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 Od redakcji 

Od redakcji

Oddajemy w Wasze ręce kolejne, szóste w  tym roku wydanie PlastNews. Jest to numer, 

w którym sporo miejsca zajmuje podsumowanie ostatniej edycji targów Plastpol w Kielcach.

To wydarzenie branżowe było okazją do spotkania się z Państwem. Bardzo się cieszymy, 

że nasza transformacja w e-miesięcznik, spotkała się z Waszym pozytywnym odbiorem, co 

utwierdza nas, że podjęliśmy słuszną decyzją. 

A co Czytelnik znajdzie w czerwcowym wydaniu PlastNews? 

Jak już wcześniej zostało wspomniane, podczas targów Plastpol przeprowadziliśmy wiele 

rozmów z  Państwem. Poruszonych zostało wiele tematów. Jednym z  nich były sposoby 

radzenia sobie przez firmy w zmieniających się warunkach legislacyjnych, gospodarczych czy 

z coraz bardziej wymagającym klientem. Skłoniło nas to do przeprowadzenia sondy „Elastyczni 

w branży”. Zapytaliśmy przedstawicieli różnych firm o to, jak zmieniają i dostosowują swoją 

ofertę do zmieniających się realiów rynkowych. 

Oczywiście nie mogło też zabraknąć zestawienia produktów nagrodzonych na targach 

Plastpol.

A co ponadto? W numerze możecie się zapoznać z artykułem poświęconym nowościom na 

rynku kopolimerów styrenu.

W Poradniku przetwórcy tworzyw sztucznych znajdziecie publikację o nowościach na rynku 

dodatków do tworzyw sztucznych, do zastosowań opakowaniowych. Z opakowaniami zwią-

zany jest też kolejny materiał, poświęcony maszynom służącym m.in. do ich wytwarzania, czyli 

nowościom na rynku rozdmuchiwarek.

Termowizja jest szczególnie przydatna, gdyż jako metoda nieinwazyjna i „bezkontaktowa”, 

umożliwia zdalną kontrolę urządzeń i instalacji oraz szybką lokalizację usterek, bez konieczności 

wyłączania pracujących maszyn, a  także wykrywanie przegrzań w formie wtryskowej, w celu 

zapobieżenia wadom wyprasek. Artykuł poświęcony nowościom na rynku kamer termowizyj-

nych znajdziecie w Poradniku przetwórcy tworzyw sztucznych.

W Panelu eksperta publikujemy kolejną część cyklu poświęconego systemom GK. Tym razem 

przeczytacie artykuł zawierający wskazówki dla konstruktorów form, czyli na co powinni zwrócić 

uwagę przy projektowaniu form z GK.

W Kąciku Nowych Technologii by Sygnis możecie zapoznać się z publikacją o największym 

dotąd budynku wykonanym w technologii druku 3D, znajdującym się w Dubaju. 

Oczywiście chciałabym przypomnieć o zamieszczonym na naszej stronie internetowej Kata-

logu Firm. Mamy nadzieję, że korzystacie z niego, by wyszukiwać interesujące Was firmy. 

Przedsiębiorstwa z sektora tworzywowego zachęcamy zaś do zamieszczenia swojego wpisu.

Pamiętajcie również o zapisaniu się na bezpłatną e-prenumeratę. Formularz znajdziecie się 

na naszej stronie www. 

Miłej lektury. 
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Tegoroczna edycja Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy 

PLASTPOL okazała się być ważna dla stworzenia nowych łańcuchów 

dostaw i sprzedaży wewnątrz sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych. 

Udowodniła to m.in. udana wizyta reprezentantów z Kataru i Angoli, którzy 

na kieleckich targach szukali nowych inwestorów nie tylko z Polski, ale 

także z innych krajów europejskich.

Niemcy, Włochy i nie tylko na PLASTPOLU
Tegoroczna edycja to silna obecność firm i instytucji z ważnych ośrodków 

gospodarczych. Niemieckie, Austriackie i Szwajcarskie firmy od 26 lat widzą 

w targach PLASTPOL ważnych klientów, nowe rynki zbytu i kluczowe kontakty 

biznesowe. Targi Kielce odwiedziły m. in.: ENGEL, ARBURG, KRAUSS-

-MAFFEI, WITTMANN BATTENFELD, EREMA, MEUSBURGER czy EVONIK 

INDUSTRIES. Silną reprezentację wystawiły także Włochy. W halach wysta-

wiły się: MORETTO, MEPOL, CONFINDUSTRIA POLONIA czy AMBRA POLY-

MERS. Potencjał polskich targów przetwórczych dostrzegają także światowe 

instytucje. Zarówno Ambasada Angoli, jak i Qatar Development Bank wraz 

z Qatar Financial Centre zaprezentowały swój potencjał ekonomiczny i gospo-

darczy, nie tylko wystawiając się na targach, ale także organizując serie spotkań 

poświęconych możliwościom inwestycyjnym w tych krajach.

Siła spotkań Targów Kielce
Wydarzenia organizowane w kieleckiej przestrzeni wystawienniczej przy-

zwyczaiły nas nie tylko do bogatej oferty tematycznej, czy możliwości 

poszerzenia kontaktów biznesowych, ale też jako miejsce do zdobywania 

PLASTPOL prawdziwie międzynarodowym 
wydarzeniem dla branży

Targi PLASTPOL są środkowoeuropejskim liderem imprez branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i obo-
wiązkowym punktem w kalendarzu wielu krajowych i światowych koncernów. Nie inaczej jest w tym roku. Targi 
odwiedziło prawie 400 firm z 26 krajów świata, zajmując niemal 10 tys. m.kw. powierzchni wystawienniczej.
 

specjalistycznej wiedzy. Nie inaczej jest w przypadku 

PLASTPOLU. Tak, jak co roku, także i tym razem targi 

rozpoczęła konferencja prowadzona przez Fundację 

PlasticsEurope Polska, która przy okazji zaprezento-

wała swój roczny raport dotyczący kondycji branży 

przetwórstwa tworzyw i gumy. Równie wartościowym 

wydarzeniem było seminarium techniczne PLASTECH-

-INFO. Zakres tematyczny spotkania w  największej 

mierze odnosił się do niezwykle dynamicznego w ostat-

niej dekadzie rozwoju technologii wytwarzania wyrobów 

z tworzyw sztucznych, przede wszystkim wtryskiwania.

