamykającej.

fikujących, pracujących z różnymi parametrami. Każdy z produ-

Tak samo podane wg Normy EUROMAP 60 zużycie wyrażone

centów stosuje swoje własne typoszeregi maszyn. Oferuje

w kWh/kg tworzywa da Państwu informację, czy kupowana

maszyny o różnych średnicach ślimaków i ślimaki o różnych

wtryskarka może być konkurencyjną w tym zakresie w stosunku

stosunkach L/D. Próby znalezienia metody porównania dopro-

do maszyn oferowanych przez innych dostawców. Wraz z wdro-

wadziły do stworzenia wskaźnika wyrażającego w sposób

żeniem normy EUROMAP 60 pojawiły się możliwości porów-

pośredni zużycie energii dla danej konstrukcji. Zużycia energii

nania napędów różnych konstrukcji. Ta sama wtryskarka hydrau-

przez wtryskarkę zostało określone w kWh na kilogram przetwo-

liczna w zależności od zastosowanego w niej układu napędo-

rzonego tworzywa. Opracowano metodykę pomiaru tak wyrażo-

wego może charakteryzować się dużą różnicą zużycia energii.

nego zużycia energii i zamknięto całość w normie EUROMAP 60.

A przecież do dyspozycji mamy nie tylko maszyny o różnych
systemach napędowych, ale też i różnych konstrukcjach.

EUROMAP 60 – za i przeciw

W ocenie zużycia energii maszyny należy zwrócić uwagę nie

Wraz z wprowadzeniem normy EUROMAP 60 pojawiła się

tylko na wielkość siły zamykania, wielkość jednostki wtryskowej,

możliwość porównania konstrukcji różnych maszyn. Niestety

ale też na średnicę ślimaka. Ta sama maszyna dla danej jednostki

Norma EUROMAP 60 pomimo, że jest od kilku lat znana nie

wtryskowej będzie miała bowiem różne zużycie energii.

spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem wszystkich produ-

By ułatwić szybkie porównanie różnych konstrukcji wprowa-

centów wtryskarek. Wielu z nich woli bazować na sloganach

dzono w kolejnym etapie tzw. klasy energetyczne. Dzięki stwo-

reklamowych niż na wynikach pomiarów. Często stosowana

rzonej w ten sposób klasyfikacji możliwym stało się oznaczanie

jest argumentacja, że uzyskany zgodnie z normą EUROMAP 60

maszyn w sposób wizualny; W materiałach prospektowych

wynik zużycia energii nie da odpowiedzi, ile energii będzie

niektórych producentów maszyn pojawiła się wtedy informacja

pobierać wtryskarka w realizowanym procesie produkcyjnym.

o klasie energetycznej wtryskarki.

Argumentacja ta jest słuszna o tyle, że rzeczywiste zużycie

Dziś planując nową inwestycję w zakresie wtryskarek klient

energii w procesie nie zależy tylko od konstrukcji maszyny ale

może dokonać wyboru. Może zaufać sprzedawcy danej firmy,

w dużej mierze jest wynikiem parametrów procesu. Norma

który będzie go przekonywać, ze oferowana przez niego maszyny

EUROMAP 60 daje jednak pojęcie o zdolności wtryskarki do

pozwala na 70% obniżenie kosztów energii. Może też zachować

„oszczędzania energii”. Tak jak pojęcie „cyklu suchego” nie

się pragmatycznie i poprosić o dane pomiaru zużycia energii dla

odpowie Państwu na pytanie, z jakimi czasami będzie pracować

danej maszyny wg EUROMAP 60. Wybór już zależy od klienta. I
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Zużycie energii przez wtryskarki
– napędy bezpośrednie
Trendy proeko i systematycznie rosnące ceny energii były mocnym impulsem do wprowadzenia szeregu zmian w ofertach rynkowych producentów wtryskarek. U wielu z nich pojawiła się znacznie szersza oferta wtryskarek hybrydowych i elektrycznych. Choć efektywność energetyczna maszyn hybrydowych jest dużo niższa niż maszyn elektrycznych, to są segmenty rynku (np. część branży opakowań), dla których ten typ maszyn jest niezastąpiony. Jednak dla zdecydowanie większej części rynku
prawdziwy trend wzrostowy widoczny jest w ofercie maszyn elektrycznych. Jeszcze kilkanaście lat
temu udział maszyn tego typu w Europie nie przekraczał 20%. Obecnie europejska produkcja tych
maszyn jest dwukrotnie większa z wyraźną tendencją wzrostową.

W

arto pamiętać, że wtryskarka zużywa ok. 50% i więcej

niższy poziom hałasu. Dzięki temu maszyny osiągają wyższą

energii w procesie produkcyjnym. Dlatego też kluczowa

precyzję i powtarzalność oraz krótszy czas cyklu w stosunku do

staje się analiza nie tylko ceny zakupu maszyny ale przede

napędów pośrednich. Kupując wtryskarkę od doświadczonego

wszystkim konstrukcja i wyposażenie wtryskarki, bowiem od tego

producenta, z własną technologią napędów, mamy pewność,

zależy jak szybko uda się uzyskać zwrot z inwestycji przy jedno-

że na przestrzeni lat układ napędowy będzie praktycznie beza-

czesnym zaoszczędzeniu wydatków na energię elektryczną.

waryjny, a zmiana konstrukcji w dużym stopniu przyczyniła się

Niewątpliwe wtryskarki z w pełni elektrycznym napędem

do obniżenia kosztów serwisowych wymiany części zużywają-

pozwalają na największe oszczędności w kwestii energii.

cych się w sposób naturalny. Chłodzenie napędów powietrzem

Najefektywniejszymi są elektryczne napędy bezpośrednie,

dodatkowo przekłada się większą oszczędność energetyczną,

pracujące bez przekładni.

ponieważ odpada energia chłodzenia wody.
Najbardziej wydajne maszyny mogą wykorzystywać system

Technologia bezpośrednich
napędów elektrycznych

odzyskiwania energii kinetycznej (KERS) i przekształcać ją
w energię elektryczną. Pośrednie magazynowanie energii hamo-

Głównym komponentem każdej wtryskarki elektrycznej są
silniki napędowe dla poszczególnych osi maszyny. Silniki w tech-

wania przez kondensatory w obwodzie pośrednim pozwala na jej
wykorzystanie w celach grzewczych lub kontrolnych.

nologii napędów bezpośrednich (brak przekładni) pozwalają na

Wymagania rynku i wyraźny trend wzrostowy w udziale

osiąganie najwyższej na rynku dynamiki, na którą nie pozwalają

maszyn elektrycznych sprawiają, że z pewnością najbliższe lata

silniki standardowe. Skrócenie łańcucha przekazywania energii

będą należały do tego typu maszyn. Być może nie zaobserwu-

poprawia sprawność napędów i pozwala zaoszczędzić nawet do

jemy rewolucji w samej technice napędowej, ale to co z pewno-

20% energii niż inne wtryskarki elektryczne. Napędy te zapew-

ścią będzie się zmieniać to integracja maszyn z całym środowi-

niają większą efektywność energetyczną, dynamikę, a także

skiem w danej organizacji w oparciu o wytyczne Przemysłu 4.0. I
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USTAWIANIE PARAMETRÓW PROCESU WTRYSKU TWORZYW
SZTUCZNYCH. CZ. 2

Temperatura formy wtryskowej
w procesie wtrysku
Warunki formowania w przetwórstwie tworzyw sztucznych metodą wtryskiwania mają znaczący wpływ
na końcowe właściwości tworzywa, niezależnie od konstrukcji wypraski.
Ważne jest, żeby ustawiacz odróżniał parametry nastawcze w prowadzonym procesie od parametrów
wynikowych. Temperatura powierzchni formującej może być zbliżona do temperatury medium chłodzącego, ale niekoniecznie taka sama.

Adam Sobczyński
ASCONS

Regulacja temperatury
formy wtryskowej

rynku. Dla wyrobów technicznych istotne

wtryskowej. W ten sposób zapewniamy

są parametry m.in. wytrzymałościowe

wolniejszy odbiór ciepła i dajemy czas na

Układ regulacji temperatury formy wtry-

oraz względy wizualne, które osiągniemy

wytworzenie się krystalitów, które zapew-

skowej to jeden z czynników odpowie-

stosując podwyższone temperatury

niają lepsze właściwości mechaniczne

dzialnych za jakość produkowanych

powierzchni formujących.

i lepszą stabilność wymiarową.

tworzywowych wyprasek. Jego celem

W polimerach amorficznych (np. PC,

Wymienione korzyści nie są jedynymi

jest odprowadzenie ciepła dostarczo-

ABS) wyższe temperatury formy wtry-

w kontekście podwyższonej tempera-

nego wraz z wtryskiem przy zachowaniu

skowej

poziom

tury formy wtryskowej. Dzięki termostato-

równomiernego rozkładu temperatur na

naprężeń. Dla tworzyw częściowo krysta-

waniu narzędzi do optymalnych wartości

powierzchniach formujących.

powodują

niższy

licznych (np. PA, POM) uzyskanie opty-

uzyskujemy również:

Regulując temperaturę formy wtry-

malnej krystalizacji osiąga się poprzez

– poprawę płynięcia tworzywa w gnieź-

skowej spotykamy się z przeciwstaw-

stosowanie wyższych temperatur formy

dzie formującym,

nymi wymaganiami i musimy dokonać
pewnego kompromisu pomiędzy:
– uzyskaniem

optymalnej

jakości

wypraski, której właściwości kształtują
się przy podwyższonej temperaturze
formy wtryskowej i równomiernym rozkładzie obioru tego ciepła,
– rentownością prowadzonej produkcji
zależnej od rzeczywistego czasu cyklu,
na który ma wpływ stosowanie niskich
temperatur formy wtryskowej.
Przy produkcji wyrobów powszechnego użytku (np. opakowań itp.) często
stosuje się intensywny odbiór ciepła,
jeżeli chce się być konkurencyjnym na

Rys. 1  Po lewej – szeregowo podłączony układ chłodzenia, po prawej – równolegle podłączony
układ chłodzenia (źródło: opr. własne)
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– lepszą relaksację makrocząsteczek
w wyniku zmniejszonej orientacji,
– możliwość efektywniejszego działania
procesu docisku.

Szeregowo podłączony
układ chłodzenia

temperaturę w badanym obszarze.

można zastosować termometr przepły-

Pomiar stykowy jest dobrym sposobem

wowy lub wykonać zdjęcie kamerą termo-

weryfikacji czy nie dochodzi do prze-

wizyjną w celu określenia temperatury.

grzania konkretnego obszaru, w którym

Przykład takiej kontroli obrazuje rys. 3 oraz

np. wypacza się wypraska.

rys. 4. Termogramy przedstawiają prze-

Kolejną

metodą

służącą

ocenie

wody zasilające układ chłodzenia formy

skutecznego odbioru ciepła jest pomiar

wtryskowej oraz przewody powrotne.

W metodzie szeregowego podłączenia

różnicy temperatury na wyjściu z termo-

Różnica temperatury pomiędzy zasila-

układu chłodzenia przez formę wtryskową

statu oraz na jego powrocie po odbiorze

niem i powrotem nie powinna być większa

prowadzi tylko jeden kanał z wejściem

ciepła z formy wtryskowej. W tym celu

niż 3°C. Jeżeli jest wyższa to istnieje

i wyjściem dla medium chłodzącego. Taki

ryzyko nierównomiernego odbioru ciepła

sposób podłączenia pozwala na użycie

z wypraski i tym samym jej wypaczania.

tylko jednego obiegu dostępnego na

Podsumowanie

maszynie lub tylko jednego termostatu, co
znacznie upraszcza podłączanie. Wadą

Zapewnienie skutecznego i równo-

takiego rozwiązania jest wzrost temperatury

miernego odbioru ciepła z formy wtry-

wraz z przebiegiem kanału chłodzącego.

skowej to jeden z najważniejszych

W związku z tym różne obszary powierzchni

aspektów w procesie wtryskiwania.

formującej mogą mieć różną temperaturę,

Jakość wyprasek i koszt ich wytworzenia

co nie zapewnia równomiernego odbioru

w dużym stopniu uzależnione są od prawi-

ciepła i może być przyczyną odkształceń
wypraski (rys. 1).

Rys. 2  Przykładowa termopara
powierzchniowa (źródło: raig.pl)

dłowego działania systemu chłodzenia. I

Równolegle podłączony
układ chłodzenia
W przypadku podłączenia równoległego
zasilanie obiegów chłodzących na formie
wtryskowej odbywa się przy pomocy
rozdzielacza. Dzięki temu jesteśmy
w stanie równomiernie odbierać ciepło
z powierzchni formujących. W przypadku
zablokowania się jednego z kanałów chłodzących istnieje ryzyko braku odbioru
ciepła z chłodzonego obszaru. Taka sytuacja w podłączeniu równoległym jest
bardzo trudna do wykrycia (rys. 1).

Rys. 3  Termogram przewodów wodnych obrazujący temperaturę przewodu na wyjściu do formy
wtryskowej i na powrocie z formy wtryskowej z akceptowalnym odchyleniem (źródło: opr. własne)

Weryfikacja temperatury
formy wtryskowej
Weryfikacja temperatury formy wtryskowej powinna się odbyć po kilkunastu
minutach produkcji w cyklu automatycznym. W ten sposób forma wtryskowa
stabilizuje swoją temperaturę, która zależy
m.in. od temperatury wtryskiwanego
stopu, temperatury medium chłodzącego,
konstrukcji układu chłodzącego w formie,
sposobu podłączenia tj. czy szeregowo
czy równolegle, czasu cyklu itp.
Urządzeniem kontrolnym może być
np. termopara powierzchniowa (rys. 2),
dzięki której odczytamy rzeczywistą

Rys. 4  Termogram przewodów wodnych obrazujący temperaturę przewodu na wyjściu
do formy wtryskowej i na powrocie z formy wtryskowej z odchyleniem stanowiącym
ryzyko deformacji wypraski (źródło: opr. własne)
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SYSTEMY GK W PRAKTYCE. CZ. 1

Dlaczego systemy GK?
Tym artykułem rozpoczynamy cykl poświęcony
podstawowym, uniwersalnym zagadnieniom
przetwórstwa gorącokanałowego.
Zdecydowana większość przetwórców od dawna
jest przekonana, że stosowanie systemów GK
jest sensowne ekonomicznie. Podnoszenie cen
energii, kosztów pracowników i silna światowa
presja dla rozwiązań proekologicznych zwiększa
jeszcze bardziej zalety tych rozwiązań.

Maryla Marciniak

Zalety GK
Wybór GK powinien być poprzedzony rzetelną analizą
uwzględniającą z jednej strony koszt inwestycji w GK, a z drugiej
przewidywane benefity wynikające z jego zastosowania. Sprawą
podstawową jest określenie ile będzie kosztowało zastosowanie
zimnego dolotu.
Podstawowe koszty to:
– dodatkowy koszt tworzywa, który stanowi odpad;
– dodatkowy koszt energii na ogrzanie tego odpadu do temperatury przetwórstwa;
– ze względu na konieczność schłodzenia wyprasek z dolotem
wzrasta konieczny czas fazy chłodzenia co zwiększa czas
cyklu, ogranicza efektywność pracy formy i wtryskarki;
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– dodatkowa operacja usunięcia odpadu wymaga podniesienia

W tych przypadkach konieczna jest właściwa współpraca

kosztów pracy obsługi bądź kosztów dodatkowej automatyzacji;

wszystkich elementów procesu – formy, GK, materiału, techno-

– proces recyklingu wiąże się z zastosowaniem dodatkowej

logii przetwórstwa, pracy maszyny i bezbłędnej obsługi.

powierzchni na składowanie odpadów, młynków i obsługi.
– pozyskany surowiec wtórny nie jest tak wartościowy jak oryginał i w zależności od rodzaju materiału może być dodawany

Kiedy nie stosować GK?
Istnieją jednak przypadki, gdy zastosowanie przetwórstwa GK
nie jest zalecane. Ma to miejsce dla bardzo małych serii połą-

w różnej proporcji do dalszego przetwórstwa.
– w przypadku specjalnych wymagań odnośnie uzyskania estetycznego śladu po wtrysku konieczne jest zastosowanie dysz

czonych ze zmianą kolorów i form „rodzinnych”, które obsługują
wiele detali o bardzo zróżnicowanej masie i grubości ścianki.

zamykanych bądź wprowadzenie dodatkowej operacji usuwania nadlewu.