Recykling ważny dla branży 
Temat recyklingu, a  konkretnie działań prowadzo-

nych na linii producent, instytucje, konsumenci został 

jak co roku poruszony podczas konferencji „Recykling 

tworzyw sztucznych - jeden cel, wiele możliwości”, 
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KATEGORIA - NARZĘDZIA I OPRZYRZĄDOWANIE
DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH
WYRÓŻNIENIE:

– za tworzenie innowacyjnych systemów chłodzenia konturowego dla 
Listemann Polska sp. z o.o. z Krakowa 

– za siłownik V450CP z innowacyjnym systemem zintegrowanego chło-
dzenia dla VEGA Srl z Włoch

 MEDAL:
– za regulator temperatury dla systemów gorących kanałów profiTEMP 

Plus dla Meusburger Georg GmbH&Co KG z Austrii 
 

KATEGORIA - TWORZYWA I ŚRODKI POMOCNICZE
W PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH
WYRÓŻNIENIE:

– za WPC1164V1C nowoczesny materiał polimerowy dla Compositive 
z Kukowa 
MEDAL:

– za granulat Bioplast do produkcji kompostowalnej folii bąbelkowej, 
biodegradowalnego sznurka rolniczego, kompostowalnej żyłki do 
kosiarki dla Biopolimer.pl ze Zgierza 

 
KATEGORIA - TECHNOLOGIE PRZETWÓRSTWA 
TWORZYW SZTUCZNYCH
WYRÓŻNIENIE:

– za system MES nadzoru, planowania i zarządzania produkcją TEMI+ 
dla Wittmann Technology GmbH z Austrii 
MEDAL:

– za technologię wtórnego wykorzystania granulatu odpadów folii 
polipropylenowej i gumy z opon samochodowych w wyrobach wiel-
kogabarytowych typu krata do umacniania gruntów sypkich dla Kon-
sorcjum: Bydgoski Klaster Przemysłowy-ML Polyolefins, Politechnika 
Bydgoska, Technische Universität Chemitz 

KATEGORIA - WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH
I ICH ZASTOSOWANIE
MEDAL:

– za opracowanie pierścieniowego zbiornika ciśnieniowego wzmocnio-
nego włóknem węglowym do magazynowania wodoru dla Tomasza 
Osieckiego TU Chemnitz z Niemiec 

 
KATEGORIA - NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA 
PRZEMYSŁU POLSKIEGO
MEDAL:

– za biopolimerowe kompozycje termoplastyczne biodegradowalne 
i kompostowalne dla Grupy Azoty S.A. z Tarnowa 

 
WYRÓŻNIENIA TOP DESIGN
za atrakcyjny i nowoczesny sposób prezentacji stoiska:

– KOLTEX Plastic Recycling Systems Sp.z o.o. Sp. k. 
– DREMECO Sp. z o.o. 
– GRAFE POLSKA Sp. z o.o. 
– QATAR DEVELOPMENT BANK 
– POLYPLAST MÜLLER GMBH 
– NEXEO PLASTICS POLAND Sp. z o.o. 
– AXIA PLASTICS POLAND Sp. z o.o. 
– ENGEL Austria GmbH 
– BIESTERFELD POLSKA Sp. z o.o. 
 

NAGRODY TOP DESIGN
za elegancję i kompleksowy styl wystąpienia targowego:

– ASTEN GROUP 
– GRUPA AZOTY 
– PLASTOPLAN POLSKA Sp z o.o. 
– GABRIEL CHEMIE POLSKA Sp. z o.o. 
– GLOBAL COLORS POLSKA S.A. 

która odbyła się podczas targów PLASTPOL w Targach Kielce. 

Spotkanie organizowane zostało przez Klaster Gospodarki 

Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy.

Jednym z tematów konferencji było wykorzystanie platform do 

śledzenia obiegu surowców i recyrkulatów na przykładzie plat-

formy RecoTrace.

Podczas spotkania swoją opinię wyrazili eksperci w dziedzinie 

przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz recyklingu tworzyw 

sztucznych, zrzeszeni m. in. w Fundacji PlasticsEurope Polska, 

m. in. Anna Kozera-Szałkowska, dyrektor zarządzająca Plastics 

Europe Polska, Andzej Kubik z GPR GUMA i Plastik Recycling, 

czy Kazimierz Borkowski z Ambiente.

Kolejna edycja targów PLASTPOL odbędzie się w  dniach 

23-26 maja 2023 roku. I

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA



8  PlastNews 6’2022

 Aktualności  NAGRODZENI NA TARGACH PLASTPOL WYRÓŻNIENIE 

Listemann Polska Sp. z o.o. I ul. Biskupińska 23 I 30-723 Kraków 
tel.: (12) 653 42 30 I fax: (12) 653 42 33 I info.lp@listemann.com I www.listemann.com 

W projektowaniu systemów kontroli temperatury Liste-

mann Polska wykorzystuje bogatą wiedzę, doświadczenie 

i najnowsze rozwiązania technologiczne. W symulacji CFD (analiza 

przepływu cieczy) przeprowadzana jest wirtualna optymalizacja 

narzędzi, odtwarzany proces wtrysku i określane są możliwości 

jego usprawnienia. Na tej podstawie firma projektuje zoptymali-

zowaną regulację temperatury, a następnie przeprowadza kolejną 

symulację porównawczą. Symulacja CFD pozwala precyzyjnie 

określić prędkość i  natężenie przepływu w  chłodzeniu konfor-

malnym. Wyniki te są uwzględniane w symulacji formowania wtry-

skowego. Obliczenia wytrzymałości rdzeni, optymalizację mecha-

niczną i konstrukcje lekkie wykonywane są za pomocą analizy 

struktury FEM (metoda elementów skończonych). Pozwala to obli-

czyć czy elementy narzędzi wytrzymają siły wynikające z ciśnienia 

wtrysku i uderzenia czoła stopionego tworzywa. 

W procesie produkcji wykorzystywana jest technologia wytwa-

rzania przyrostowego na bazie proszków metali. Produkcja addy-

tywna AM jest narzędziem spełniającym wysokie standardy 

i zapewniającym swobodę inżynieryjną w zakresie kompleksowej 

i konformalnej kontroli temperatury w formach wtryskowych i narzę-

dziach do odlewania ciśnieniowego, nawet przy skomplikowa-

nych konturach o wielkości ok. 3 mm lub większej. W metodzie AM 

proszek metalowy jest nanoszony na płytkę bazową w warstwach 

o grubości 0,04-0,06 mm, a następnie jest jednorodnie spawany za 

pomocą lasera. W procesie produkcji mamy do dyspozycji mate-

riały 1.2709, Böhler M789 (odporny na korozję) i Böhler W360. 

W przypadku dużych wkładów do form, ze względu na koszty, 

są one często wykonywane w technologii hybrydowej. Polega 

ona na nakładaniu proszku metodą addytywną na wcześniej 

obrobiony mechanicznie element stalowy z  wydrążonymi lub 

wyfrezowanymi kanałami chłodzącymi.

Do wykonania takich wkładów wykorzystuje się również luto-

wanie. Technologia lutowania próżniowego umożliwia trwałe 

łączenie materiałów w wysokich temperaturach. W procesie łączenia 

wykorzystuje się stopy lutownicze. Temperatura lutowania twardego 

wkładek odpowiada temperaturze hartowania standardowych stali 

do pracy na gorąco i na zimno. Hartowanie jest więc zintegrowane 

z procesem lutowania próżniowego. Najczęściej stosowane gatunki 

stali do lutowania próżniowego to 1.2343, 1.2344, 1.2083, Böhler 

W360, Böhler W302, STM Fastcool 50; 1.2379. Inne stale – do 

uzgodnienia. Wkładki do form mogą być podzielone na mniejsze 

w postaci elementów płaskich lub konstrukcji typy rdzeń/tuleja. 

Przykład
Jako przykład wykorzystania technologii firmy Listemann Polska 

można podać formę produkującą naboje do piór wiecznych firmy 

Pelikan. Jest to forma składająca się z 3 płytek o przekroju kołowym, 

6 kanałów chłodzących Ø3 mm, wychodzących ze wspólnego 

wlotu i wylotu. Zrównoważone pod względem mechaniki, warunki 

przepływu pozwalają na jednorodną regulację temperatury. 

Informacje:
– Wkładka lutowana próżniowo z 1.2343 ESU, 3 płytki o prze-

kroju kołowym 

– Złożona konstrukcja chłodzenia z  6–krotnym połączeniem 

równoległym kanałów chłodzących Ø 3 mm odpowiadającym 

jednemu kanałowi o średnicy Ø7,4 mm.

– Skrócenie czasu chłodzenia o 58% z 12 s do 5 s.

– Możliwe było zastosowanie formy z 48 gniazdami i 14% wzro-

stem wydajności produkcji zamiast formy 96-gniazdowej 

z chłodzeniem konwencjonalnym.

Przebieg projektu:
– Zaprojektowanie chłodzenia, zdefiniowanie podziałów lutow-

niczych wraz z rysunkami i danymi do produkcji półwyrobów 

lutowniczych. 

– Produkcja prefabrykatów do lutowania przez klienta. 

– Lutowanie próżniowe, hartowanie i  odpuszczanie, badanie 

twardości oraz test szczelności helowej. I

Innowacyjne systemy chłodzenia 
konturowego od Listemann Polska
 

http://www.listemann.com
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A. Marciniak OT Sp. z o.o. I ul. Krasickiego 64 I Nowa Iwiczna I 05-500 Piaseczno
tel.: (22) 736 57 57 I fax: (22) 736 57 66 I biuro@marciniak.pl I https://marciniak.pl

Siłownik V450CM firmy VEGA to sprawdzony i wytrzymały model siłownika blokowego. Na jego bazie 
powstał innowacyjny siłownik V450CP produkowany w dwóch wersjach. Pierw-
sza z nich charakteryzuje się wbudowanym chłodzeniem korpusu ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zespołu uszczelek. Takie rozwiązanie pozwala 
na obniżenie temperatury korpusu o około 50°C, co zdecydowanie 
wydłuża żywotność samego siłownika i uszczelnień.
 

Siłownik w  obu wersjach chłodzenia może mieć zastoso-

wanie zarówno w  formach wtryskowych, jak i  ciśnienio-

wych, zarówno do znalu, jak i aluminium.

Bardziej ciekawa jest druga wersja siłownika posiadająca 

zintegrowaną z tłoczyskiem rurkę wodną do chłodzenia suwaka, 

czy rdzenia poruszanego siłownikiem. 

Jeżeli podzielić proces wtrysku pod kątem zmian termicznych 

na etap podnoszenia temperatury (ogrzewanie tworzywa) oraz na 

etap obniżania temperatury (odbieranie ciepła z gniazda formu-

jącego), to przetwórcy tworzyw sztucznych mają już w dzisiej-

szych czasach dużą wiedzę na temat właściwego grzania formy/

tworzywa (właściwy dobór systemu GK, lokalizacja punktu wtrysku 

itp.). Po stronie odbierania ciepła sytuacja jednak nie jest już tak 

oczywista. Chłodzenie/termostatowanie często nie jest traktowane 

z należytą starannością i pokutuje brak wiedzy na temat wpływu 

właściwego chłodzenia na prawidłowy przebieg procesu oraz 

jakość wypraski. Bardzo często zdarza się, że suwak lub rdzeń ze 

względu na brak miejsca w formie nie ma żadnego chłodzenia. 

Klasyczne rozwiązanie problemu chłodzenia rdzeni formują-

cych wiąże się z zastosowaniem siłowników z dużym skokiem 

(żeby oddalić uszczelnienia od źródła ciepła) i zastosowaniem 

skomplikowanych systemów chłodzenia 

Systemy te są drogie w wykonaniu, gdyż wymagają dodat-

kowej obróbki kanałów, mają skomplikowaną budowę, mają 

obniżoną żywotność uszczelnień, jeśli siłownik jest mocno zagłę-

biony w formie, charakteryzują się ryzykiem wycieku chłodziwa.

Problemy te pozwala rozwiązać zastosowanie siłownika V450CP-D.

Uzyskuje się prostszą zabudowę formy i  eliminujemy potrzebę 

dodatkowej obróbki. Nie ma już konieczności zastosowania wysoko-

temperaturowych węży, a cały system uzyskuje większą wydajność. 

Parametry:

– medium chłodzące: woda z  glikolem etylenowym lub olej 

hydrauliczny

– ciśnienie operacyjne 10 bar,

– średnica wewnętrzna: 4 mm,

– maks. prędkość: 3 m/s,

– maks. przepływ: 3 l/min

Poza samym zwiększeniem wytrzymałości siłownika (niechło-

dzony rdzeń formujący przenosi ciepło na zespół uszczelek, prowa-

dząc do ich szybszego zużycia) zastosowanie zintegrowanego 

chłodzenia ma szereg zalet dla całej formy, wypraski i procesu.

– Ze względu na możliwość przeprowadzenia medium chło-

dzącego przez tłoczysko zyskuje się możliwość zmniejszenia 

gabarytów formy lub też nie osłabiamy jej konstrukcji (prze-

wody wodne dochodzą do siłownika, a nie do rdzenia).

– Powstaje możliwość termostatowania obszarów, które pierwotnie 

mogłyby być pominięte przez brak miejsca na przewody wodne.

– Zwiększona kontrola nad termostatowaniem wypraski daje 

możliwość optymalizacji czasu cyklu (skrócony czas chło-

dzenia przekłada się na oszczędności w produkcji)

– Dzięki uzyskaniu jednolitej temperatury w  całym obszarze 

wypraski – unika się kłopotów z deformacją detalu i zapewnia 

większą powtarzalność wymiarową.

Każda z  tych optymalizacji pozwala na zmniejszenie śladu 

węglowego produkcji, co w dzisiejszym świecie staje się coraz 

istotniejsze. I

Siłownik V450CP z innowacyjnym 
systemem zintegrowanego chłodzenia

https://marciniak.pl/
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Meusburger Gerog GmbH & Co KG I Kesselstr. 42 I 6960 Wolfurt I Austria
Paweł Andersohn I tel. kom: 725 543 210 I p.andersohn@meusburger.com
www.meusburger.com

Regulator profiTEMP Plus jest bardzo precyzyjnym urzą-

dzeniem do kontroli oraz diagnostyki układów gorących 

kanałów. Oprócz precyzyjnej kontroli temperatury zgodnej 

z częstotliwością prądu w sieci (w Polsce 50 razy na sekundę, 

50 Hz) zapobiega kosztownym uszkodzeniom układów gorą-

cych kanałów dzięki wysokiej czułości i niskiej tolerancji błędów 

przepięciowych (np. podłączenie prądu do pinów termopary).

Produkt był opracowany, rozwijany i  produkowany przez 

własny zespół specjalistów z niemieckiego oddziału firmy Meus-

burger Deutschland GmbH.

profiTEMP Plus posiada intuicyjny program sterowania na 

ekranie dotykowym z wielopoziomowym dostępem użytkowników, 

odporny jest na różny poziom kwalifikacji operatora, co ogranicza 

do minimum możliwość powstania kosztów wynikających z poten-

cjalnych ludzkich błędów. Interfejs użytkownika dostępny jest 

w wielu językach, w tym również w języku polskim. Rzeczywisty 

obraz przebiegu temperatury odczytywany i korygowany 50 razy 

na sekundę z funkcją synchronizacji urządzenia do sieci. Przebieg 

wartości temperatury i obciążenia w czasie dostępny jest w formie 

wykresu, co szczególnie przydatne jest w trakcie przeprowadzania 

prób formy wtryskowej z układem gorących kanałów.