Kierunki rozwoju systemów GK

W przemysłach opakowaniowym, spożywczym i farmaceu-

Nowe kierunki rozwoju przetwórstwa tworzyw narzu-

tycznym ekonomia wymusiła już konieczność zastosowania

cają decyzje Unii Europejskiej. W związku z wytycz-

wielokrotnych systemów GK przede wszystkim ze względu na

nymi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2019 r.

czasy cykli i konieczność maksymalnego wykorzystania możli-

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/72791:im-

wości wtryskarek.

plementacja-dyrektywy-w-sprawie-ograniczenia-wplywu-niekto-

W przypadku form jednokrotnych koszt zastosowania dyszy

rych-produktow-z-tworzyw-sztucznych-na-srodowisko w pierw-

centralnej stanowi niewielką część kosztów formy i z podanych

szym etapie (od 2021 r.) produkty jednorazowego użytku w prze-

powyżej względów zwraca się bardzo szybko.

myśle spożywczym (talerze, sztućce, pojemniki na żywność,

Dysza GK może być wykorzystana do bezpośredniego
wtrysku w detal bądź w zimny dolot, unikając przy tym zimnej
„marchewki” (największa masa tworzywa wymagająca długiego

słomki itp.), medycznym i innych wymienionych w dyrektywie
będą musiały być wykonane z tworzyw biodegradowalnych.
W drugim etapie (od 2025 r.) możliwe będzie wprowadzanie
do sprzedaży tylko butelek i pojemników z przytwierdzoną stale

chłodzenia).

nakrętką czy wieczkiem, a ponadto elementy te będą musiały

Problemy z GK

spełnić warunek wykonania ich z 25% dodatkiem tworzywa

Zastosowanie systemów GK wymaga jednakże większej

z recyklingu.

kultury technicznej obsługi, jej świadomości i wiedzy na temat

Według następnych założeń selektywna zbiórka odpadów

technologii przetwórstwa GK. Znaczna część kłopotów wynika

ma zapewnić 90% recykling wszystkich butelek z tworzyw

bowiem z błędów obsługi formy.

sztucznych.
Wymusiło to przyspieszenie prac mających na celu opra-

Do jakich tworzyw zalecane są GK?

cowanie produkcji wtrysku tych elementów z dużym dodat-

Historyczne początki wtrysku gorącokanałowego dotyczyły

kiem tworzywa zawracanego. Butelka i jej zamkniecie wyma-

tworzyw łatwo przetwarzalnych (tak samo zresztą, jak i wtrysku

gają bowiem właściwej wytrzymałości ze względu na transport.

w ogóle) z wysokim współczynnikiem płynięcia, nieulegających

Prace te obejmują również zastosowanie systemów GK dla

łatwo degradacji (z dużym zakresem temperatur przetwórstwa).

tych rozwiązań.

Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się szybki rozwój prze-

Nowym wyzwaniem dla przetwórstwa GK stały się tworzywa

twórstwa tworzyw sztucznych – zarówno jeśli chodzi o nowe

biodegradowalne. Powstają one z dodatkiem surowców natural-

materiały, coraz doskonalsze rozwiązania GK, jak i unowocze-

nych, takich jak zboże, drewno, trzcina cukrowa, cukry z kuku-

śnione wtryskarki i nowe technologie wtrysku.

rydzy i skrobia z ziemniaków. Tworzywa te ulegają szybszemu

Dzięki tym zmianom technika gorącokanałowa może być
obecnie stosowana dla wszystkich polimerów.

rozkładowi dzięki mikroorganizmom (grzybom, bakteriom). Są
zatem przyjazne dla środowiska.

Sprawdza się również w przypadku materiałów wzmocnionych

W Polsce coraz częściej słyszy się o zastosowaniach

włóknem szklanym (o zawartości nawet 60%). Stosowana jest

tworzyw WPC – na bazie tworzywa sztucznego z domieszką

również z powodzeniem dla temperatur przetwórstwa zbliżonych

masy drzewnej nawet do 60%. To przetwórstwo jest bardzo

do 400°C.

wymagające, jednakże i w tym przypadku stosowane są

Najwięcej uwagi i dokładności podczas wtrysku wymagają

systemy GK ze stali nierdzewnej. Również cała forma musi

materiały o bardzo wąskim zakresie temperatur przetwórstwa,

być wykonana z tej stali, bo tworzywa te są wysoce agre-

a w związku z tym najbardziej skłonne do degradacji. Zastoso-

sywne. W przypadku tych tworzyw nie jest możliwe ich zmie-

wanie tych tworzyw musi się wiązać z właściwym zaprojektowa-

lenie i ponowne użycie, więc najlepszym rozwiązaniem jest

niem formy (w szczególności systemu chłodzenia), zapewnie-

produkcja bezodpadowa.

niem właściwych warunków przetwórstwa, zarówno jeśli chodzi

W następnym artykule omówimy rodzaje systemów gorącokanałowych. I

o technologię, jak i powtarzalność pracy wtryskarki.
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Temperatury cylindra jako istotny
parametr procesu wtryskiwania
Cechy jakościowe wyprasek zależą w dużej mierze od jakości wtryskiwanego tworzywa. Poza kilkoma
innymi wielkościami największy i bezpośredni wpływ ma tu temperatura wtrysku tworzywa, od której
zależą ważne cechy jakościowe wyprasek, jak powierzchnia, barwa, stabilność wymiarowa i inne. Temperatura wtrysku zależy przede wszystkim od poziomu i profilu temperatury na cylindrze wtryskarki.
Wobec powyższego można powiedzieć, że temperatury cylindra są wyjątkowo ważnymi parametrami
w procesie wtryskiwania tworzyw.

Andrzej Zwierzyński

Temperatura wtrysku

ślimaka nie jest jednorodna. W nowo-

Zasadniczym celem przy ustalaniu

czesnych wtryskarkach pomiar tempe-

Ustalanie temperatur
cylindra

temperatur cylindra jest uzyskanie

ratury wtrysku jest realizowany za

Przy ustalaniu temperatur cylindra o ich

właściwej (optymalnej) temperatury

pomocą termopar umieszczonych

zakresie decyduje rodzaj wtryskiwanego

masy wtryskiwanego tworzywa, okre-

w przestrzeni przed czołem ślimaka lub

tworzywa. Natomiast przy profilu tempe-

ślanej zamiennie jako temperatura

dyszy. Na poziom temperatury wtrysku

ratur należy uwzględnić także inne czyn-

wtrysku. Temperatura wtrysku jest to

(biorąc pod uwagę obszar cylindra)

niki, takie jak czas cyklu, stosunek masy

temperatura masy tworzywa znajdu-

wpływają przede wszystkim tempe-

wtrysku do pojemności skokowej cylindra

jącej się przed czołem ślimaka. Nie

ratury cylindra i dyszy oraz tempera-

czy geometria ślimaka. W praktyce tempe-

należy utożsamiać temperatury wtrysku

tura strefy zasypu (rys. 1). Poza tym

ratury ustalane są na podstawie aktual-

z temperaturą cylindra, jak to niekiedy

wpływ mają parametry uplastyczniania

nych zaleceń dostawców tworzyw i analizy

ma miejsce w praktyce. Występują

(tj. liczba obrotów ślimaka i ciśnienie

warunków przetwarzania na konkretnej

tu zwykle niewielkie różnice, a sama

spiętrzenia) oraz czas przebywania

wtryskarce. Aktualność zaleceń przetwór-

temperatura tworzywa przed czołem

tworzywa w cylindrze.

czych jest niezwykle ważna, ponieważ
nowo wprowadzane rodzaje tworzyw mogą
istotnie wpływać na warunki przetwórstwa. Prawidłowe ustawienie temperatur
cylindra gwarantuje dobrą jakość wyprasek
i stabilną, spokojną produkcję, natomiast
pomyłka ustawień na starcie dostarczy tylko
kłopotów i będzie kosztowna.

Wyposażenie układu
uplastyczniania (grzewcze)
Patrząc od strony technicznej dla uzyskiwania optymalnego rozkładu temperatury
niezbędna jest określona liczba stref regulacji cylindra, głowicy i dyszy ( zależnie od
średnicy ślimaka). Dla średnic do 35 mm
jest to - co najmniej trzy strefy regulacji

Rys. 1  Temperatury w obszarze cylindra
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(oprócz dyszy), a dla średnic od 90 mm jest
to co najmniej sześć stref. Jeden obwód
regulacji powinny tworzyć najwyżej dwa
grzejniki opaskowe. Przy tworzywach technicznych dokładne prowadzenia temperatury wymagane jest już w strefie zasilania
i dlatego do każdego grzejnika wymagany
jest własny obwód regulacji.
Poza tym na wtryskarce powinna być
możliwość odczytu czasu włączania

Rys. 2  Zalecane temperatury cylindra dla ABS

poszczególnych obwodów grzejnych.
Przykładowo przy wtrysku tworzyw technicznych czasy te wynoszą od 10-40%
(strefy zasilania i dyszy 30-40%, a obwody
pośrednie ok. 10-20%). Przy produkcji
wyrobów cienkościennych (krótkie czasy
cykli i duża przepustowość materiału)
czasy włączenia są znacznie dłuższe.
W ostatnich latach dużą popularność
zyskały koce izolacyjne. Pozwalają one
na znaczne oszczędności energii ogrze-

Rys. 3  Zalecane temperatury cylindra dla PA 6

wania, tj. rzędu 25-30%, a dzięki zmniejszeniu wymiany ciepła z otoczeniem
praca układu grzewczego staje się stabil-

tworzywo częściowo krystaliczne. Odzwier-

PS, SAN, PMMA itd. ważne jest, aby proces

niejsza, a żywotność grzejników większa.

ciedleniem powyższego są profile tempe-

topienia nie zaczynał się zbyt wcześnie, aby

ratur cylindra dla obu rodzajów tworzyw

umożliwić ewakuację powietrza z granulatu

Wpływ rodzaju tworzywa

- zwłaszcza w strefie zasilania (rys. 2 i 3).

w kierunku zasypu. Nieusunięte powietrze

Tworzywa amorficzne uplastyczniają

Dla materiałów amorficznych zaleca się

w strefie zasilania uwidacznia się na wypra-

się zupełnie inaczej niż częściowo krysta-

temperatury niższe i stopniowo wzrasta-

skach jako szare lub czarne smugi. Aby

liczne. Materiały amorficzne topią się stop-

jące w następnych strefach. Natomiast dla

tego uniknąć przy przetwórstwie większości

niowo, jak masło i łatwo miękną, więc

częściowo krystalicznych start następuje od

tworzyw korzystna jest utrzymanie w miarę

prowadzenie temperatury w cylindrze

temperatur stosunkowo wysokich z niewiel-

niskiej (tj. w dolnych zakresach zalecanych)

musi być bardzo dokładne. Natomiast

kimi wzrostami w kolejnych strefach.

temperatury strefy zasilania.

inaczej tworzywa częściowo krystaliczne,

Dla tworzyw masowych (PS, PP, PE)

które topią się jak lód i pozostają twarde,

zakresy przetwórstwa są szerokie w odróż-

Profil temperatury cylindra

aż osiągną temperaturę topnienia. Często

nieniu od dość wąskich zakresów dla

Stosunek objętości wtrysku układu

wymagają nawet dwukrotnie więcej energii

tworzyw konstrukcyjnych (PA, POM,

uplastyczniania do masy wtrysku (obję-

do stopienia niż tworzywa amorficzne, czyli

PC/ABS lub PET). Przy przetwórstwie łatwo

tości gniazda) wraz z czasem cyklu

znacznie trudniej jest prawidłowo stopić

i szybko topiących się tworzyw, takich jak

wpływa czas przebywania materiału
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Zmieniamy się w nowoczesną, branżową
gazetę internetową.
A do tego darmowa prenumerata dla wszystkich,
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gają suszenia wstępnego (PS, PP, PE)
temperatura strefy zasypowej cylindra
powinna być w miarę niska (40°C) i tylko
nieco wyższa od temperatury wsypywanego granulatu. Dla tworzyw które
są suszone (PA, PC, PBT, PMMA), np.
w temperaturze 80°C, temperatura strefy
zasypu powinna wynosić 60-80°C (czyli
w pobliżu zakresu temperatur suszenia).
Rys. 4  Zalecany rozkład temperatur w cylindrze przy różnych skokach ślimaka na przykładzie
wtrysku PP

Zalecana tolerancja temperatury strefy
zasypu przy produkcji wyprasek technicznych nie powinna być większa od 5°C.

w cylindrze i odpowiednio nastawy tempe-

ślimaka, zapewniając tym samym wyma-

ratury. Jeśli masa wtrysku jest stosun-

ganą jakość stopu.

Wpływ temperatury
cylindra na własności
wyprasek i parametry
procesu

kowo mała w porównaniu z pojemnością

Wahania temperatury cylindra powinny

cylindra, a czas przebywania jest długi

mieścić się w zakresie ±3°C. Dla małych

profil temperatury cylindra powinien być

średnic ślimaka, tworzyw o małej odpor-

Przy wzrastającej temperaturze cylindra

odpowiednio niższy (niskie temperatury

ności termicznej nieraz zaleca się jeszcze

wzrasta skurcz, krystaliczność, obcią-

w strefie zasilania i sprężania). Natomiast

dokładniejszą tolerancją temperatury

żenie termiczne, długość dróg płynięcia

gdy masa wtrysku jest bliska górnej zale-

cylindra. Większe wahania tempera-

oraz czas trwania docisku, natomiast

canej pojemności cylindra, a czas przeby-

tury świadczą o złym nastawieniu liczby

spada lepkość orientacja, widoczność linii

wania jest stosunkowo krótki, temperatury

obrotów ślimaka, ciśnienia spiętrzania,

łączenia oraz ciśnienie wtrysku. Niepra-

powinny być wyższe (rys. 4). Wypełnianie

temperatury cylindra lub o niekorzystnej

widłowe ustawienia temperatury powo-

cienkich przekrojów zwykle wymaga

geometrii ślimaka.

duje straty materiałowe, wady wyprasek
ze względu na niezgodność z wymia-

również wyższych temperatur topnienia
(dla zmniejszenia lepkości i poprawy

Temperatura dyszy

rami wyprasek, wypaczenia, przypa-

wypełniania gniazd). W przypadku krótkich

Temperaturę dyszy należy nastawiać

lenia, czarne plamki, degradację i spadek

cykli i czasów przebywania stopu w cylin-

tak, aby była zbliżona do temperatury

wydajności, aby wymienić tylko niektóre.

drze można również wybierać wyższe

głowicy. Praktycznie w tym obszarze (ze

Przyczyną wad wyprasek może być

temperatury. Wybierając wyższe tempera-

względu na krótki czas przebywania) nie

zarówno zbyt wysoka, jak i za niska

tury należy wziąć pod uwagę odporność

można wywierać większego wpływu na

temperatura uplastyczniania, a ponadto

termiczną wszelkich dodatków, np. barw-

temperaturę masy. Temperatura głowicy

także niejednorodny rozkład tempera-

ników czy uniepalniaczy.

i temperatura dyszy nie powinny różnić

tury w cylindrze. Zbyt wysoka tempera-

Ogólnie zaleca się, aby profil tempera-

się więcej jak 15°C. Większe różnice

tura prowadzi do termicznej degradacji

tury cylindra wzrastał powoli w kierunku

zdarzają się przy stosowaniu dysz dora-

(rozkładu) polimeru lub dodatków. Przy

od strefy zasilania do głowicy. Wyjątkami

bianych o źle dobranych mocach grzałek,

zbyt niskiej temperaturze często wystę-

są profile temperatur cylindra dla polia-

czego należy zawsze unikać.

pują niejednorodności struktury. I

Temperatura strefy
zasypu

Literatura;

midów i ślimaków barierowych. Przy
przetwórstwie PA wysokie temperatury
wymagane są już w strefie zasilania, aby
roztapiał się on na ściankach cylindra.