Wartym podkreślenia jest fakt, że rzeczywista praca urządzenia 

w standardzie komunikacji Industry 4.0 pozwala na współpracę 

z innymi urządzeniami (np. marki FANUC, JSW, Haitian i  inne). 

Urządzenie może pracować pod własnym adresem IP i moni-

torować odchylenia od wzorcowego profilu procesu wtrysku. 

Dostępne jest oprogramowanie do jego zarządzania z poziomu 

sieciowego użytkownika. profiTEMP Plus posiada wiele portów 

komunikacji, w tym 24 V oraz LAN.

Urządzenie posiada automatyczną identyfikacja rodzaju strefy 

z możliwością indywidualnych nastaw parametrów dla zaawan-

sowanych użytkowników. Funkcja diagnostyczna MoldCheck 

rozpoznaje moc danej strefy oraz rozpoznaje potencjalne błędy 

przyłączenia, co zapobiega bezpośrednio powstaniu błędów.

Najnowsza wersja oprogramowania urządzenia profiTEMP 

Plus pozwala na monitorowanie zużycia energii, co obecnie jest 

istotnym aspektem procesu w technologii wtrysku i wytłaczania.

Funkcja SPL (Smart Power Limitation) umożliwia ograni-

czenie/dopasowanie przez profiTEMP Plus pobieranej mocy do 

mocy dostępnego zasilania. W praktyce pozwala to na użytko-

wanie regulatora w niższych parametrach sieci i podłączenie go 

do dostępnych przyłączy w  obszarze wtryskarki czy gniazda 

produkcyjnego. Przekłada się to na precyzyjne „dozowanie” 

grzania, co pozwala na oszczędności w kosztach energii.

Rozszerzeniem powszechnej funkcji Miękki Start jest funkcja 

wygrzewania układów GK przez funkcję Heat and Dry, co 

stanowi dodatkowe zabezpieczenie i optymalne przygotowanie 

układu GK do pracy w procesie wtrysku. Dotyczy to szczególnie 

układów wielokrotnych z grzałkami małej mocy.

W trakcie prezentacji u użytkowników i poddawania go prze-

różnym „testom krytycznym” w urządzeniu zadziałały bezpiecz-

niki, które po szybkiej wymianie pozwalały na dalszą pracę 

z regulatorem, bez uszkodzenia gorącego kanału.

Możliwości urządzenia: raportowanie alarmów, możliwość 

zapisywania programów w pamięci urządzenia, możliwość stero-

wania strefą przez nadrzędne urządzenie lub inną termoparę.

Kompaktowa i  ergonomiczna obudowa profiTEMP Plus 

pozwala na optymalne wykorzystanie miejsca w  gnieździe 

produkcyjnym.

Urządzenia dostępne są w 4 podstawowych układach przypo-

rządkowania podłączeń lub mogą być wykonane w dowolnym 

standardzie klienta. I 

Regulator temperatur dla systemów 
gorących kanałów profiTEMP Plus
 

http://www.meusburger.com
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WITTMANN BATTENFELD Polska Sp. z o.o.
Adamowizna, ul. Radziejowicka 108 05-825 I Grodzisk Mazowiecki
tel.: (22)  724 38 07 I info@wittmann-group.pl I www.wittmann-group.pl

System TEMI+ to modułowe rozwiązanie pozwalające na indy-

widualne dostosowanie zakresu działania systemu do potrzeb 

klienta. Zbudowany jest z kilku modułów. W wersji podstawowej 

system posiada wszystkie zwyczajowo potrzebne funkcje doty-

czące planowania produkcji, nadzorowania jej przebiegu i doku-

mentacji. Kolejne pakiety pozwalają na zwiększenie funkcjonalności 

systemu, włącznie z nadzorem i dokumentowaniem zużycia energii. 

Jak w każdym systemie MES, system TEMI+ do pozyskania 

danych, potrzebuje przyłącza wg EUROMAP 63 lub 77. W przy-

padku braku na wtryskarce takich przyłączy system TEMI+ 

oferuje możliwość wykorzystania specjalnego adaptera zbierają-

cego sygnały analogowe. Pozwala to na włączenie do systemu 

także maszyn starszych generacji. 

Znacznie większe możliwości system TEMI oferuje w przypadku 

wyposażenia Wittmann Battenfeld. Wtryskarki i  peryferia posia-

dające przyłącza Wittmann 4.0 mogą w  bardzo prosty sposób 

tworzyć komórki produkcyjne. System TEMI nie traktuje bowiem 

wtryskarki jako zamkniętego urządzenia. W przypadku podłączenia 

do wtryskarki urządzeń peryferyjnych, wykorzystujących platformę  

WITTMANN 4.0, system TEMI automatycznie przekształca wtry-

skarkę w komórkę produkcyjną i zezwala na zarządzanie pracą pery-

ferii. System TEMI pozwala na kontrolę konfiguracji podłączonych 

peryferii pod względem ich zgodności z założeniami produkcji. Elimi-

nuje to możliwość błędnego doboru urządzeń peryferyjnych i błędów 

obsługi. Kontrola komórek produkcyjnych umożliwia dokładną 

analizę danych produkcyjnych w odniesieniu także do wykorzysty-

wanych urządzeń peryferyjnych. Pozwala ocenić, które z urządzeń 

ma wpływ na efektywność produkcji i uzyskiwaną wydajność. 

W przypadku wtryskarek Wittmann Battenfeld dostęp do 

systemu MES możliwy jest z  poziomu każdej z  wtryskarek 

włączonych do systemu. Z poziomu układu sterowania wybranej 

maszyny istnieje możliwość dostępu do jej danych MES, ale 

także wszystkich innych wtryskarek pracujących w systemie. 

TEMI+ jest rozwiązaniem opracowanym dla potrzeb zakładów 

tworzyw sztucznych. Pozwala na włączenie do systemu wtry-

skarek różnych producentów i różnych generacji. Jako program 

modułowy oferuje możliwość wprowadzenia programu pilotażo-

wego, pozwalającego na sprawdzenie funkcjonalności systemu 

w  zakładzie użytkownika. TEMI+ umożliwia szybkie wdrożenie 

i prostą obsługę systemu zarządzania oraz planowania produkcji. I

TEMI+ kompletne systemy MES  
dla przemysłu przetwórstwa tworzyw

Na rynku oferowanych jest bardzo dużo różnych rozwiązań MES związanych z zarządzaniem i doku-
mentowaniem produkcji. Rozwiązania te w bardziej lub mniej udany sposób mogą być implemento-
wane do potrzeb zakładów przetwórstwa wtryskowego. Zakłady przetwórstwa tworzyw odznaczają 
się bowiem własną specyfiką potrzeb. By jak najlepiej spełnić te wymagania, producenci wtryskarek 
zaczęli oferować własne rozwiązania. WITTMANN poszedł w tym dążeniu krok dalej, integrując działa-
nie systemu MES TEMI+ z platformą komunikacyjną WITTMANN 4.0. 
 