Prawidłowa temperatura strefy zasypu

Natomiast przy stosowaniu ślimaków

umożliwia stabilny transport tworzywa,

wtryskiwania tworzyw termoplastycznych,

barierowych, które mają inną geometrię

wpływa na równomierność (zapobiega

Plastech 2011

zalecany jest profil temperatury opada-

sklejaniu się granulek i powstawaniu

jący w kierunku dyszy. Wyższa tempera-

mostków blokujących zasilanie) i wydaj-

tura strefy zasilania niż następnych stref

ność procesu oraz jakość wypraski.

zapewnia równomierną i dużą wydaj-

Należy zwrócić uwagę na regularną

des Spritzgießprozesses durch verbesserte

ność uplastyczniania (wspomaga nadta-

konserwację kanałów regulacyjnych, aby

Plastifizierkonzepte, Dissertation Technischen

pianie granulatu przed strefą barierową).

nie doszło do ich zatkania przez zwap-

Universität München 2010

W znacznym stopniu ogranicza to trans-

nienia, co uniemożliwia jakąkolwiek regu-

port resztek granulek w kierunku czoła

lację. Dla tworzyw, które nie wyma-
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Artykuł promocyjny

Suszarki EKO-N od KOCH TECHNIK
Suszenie granulatów tworzyw sztucznych jest jednym z podstawowych procesów przygotowujących
surowiec do przetworzenia. Część tworzyw, a zwłaszcza te wykorzystywane w produkcji elementów technicznych muszą być suszone w celu: uzyskania niezbędnych, szczególnych cech materiału, optymalizacji
właściwości przetwarzania, uzyskania powierzchni produktu wolnej od smug, zmniejszenia przewodności
elektrycznej itd. Najnowsze suszarki molekularne KOCH TECHNIK z serii EKO-N zapewniają nie tylko wysoki
stopień suszenia tworzyw, lecz również efektywność energetyczną i pełną kontrolę parametrów pracy.

U

rządzenia te automatycznie mierzą

wszystkich suszarkach serii EKO-N,

odbywają się nie wg schematu czaso-

i odpowiednio regulują ilość powie-

zapewnia obniżenie zużycia energii nawet

wego, a wg odczytów parametrów pracy

o 20%.

w zakresie punktu rosy od -30 do -60°C.

trza przechodzącego przez poszczególne
zbiorniki suszące na podstawie odczytu

Suszarki w wersjach sterowanych

wilgotności, czasu suszenia, odchyłek

falownikiem pozwalają oszczędzić od

temperatury w dolnej i górnej części leja,

25 do 75% energii, potrzebnej do pracy

Wyposażeniem standardowym są też

a także ilości tworzywa odbieranego

pomp, dzięki płynnie regulowanemu

sterowniki z kolorowymi, dotykowymi

z danego zbiornika suszącego w okre-

wydatkowi powietrza, zgodnemu z chwi-

panelami o przekątnej 10,4”, obsługu-

ślonej jednostce czasu. W skrajnym przy-

lowym zapotrzebowaniem suszarki.

jące bazę danych dla 240 tworzyw oraz

Istotnie zmniejsza to zużycie energii oraz
wydłuża okresy serwisowe suszarki.

padku suszarka nie zezwoli na odbiór

Regulacja pracy sit absorbcyjnych

tworzywa, jeśli nie zostanie ono właściwie

w suszarkach z serii EKO-N odbywa

wysuszone. Tym samym sterownik

się na podstawie pomiaru zawilgocenia

Energooszczędny układ EKO mierzy

suszarki staje się jednym z narzędzi

i temperatury. Tym samym regeneracje

rozkład temperatur w zbiornikach suszą-

komunikację sieciową, poprzez interfejs
OPC-UA w standardzie INDUSTRY 4.0.

do kontroli jakości produkcji, jeszcze

cych i płynnie reguluje przepływ powietrza

zanim tworzywo zostanie przetworzone.

wg bieżącego zapotrzebowania, zapew-

Mniejsza brakowość na produkcji przy

niając oszczędność energii do 50% oraz

zmniejszonym zużyciu energii – tak dzia-

gwarantując zabezpieczenie przed degra-

łają inteligentne suszarki KOCH TECHNIK

dacją termiczną suszonego surowca.

z serii EKO-N.

Agregaty suszące dostępne są w wielościach od 100 do 2000 m3/h, a zbiorniki

Zintegrowany wymiennik ciepła, który

suszące od 40 do 6000 litrów. I

jest standardowym wyposażeniem we

ELBI-Wrocław Sp. z o.o.
ul. Muchoborska 4a, 54-424 Wrocław I tel.: (71) 333 00 33 I elbi@elbi.com.pl I www.elbi.com.pl
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Artykuł promocyjny

X Comb by Moretto
Przy przetwarzaniu małych i średnich
produkcji higroskopijnych polimerów
istotne jest stosowanie rozwiązań
zapewniających nie tylko jednorodne
i dokładne suszenie w celu usunięcia nadmiaru wody i uzyskania odpowiedniego poziomu wilgotności, ale
także oszczędność energii i zwartą
konstrukcję.
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Artykuł promocyjny

Nowa era suszarek
ze złożem obrotowym
W

ilgoć to jeden z głównych czynników, który

riału i powietrza, co zapewnia optymalne suszenie,

w największym stopniu wpływa na jakość

gwarantuje ekskluzywna geometria leja OTX.

gotowego produktu zarówno pod względem este-

Ponadto skrócenie czasu przebywania polimeru

tycznym, jak i funkcjonalnym. W temperaturach

wewnątrz leja znacząco przyczynia się do zmniej-

przetwarzania tworzyw sztucznych woda może

szenia zużycia energii. Ten ostatni cel został również

zamienić się w parę, powodując defekty, takie jak

osiągnięty dzięki zastosowaniu specjalnych turbo-

nieprzezroczystość, smugi, niekompletne elementy,

sprężarek Hyper Flow ze zmiennymi natęże-

pęcherzyki, pęknięcia, a także problemy z wyjmo-

niami przepływu, które zapewniają wykorzystanie

waniem elementów z formy.

dokładnej ilości powietrza niezbędnego do procesu,
oraz izolacji z wełny mineralnej OTX, która pomaga

Suszarki X COMB

w eliminacji wilgoci i utrzymaniu prawidłowej tempe-

Oferta suszarek na rynku jest szeroka, ale

ratury przetwarzania.

pewność znalezienia solidnego partnera, który

Turbosprężarki Hyper Flow w połączeniu z tech-

mądrze wie, jak połączyć technologię, wydajność

nologią OTX wymagają mniej miejsca, dzięki czemu

i wiedzę, wykracza poza nie. Coś dobrze znanego

X Comb jest najbardziej kompaktową i wydajną

Moretto, firmie działającej od 40 lat w projektowaniu

suszarką na rynku. Można go zainstalować bezpo-

i dostarczaniu urządzeń peryferyjnych do przetwór-

średnio na gardzieli maszyny lub obok niej na dedy-

stwa tworzyw sztucznych, która uczyniła suszenie

kowanym wózku z szybkim i natychmiastowym

jednym z jej podstawowych obszarów działal-

programowaniem poprzez dotykowy ekran LCD 7’’,

ności, oferując rynkowi kompletną i wydajną gamę

który wymaga ustawienia tylko dwóch parametrów:

rozwiązań.

rodzaju materiału i godzinowej produkcji, wszystko

Przykładem jest X COMB, kompaktowa, w pełni

inne jest automatyczne.

elektryczna mini suszarka, która gwarantuje bardzo

Operator jest stale informowany o procesie

wysoką wydajność, absolutną spójność procesu,

suszenia dzięki dobrze widocznemu słupkowi LED,

maksymalną elastyczność i energooszczędność.

który stale sprawdza wewnętrzną temperaturę leja

Łatwa w instalacji i obsłudze suszarka, która szybko

i na czas ostrzega o zmianach temperatury.

spełnia potrzeby przetwórców.

Asortyment obejmuje 7 modeli do produkcji od

Pewność idealnego odwilżania gwarantuje zasto-

2,4 do 24 kg/h.

sowanie sit molekularnych wykonanych ze 100%

X Comb jest przeznaczony do zarządzania

zeolitu o wysokiej chłonności oraz specjalnego

wieloma połączeniami: RS485, Modbus, USB

w pełni elektrycznego mechanizmu koła - całko-

w celu łatwego pobierania danych oraz MOWIS,

wicie opracowanego w laboratoriach Moretto -

ekskluzywny system nadzoru i sterowania

o dużej mocy modułowej. W połączeniu z silni-

Moretto. Opcjonalne jest podłączenie wielojęzycz-

kiem cyfrowym pomaga utrzymać stały punkt

nego palmtopa Master 300 do zdalnego zarzą-

rosy na poziomie -52°C. Jednolity przepływ mate-

dzania X Comb. I

Master Colors Sp. z o.o.
ul. Wędkarzy 5, 51-050 Wrocław
biuro@mastercolors.com.pl I www.mastercolors.com.pl
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Suszarki i odwilżacze,

czyli o procesie suszenia tworzyw sztucznych
Proces suszenia jest jednym z podstawowych procesów technologicznych mających na celu przygotowanie tworzyw polimerowych do dalszej obróbki czy przetwórstwa. Służą do tego suszarki lub odwilżacze. Na wybór odpowiedniego urządzenia ma wpływ kilka czynników.

Marta Lenartowicz-Klik
Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMPiB Toruń

Suszenie tworzyw sztucznych

w efekcie końcowym uzyskać wysokojakościowy produkt? To

Podczas transportu, magazynowania czy po prostu

zależy, ponieważ na właściwy wybór wpływa kilka czynników

w kontakcie z zimnym zawilgoconym powietrzem na powierzchni

m.in. środowisko przetwarzania, skład granulek i wymagania

ziaren polimerów kondensuje się wilgoć. Może jeszcze dojść

dotyczące gotowych produktów. Istnieje wiele metod pozby-

do sytuacji, gdy polimer ma tendencję do pochłaniania wilgoci

wania się wilgoci z polimeru i jak to wszędzie bywa - każda ma

z otoczenia (dzieje się tak w przypadku polimerów o budowie

zalety i wady. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na rodzaj

polarnej, tj.: PA, PC), że zostaje ona wchłonięta przez całą

granulek czy mamy do czynienia z tworzywem, higroskopijnym

masę/objętość polimeru. Wszystko to skutkuje pogorszeniem

czy niehigroskopijnym.

właściwości użytkowych gotowego wyrobu. W tworzywach
ulegających hydrolizie w wysokiej temperaturze (warunki przetwórstwa) wilgoć może powodować nawet degradację poli-

Suszarki i osuszacze do tworzyw
sztucznych

meru. Także stosowanie sadzy lub pigmentów może powo-

W większości przypadków suszarki na gorące powietrze

dować zwiększenie wchłaniania wilgoci. Jaki system suszenia

okazują się najbardziej opłacalnym sposobem suszenia. Ogrze-

czy też odwilżenia należy wziąć pod uwagę, szukając najbar-

wają otaczające powietrze, aby wyciągnąć wilgoć z tworzywa. W

dziej opłacalnego rozwiązania,a jednocześnie pozwalającego

rezultacie są odpowiednimi opcjami dla tworzyw sztucznych

DLACZEGO WARTO SUSZYĆ TWORZYWA SZTUCZNE?
Wilgoć zawarta w tworzywie sztucznym może wydawać się drobnym aspektem przetwarzania, ale jeśli
nie jest kontrolowana, prawie niemożliwe będzie dostarczenie wysokiej jakości komponentów z tworzyw sztucznych. Niektóre zalety suszenia tworzyw sztucznych to:
– zapobieganie problemom kosmetycznym: znanym jako smugi lub srebrne smugi,
– zapobieganie hydrolizie: reakcja chemiczna, która rozbija wiązania kowalencyjne w łańcuchu polimeru, zmniejszając masę cząsteczkową polimeru i znacznie zmniejszając właściwości mechaniczne,
– zapobieganie awariom części: jeśli maksymalny poziom wilgoci odpowiedni do przetwarzania nie
zostanie osiągnięty, mogą wystąpić przedwczesne awarie części i wady strukturalne.
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niehigroskopijnych. Bardzo podobny jest osuszacz sprężo-

EKO-N. Ponieważ ciepło jest odzyskiwane, zużycie energii

nego powietrza, z tymi samymi podstawowymi częściami –

zmniejsza się nawet do 30%, w zależności od temperatury

grzałką, sterownikiem i koszem zasypowym. Osuszacze na

suszenia tworzywa sztucznego. Średnie zużycie energii spada

sprężone powietrze wykorzystują szybki spadek ciśnienia, aby

przy stałej jakości. Oprócz standardowej dmuchawy z regu-

szybko usunąć wilgoć zawartą w suszącym strumieniu powie-

lacją częstotliwości (od objętości konstrukcyjnej 300 m³/h), nowa

trza. Suszarki te są przeznaczone do systemów produkcyj-

suszarka jest również wyposażona w opatentowany system

nych o bardzo małej przepustowości granulatu, ponieważ ich

zarządzania energią firmy KOCH ÖKO, który dostosowuje się

zdolność do usuwania dużych ilości wilgoci jest bardzo ograni-

do procesu suszenia, aby oszczędzać energię i chronić mate-

czona. Suszarki adsorpcyjne są uważane za najlepsze suszarki

riał. Łącząc kontrolę punktu rosy, urządzenia ÖKO i dmuchawy

do tworzyw sztucznych pochłaniających wilgoć. Pobierają

z regulacją częstotliwości, można osiągnąć do 50% oszczęd-

powietrze z leja suszącego, schładzają je do temperatury poko-

ności energii podczas suszenia granulatu tworzywa sztucznego.

jowej, a następnie suszą strumieniem powietrza za pomocą sita

Dzięki modułowemu systemowi firmy KOCH w suszarniach

molekularnego lub wkładu. Mogą szybko osiągnąć niski punkt

EKO-N można zintegrować różne pojemniki suszące o pojem-

wilgotności. Suszenie w piecu należy do najstarszych i najprost-

ności od 20 do 600 l. Użytkownik może w dowolnym momencie

szych metod suszenia. Suszarki te suszą materiał w określonej

wyświetlić wszystkie istotne warunki pracy i informacje oraz

temperaturze na płytkich tacach przechowywanych poziomo

dostosować parametry, takie jak czas suszenia, tempera-

na stojaku. Często w tego typu systemach nie ma wstęp-

tura i czas przebywania. Bezpieczną pracę samego osuszacza

nego oczyszczania ani wstępnego suszenia. Zasada suszenia

zapewniają mikrofiltry, zabezpieczenie przeciążeniowe, kontrola

wygląda podobnie jak praca domowego piekarnika. Piece próż-

powietrza oraz ogranicznik temperatury. W celu wchłonięcia

niowe mogą zapewnić lepszą wydajność suszenia i są wyposa-

wilgoci z granulowanego tworzywa sztucznego i uzyskania

żone w próżnię podciśnieniową, która usuwa wilgoć z granulatu

wymaganej wilgotności resztkowej suszonego materiału można

podczas jego podgrzewania w komorze pieca. Jednym z kluczy

wytworzyć suche powietrze o punkcie rosy -55°C.

do sukcesu tej metody jest zdolność sprzętu do przepuszczania przez materiał wystarczającej ilości powietrza lub innych
środków suszących.

Dryplast – kompletna linia do suszenia
wszelakich materiałów
Dryplast od Dega Plastics to kompletna linia do suszenia

Odwilżanie i odwilżacze do tworzyw
sztucznych

wszelkich materiałów. Składa się z generatorów gorącego
powietrza, aby zapewnić maksymalną wydajność przy mini-

Odwilżacze do tworzyw sztucznych działają przy użyciu

malnym zużyciu energii, z wentylatora lub pompy, która gene-

specjalnego granulatu, który w odpowiedni sposób wchłania

ruje odpowiednią ilość i ciśnienie powietrza dla każdej zastoso-

powstałą wilgoć, a także zapobiega powstawaniu nieestetycz-

wanej mocy, a wszystko to kontrolowane jest przez mikropro-

nych smug, które mogłyby wpłynąć na wygląd końcowego

cesor o wysokiej precyzji. Jest to ekonomiczne rozwiązanie,

produktu. Stosowanie tworzyw sztucznych o własnościach

ponieważ całe ciepło z grzałek jest przekazywane do materiału

higroskopijnych, pochłaniających wilgoć na wskroś (nie tylko

przez specjalny obieg powietrza procesowego w kotle, dzięki

powierzchniowo), wymaga zastosowania urządzenia umożliwia-

czemu energia elektryczna jest wykorzystywana tylko do ogrze-

jącego skuteczny jej odbiór.

wania materiału. Dzięki prostej koncepcji konstrukcja maszyny
jest kompletna.

Co na rynku suszarek i odwilżaczy
do tworzyw sztucznych?

Zastosowane osuszacze Drytech charakteryzują się wysoką
oszczędnością energii, a program suszenia jest specjalnie

Przyjrzymy się co oferują firmy – jakie rodzaje suszarek,

dobrany do konkretnego materiału. Dzięki nowym zeolitom punkt

osuszaczy czy odwilżaczy do tworzyw sztucznych oraz jakie

rosy można osiągnąć znacznie łatwiej, a samo osuszanie jest

nowości są wprowadzane na rynek.

zredukowane o 47%. W porównaniu do osuszaczy z sitami molekularnymi, tutaj nie ma potrzeby podłączenia do wody. Model DDK

EKO-N – zalety dwóch koncepcji suszenia
tworzyw sztucznych połączone w nowej
suszarce

waży rzeczywistą akumulację wody na sitach i wykonuje regenerację tylko po ich zapełnieniu. Wyświetlacz odczytuje wagę wody
wydobytej z materiału. Leje procesowe są zaprojektowane tak,

W suszarce EKO-N firma Koch-Technik połączyła zalety

aby zmaksymalizować efekt kominowy, który wytwarza gorące

dwóch udanych koncepcji suszenia CKT i EKO, tworząc w ten

powietrze podczas przechodzenia przez granulki: są wykonane

sposób nowy zespół suszący. EKO-N jest dostępny w 8 różnych

z dokładnie wypolerowanej stali nierdzewnej AISI 304 i są izolo-

wielkościach konstrukcyjnych od 110 do 2000 (m³/h). Koncepcja

wane włóknem. Duży otwór występujący w większości modeli,

wymiennika ciepła z systemem orurowania zaczerpnięta

ułatwia obszerne i dokładne czyszczenie, a dzięki szybkim zapię-

z suszarni EKO została jeszcze bardziej udoskonalona w serii

ciom na zatrzaski zapewnia szczelność.
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URZĄDZENIA PERYFERYJNE DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

Suszarki do tworzyw
Podajniki do granulatu i proszków
Sterowniki sekwencją wtrysku
Sterowniki grzanych kanałów
Pomiar średnicy i owalności
Dozowniki grawimetryczne
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Suszarka rozpyłowa FSD

energii do wytworzenia wysokiego podciśnienia, tworząc różnicę

Suszarka rozpyłowa FSD, łącząca suszenie rozpyłowe

ciśnień i temperatur, która uwalnia wilgoć z materiału. Ten szybki,

i fluidalne, została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu opty-

nowoczesny i wydajny proces zajmuje ułamek sekundy w porów-

malnej wydajności suszenia oraz najlepszej jakości aglomerowa-

naniu do osuszaczy adsorpcyjnych. Proces osuszania adsorpcyj-

nych proszków. Suszarka rozpyłowa FSD działa na trzech stop-

nego, który opiera się na suchym powietrzu monitorowanym przez

niach suszenia, każdy dostosowany jest do zawartości wilgoci

punkt rosy, wymaga stałego przepływu powietrza obiegowego przez

obecnej w trakcie procesu suszenia rozpyłowego. Ciekły mate-

duży lej suszący. Ten proces może zająć 4-6 godzin, aby osiągnąć

riał jest rozpylany, a następne przesyłany do komory suszenia

te same wyniki suszenia, które ULTRA może uzyskać w mniej niż

za pomocą zestawu dysz. Powietrze suszące wpada pionowo

60 minut. Dzięki tej konstrukcji próżniowej nie ma również potrzeby

i z dużą szybkością przez rozdzielacz powietrza, zapewniając

wymiany środka osuszającego co 12-18 miesięcy. Aktywnie monito-

optymalny stopień wymieszania z rozpylaną cieczą. Proces

rując proces próżni i wagę materiału w komorze próżniowej, system

odparowywania przebiega błyskawicznie, podczas gdy krople

wysuszy tylko to, co jest potrzebne. Waga materiału w zbiorniku

przechodzą przez komorę suszenia. Komora suszenia i przepływ

retencyjnym jest również monitorowana, aby uwolnić nowy mate-

powietrza zostały zaprojektowane tak, aby cząsteczki nie przy-

riał tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez proces. Dzięki cyfryzacji

wierały do ścianek komory, a były przesyłane bezpośrednio do

procesu każda granulka tworzywa sztucznego w systemie suszenia

zintegrowanego łoża fluidalnego na dole komory suszenia, gdzie

jest aktywnie monitorowana i kontrolowana. Dane można łatwo prze-

przebiega druga faza suszenia. Na ostatnim etapie proszek jest

glądać na ekranie dotykowym, a szczegóły dotyczące dokładnego

kierowany do łoża fluidalnego VIBRO-FLUIDIZER, w którym

procesu operacyjnego są rejestrowane. Ponadto wszystkie te dane

przebiega ostateczne suszenie i chłodzenie.

są dostępne do eksportu w celu integracji z dowolnym systemem
ERP lub innymi systemami sterowania procesami. Suszarka

Mobilne osuszacze adsorpcyjne DDM
przeznaczone do ciągłego suszenia sypkich
tworzyw sztucznych w postaci granulatu

ULTRA zmniejsza również potencjał globalnego ocieplenia (GWP).
W procesie o wydajności 220 funtów/godz. ULTRA oszczędza 54 do
120 kW rocznie — co oznacza oszczędność 38,6 ton CO2 rocznie.

Seria DDM firmy Labotek została zoptymalizowana i jest

Odpowiada to posadzeniu 645 nowych drzew rocznie przez 10 lat.

dostępna jako kompletny system osuszania i zintegrowany

Inteligentne funkcje i sterowanie ULTRA Dryer zapewniają szybsze

system przenoszenia suchego powietrza do maszyny przetwór-

suszenie tworzywa sztucznego, szybsze uruchamianie i minimalną

czej, w oparciu o sprawdzoną i energooszczędną konstrukcję.

konserwację.

Dostępny jest również model HT (wysoka temperatura). Dzięki
dokładnej kontroli temperatury i punktowi rosy <-35ºC, można

Suszarka wirówkowa eXso

osiągnąć końcową zawartość wilgoci poniżej 0,02% (model HT

Innowacyjna konstrukcja suszarki eXso firmy Maag obejmuje nowe

0,002%). Seria DDM oferuje:

funkcje i ulepszenia, które zostały opracowane w celu zwiększenia

– pojemność zbiornika suszącego 60, 120, 180 i 225 litrów,

niezawodności, skrócenia czasu przezbrojenia i poprawy jakości

– zasilanie elektryczne 3-fazowe, nie wymaga sprężonego

produktu Suszarki wirówkowe są powszechnie stosowane w przemyśle tworzyw sztucznych pierwotnych, compoundingu i recyklingu

powietrza,
– wbudowany 3-fazowy system przenoszenia do suszarki (Con-

do usuwania wody chłodzącej z tworzywowych granulek podczas
procesu produkcji i przygotowania do pakowania. Na przykład jego

Evator SVR),
– bramka przyłącza punktu rosy,

trzydrzwiowa obudowa zapewnia lepszy dostęp i widoczność do

– termostat.

wnętrza urządzenia. Pozwala to na szybsze i skuteczniejsze czysz-

Innym rozwiązaniem firmy Labotek jest Conti-Dryer CD,

czenie oraz zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego. Suszarki

czyli system do ciągłego suszenia granulatu tworzywa sztucz-

eXso są odpowiednie dla firm zajmujących się compoundingiem

nego. Urządzenie przeznaczone jest do suszenia niehigroskopij-

i recyklingiem, gdzie wymagany jest etap suszenia peletu tworzywa

nych surowców i przemiałów w zakresie temperatur 60-180°C

sztucznego przed pakowaniem. Maag twierdzi, że suszarki zostały

z odchyleniem temperatury ±5°C. Centralna jednostka susząca

przetestowane i zatwierdzone pod kątem prędkości do 8200 kg/h.

pracuje w systemie zamkniętym.

eXso została opracowana, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom klientów i zapewniają szybsze suszenie, zajmując przy tym

Suszarki ULTRA – postęp w procesie
suszenia tworzyw sztucznych w erze cyfryzacji
Unikalna opatentowana konstrukcja próżniowa (najnowszy patent
nr 10751918 przyznany w 2020 r.) umożliwia użytkownikom suszenie

o 23% mniej powierzchni podłogi niż poprzednie modele.

Krystalizacja i suszenie w jednym urządzeniu
na podczerwień

materiałów za pomocą próżni. Chociaż zarówno systemy osusza-

IRD Kreyenborg to nowa generacja suszarek wykorzystują-

jące, jak i próżniowe wykorzystują ciepło do podniesienia temperatury,

cych promieniowanie IR. Obracający się bęben suszarki pozwala

suszarka Maguire ULTRA wykorzystuje zwężkę Venturiego o niskiej

na krystalizację oraz suszenie przemiałów i granulatów tworzyw
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sztucznych - PET. Dzięki zastosowaniu promieni IR materiał jest

latów termoplastycznych tworzyw sztucznych. Temperatura

natychmiast ogrzewany do temperatury suszenia na wskroś.

jest regulowana elektronicznie za pomocą przekaźnika statycz-

Umożliwia to skrócenie czasu suszenia do 1 godziny. Zużycie

nego SSR. Panel VIEWER umożliwia łatwą kontrolę tempera-

energii potrzebnej na suszenie PET jest redukowane o 30%.

tury. Specjalna konfiguracja montażu grupy grzewczej na leju

Kreyenborg opracował również metodę krystalizacji, suszenia

sprawia, że maszyny te są bardzo kompaktowe. Oferowane

i dekontaminacji przemiałów i regranulatów PET, które mogą

są w 11 różnych konfiguracjach z lejem zasypowym TS. Seria

być w dalszym etapie zastosowane do produkcji wyrobów mają-

odwilżaczy XD 20 to innowacyjny system odwilżania tworzyw

cych kontakt z żywnością. Ta procedura umożliwia zawracanie

sztucznych technicznych. Obsługa systemu opiera się na

surowca PET i pełne oczyszczenie do stosowania do celów

stosunku materiał-temperatura, ale wymaga ustawienia tylko

spożywczych. Urządzenia Kreyenborg pozwalają na wydaj-

dwóch parametrów, rodzaju materiału i żądanej produkcji godzi-

ność suszenia od 20 kg/h do 5 000 kg/h. Możliwe jest również

nowej. Pozostałe elementy obsługiwane są w sposób automa-

suszenie innych tworzyw sztucznych higroskopijnych, które

tyczny i adaptacyjny do zmiennych warunków produkcyjnych.

wymagają suszenia przed procesem przetwórczym.

Odwilżacze wyposażone są w intuicyjny interfejs i nie wymagają
podłączania wody chłodzącej i sprężonego powietrza. System

Suszarki kompresorowe do tworzyw
sztucznych CARD

ANTISTRESS chroni polimery przed nadmiernym przegrzaniem
zapewniając jednocześnie znaczne oszczędności energii. Rege-

Suszarki Wittmann CARD (Compressed Air Resin Dryer)

neracja jest kompensowana w taki sposób, aby utrzymywać

pozwalają zapewnić wydajność suszenia tworzyw sztucznych

system na stałym poziomie przepływu powietrza, nawet podczas

w zakresie od 0,16 do 1,100 kg/h. Urządzenia CARD oferowane

fazy regeneracji. Wydajność jest zmaksymalizowana poprzez

są ze zbiornikami o pojemności od 1 l do 3500 l. W zależności

odpowiednie połączenie suszarki X z lejami zasypowymi OTX.

od preferencji użytkownika i wielkości zbiornika suszącego urządzenia są montowane bezpośrednio na wtryskarce lub ustawiane

Podsumowanie

obok maszyny. Proces suszenia tworzyw sztucznych z wykorzy-

Suszarki i odwilżacze są niezastąpione przy przetwórstwie

staniem suszarki kompresorowej można podzielić na 4 etapy.

tworzyw sztucznych, eliminują zawartość wilgoci skraplającą się

W pierwszym etapie urządzenie zasysa powietrze z otoczenia.

na granulkach lub w nie wnikającą. Pozostawiona wilgoć obniża

Pobrane powietrze jest następnie sprężane do ciśnienia 8 bar.

jakość wypraski, powodując powstawanie smug, a także wpły-

Sprężenie powietrza powoduje wydzielenie znajdującej się w nim

wając negatywnie na właściwości materiału. Wybór odpowied-

wilgoci. W kolejnym etapie sprężone powietrze przepływa przez

niego urządzenia do suszenia tworzyw sztucznych jest zależny od

agregat chłodniczy, co pozwala na wydzielenie z powietrza pozo-

stosowanych przy produkcji materiałów. Producenci prześcigają

stałej w nim jeszcze wilgoci. Osuszone w ten sposób powietrze

się w ofertach i proponują różnorodne rozwiązania. Oczywiście

jest ponownie ogrzewane do temperatury pokojowej. Uzyskane

zarówno suszarki do tworzywa sztucznego, jak i wysokiej klasy

powietrze suszące posiada punkt rosy -25oC i pozwala na

osuszacze, odwilżacze muszą spełniać wszystkie najważniejsze

suszenie dowolnego termoplastycznego tworzywa sztucznego.

normy i wymogi praktyczne, tak aby jak najlepiej wpisywać się

Przygotowane powietrze kierowane jest do zbiornika suszarki.

w potrzeby i oczekiwania konkretnych przedsiębiorców. I

Suszarki kompresorowe CARD zostały przygotowane w kilku
rozwiązaniach konstrukcyjnych różniących się wielkością zbior-

Literatura:

ników suszących i systemem sterowania. Z grupy suszarek

1. https://www.koch-technik.com/international/en/produktkategorie/category/
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Suszarki te charakteryzuje wydajność suszenia od 0,16 do 2,0

2. https://www.dega-plastics.com/en/products/drying

kg/h, posiadają zbiorniki suszące o pojemności od 1 l do 6 l i są

3. https://www.gea.com/pl/products/dryers-particle-processing/spray-dryers/

przeznaczone do bezpośredniej zabudowy na małych wtryskar-

fsd-spray-dryer.jsp

kach. Dzięki niskiej cenie, konstrukcje CARD stanowią alterna-

4. https://labotek.com/solutions/drying/

tywę dla suszarek suchego powietrza. Jednocześnie dla ofero-

5. https://www.ptonline.com/products/minimum-energy-maximum-savings-dry-

wanych suszarek CARD dostępny jest bogaty zestaw wyposażenia opcjonalnego. Pozwala ono nie tylko zapewnić łatwy
montaż suszarki, ale także dostosować ją do potrzeb bardziej
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better-with-ultra
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Suszarki na gorące powietrze serii EH firmy Moretto zostały
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Bogata gama suszarek
w ofercie firmy Kanitech
Proces suszenia tworzyw sztucznych jest jednym z kluczowych etapów przygotowania granulatu do
jego przetworzenia. Odpowiedni przebieg zapewnia później stabilną produkcję wyrobów o wysokiej jakości. Współcześnie przed producentami urządzeń do osuszania granulatów z tworzyw sztucznych stoi
szereg wyzwań związanych zarówno z rosnącymi cenami energii, czasem suszenia, jak i nowymi materiałami wprowadzanymi na rynek wymagającymi zróżnicowanych temperatur. Cześć z tych wymagań
może stać ze sobą w sprzeczności, są jednak producenci, którzy opracowali szereg unikalnych rozwiązań pozwalających zbudować bardzo wydajne i energooszczędne suszarki do tworzyw.