http://www.wittmann-group.pl
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Technische Universität Chemnitz
Straße der Nationen 62 I D-09111 Chemnitz I Niemcy 

Najnowocześniejsze zbiorniki ciśnieniowe wykonane 

z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknami o dużej 

gęstości energetycznej są produkowane głównie z cylindrycznym 

rdzeniem i eliptycznie ukształtowanymi pokrywami biegunów. Aby 

jeszcze bardziej zwiększyć gęstość energii, konieczne są nowe 

koncepcje i  kształty magazynowania wodoru, ponieważ cały 

układ napędowy, a  tym samym przestrzeń montażowa mobil-

nych generatorów energii, ulega znacznym zmianom. Rozwój 

nowych koncepcji koncentrował się do tej pory na konstrukcji 

konwencjonalnej i nie odbiegał od standardowego kształtu cylin-

drycznego. Zmienił to zamknięty pierścieniowy zbiornik ciśnie-

niowy, wykonany z  tworzywa sztucznego wzmocnionego 

włóknem węglowym oraz nowa technologia nawijania pierścieni. 

Konstrukcja ta zapewnia zmniejszenie masy o około 30% przy 

jednoczesnej oszczędności zasobów i  kosztów, ponieważ do 

70% całkowitych kosztów stanowi materiał z włókien węglowych 

stosowany w obecnie produkowanych kompozytowych zbiorni-

kach ciśnieniowych. Dzięki połączeniu różnych procesów, takich 

jak formowanie wtryskowe, spawanie laserowe wkładki termopla-

stycznej i nowatorski proces nawijania pierścieni, może powstać 

zupełnie nowy produkt, spełniający maksymalny wymóg masy 

wynoszący 6,5% masy własnej nośnika pamięci.

Pierścieniowe zbiorniki ciśnieniowe (RPV) są porównywalne 

z  typowymi, najnowocześniejszymi zbiornikami CFRP typu IV: 

wykładzina polimerowa o  niskiej przepuszczalności wodoru, 

owinięta struktura CFRP kompensująca wysokie ciśnienie 

wewnętrzne oraz wkład metalowy do napełniania i  odprowa-

dzania wodoru. Przenikanie wodoru przez polimery zależy od 

ciśnienia i  temperatury i może być mierzone zgodnie z normą 

DIN 53380-2. 

W ramach projektu „HZwo:FRAME - Tank” prowadzone są 

prace nad toroidalnym kompozytowym zbiornikiem ciśnie-

niowym do mobilnego magazynowania wodoru o  ciśnieniu 

napełniania 700 barów dla mobilnego generatora energii zasila-

nego ogniwem paliwowym o mocy 5 kW. Do wykonania półsko-

rupy wykładziny polimerowej formowanej wtryskowo i  jej lase-

rowego łączenia wybrano polietylen o akceptowalnym współ-

czynniku przenikania wodoru. Metalowy wkład wypełniający 

jest zintegrowany z półskorupą w procesie formowania wtry-

skowego. W przypadku ciśnienia rozrywającego 1575 barów, 

zgodnie z  normą ISO 15869.3, struktura zbrojenia została 

zaprojektowana przy użyciu opracowanej metodologii anali-

tycznej i  numerycznej z  wykorzystaniem włókien węglowych 

Toray T 700 i systemu żywic epoksydowych o udziale objęto-

ściowym włókien wynoszącym około 50% w procesie nawijania 

włókien. W porównaniu z dostępnymi na rynku cylindrycznymi 

zbiornikami ciśnieniowymi na wodór, grawimetryczna pojemność 

H2 jest mniejsza w odniesieniu do masy systemowej opracowa-

nego toroidalnego zbiornika z CFRP. Przy stosunku 5,7% masy 

całkowitej do masy własnej nośnika, cel Departamentu Energii 

USA dotyczący pokładowego magazynowania wodoru w lekkich 

pojazdach z ogniwami paliwowymi na rok 2025 został już osią-

gnięty. Pierścieniowy zbiornik ciśnieniowy jest produkowany 

automatycznie za pomocą opracowanej maszyny do nawijania 

pierścieni. Prototypowa maszyna została opracowana w ramach 

projektu i jest obecnie w budowie. I

Opracowanie pierścieniowego zbiornika 
ciśnieniowego wzmocnionego włóknem 
węglowym do magazynowania zielonego wodoru
 

  Po lewej stronie: Projekt CAD RDB typu LSE 1.4; po prawej: 
demonstrator uzwojenia z wykładziną PU, gdzie: 1) CFRP (żywica 
epoksydowa + Toray T700, zawartość włókien ok. 50%), 2) metalowa 
wkładka wypełniająca, 3) górna część wykładziny PE (przepuszczalna 
laserowo, t = 4 mm), 4) objętość magazynowa H2 , 5) dolna część 
wykładziny PE (pochłaniająca promieniowanie laserowe, t = 4 mm), 
6) wykładzina z PU połączona z demonstratorem uzwojenia, α1 ) kąt 
uzwojenia ok. 90°, α2 ) kąt uzwojenia ok. ±75°. Demonstrator projektu 
nosi nazwę "LSE 1.4" ze względu na jego pojemność magazynową 
wynoszącą 1,4 kg wodoru przy ciśnieniu napełniania 700 barów. 
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Grupa Azoty S.A. jest pierwszą firmą 

w  Polsce, która wprowadziła na rynek 

linię granulatów polimerowych biodegra-

dowalnych i  kompostowalnych. Nowa 

linia pod marką envifill powstała w oparciu 

o  opracowaną w  Grupie Azoty tech-

nologię otrzymywania skrobi termopla-

stycznej, która wytwarzana jest z mate-

riałów bioodnawialnych i  komposto-

walnych i  nie zawiera plastyfikatorów. 

Produkty dedykowane są do przetwór-

stwa w technologii wytłaczania z rozdmu-

chem, wtryskiwania oraz do innych tech-

nologii, w tym technologii druku 3D.

Produkty linii envifill przeznaczone są 

do przetwórstwa metodami wytłaczania 

i wtryskiwania, przy użyciu konwencjonal-

nych urządzeń do przetwórstwa tworzyw 

sztucznych, co jest ich niewątpliwym 

atutem. Wśród produktów powstają-

cych za pomocą tych technologii można 

wskazać chociażby na: folie, opakowania, 

doniczki, elementy urządzeń, które są 

zużywalne lub wymagają częstej wymiany, 

elementy zastawy stołowej, opakowania 

na kosmetyki. Wyroby z granulatów envifill 

formowane wtryskowo, cechują się unika-

tową estetyką powierzchni oraz stosun-

kowo niskim skurczem przetwórczym, czyli 

zmniejszeniem rozmiarów. 

Przykładowo, folie wytworzone z granu-

latów envifill mają wysoką wytrzymałość 

i elastyczność, aksamitną w dotyku struk-

turę, semi-transparentność o  mlecznym 

odcieniu i  charakterystycznym zapachu. 

Można je zgrzewać, stosując tradycyjne 

zgrzewarki do folii polietylenowych LDPE. 

Folie z granulatów envifill mogą być stoso-

wane do wyrobu toreb zakupowych, 

worków na śmieci, szczególnie biood-

padów, folii agro oraz opakowań jednost-

kowych. Możliwe jest uzyskanie zarówno 

cienkich folii, poniżej 15 μm , ale także grub-

szych, o bardzo wysokiej wytrzymałości.