W

ofercie firmy Kanitech znajduje się pełna gama tego typu
produktów od podstawowych urządzeń wykorzystujących

– stały punkt rosy podczas całego cyklu suszenia, dzięki czemu
mamy stabilny proces produkcji,

tylko gorące powietrze do wyeliminowania wilgoci powierzch-

– niższą temperaturę regeneracji złoża, która wynosi 180°C,

niowej z materiałów niehigroskopijnych po bardzo szeroką gamę

i zapewnia znacząco niższe zużycie energii w porównaniu

produktów do tworzyw chłonących wilgoć do swojego wnętrza.

z suszarkami z podwójnym złożem, gdzie ta temperatura

Oferta ta opiera się na rozwiązaniach od włoskiego producenta
firmy Vismec oraz amerykańskiej firmy Maguire.

może wynosić ponad 250°C,
– suszarki te nie wymagają podłączenia wody chłodzącej, co
znacząco ułatwia instalację i rozprowadzenie mediów w zakła-

Suszarki firmy Vismec

dzie oraz obniża koszty zużycia energii i obciążenie systemu

Produkty firmy Vismec to wcześniej wspomniane suszarki na

chłodzenia,

gorące powietrze, ale ich główną część stanowią dwa modele

– do swojej pracy nie potrzebują również sprężonego powietrza,

suszarek z obrotowym złożem molekularnym z serii DRYPLUS

– możliwość zadawania odpowiedniej wartości punktu rosy

i DRYWELL. Włoska firma opracowała te dwie unikalne

dedykowanej do aktualnie suszonego granulatu, dzięki czemu

konstrukcje i z sukcesem wprowadza je na rynki europejskie

możemy zoptymalizować zużycie energii,

w tym polski od wielu lat. Zasto-

– moduł Dryfeed do transportu granulatu osuszonym powietrzem,

sowanie złoża w formie obro-

– wbudowany pomiar punktu rosy,

towego cylindra przynosi użyt-

– suszarki mogą być wyposażone w duży, czytelny i trwały ekran

kownikom tych suszarek liczne

dotykowy,

korzyści jak:

– materiał, z którego wykonane jest złoże, nie ulega degradacji,
w przeciwieństwie do typowego granulatu silikonowego stosowanego w suszarkach z podwójnym złożem, granulat ten
z czasem kruszeje i pojawia się ryzyko, że pojawi się w formie
zanieczyszczeń w produkcie końcowym.
W ramach tych dwóch grup suszarek firma Vismec zapewnia
również modele mogące pracować bezpośrednio w pomieszczeniach o podwyższonych standardach czystości typu clean
room oraz modele dedykowane do pracy z materiałami BIO
wymagającymi niższej temperatury suszenia. Urządzenia firmy
Vismec mogą pracować z temperaturą zadaną od 35°C do
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180°C. Produkty te mogą zostać doposażone o wachlarz przy-

jest definicja nowych przez użytkownika. Firma Vismec udziela

datnych opcji, które znacząco ułatwiają pracę, jak na przykład:

5-letniej gwarancji na złoże molekularne w swoich suszarkach.

– pierścień ważący HALO zamontowany pomiędzy podajnikiem
zaciągającym materiał do suszarki a lejem suszącym, który

Suszarki Ultra od Maguire

pozwala na monitorowanie aktualnej wydajności suszarki

Drugą grupą suszarek do tworzyw higroskopijnych w ofercie

i automatyczne dostosowanie parametrów procesu do niej,

firmy Kanitech są suszarki próżniowe z serii ULTRA od amery-

dzięki czemu przy niższym zużyciu materiału suszarka zużywa

kańskiego producenta firmy Maguire. Te unikalne i opatento-

mniej energii,

wane produkty to jedyne suszarki próżniowe na rynku do zasto-

– wbudowany moduł do transportu granulatu Feeding kit,

sowań przemysłowych i ciągłej produkcji. Produkt ten wykorzy-

– pułapkę olejową pozwalającą odseparować substancje ole-

stuje do wysuszenia granulatu zależności temperatury wrzenia

iste wydzielające się z niektórych typów granulatów w wyso-

wody od ciśnienia. Materiał nagrzany do takiej samej tempera-

kich temperaturach, co znacząco wydłuża żywotność złoża

tury jak w suszarkach ze złożem jest następnie przesypywany do

oraz eliminuje nieprzyjemny zapach powstający w trakcie

pojemnika, gdzie generowane jest obniżone ciśnienie i jest ono

suszenia.

na tyle niskie, że woda gotuje się w 56°C, dzięki czemu bardzo

Urządzenia suszące od firmy Vismec mogą mieć lej suszący

szybko pozbywamy się wilgoci z granulatu. Następnie jest on

od 6 litrów pojemności do 9000 litrów i nawet najmniejsze

przesypywany do izolowanego zasobnika, z którego możemy

modele posiadają wbudowaną dmuchawę, dzięki czemu nie

odebrać go do procesu.

wykorzystują sprężonego powietrza do osuszania granu-

Urządzenia te pozwalają znacząco zredukować zużycie energii

latu. Wiele firm wprowadza na rynek małe suszarki na sprę-

elektrycznej, ponieważ w ogóle nie posiadają złoża molekular-

żone powietrze, kusząc niską ceną zakupu, ale tak naprawdę

nego i nie występuje w nich energochłonny proces jego regene-

zapewniają swoim klientom ogromne koszty eksploatacji,

racji. Czas potrzebny na wygenerowanie odpowiedniego podci-

ponieważ takie suszarki mogą zużywać od kilku do kilkunastu

śnienia to od 60 do 90 sekund na cykl więc w ciągu godziny

m3

sprężonego powietrza na godzinę, a jest to jedno z najdroż-

jest to dosłownie kilka minut. Ta metoda suszenia daje również

szych mediów w zakładach zajmujących się przetwórstwem

ogromną korzyść w postaci znacząco krótszego czasu, jaki

tworzyw. Podczas decyzji o zakupie małych suszarek warto to

potrzebujemy, żeby przygotować granulat do produkcji od startu

wziąć pod uwagę i nie dać się złapać na niski koszt zakupu

urządzenia i tak np. dla PC w klasycznych suszarkach ze złożem

suszarek na sprężone powietrze.

potrzebujemy od 3-4 h, a suszarce próżniowej produkcje wystar-

Intuicyjny interfejs zapewnia możliwość wprowadzania wszystkich parametrów suszenia ręcznie lub za pomocą

tujemy w 30-40 minut.
Do suszarek ULTRA możliwe jest dołożenie systemu trans-

receptur. Pewna lista materiałów w ramach

portu granulatu sterowanego poprzez panel suszarki.

receptur jest już zdefiniowana oraz możliwa

Urządzenia do pomiaru wilgotności
firmy Aboni
Jako uzupełnienie oferty urządzeń do suszenia granulatów
z tworzyw sztucznych firma Kanitech zapewnia również urządzenia laboratoryjne do pomiaru wilgotności od firmy Aboni.
Dzięki zastosowaniu rządzenia Aboni HydroTracer można
sprawdzić zarówno stopień zawilgocenia materiału, jaki otrzymujemy od producenta, jak również jego wysuszenia przed
produkcją. Dodatkowo w ofercie znajdują się również przenośne mierniku punktu rosy pozwalające ocenić stopień
zużycia złoża molekularnego.
Oba urządzenia pomiarowe są na wyposażeniu techników
serwisu firmy Kanitech i istnieje możliwość zamówienia usługi
sprawdzenia zarówno zawartości wilgoci w granulacie, jak
i wartości punktu rosy. I

KANITECH Michał Królik
ul. Warszawskie Przedmieście 15, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.: (25) 749 70 34, fax: (25) 740 42 43 I biuro@kanitech.pl I www.kanitech.pl
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Wyniki badań wykonanych na PK
potwierdzają skuteczność
bezchemicznego uzdatniania wody
procesowej w technologii
Bauer WT Systems
Na zlecenie firmy VGT Polska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej zrealizował badania w projekcie pt.: „Innowacyjny system VGT bezchemicznego uzdatniania wody procesowej", na które wsparcie finansowe uzyskano z UE w ramach RPO Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 (nr RPMP.01.02.03-12-0185/19-00, z dnia z dnia 25.11.2019 r.).
Celem badania było przeanalizowanie sposobu i efektu bezchemicznego uzdatniania wody
procesowej.

Dlaczego należy usuwać kamień
kotłowy?

Podstawową zasadą przeciwdziałaniu temu zjawisku
jest odwrócenie przebiegu reakcji wytrącania się kamienia

Celem stosowania badanej technologii oczyszczania wody

tzn. rozpuszczanie kamienia. Kierunek, w którym zachodzi

jest usunięcie kamienia kotłowego, korozji oraz rozwoju struktur

reakcja (tworzenia kamienia lub jego rozpuszczanie) zależy od

biologicznych, jednak w odróżnieniu od większości stosowanych

tego, w którą stronę zachwiana została równowaga węglanowo-

metod, zadaniem układu technologicznego jest jego praca bez

-wapniowa: w przypadku nadmiaru CO2, kamień jest rozpusz-

dawkowania chemikaliów.

czany, w przeciwnym wypadku, odkładany.

Z chemicznego punktu widzenia kamień kotłowy to węglan
wapnia (CaCO 3), zazwyczaj biała substancja krystaliczna,

Bezchemiczny proces VGT

trudno rozpuszczalna w wodzie. Problem techniczny wytrą-

System uzdatniania wody procesowej Bauer Watertechno-

cania się tego związku w postaci tzw kamienia kotłowego jest

logy funkcjonuje całkowicie bez stosowania środków chemicz-

bardzo poważny w aspekcie eksploatacji obiegów energetycz-

nych oraz żadnych innych dodatków. Wykorzystuje oddzia-

nych i chłodniczych.

ływanie na wodę fal elektromagnetycznych, które powo-

Osadzanie się kamienia jest niekorzystne, ponieważ nie

dują oczyszczanie wody i całej instalacji, która na stałe pozo-

tylko stwarza warunki korozyjne, a co za tym idzie wpływa

staje czysta. Zastosowanie urządzenia Bauer nie dopuszcza

na szybsze zużywanie rur i urządzeń, lecz przede wszystkim

do powstawania nowych problemów związanych z korozją,

kamień kotłowy, który osadza się na wewnętrznych ściankach

kamieniem kotłowym i mikrobiologią w wodzie chłodzącej,

rurociągów, zmniejsza ich przekrój, w wyniku czego nastę-

ale również powoduje rozpuszczanie już powstałych złogów

puje zwiększenie prędkości wody – oba te czynniki wpły-

i rozwiązanie wielu problemów z wodą. Co istotne wszystkie

wają na większe opory przepływu, co z kolei przekłada się

procesy zachodzą przy wyeliminowaniu stosowania środków

na wyższe opory przepływu. Doświadczenia eksploatacyjne

chemicznych. Dzięki tym rezultatom znacznie redukowane jest

wskazują, że kamień zaczyna osadzać się zawsze na kolan-

zużycie energii elektrycznej zarówno na etapie przygotowania

kach lub rozgałęzieniach i stamtąd rozrasta się w kierunku

wody chłodzącej, jak również w samym procesie chłodzenia

odcinków prostych.

form i maszyn przetwórczych.
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Rys. 2  Schemat układu badawczego 2

Rys. 1  Schemat układu badawczego 1

Uzdatnianie wody chłodzącej metodą Bauer Watertechnology ma zastosowanie w przemyśle, w technice grzewczej i chłodniczej do zapobiegania powstawaniu osadów
i szlamów. Instalacja ma miejsce w układach chłodzenia
i ogrzewania przedsiębiorstw produkcyjnych (przetwórstwa
tworzyw) do zapewnienia optymalnego przenoszenia ciepła
i zmniejszenia obciążenia bakteryjnego. Również w budownictwie w technologii dostarczania ciepła i w zakresie dostaw
wody pitnej.
System Bauer zbudowany jest z mikroprocesorowo
sterowanej elektroniki i elektromagnetycznego generatora
impulsów oraz jednostki przepływu, która jest zainstalowana

Rys. 3  Schemat układu badawczego 3

w systemie rur.
Elektronika sterowana mikroprocesorem powoduje zmiany
częstotliwości według specjalnego algorytmu matematycz-

ślenie podatności badanej w systemach wody na rozwój w niej

nego. W jednostce wykonawczej prąd impulsowy wytwarza

mikroorganizmów oraz zmian zachodzących w wycinkach

pulsujące pole elektromagnetyczne generowane naprze-

rur z osadami korozji, kamienia kotłowego i biologicznego.

miennie. To przemienne pole zmienia w przepływającej wodzie

Dla realizacji celu oprócz badań procesowych prowadzonych

kryształy kalcytu na sproszkowany aragonit. W rezultacie

w trzech układach technologicznych przedstawionych na

przyczepność agresywnych struktur krystalicznych w rurach,

rys. 1, 2, 3, przyjęto przebadać podstawowe wskaźniki jako-

pojemnikach i zaworach jest uniemożliwiona. Jednocze-

ściowe wody wodociągowej i procesowej. Układ badawczy

śnie wszystkie cząsteczki wody jako dipole, analogicznie do

nr 1 był układem obiegowym, w którym nie zachodziły procesy

wgranej częstotliwości są wprawione w ciągły ruch. Właści-

technologiczne, natomiast jego zadaniem było emulowanie

wości rozpuszczalności wody są zdecydowanie zwiększone.

rzeczywistych warunków pracy zamkniętego układu obiego-

Osady są rozpuszczane całkowicie w wodzie i wypłukiwane

wego wody w systemach przemysłowych. Układy 2 i 3 oparte

lub odfiltrowane w obiegu zamkniętym.

były na schematach odzwierciedlających badane, nowatorskie
układy bezchemicznego oczyszczania wód.

Stanowisko badawcze na PK

W szczególności przedstawione układy badawcze składały się

Na terenie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Poli-

z następujących elementów:

techniki Krakowskiej przeprowadzono badania, których celem

– Układ badawczy 1 składał się ze zbiornika (1) z wodą pro-

było porównanie stanu jakości wody w trzech systemach

cesową w ilości 200 L i pompą (2) obiegową o mocy 500 W

badawczych, w różnych okresach prowadzenia badań, okre-

i wydajności 9 m3/h.
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– Układ badawczy 2 podobnie jak układ badawczy 1 składał
się ze zbiornika (1) z wodą procesową w ilości 200 L,

a)

b)

pompą obiegową (2) o mocy 500 W i wydajności 9 m 3/h,
dodatkowo jednak wyposażony był w uzdatniający wodę
generator pola elektromagnetycznego ze sterownikiem
(3) o nazwie firmowej Bauer Pipejet 401 HST oraz filtr (4)
mechaniczny Bauer Mini 250 SS316 BW z 7 wkładami
świecowymi o porowatości 10 µm.
– Układ badawczy 3 był najbardziej rozbudowany, posiadał

Rys. 4  P
 owierzchnia wycinka rury z biofilmem
a) przed rozpoczęciem badań
b) po trzech miesiącach pracy układu 3

zbiornik (1) wody procesowej i pompę obiegową o mocy
500 W i wydajności 9 m3/h podobnie jak układ 1 i 2, generator
pola elektromagnetycznego (6) Bauer Pipejet 401 HST, filtr
mechaniczny (7) Bauer Mini 250 SS316 BW z wkładami świe-

a)

b)

cowymi 10 µm jak w układzie 2 oraz dodatkowo wyposażony
był w lampę UV.

Podsumowanie i wnioski
– Powstawanie kamienia kotłowego w instalacjach przemysłowych stanowi poważny problem techniczny.
– Prezentowane zdjęcia wyraźnie pokazują korzystny wpływ
generatora pola magnetycznego, który może poprawić właściwości fizyczne w zakresie separacji ciało stałe-ciecz, głównie
poprzez agregację cząstek koloidalnych i wpływanie na wła-

Rys. 5  P
 owierzchnia wycinka rury z osadem kamienia
a) przed rozpoczęciem badań
b) po trzech miesiącach pracy układu 3

ściwości biologiczne.
– Przyczynia się również do usuwania istniejących złogów
mikrobiologicznych (biofilmu), kamienia kotłowego i produktów

a)

b)

korozji. Generator pola magnetycznego Bauer Pipejet 40 blokuje rozwój bakterii.
– W układzie 2 nie stwierdzono powstawanie niekorzystnych
osadów i biofilmu.
Przeprowadzone badania naukowe potwierdzają skuteczność systemu VGT Polska do bezchemicznego uzdatniania
wody procesowej w technologii Bauer WT Systems oczyszcza
instalację z powstałych wcześniej osadów: kamienia kotłowego,
korozji, mikrobiologii oraz zapobiega powstawaniu nowych
osadów i zanieczyszczeń,

Rys. 6  P
 owierzchnia wycinka rury z osadem korozji
a) przed rozpoczęciem badań
b) po trzech miesiącach pracy układu 3

Rozwiązanie to nie wymaga żadnych działań serwisowych
i przeglądów, ponieważ cały proces oczyszczania wody jest
zautomatyzowany.
Zastosowanie systemu VGT Polska pozwala na redukcję

– redukcję postojów wywołanych awariami układu chłodzenia,
– brak konieczności wymiany wody dzięki eliminacji stosowania

kosztów działalności poprzez m.in.:

środków chemicznych,

– redukcję zużycia energii,
– przyspieszenie procesu produkcji dzięki odzyskaniu 100%

– brak konieczności stosowania środków chemicznych
– mniejsze nakłady na ochronę środowiska naturalnego. I

skuteczności chłodzenia,

VGT Polska Sp. z o.o. I ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków
tel.: (12) 281 34 87 lub (12) 281 34 88 I fax: (12) 281 34 89 I info@vgt.com.pl: www.vgt.com.pl
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Chłodzenie konformalne
Przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych dynamicznie się rozwija. Jedną z gałęzi tej dziedziny jest
formowanie detali za pomocą wtrysku tworzywa. Podczas procesu wtrysku zachodzą często niepożądane zjawiska, którym trzeba przeciwdziałać. Jednym z często występujących problemów jest
deformowanie wypraski. Przyczyn takiego zjawiska może być wiele (niepoprawny kształt wypraski, źle
dobrany punkt wtrysku, błędne założenia konstrukcyjne itd.). Jednym ze sposobów przeciwdziałania
niepożądanym odkształceniom jest zastosowanie chłodzenia konformalnego.

Marcin Antosiewicz, Michał Krzysztoporski

Zalety rozwiązania

Systemy CAD do projektowania form

odsuniętych powierzchni na podstawie

Ten typ chłodzenia umożliwia równo-

często posiadają różne narzędzia ułatwia-

ścianek wypraski i naniesieniu na nie krzy-

mierny rozkład kanałów z większym

jące projektowanie standardowego

wych, np. w postaci spiral (rys. 1).

ich zagęszczaniem i umieszczeniem

chłodzenia. Zaawansowane programy

Niektóre systemy posiadają polecenia

stosunkowo „blisko” detalu. Dzięki temu

CAD dzięki rozbudowanym poleceniom

dedykowane do tworzenia chłodzenia

wypraska jest chłodzona na całym obwo-

powierzchniowym umożliwiają szybkie

konformalnego. Dzięki nim czas projek-

dzie w taki sam sposób. Standardowym

budowanie także kanałów konformal-

towania skraca się o połowę. Narzędzia

układem chłodzenia w postaci wierco-

nych. Ogólna zasada modelowania tego

umożliwiają szybkie definiowanie krzy-

nych otworów nie da się tego osiągnąć.

rodzaju chłodzenia polega na wykonaniu

wych i na ich podstawie wykonanie gład-

Rys. 1  Widok procesu ręcznego tworzenia chłodzenia konformalnego
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Ryzyko odczepienia się drukowanego
detalu od płyty bazowej, można zminimalizować, tworząc odpowiednie struktury
podporowe. Nie mogą być zbyt wytrzymałe, gdyż utrudni to proces odcinania
gotowego detalu. Z drugiej strony nie
mogą być zbyt słabe, ze względu na ryzyko
odczepienia. Oprogramowania CAD/CAM
udostępniają swoim użytkownikom środowisko przygotowania wirtualnej komory
roboczej. Dostępna jest w nim obszerna
baza struktur podporowych, których kształt
można łatwo modyfikować.
Proces przygotowania wkładki do druku
nie może obejść się również bez narzęRys. 2  Widok jednego z poleceń wspomagających projektowanie kanałów konformalnych

dzia pozwalającego zasymulować proces
wydruku danej komory roboczej. Profesjonalne programy do definiowania druku

kich osi, a co za tym idzie gotowego chłodzenia (rys. 2).

Dodatkowym problemem przy zasto-

3D są w stanie określić rozkład temperatur

sowaniu chłodzenia konformalnego jest

w trakcie całego wydruku. Umożliwia to

Oprócz zapobiegania deformowaniu

sposób wytwarzania wkładek. Obecnie

określenie zniekształcenia w drukowanym

wypraski, kanały konformalne umożliwią

tylko techniką druku 3D można wykonać

detalu, a szczególnie te w osi wydruku,

znaczne skrócenie czasu cyklu oraz dotarcie

wkładki z chłodzeniem konformalnym.

które mogą powodować kolizje z recoate-

do miejsc, w których nie da się poprowadzić

Druk jest problematycznym zagadnie-

ream maszyny. Na bazie wyników użyt-

chłodzenia w tradycyjny sposób.

niem zwłaszcza przy większych wkła-

kownik może określić lokalne przegrzania

dach formujących, gdyż występujące

materiału. Ponadto wyniki mogą posłużyć

Wady

w nich wysokie naprężenia cieplne powo-

do wykonania kompensacji modelu

Tego rodzaju chłodzenie także ma

dują pękanie, odrywanie ich od płyt bazo-

w odwrotnym kierunku do przewidywa-

swoje wady. Ze względu na małe śred-

wych oraz duże deformacje geometrii.

nych zniekształceń. Pozwala to na obni-

nice i chropowatą strukturę trzeba zapo-

Dodatkowym niepożądanym skutkiem

żenie kosztów związanych z wydrukami

biegać korozji i osadzaniu kamienia przez

tego procesu może być kolizja drukowa-

próbnymi i dużymi naddatkami na detalu

zastosowanie np. specjalnego czynnika

nego detalu z recoaterem maszyny, prze-

oraz skrócenie czasu przygotowania

chłodzącego.

grzewanie materiału oraz linie skurczu.

gotowego wydruku. I

Rys. 3  Kompensacja geometrii na podstawie wyników analizy
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O CHŁODZENIU W PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH. CZ. 1

Chillery przemysłowe
vs. do klimatyzacji
Tomasz Skawiński
mgr inż. mechanik
specjalność chłodnictwo
Politechnika Gdańska

TYTUŁEM WSTĘPU
Szanowni Czytelnicy,
Wspólnie z redakcją magazynu branżowego PlastNews, w odpowiedzi na Państwa uwagi
i zainteresowanie, postanowiliśmy rozpocząć cykl artykułów eksperckich, poświęconych
tematyce chłodzenia w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Chcielibyśmy poruszyć tematy związane z najnowszymi trendami technicznymi, legislacją,
typowymi rozwiązaniami technicznymi w różnych aplikacjach i procesach technologicznych,
rozwiązaniami energooszczędnymi/ekologicznymi, wyborem czynnika chłodniczego oraz
medium pośredniego, problemami związanymi z użytkowaniem oraz serwisem i utrzymaniem ruchu.
Myślę, że taka wiedza, podana w zwartej i skondensowanej formie, bez marketingowych/
handlowych trików, będzie przydatna przy podejmowaniu decyzji zakupowych, wyborze rozwiązań technicznych, przebudowie i rozbudowie istniejących systemów, użytkowaniu/utrzymaniu ruchu istniejących systemów chłodzenia.
Jako osoba z ponad 20-letnim doświadczeniem (z czego większość, w stałym praktycznym
kontakcie z branżą tworzyw sztucznych) chciałbym podzielić się z Państwem swoją wiedzą
i doświadczeniem.
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Chillery przemysłowe a do klimatyzacji – różnice
Pierwszy odcinek, chciałbym poświęcić różnicom technicznym i cenowym w urządzeniach oferowanych obecnie na rynku: chillerom przemysłowym i do klimatyzacji.
Bardzo często, w codziennej pracy, spotykam się z problem z rozróżnieniem urządzeń chłodniczych
przemysłowych (do zastosowań odpowiedzialnych/produkcja) i klimatyzacyjnych (odpowiadających za
komfort).
Główne różnice techniczne między nimi to:

Przemysłowe:
– sprężarki chłodnicze o zmiennej wydajności z szerokim zakresem pracy (średnio- i niskotemperaturowy) – odporne na okresowe przeciążenia – do pracy całorocznej,
– parownik – płaszczowo-rurowy – bardziej odporny na ciężkie warunki pracy oraz zanieczyszczenia
medium chłodzonego,
– skraplacz o wzmocnionej konstrukcji,
– solidna konstrukcja – rama/obudowa,
– pompa i moduł hydrauliczny o zwiększonym sprężu: 3-5 bar,
– czynnik chłodniczy – najczęściej stosowane R410a, R513a, R454b oraz czynniki naturalne NH3 lub
R290,
– dwa lub więcej, niezależne układy chłodnicze,
– przystosowane do pracy na zewnątrz,
– sterowanie (bardziej rozbudowane – dodatkowe zabezpieczenia),
– potwierdzone i realne parametry (wydajność, temperatury pracy itd.) – certyfikaty,
– odporność na ciężkie warunki pracy (okresowe przeciążenia i zmienne obciążenia)

Klimatyzacyjne:
– „odchudzona” konstrukcja – skraplacz będący elementem konstrukcyjnym (często wygięty, w celu
ograniczenia gabarytów),
– parownik płytowy (kompaktowa budowa) – mniejsze gabaryty urządzenia/niższa cena/mniejsza odporność na zanieczyszczenia,
– sprężarki chłodnicze do pracy w konkretnym zakresie pracy (wysokotemperaturowy),
– pompa i „symboliczny” moduł hydrauliczny o małym sprężu ok. 1-1,5 bar,
– czynnik chłodniczy – najczęściej R134a,
– uproszczony system sterowania i zabezpieczeń,
– ażurowa i delikatna konstrukcja urządzenia, nieodporna na przeciążenia/ pracę w ciężkich warunkach,
– często nieprawdziwe lub zmanipulowane dane techniczne (wydajność) lub podawane przy nienormatywnych warunkach pracy (np. 20-15 i 25°C otoczenia, zamiast 12-7°C i 35°C).

Podsumowując
Trzeba pamiętać o tym, że agregaty klimatyzacyjne są konstrukcjami zoptymalizowanymi pod kątem
ekonomicznym (budżetowa i tania budowa, krótka żywotność i co za tym idzie większa awaryjność).
W europejskich warunkach klimatycznych pracują sezonowo (max. 3-4 miesiące w roku) przy stałych
warunkach pracy, bez większej odpowiedzialności za efekt końcowy. Dzięki czemu mogą być i są tańsze.
Natomiast agregaty/chillery przemysłowe, to urządzenia skonstruowane do ciągłej, całorocznej pracy
(w temp. od -20°C do +40°C), w trudnych/najcięższych warunkach (zapylenie/brud) i zmiennych obciążeniach. Zapewniają dużą odpowiedzialność za efekt pracy (stałe, stabilne parametry), wysoką niezawodność i odporność całej konstrukcji. Budowane pod kątem dużej żywotności (nawet do 20 lat).
Różnice techniczne w budowie są duże i pociągają za sobą oczywiście cenę.
Jednak, jak wynika z moich doświadczeń, straty spowodowane awariami, problemami lub brakiem
chłodzenia w procesie technologicznym, są dużo większe niż różnice w wartości zakupu urządzeń.
Moim zdaniem, nie warto oszczędzać na etapie inwestycji i zakupu urządzeń do zastosowań przemysłowych. I
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Artykuł promocyjny

Systemy chłodzenia
ONI-Wärmetrafo GmbH
ONI-Wärmetrafo GmbH powstało na początku lat
80. i od ponad trzech dekad pisze historię sukcesu. Z małej firmy powstało przedsiębiorstwo
zatrudniające ponad 485 pracowników, które
zdobyło światowe uznanie i nagrody za energooszczędne i niezawodne systemy chłodzenia i odzysku ciepła dla maszyn w branży tworzyw sztucznych, a także za zarządzanie przedsiębiorstwem. Dzięki przyszłościowym rozwiązaniom systemowym staliśmy się wiodącym przedsiębiorstwem w branży.
Obecnie ponad 6.000 firm w 70 krajach na całym
świecie docenia naszą technologię.
Wśród nich są małe i średnie przedsiębiorstwa
oraz globalne koncerny.

mgr inż. Izabela Miękus
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SPEKTRUM PRODUKTÓW OFEROWANYCH
PRZEZ ONI-WÄRMETRAFO GMBH
– Systemy chłodzenia,
– Agregaty chłodnicze,
– Kontenerowe systemy chłodzenia,
– Odzysk ciepła,
– Uzdatnianie wody - AquaClean 2G,
– Wentylacja,
– Technika czystych pomieszczeń,
– Systemy sprężonego powietrza,
–
D oradztwo i planowanie, po budowę
„pod klucz”,
– Wynajem urządzeń chłodniczych,
– ONI Rhytemper,
– ONI EtaControl,
– Przeglądy i serwis.
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NOWOCZESNE SYSTEMY CHŁODZENIA MASZYN
Z ODZYSKIEM CIEPŁA

ROZSĄDNIE WYKORZYSTUJEMY ENERGIĘ

 PROJEKTY

 INSTALACJE

 SERWIS

NAJWIĘKSZA LICZBA WYKONANYCH INSTALACJI W POLSCE I W EUROPIE
Przedstawiciel w Polsce:

Siedziba firmy ONI w Niemczech:

Dopak Sp. z o.o. 52-407 Wrocław • ul. Kwiatkowskiego 5a
tel. +48 71 35 84 000 • dopak@dopak.pl • www.dopak.pl

ONI - Wärmetrafo GmbH Niederhabbach 17
D-51789 Lindlar • info@oni.de • www.oni.de
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Rys. 1  System chłodzenia firmy ONI

Artykuł promocyjny

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

Rys. 3  M
 ontaż systemu chłodzenia ONI
w zabudowie kontenerowej

Systemy chłodzenia

rozruchy. Po ostatecznej kontroli centrala

wania aż po przekazanie instalacji gotowej

Ze względu na to, że koszty użytko-

modułowa jest wysyłana na miejsce prze-

pod klucz. Posiadamy szerokie grono

znaczenia do klientów.

klientów, którzy zlecili nam kompleksowe

wania instalacji chłodniczych w całym
okresie ich eksploatacji stanowią wielo-

wsparcie w realizowanych inwestycjach. Po

Odzysk ciepła

finalizacji projektów wielu z nich podkreśla,

spodziewać się dalszego wzrostu cen

Często istnieje możliwość wykorzy-

że współpraca z firmą ONI dała im pewność

energii, to temat optymalizacji ener-

stania wydzielającego się w procesie

i bezpieczeństwo planowania oraz przej-

getycznej ma dla nas najwyższy prio-

produkcji ciepła odpadowego do celów

rzysty i terminowy przebieg inwestycji.

rytet. Na przykład przy wyborze kompo-

grzewczych. Znajdują tutaj zastosowanie

Wizytówką dla szczególnie wyso-

nentów systemu, takich jak pompy lub

dostarczane przez firmę ONI niskotem-

kiej efektywności energetycznej naszych

źródła chłodu, szczególną uwagę zwraca

peraturowe urządzenia grzejne, takie

rozwiązań jest wiele krajowych i między-

się na ich efektywność energetyczną.

jak nagrzewnice przemysłowe, grzejniki

narodowych nagród i wyróżnień. I

Ponadto, systemy są zoptymalizowane

biurowe, ogrzewanie podłogowe, które

pod względem przepływów w celu zmini-

sprawnie funkcjonują już przy tempera-

malizowania zużycia energii przez pompy.

turze wody wynoszącej 35°C.

krotność kosztów inwestycyjnych, a należy

System sterowania optymalizujący procesy
zapewnia również jak najlepszą organizację
interakcji wszystkich elementów systemu.