Warto przypomnieć, że linia pilotażo-

wo-produkcyjna do wytwarzania skrobi 

termoplastycznej o zdolnościach produk-

cyjnych 300 ton na rok została urucho-

miona w Grupie Azoty S.A. w maju 2021 

roku. Wprowadzana obecnie linia granu-

latów polimerowych biodegradowalnych 

i  kompostowalnych pod marką envifill 

została zbudowana na bazie tej właśnie 

skrobi termoplastycznej. Nowa linia jest 

więc kolejnym krokiem w stronę rozbu-

dowy portfolio produktów biodegrado-

walnych od Grupy Azoty.

Opracowaną w  Grupie Azoty S.A. 

skrobię termoplastyczną, na bazie której 

powstała linia envifill, wyróżnia przede 

wszystkim fakt, że może być wykorzysty-

wana jako samodzielny polimer w niektó-

rych zastosowaniach oraz jako baza lub 

dodatek do kompozycji polimerowych, 

biodegradowalnych lub kompostowal-

nych. I tak też, na bazie skrobi termo-

plastycznej – oprócz granulatów poli-

merowych - Grupa Azoty opracowała 

również ekologiczny klej termotopliwy, 

który może być stosowany jako spoiwo 

do produktów drewnopochodnych i celu-

lozowych, co potwierdzono podczas 

testów u klientów. Klej nie zawiera formal-

dehydu, ani dodatków toksycznych. 

Konkretny czas przydatności wyrobów 

z linii envifill do użycia zależy od warunków 

użytkowania oraz składu kompozycji. 

W standardowych warunkach, w tempe-

raturze pokojowej, bez bezpośredniego 

eksponowania na wysoką wilgotność 

i temperaturę, wyroby z granulatów envifill 

zachowują cechy użytkowe przez wiele lat. 

Obecnie w  ofercie Grupa Azoty S.A. 

posiada granulaty: odmiany do wytła-

czania – seria envifill F oraz envifill E, 

odmiany do przetwórstwa wtryskowego – 

seria envifill M, a także klej termotopliwy – 

envifill G oraz envifill GP.

Granulaty naturalnie zwykle mają mlecz-

no-transparentną barwę i  charaktery-

styczny, przyjemny zapach. Oferowane są 

odmiany zabarwione w masie lub w kolo-

rach pochodzących od zastosowanych 

dodatków naturalnych, a także granulaty 

do zastosowań specjalnych np. wysokiej 

gęstości lub efektach designerskich. I

Biopolimerowe kompozycje termoplastyczne 
biodegradowalne i kompostowalne  
envifill od Grupy Azoty
 

Grupa Azoty S.A.
ul. E. Kwiatkowskiego 8 I 33-101 Tarnów
tel.: (14) 633 07 81-85 I fax: (14) 633 07 18 I www.grupaazoty.com

http://www.grupaazoty.com
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PLASTPOL 2022 – WYRÓŻNIENIA TOP DESIGN
za atrakcyjny i nowoczesny sposób prezentacji stoiska

GRAFE POLSKA SP. Z O.O. 

AXIA PLASTICS POLAND 
SP. Z O.O.

BIESTERFELD POLSKA 
SP. Z O.O.

KOLTEX PLASTIC RECYCLING SYSTEMS 
SP.Z O.O. SP. K.

POLYPLAST MÜLLER GMBH 

NEXEO PLASTICS POLAND SP. Z O.O. 

ENGEL AUSTRIA GMBH 

QATAR DEVELOPMENT BANK 

DREMECO SP. Z O.O. 
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PLASTOPLAN POLSKA SP Z O.O.

GRUPA AZOTY

PLASTPOL 2022 – NAGRODY TOP DESIGN
za elegancję i kompleksowy styl wystąpienia targowego

GLOBAL COLORS POLSKA S.A.

ASTEN GROUP

GABRIEL CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.
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14-15 czerwca 2022 r. w Warszawa odbyło się Polish Circular 

Forum. Unikalne wydarzenie poświęcone gospodarce o obiegu 

zamkniętym w  ujęciu polskim i  europejskim z  perspektywy 

przemysłu. Forum skierowane było do przedstawicieli biznesu 

w całym łańcuchu wartości – od producentów surowców po 

recyklerów, a także do administracji publicznej, organizacji bran-

żowych i  pozarządowych oraz mediów. Podczas wydarzenia 

spotkali się przedstawiciele branż na co dzień mierzący się 

z wyzwaniami, jakie stawia m.in. Europejski Zielony Ład.

Organizatorami Polish Circular Forum byli – Klaster Gospo-

darki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy oraz 

stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych Plastics 

Europe Polska. W wydarzeniu udział wzięło 160 ekspertów. Jego 

ideą było stworzenie wartościowej platformy wymiany wiedzy 

i doświadczeń wspierającej współpracę B2B. 

Istotną częścią konferencji były dyskusje panelowe. Pierwsza 

z  nich odpowiadała na pytanie: czym jest GOZ dla polskiej 

gospodarki? Była też sesja poświęcona elektroodpadom 

w gospodarce o obiegu zamkniętym. 

Debatę pt.: „Tworzywa sztuczne – materiał zrównowa-

żonej przyszłości” moderowała Anna Kozera-Szałkowska, 

dyrektor zarządzająca, Plastics Europe Polska. Uczestniczyli 

w niej: Umberto Credali, prezes Plastics Europe Polska, Małgo-

rzata Wadzińska, prezes Polskiego Stowarzyszenie Przemysłu 

Kosmetycznego i  Detergentowego, Andrzej Kubik, prezes, 

Replas Recycling Plastics. 

Paneliści byli zgodni, że w łańcuchu wartości jest wielu uczest-

ników i wszyscy powinni współpracować dla osiągnięcia wspól-

nych celów środowiskowych, a realizację tych celów na poziomie 

unijnym i krajowym powinna wspierać spójna legislacja.

– Dla wszystkich jest już jasne, że nasza branża musi przejść 

z  modelu liniowego na cyrkularny. Widzieliśmy to lata temu 

i  podjęliśmy inicjatywy w  tym kierunku. Z  raportu ReShaping 

Plastics wynika, że konieczne jest dokonanie dalszych zmian. 

W mojej opinii żadne z  rozwiązań nie zadziała bez wspólnych 

działań wszystkich interesariuszy – powiedział Umberto Credali, 

prezes Plastics Europe Polska. 