Kontenerowe systemy
chłodzenia

AquaClean 2G
– nasze najnowsze,
opatentowane rozwiązanie
uzdatniania wody
AquaClean 2G to druga generacja

W ostatnich latach zapotrzebowanie na

naszego zaawansowanego techniczne

systemy chłodzenia w zabudowach konte-

rozwiązania służącego do oczyszczania

nerowych znacznie wzrosło, czego przy-

przemysłowej wody technologicznej

czyną jest szybka dyspozycyjność, elastycz-

z zanieczyszczeń biologicznych i cząstek

ność i oszczędność przestrzeni montażu

stałych bez użycia biocydu.

Rys. 4  N
 iskotemperaturowe nagrzewnice
zasilane z odzysku ciepła

i pracy urządzeń. Wszystkie funkcje i urządzenia począwszy od zaopatrzenia w wodę
chłodniczą, do odzysku energii cieplnej

Kompetentny partner
w inwestycjach „pod klucz“

i instalacji sprężonego powietrza, włączając

Wybór firmy ONI jako partnera przy

w to pompy, zbiorniki i automatykę, umiesz-

modernizacji istniejących lub tworzeniu

czone są w przestawnym kontenerze, usta-

nowych kompleksowych instalacji gwaran-

wianym na zewnątrz zakładu. W zakła-

tuje naszym klientom, że otrzymają pełne

dzie firmy ONI wykonujemy wewnętrznie

wsparcie z jednej ręki. Zapewniamy opty-

pełen montaż i przeprowadzamy wstępne

malną asystę oraz doradztwo: od plano-

Siedziba firmy ONI w Niemczech:
ONI – Wärmetrafo GmbH
Niederhabbach 17 I D-51789 Lindlar
info@oni.de I www.oni.de
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Rys. 5  N
 agroda dla ONI AquaClean na
targach Plastpol 2018
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Systemy chłodzenia firmy Frigel
dostosowane do potrzeb klienta

S

ystem chłodzenia w zakładzie przetwórstwa tworzyw sztucz-

chłodnia adiabatyczna współpracująca z jednostkami stanowi-

nych jest elementem niezbędnym do stabilnego prowadzenia

skowymi. Ze względu na energooszczędność, bezawaryjność

procesu produkcji. Biorąc pod uwagę rosnące ceny prądu oraz

i stabilność procesu, z jaką spotykamy się w tego typu syste-

coraz większy nacisk na ekologię, kluczowe jest dobranie rozwią-

mach wielu konkurentów postanowiło skopiować to rozwiązanie.

zania idealnego dla potrzeb danego zakładu. Mając na uwadze

Dzięki obowiązującym patentom, unikalnemu podejściu i ciągłej

te czynniki, firma Frigel, od początku swojej działalności, skupiała

chęci rozwoju Frigel nadal pozostaje niekwestionowanym liderem

się na opracowaniu kilku możliwych konfiguracji systemów chło-

tego typu systemów.

dzenia, w zależności od specyfiki produkcji danego klienta.

Coraz więcej firm zdaje sobie również sprawę, że system

Dostępne konfiguracje systemów chłodzenia firmy Frigel będą

chłodzenia nie jest jedynie koniecznym wydatkiem, ale źródłem

optymalne dla firm:

potencjalnych korzyści. W wielu przypadkach zwiększenie

– potrzebujących jednej temperatury w całym zakładzie o sto-

wydajności lub jakości produkcji wymaga kosztownych inwe-

sunkowo niskiej wartości. W takiej sytuacji możemy zaofe-

stycji w nowe maszyny wtryskowe, formy lub rozbudowę całego

rować zarówno centralny chiller z freecoolerem, jak i innowa-

zakładu. Dzięki zastosowaniu unikalnych jednostek typu Microgel

cyjne chillery Turbocor z nową generacją bezolejowych sprę-

wielu przetwórców tworzyw sztucznych mogło skrócić swój czas

żarek na łożyskach magnetycznych,

cyklu od kilku do kilkudziesięciu procent. W ten sposób poprzez

– potrzebujących wyższej temperatury dla chłodzenia oleju w maszynach i cieczy chłodniczej o niższej temperaturze do odbioru ciepła

niewielką inwestycję osiągnęli znaczącą poprawę efektywności
produkcji.

z narzędzi. Dla takich firm producent posiada w ofercie rozwiązania

Niedoszacowany system chłodzenia w krótkim czasie staje się

z dwoma obiegami, gdzie olej jest przez cały rok chłodzony przez

ogromnym problemem, dlatego tez klienci w Polsce oraz na całym

unikalną chłodnię 3DK z komorą adiabatyczną. Natomiast narzę-

świecie doceniają profesjonalne podejście firmy Frigel i jej part-

dzia są chłodzone przez chiller, który w miesiącach jesienno-zimo-

nerów. Bardzo szczegółowe wyliczenia mocy chłodniczej oparte

wych będzie zastępowany przez pracę freecoolera,

są na rzetelnych danych. W związku z tym klienci mogą cieszyć

– przetwarzających wtryskowo różnorodne materiały lub mate-

się stabilną i bezawaryjną pracą swoich układów. Zespół techników

riały wymagające wyższych temperatur chłodzenia formy.

firmy Frigel jest wyposażony zarówno w kamery termowizyjne, jak

Mogą one skorzystać z unikalnego i bardzo elastycznego

i przepływomierze ultradźwiękowe z zestawem do kalorymetrii.

systemu chłodzenia Ecodry. Rozwiązanie to składa się z cen-

Umożliwia, to na precyzyjne określenie zapotrzebowania na moc

tralnej chłodni adiabatycznej 3DK i jednostek stanowiskowych

chłodniczą w każdym zakładzie przemysłowym i przedstawienie jej

z serii Microgel lub Turbogel. W pierwszym przypadku mają

w szczegółowym sprawozdaniu.

one wbudowaną funkcję chillera, natomiast w drugim dzia-

W Polsce firma Frigel współpracuje z firmą Kanitech, która jest

łają jak klasyczny termostat. Niezmiernie istotne jest, że zakup

jej wyłącznym dystrybutorem w sektorze przetwórstwa tworzyw

takiego systemu zastępuje w całości nie tylko centralny system

sztucznych oraz działa samodzielnie w pozostałych branżach

chłodzenia, ale również konieczne do stabilizacji temperatury

przemysłowych, jak rozlewanie napojów czy odlewnictwo metali.

termostaty. Nie widać ich często w konkurencyjnych ofertach,

Dzięki czemu sieć serwisu rozwijana jest równolegle w dwóch

a będą konieczne do zakupu w późniejszym okresie.

strukturach, a klienci mogą cieszyć się szybką reakcja serwisową.

Warto zaznaczyć, że firma Frigel była prekursorem systemów
chłodzenia, gdzie głównym elementem zamiast chillera jest

Firmy Frigel Eastern Europe i Kanitech zapraszają do kontaktu
i współpracy nad optymalizacją Państwa systemu chłodzenia. I

KANITECH Michał Królik
ul. Warszawskie Przedmieście 15, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.: (25) 749 70 34, fax: (25) 740 42 43 I biuro@kanitech.pl I www.kanitech.pl
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Kompleksowa oferta systemów
chłodzenia od Wadim Plast
F

irma Wadim Plast od 25 lat oferuje urządzenia chłodnicze
i tworzy systemy do chłodzenia różnych procesów tech-

nologicznych, głównie form wtryskowych czy oleju wtryskarek.
Wykonujemy nowe systemy lub modernizujemy stare zwiększając ich funkcjonalność, energooszczędność i niezawodność.
Dostarczamy gotowe rozwiązania „pod klucz” zaczynając od

rami o płynnej regulacji o standardowej głośności lub w wersji
wyciszonej, o mocy chłodzenia 330-1450 kW (2 sprężarki).
– Chłodnie sprężarkowe chłodzone powietrzem, o mocy chłodzenia do 1,7 MW.
– Chłodnie sprężarkowe chłodzone wodą o mocy chłodzenia do
2,4 MW.

projektu, poprzez dostawę urządzeń aż po wykonanie systemu

– Pompy ciepła o mocy grzania od 3 kW do 1,5 MW.

rur i uruchomienie całości.

– Specjalne wersje chłodni sprężarkowych lub pomp ciepła:

W zakresie urządzeń oferujemy:

• sprężarki spiralne lub śrubowe napędzane falownikiem,

– Chłodnie sprężarkowe chłodzone powietrzem, ze sprężarkami spiralnymi, do pracy na glikolu lub wodzie, z wentylatorami o płynnej regulacji, o standardowej głośności lub
w wersji wyciszonej, o mocy chłodzenia 40-190 kW (2 sprężarki) i 180-380 (4 sprężarki).

• sprężarki bezolejowe,
• sprężarki z magnetycznymi łożyskami,
• najnowszy gaz chłodniczy R1234ze.
– Chłodnie wentylatorowe z wymiennikami poziomymi i pionowymi w kształcie litery V, do pracy na sucho, z wentylatorami EC

– Chłodnie sprężarkowe chłodzone powietrzem, z wbudo-

o płynnej regulacji, o mocy chłodzenia od 10 kW do 2,5 MW.

wanym freecoolerem, ze sprężarkami spiralnymi, do pracy

– Chłodnie wentylatorowe z wymiennikami poziomymi i pionowymi

na glikolu lub wodzie, z wentylatorami o płynnej regulacji,

w kształcie litery V, do pracy na mokro, z systemem zraszania,

o standardowej głośności lub w wersji wyciszonej, 40-190 kW

z wymiennikiem zabezpieczonym przed korozją, z wentylatorami

(2 sprężarki) i 180 – 380 (4 sprężarki).

EC o płynnej regulacji, o mocy chłodzenia od 10 kW do 2,5 MW.

– Chłodnie sprężarkowe chłodzone powietrzem, ze sprężar-

– Zestawy pompowe z 2, 3 lub 4 pompami, z kolektorami ze

kami śrubowymi, do pracy na glikolu lub wodzie, z wentylato-

stali nierdzewnej i przyłączami kołnierzowymi. Z wbudowanym

rami o płynnej regulacji, o standardowej głośności lub w wersji

układem sterowania i czujnikami ciśnienia. Sterowanie kaskadowe

wyciszonej, o mocy chłodzenia 40-200 kW.

(włącz/wyłącz) lub płynne (z falownikiem dla każdej z pomp).

– Chłodnie sprężarkowe chłodzone powietrzem, z wbudowanym freecoolerem, z wbudowanym boosterem, ze sprężarkami śrubowymi, do pracy na glikolu lub wodzie, z wentylato-

– Zbiorniki z tworzywa o pojemności od 500 do 8000 litrów.
Z wodowskazem i przyłączami kołnierzowymi.
– Filtry zgrubne o średnicy DN 50..DN 150. I

Wadim Plast Sp. z o.o.
Graniczna 10, 05-816 Reguły tel.: (22) 723-38-12 I info@wadim.com.pl I www.wadim.com.pl
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Coldteam Sp. z o.o.
– to firma z branży
chłodnictwa
przemysłowego
Firma Coldteam specjalizuje się w projektowaniu,
doborze, sprzedaży i wynajmie oraz uruchomieniach i profesjonalnym serwisie urządzeń i przemysłowych instalacji chłodniczych na terenie Polski oraz za granicą.

W

ykwalifikowana kadra oraz szeroki zakres komponentów i usług, wieloletnie doświadczenie i wsparcie

dostawców, pozwala Coldteam na dostawę lub wynajem

aplikacji lub nietypowych warunków pracy, oferuje rozwiązania
i budowę urządzeń „szytych na miarę”

każdego systemu chłodzenia, do każdego zastosowania.

Pełne bezpieczeństwo klientów, ich procesów technologicz-

Firma ciągle poszerza swoją wiedzę i stara się wdrażać nowe

nych i produkcji oraz składowanych towarów, firma zapewnia

rozwiązania, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia zwią-

poprzez profesjonalne usługi serwisowe (własne ekip) oraz

zane z oszczędnością energii oraz ochronę środowiska.

usługę wynajmu urządzeń chłodniczych oraz kompletnych

Oferowane przez nią urządzenia są wykonane i dostarczane

systemów chłodzenia.

są zgodnie z obowiązującymi przepisami i certyfikatami: CE,
„Ecodesign” ErP2 i Eurovent.

Dzięki bezpośredniej współpracy z dostawcami Coldteam ma
dostęp do pełnych informacji, dokumentacji serwisowych oraz

Stąd w ofercie Coldteam znajdują się urządzenia pracujące

wszelkich, oryginalnych części zamiennych.

z czynnikami naturalnymi, takimi jak amoniak, CO2, czy propan.

Firma oraz jej pracownicy, działa zgodnie z wszystkimi ustawo-

Firma propaguje i stosuje w praktyce urządzenia absorbcyjne

wymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz posiada uprawnienia,

oraz z tzw. free coolingiem. W przypadku niestandardowych

jak i certyfikaty wynikające z ustawy f-gazowej. I

SPRZEDAŻ WYNAJEM SERWIS

COLDTEAM Sp. z o.o. I ul. Hutnicza 36, 81-061 Gdynia I tel. 58 620 88 64 I tel. kom. 603 81 82 93 I coldteam@coldteam.pl I www.coldteam.pl
o/ POZNAŃ I ul. 28 Czerwca 1956 nr 406 I Office 3.12, 61-441 Poznań I tel. (61) 867 85 81 I tel. kom. 603 81 30 58 I biuro.poznan@coldteam.pl
o/ZABRZE I ul. Staszica 11/1 I 41-800 Zabrze I tel. (32) 630 30 00 I tel. kom. 603 81 30 92 I marek.korona@coldteam.pl
o/ŁÓDŹ I ul. Piłsudskiego 7 lokal 28 I 95-200 Pabianice I tel.: 575 945 000 I SERWIS serwis.lodz@coldteam.pl
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Artykuł promocyjny

Bogata oferta systemów chłodzenia
i urządzeń suszących od VGT Polska
VGT Polska jest dostawcą urządzeń peryferyjnych, kompletnych systemów oraz dodatków procesowych do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Chłodzenie, stabilne utrzymanie temperatury oraz optymalizacja procesu produkcji
Urządzenia olejowe:
– systemy otwarte do 150°C,
– otwarte systemy z ciśnieniem statycznym zimnego oleju do 250°C,
– systemy z gazem pod ciśnieniem do 350°C,
– moc grzewcza od 1 kW do 76 kW.
termostaty dynamiczne Variotherm:
– szybka zmiana temperatury formy,
– likwidacja srebrzeń przy spienianiu fizycznym,
– wsparcie produkcji części wizualnych o wysokim połysku.

Urządzenia BAUER WT Systems
do bezchemicznego uzdatniania wody
chłodzącej i grzewczej
L&R KAELTETECHNIK – kompletne instalacje
chłodzenia oraz chillery

dach chłodzenia i ogrzewania zabezpieczając przed powstawa-

Systemy Bauer zapewniają uzdatnianie fizyczne wody w ukła-

L&R Kältetechnik od 1991 roku jest synonimem energo-

niem osadu kamienia kotłowego, korozji i biologii. Dzięki zasto-

oszczędnej technologii chłodniczej, z naciskiem na ekologiczne

sowaniu systemu Bauer nie stosujemy środków chemicznych.

i energooszczędne wykorzystanie wysokowydajnych i wysokiej

Dodatkowo urządzenie Bauer pozwala na oczyszczanie układu

jakości systemów chłodzenia od 5-5000 kW przy temperaturach

chłodzenia z problemów, które powstały wcześniej.

do -120°C.

Zabezpieczenie układów chłodzenia przed pojawianiem się

Dzięki systemom ECOPRO 2.0 L&R oferuje szczególnie energo-

problemów z osadami oraz oczyszczenie z już istniejących

oszczędne systemy chłodnicze. Nasze rozwiązania pozwalają na

to znaczne oszczędności energii dzięki czemu amortyzacja

oszczędności energii nawet do 70% w stosunku do tradycyjnych

systemu Bauer następuje w bardzo krótkim czasie.

systemów. Systemy L&R charakteryzują się wysokim poziomem

Czyste kanały chłodzące form pozwalają na optymalnie krótki czas

niezawodności działania. Nasza koncepcja dopełnia własną inży-

cyklu i redukcję kosztów produkcji. Układy chłodzenia z systemem

nierię przełączników i sterowania oraz całodobową obsługę klienta.

Bauer są wolne od awarii i usterek z pełną sprawnością.

Oferujemy indywidualne rozwiązania zgodne z oczekiwaniem klienta.

Chillery CAC Blue Air Systems
Termostaty / termoregulatory E.BRAUN

Chillery CAC stosowane są do optymalizacji (przyspie-

Dostarczamy standardowe regulatory / termostaty tempera-

szenia) czasu cyklu rozdmuchu elementów (opakowań, zbior-

tury ale również specjalnie dopasowane termoregulatory impul-

ników) umożliwiając przewietrzanie wnętrza rozdmuchiwanego

sowe i przemienne oraz systemy sprawdzające.

elementu sprężonym, suchym i bardzo zimnym (- 35°C) powie-

Urządzenia wodne:

trzem. Urządzenia CAC pozwalają na redukcję czasu cyklu od

– systemy otwarte do 90°C,

25% nawet do 50%. Możliwości redukcji uzależnione są od

– systemy zamknięte z mniejszym ciśnieniem statycznym,

grubości ścianki produkowanego elementu oraz możliwości

– urządzenia wodne ciśnieniowe do 180°C,

zwiększenia wydajności samej maszyny do rozdmuchu. Amorty-

– moc grzewcza od 1 kW do 200 kW.

zacja urządzeń CAC trwa od 3 miesięcy do maksymalnie 1 roku.
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Artykuł promocyjny

Energooszczędne suszenie tworzyw sztucznych
W procesie przetwarzania tworzyw sztucznych wiele
surowców wymaga wcześniejszego suszenia. Proces suszenia
tworzyw wymaga znacznej ilości energii elektrycznej. Dlatego też
wybór odpowiedniej suszarki jest bardzo ważny ze względu na
koszty produkcji. Oferowane przez VGT Polska suszarki gwarantują najwyższy poziom suszenia przy najniższym zużyciu energii.

Suszarki na sprężone powietrze RDX:
– równomierny rozkład powietrza dzięki systemowi dysz pierścieniowych,
– inteligentna kontrola ilości zużywanego powietrza dzięki czujnikom,
– 38 rozmiarów zbiorników: 1 do 82 litry,
– typowe wydajności suszenia od 1 kg/h do 40 kg/h,
– niskie zużycie energii,
– automatyczne obniżenie temperatury przy postoju produkcji,

– przy najkrótszym cyklu 10 minut może być zregenerowane 6 zbiorników – sit molekularnych i odseparowane może być 2 l wody,

– zintegrowany program pracy tygodniowej,

– zużycie energii (ogrzewanie suszarki) do tego celu tylko

– 3 lata gwarancji.
Jednym z wariantów suszarek RDX jest urządzenie dedyko-

0,2KW/sito = 1,2 KW/h,
– przy granulacie o niższej wilgotności wejściowej i cyklu 20 min

wane do suszenia filamentów drukarek 3D.

zużycie energii tylko 0,6 KW/h.

Suszarki SOMOS® wykorzystujące sita
molekularne

Karuzelowy system sit molekularnych gwarantuje znaczne
oszczędności energii podczas suszenia (nawet do 50% mniej

Suszarki SOMOS® to trzy grupy urządzeń:
–

Somos®

energii) w stosunku do konkurencyjnych urządzeń.

RDM suszarki mobilne o pojemności zbiorników

suszących 30l, 50l, 100l, 200l, 300l, 400l,
–

Somos®

RDC – osuszacze z karuzelowym sitem moleku-

larnym i ilością powietrza (od 200 m3/h do 4,200 m3/h) do

Krystalizatory i suszarki na podczerwień IRD
Kreyenborg
Nowa generacja krystalizatorów/suszarek wykorzystująca promie-

instalacji z wieloma zbiornikami.

niowanie IR. Suszarki Kreyenborg umożliwiają znaczne skrócenie

Suszarki stanowiskowe (mobilne) Somos ® z serii RDM

czasu suszenia tworzyw higroskopijnych (np. przy PET z 5/6 godzin

– specjalnie zaprojektowane do zastosowań przy przetwórstwie

do 1 godziny). Dzięki czemu oszczędzamy znaczną ilość energii

metodą wtrysku, o wydajności suszenia od 1,5 do 180 kg/h oraz

elektrycznej. Obracający się w poziomie zbiornik suszarki pozwala

częstej zmiany rodzaju suszonego surowca.

na jednoczesną krystalizację tworzyw amorficznych.

Zakres temperatur suszenia od 40 do 200ºC.

IR Clean to opcja suszarek Kreyenborg, dzięki której możliwe

Z pompą o zmiennej wydajności (redukcja zużycia energii

jest suszenie oraz dekontaminacja surowca wtórnego PET. I

i zabezpieczenie surowca przed przesuszeniem). Opatentowana funkcja oszczędzania energii SUPER- SOMOS® zapewnia
optymalne suszenie przy zmniejszonej częstotliwości regeneracji
osuszacza (sita molekularnego), dzięki czemu zredukowane jest
zużycie energii nawet o 30%.
Suszarki SOMOS® typ RDS
– „Super SOMOS®” – częstotliwość i czas trwania regeneracji
regulowana programem sterującym,
– 3,6 kg środka osuszającego na zbiornik (10% chłonięcie wody),

VGT Polska Sp. z o.o. I ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków
tel.: (12) 281 34 87 lub (12) 281 34 88 I fax: (12) 281 34 89 I info@vgt.com.pl: www.vgt.com.pl
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POKA YOKE
w formach wtryskowych
Praktyka warsztatowa uczy, że jeśli coś jest bardzo mało prawdopodobne, to można być pewnym,
że to się stanie. Jedną z najczęstszych przyczyn awarii form są źle zamontowane wkładki, stemple
bądź wypychacze, omyłkowo umieszczone w formie w innym, niż przeznaczone dla nich miejscu. Jest
to możliwe, ponieważ w niewielkim stopniu części te mogą różnić się od siebie. Często jest tak, że
fragment formujący jest co prawda inny, ale już część mocująca stempla jest taka sama i o pomyłkę
nietrudno. Z pomocą w przeciwdziałaniu tego typu zdarzeniom przychodzi filozofia POKA YOKE, czyli
zapobieganie awariom/błędom.

Ireneusz Bukszyński
Nifco Poland

Zróżnicowanie średnic słupów prowadzących
Najczęściej spotykanym rozwiązaniem tego typu, dawno
wprowadzonym przez wszystkich producentów normaliów do
form wtryskowych, jest zróżnicowanie średnic słupów prowadzących: jeden z nich ma mniejszą średnicę, dzięki czemu
zamknięcie formy wtryskowej jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy
jej połówki są prawidłowo zorientowane.

Przesuniecie jednego ze słupów
Innym rozwiązaniem, rzadziej spotykanym, ale równie
skutecznym i umożliwiającym użycie słupów tej samej średnicy, jest nieznaczne przesunięcie jednego ze słupów (w graniRys. 1  Słupy i tuleje prowadzące w formie: jedna para ma inną średnicę
niż pozostałe

cach kilku mm) względem pozostałych, co również uniemożliwi zamknięcie nieprawidłowo zorientowanej formy wtryskowej.
To rozwiązanie jest jednak możliwe tylko, gdy narzędziownia
wykonuje płyty formy wtryskowej we własnym zakresie i może
wykonać niestandardowy rozstaw słupów.

Cechowanie stempli i wkładek
Najprostszym sposobem uniknięcia błędów podczas demontażu/montażu formy wtryskowej jest cechowanie wkładek,
stempli, wypychaczy itd. Nie jest to co prawda typowe rozwiązanie POKA YOKE, ale nie sposób o nim nie wspomnieć. Przy
pomocy cechowania możemy również określić sposób zorientowania wkładek. Przy ponownym montażu łatwo wtedy odnaRys. 2  Słupy i tuleje prowadzące w formie: jedna para ma inny rozstaw
niż pozostałe
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Aby cechowanie działało bardziej efektywnie, celowe jest ustalenie w narzędziowni jasnych i stałych reguł, według których jest
ono wykonywane. Niestety, gdy każdy ze ślusarzy, pracujących
przy formie, cechuje wkładki wg własnego uznania, skuteczność
tego rozwiązania jest niska. Na marginesie warto wspomnieć, że
często zasadne jest również dodatkowe cechowanie: na przykład rodzaju stali, z jakiej wykonany jest wkład oraz jego twardość (przydatne przy ewentualnych spawaniu), lub cechowanie
numerów detali w formach rodzinnych, wielokrotnych, które,
z racji niewielkich rozmiarów, nie są cechowane na powierzchniach formujących bądź cechowanie to jest słabo widoczne.

Rys. 3  Cechowanie stempli i wkładek

Znacznie usprawnia to codzienną obsługę formy wtryskowej.

POKA YOKE
Jak jednak wspomniano cechowanie jedynie pomaga, nie
zabezpiecza przed pomyłkami. Tutaj właśnie wkracza filozofia
POKA YOKE. Wszystkich sposobów na uniknięcie błędów nie
sposób przedstawić, ponieważ codziennie powstają nowe.
Jednak pewne rozwiązania można uznać za standard, który
utrwaliły się w konstrukcji form wtryskowych.
Najczęściej zabezpieczamy przed niewłaściwym montażem
wypychacze lub stemple okrągłe. Takie działanie ma na celu
nie tylko uniknięcie umieszczenia elementu w nieodpowiednim
miejscu, ale również zabezpiecza kształtowe, formujące części
stempli przed obróceniem się w trakcie wtrysku. POKA YOKE
w tym przypadku realizowane jest na przykład poprzez zmianę
kształtu, średnicy lub wysokości kołnierza. Najlepszym rozwiązaniem jest dodanie kołka pozycjonującego. Najlepiej, gdy pozycja
tego kołka jest różna dla każdego gniazda. Uniemożliwia to praktycznie pomyłkę przy montażu.
Innym rozwiązaniem POKA YOKE, często stosowanym
w formach wtryskowych jest takie uformowanie zewnętrznych
kształtów wkładów, aby niewłaściwy montaż był niemożliwy.
Tutaj konstruktorzy mogą najbardziej wykazać się pomysłowością, bowiem rozwiązania tego typu muszą uwzględniać specyfikę konkretnej formy wtryskowej.
Rys. 4  Przykładowa norma wewnętrzna dla sposobu cechowania

Rys. 5  Sposoby zabezpieczenia stempli okrągłych przed niewłaściwym
montażem
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Rys. 7  J edno z naroży wkładu
zaokrąglone - zły montaż
niemożliwy

POKAYOKE jest metodą zapobiegania defektom pochodzącym z błędów i pomyłek, które popełnia człowiek poprzez brak koncentracji lub nieuwagę. Należy pamiętać, że według filozofii Lean
kontrola jest marnotrawstwem. Klient płaci za działanie wykonane dobrze za pierwszym razem,
więc zamiast kontrolować lepiej zapobiegać.
https://leanactionplan.pl/poka-yoke/

a

b

Rys. 8  Zabezpieczenie cięgien
płyty ruchomej przed
zamianą
Rys. 9  K
 ołki jako zabezpieczenia przez zamianą lifterów:
a) liftery zamknięte,
b) liftery wysunięte

Rys. 10  POKA YOKE na przykładzie pakietów wkładek formujących
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a

b

Rys. 11  a). Zastosowanie kołków jako elementów uniemożliwiających
niewłaściwy montaż suwaków; b) Przesunięcie środkowej listwy
prowadzącej suwaki - ochrona przed niewłaściwym montażem

Rys. 12  Różne wysokości kołnierzy prowadzących suwaka

Na rys. 7 przedstawione zostało zastosowanie promienia

Jeszcze jednym rodzajem wymuszenia prawidłowego montażu

w jednym z naroży wkładu, jako rozwiązanie POKA YOKE. Pozo-

stempli bądź wkładek, jest ukształtowanie części mocującej, tak

stałe 3 naroża nie posiadają promienia, przez co osadzenie wkładu

aby dany stempel można było włożyć tylko do przeznaczonej dla

w kieszeni w sposób inny, niż prawidłowy, jest niemożliwe. Można,

niego kieszeni lub wybrania w płycie obsady.

dla łatwiejszego wykonania w narzędziowni, zróżnicować promienie.
Wtedy jeden wykonujemy znacząco większy, co daje ten sam efekt.

Podsumowanie

Kolejnym rozwiązaniem sposobem POKA YOKE na zabezpie-

Przykłady rozwiązań POKA YOKE w formach wtryskowych

czenie, poprzez zastosowanie zmiennego kształtu elementów

można by mnożyć w nieskończoność, gdyż wciąż tworzone

pasowanych, jest mocowanie cięgien napędu płyty ruchomej,

są nowe. Najważniejszą rzeczą jest zrozumienie, przyswojenie

w formie 3-płytowej. Dzięki zróżnicowaniu kształtu powierzchni

i wdrożenie na stałe filozofii poszukiwania takich rozwiązań,

mocujących, niemożliwe jest niewłaściwe zorientowanie cięgien

które popełnienie błędów czynią niemożliwym. Wdrożenie tych

podczas montażu, co chroni przed kosztowną awarią podczas

zasad i konsekwentne ich stosowanie, przyniesie z pewnością

pracy formy wtryskowej.

znaczące oszczędności. Zawsze bowiem lepiej zapobiegać

Następny przykład to zastosowanie w formach wtryskowch POKA

problemom niż ponosić koszty napraw i przestojów. I

YOKE i kołków na powierzchni bocznej liftera. Różnice w kształcie
tych lifterów są niewielkie i łatwe do przeoczenia. Nieprawidłowe
zamocowanie, doprowadziło do nadlewek na detalu. Kołki uniemożliwiły wadliwy montaż i powtórzenie się sytuacji w przyszłości.
Ciekawym przykładem rozwiązań POKA YOKE w formach
wtryskowych jest mocowanie pakietów jednakowych
wkładek formujących w detalu typu zaślepka. Występ wykonany w jednym segmencie, pasuje do kieszeni wykonywanej
w segmencie kolejnym. Kolejne segmenty mają występ przesunięty względem poprzedniego o kilka milimetrów.
Podobnie, aby zabezpieczyć suwaki przed umieszczeniem
w niewłaściwym miejscu, co jest możliwe w formach wtryskowych,
w których jest kilka jednakowych suwaków, można zastosować
kołki, przesunięte w kolejnych częściach, tak aby uniemożliwić
nieprawidłowy montaż.
Ten sam efekt uzyskać można poprzez zróżnicowanie wysokości kołnierzy części prowadzącej suwaka. Jeśli w suwakach jest zastosowana środkowa listwa prowadząca, można jej
pozycji użyć jako rozwiązania POKA YOKE: w kolejnych suwakach może być ona lekko przemieszczona, co również zabezpieczy przez wadliwym zamontowaniem.

Rys. 13  Kształt części mocującej wkładek różny dla każdej wkładki
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