Zdaniem Małgorzaty Wadzińskiej, prezes Polskiego Stowarzy-

szenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, – trwałej 

zmianie ulec muszą nie tylko modele biznesowe, ale również 

zachowania konsumenckie. Producenci powinni uwzględniać 

aspekty środowiskowe na najwcześniejszych etapach projek-

towania produktu i  efektywnie edukować konsumentów, aby 

ułatwić im dokonanie właściwych wyborów przy półce skle-

powej i odpowiedzialnie korzystać z produktów. Zrównoważona 

konsumpcja, tzn. eliminowanie zużycia materiałów tam, gdzie 

jest to możliwe, oraz zmiana paradygmatu myślenia o opako-

waniu czy produkcie nie jako o odpadzie, ale jako o surowcu, 

są nieodzownymi elementami zamykania obiegu surowców, 

w tym także tworzyw sztucznych. Małgorzata Wadzińska, odno-

sząc się do zastępowania tworzyw sztucznych innymi materia-

łami, stwierdziła, że – w zastosowaniach, w których zastąpienie 

tworzyw sztucznych jest możliwe, uzasadnione pod kątem śladu 

środowiskowego i bezpieczne, powinniśmy sięgać po alterna-

tywy. W  branży kosmetycznej i  detergentowej nie w  każdym 

przypadku alternatywa do tworzyw sztucznych jest korzystna, 

biorąc pod uwagę bilans korzyści i  strat w całym cyklu życia 

produktu, a w szczególności mając na względzie bezpieczeń-

stwo konsumenta.

Z perspektywy recyklera tworzyw sztucznych głos zabrał 

Andrzej Kubik, prezes Replas Recycling Plastics, który zwrócił 

uwagę, że – w dyskusji publicznej na temat tworzyw sztucznych 

towarzyszy obecnie duża luka edukacyjna, gdyż korzystając na 

co dzień z tworzyw sztucznych, tylko nieliczni z nas mają świa-

domość, jak wspaniałe są to materiały – ukoronowanie geniuszu 

ludzkiego umysłu, oraz że ich pozostałości w otoczeniu to nie 

odpady, lecz cenne surowce wtórne. Wspomniana luka eduka-

cyjna obejmuje również konieczność porzucenia przez konsu-

mentów niektórych dotychczasowych stref komfortu i świadomej 

akceptacji bardziej ascetycznych rozwiązań, np. w  zakresie 

opakowań, produkowanych w zgodzie z regułami ekoprojekto-

wania, – w imię faktycznego ratowania naturalnego środowiska.

– Przyszłość tworzyw sztucznych to cyrkularność i zeroemi-

syjność. W dążeniu do tego wspólnego celu musimy współpra-

cować w całym łańcuchu wartości. Polish Circular Forum jest 

odzwierciedleniem idei dialogu i współpracy od producentów 

tworzyw sztucznych po recyklerów, z uwzględnieniem admini-

stracji publicznej, organizacji branżowych i pozarządowych oraz 

mediów. Wezwanie do szerokiej współpracy i szukania synergii 

między sektorami czy wykorzystanie potencjału innowacji 

nowych technologii jest szczególnie ważne w obliczu nowych 

wyzwań związanych z dostępnością surowców energetycznych 

i innych głębokich zmian gospodarczych wymuszonych obecną 

sytuacją geopolityczną – podsumowała Anna Kozera-Szał-

kowska, dyrektor zarządzająca Plastics Europe Polska.

Ciekawym pomysłem było zorganizowanie okrągłych stołów 

tematycznych i wspólna dyskusja na tematy, takie jak cyrku-

larne tworzywa, cyrkularne projektowanie, cyrkularna legislacja, 

cyrkularny konsument, cyrkularne miasta, cyrkularne kompe-

tencje, cyrkularne modele biznesowe, cyrkularne innowacje 

– recykling chemiczny, cyrkularne innowacje – tworzywa kompo-

stowalne. Angażując uczestników Forum w debatę w nowator-

skiej formule, wspólnie wypracowano wnioski i rekomendacje dla 

różnych obszarów tematycznych i branż w zakresie zrównowa-

żonej gospodarki. 

Wieczorem odbyła się uroczysta gala, z okazji 15-lecia Plastics 

Europe Polska oraz 10-lecia Klastra Gospodarki Odpadowej 

i Recyklingu, podczas której uhonorowano założycieli i twórców 

obydwu organizacji. Nie zapomniano o  chwili rozrywki i  galę 

uświetnił występ Klubu Komediowego. I

O GOZ na okrągło, czyli Polish Circular Forum
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Koncern LANXESS i  Advent International („Advent”), jeden 

z największych i najbardziej doświadczonych globalnych inwestorów 

private equity o ugruntowanej pozycji w branży chemicznej, powołują 

spółkę joint venture zajmującą się polimerami inżynieryjnymi o wyso-

kich parametrach. Przedstawiciele obu firm podpisali umowę o prze-

jęciu od holenderskiego koncernu Royal DSM działu DSM Engi-

neering Materials (DEM), który stanie się częścią nowej spółki joint 

venture. Cena zakupu wynosi około 3,7 mld EUR – pokryje ją spółka 

joint venture za pomocą kapitału własnego spółki Advent i poprzez 

zadłużenie zewnętrzne. Obroty firmy wynoszą około 1,5 mld EUR, 

a marża EBITDA sięga 20 proc. DEM jest jednym z głównych świa-

towych dostawców materiałów specjalistycznych o wysokich para-

metrach, które zaspokajają kluczowe potrzeby rynku elektronicz-

nego, elektrycznego i dóbr konsumpcyjnych.

LANXESS wniesie ponadto do nowej spółki joint venture 

jednostkę biznesową High Performance Materials (HPM). 

HPM jest jednym z czołowych dostawców polimerów o wyso-

kich parametrach, stosowanych głównie w przemyśle motory-

zacyjnym. Roczna wartość sprzedaży wynosi około 1,5 mld 

EUR, a EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych 

– około 210 mln EUR. Firma Advent będzie posiadała co najmniej 

60 proc. udziałów w spółce joint venture. LANXESS otrzyma płat-

ność początkową w wysokości co najmniej 1,1 mld EUR oraz 

do 40 proc. udziałów w spółce joint venture. Po przeniesieniu 

do spółki joint venture działalność HPM nie będzie już podlegać 

pełnej konsolidacji w LANXESS, lecz zostanie ujęta w skonsoli-

dowanym sprawozdaniu finansowym w kapitale własnym. 

Posunięcie to w dalszym stopniu zawęża portfel LANXESS, który 

po zakończeniu transakcji będzie się składał z trzech segmentów 

chemii specjalistycznej. LANXESS wykorzysta wpływy z  trans-

akcji do redukcji zadłużenia i wzmocnienia bilansu. Grupa planuje 

ponadto odkup akcji własnych o wartości do 300 mln EUR.

Możliwość zbycia swoich udziałów w spółce joint venture na 

rzecz Advent po tej samej wycenie LANXESS otrzyma najwcze-

śniej po upływie trzech lat. EBITDA może być wówczas znacznie 

przekraczać obecny poziom, ponieważ Advent i LANXESS prze-

widują znaczne synergie wynikające z połączenia obu organizacji.

Transakcja wymaga jeszcze zatwierdzenia przez władze. 

Zamknięcie inwestycji spodziewane jest w  pierwszej połowie 

2023 roku.

Globalna struktura i silna integracja 
Działalność DSM w zakresie materiałów inżynieryjnych obej-

muje poliamidy (PA6, PA66) oraz różne materiały specjali-

styczne (PA46, PA410, poliestry specjalistyczne oraz PPS). 

Dział zatrudnia około 2100 pracowników w 8 zakładach produk-

cyjnych i  7 ośrodkach badawczych na wszystkich głównych 

rynkach świata. Poza Europą i Stanami Zjednoczonymi przedsię-

biorstwo szczególnie mocno zaznacza swoją obecność w Azji. 

Jednostka biznesowa High Performance Materials (HPM) 

LANXESS jest jednym z czołowych producentów polimerów inży-

nieryjnych PA6 i PBT oraz kompozytów z włókien termoplastycz-

nych. Dla HPM pracuje łącznie 1900 pracowników w 10 zakła-

dach produkcyjnych i 7 ośrodkach badawczych na całym świecie. 

Światowa sieć produkcyjna charakteryzuje się wysokim stop-

niem integracji wstecznej. Podstawę stanowi zakład w Antwerpii 

(Belgia). HPM produkuje tam nie tylko polimery PA6, ale także 

odpowiednie prekursory, takie jak kaprolaktam i włókna szklane.

Zrównoważony asortyment
Zarówno DEM, jak i HPM są pionierami w dziedzinie zrów-

noważonego rozwoju, oferując w swoim asortymencie alterna-

tywne produkty biologiczne i recyklingowane.

Koncern LANXESS wprowadził niedawno na rynek nowy 

wysokoparametryczny polimer, który w 92 proc. jest wytwarzany 

z surowców odnawialnych. Do produkcji LANXESS wykorzystuje 

jako surowiec „zielony” cykloheksan pochodzący ze zrównowa-

żonych źródeł, takich jak olej rzepakowy lub inna biomasa. Jest 

on wzmocniony w 60 proc. wagowo włóknami szklanymi pocho-

dzącymi z recyklingu przemysłowych odpadów szklanych. 

Zastosowania w przyszłości
Głównym sektorem klientów nowej spółki joint venture jest 

branża motoryzacyjna. Polimery są tam wykorzystywane 

m.in. do produkcji lekkich elementów części konstrukcyjnych, 

ale także we wnętrzach i często zastępują elementy metalowe. 

Tym samym pozwalają ograniczyć masę i  zmniejszyć emisję 

CO2. Ważnym obszarem wzrostu jest elektromobilność. Poli-

mery są stosowane m.in. w produkcji akumulatorów i systemów 

ładowania, elektronicznych systemów sterowania oraz układów 

energoelektronicznych. Materiały te znajdują ponadto zastoso-

wanie w przemyśle elektrycznym i elektronicznym, np. w kompo-

nentach do smartfonów, sprzętu komputerowego i AGD. I

LANXESS i Advent International powołują globalną spółkę  
joint venture w dziedzinie polimerów inżynieryjnych  
o wysokich parametrach
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Pandemia COVID-19 sprawiła, że firma Evonik – jeden 

z  liderów w  dziedzinie chemii specjalistycznej – potrze-

bowała więcej czasu na realizację swoich planów związanych 

z uczestnictwem w Plastpolu. Tegoroczne targi okazały się być 

nie tylko ciekawym doświadczeniem rynkowym, ale również 

zdecydowanym krokiem na drodze do dalszego wzmacniania 

pozycji firmy na rynku polimerów specjalnych oraz dodatków do 

tworzyw sztucznych. 

– W ostatnich latach rozwinęliśmy naszą działalność w Polsce 

i dziś kraj ten jest jednym z filarów naszego sukcesu w Europie 

Wschodniej – mówi Matthias Hau, prezydent regionu EMEA firmy 

Evonik. – Polska gospodarka rośnie szybciej niż wskazują na 

to prognozy, a przemysł chemiczny wyróżnia się tu szczególną 

dynamiką. Z uwagi na to, i przy uwzględnieniu szeregu nowych 

wyzwań związanych z  ekologią, nasz zespół w nowym biurze 

stanowi solidny fundament dalszego rozwoju działalności Evonik 

w Polsce, a nawet poza nią. W maju Evonik wszedł w kolejną 

fazę wewnętrznej transformacji, w  której koncepcja zrówno-

ważonego rozwoju konsekwentnie przekształca poszczególne 

elementy strategii firmy: portfolio produktów, innowacyjność, 

a także kulturę korporacyjną. Firma jest aktualnie na etapie opty-

malizacji swojej oferty w  obrębie wszystkich trzech działów: 

Specialty Additives, Nutrition & Care oraz Smart Materials.

Do roku 2030 Evonik planuje zainwestować ponad 3 mld euro 

w program Rozwiązania Nowej Generacji obejmujący produkty 

wpisujące się w  filozofię zrównoważonego rozwoju. To około 

80% rocznych inwestycji firmy w rozwój. W tym samym czasie 

kolejnych 700 mln euro zostanie zainwestowanych w Techno-

logie Nowej Generacji, czyli w optymalizację procesów produk-

cyjnych i  infrastruktury mających na celu redukcję emisji CO2. 

Zmodernizowany dział R&D również dopasowuje swoje cele do 

kryteriów zrównoważonego rozwoju. 

Odnosząc się do udziału firmy w targach Plastpol, Andrzej 

Wolak, Business Manager działu High Performance Polymers 

w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Skandynawii, podsu-

mowuje – Region CEE ma duże znaczenie dla naszej dzia-

łalności w zakresie polimerów specjalnych. Cały czas odno-

towujemy bardzo wysoki popyt na nasze granulaty i proszki 

powłokotwórcze, zwłaszcza na rynkach motoryzacyjnym 

i artykułów gospodarstwa domowego. Nasz tegoroczny udział 

w  Plastpolu był bardzo ważny, ponieważ uzyskaliśmy dużo 

cennych informacji o aktualnych potrzebach rynku i nowych 

ciekawych trendach. Przede wszystkim jednak Kielce okazały 

się być „właściwym miejscem we  właściwym czasie”, żeby 

osobiście porozmawiać z naszymi klientami i partnerami po 

ponad dwóch latach ograniczeń w  bezpośrednich kontak-

tach. Podczas targów odnotowaliśmy duże zaintereso-

wanie naszymi nowymi materiałami o zredukowanym wskaź-

niku emisji CO2. Jest to dla nas wyraźna informacja zwrotna 

z  rynku, że trzymamy rękę na pulsie, jeśli chodzi o  rozsze-

rzoną gamę naszych poliamidów z  rodzin VESTAMID® oraz 

TROGAMID® wytwarzanych teraz w  oparciu o  technologie 

zrównoważonego rozwoju i  tym samym silnie wspierających 

ogólną strategię firmy Evonik.

W targach wziął udział również dział Interface & Perfor-

mance firmy Evonik, prowadzony przez Łukasza Kordona, 

Business Managera na rynku polskim. – Nasza obecność na 

targach Plastpol w  Kielcach to bardzo ważny krok naprzód 

w naszej promocji w Polsce, gdzie wraz z dystrybutorem, firmą 

Biesterfeld Chemia Specjalna Sp. z o.o., z  sukcesem rozwi-

jamy sprzedaż produktów działu Interface & Performance 

–  podsumowuje. – Rynek tworzyw sztucznych w  regionie 

CEE, a zwłaszcza w Polsce, rośnie bardzo szybko, a wyma-

gania odbiorców końcowych zwiększają się jeszcze szybciej. To 

szansa na rozwój biznesu w oparciu o ofertę naszych dodatków, 

zwłaszcza, gdy potrzebne są bardziej zrównoważone produkty 

gwarantujące poprawę trwałości, zwiększanie funkcjonalności 

i możliwości recyklingu produktów końcowych.

EVONIK OTWIERA KOLEJNE DRZWI

Zrównoważony rozwój  
kluczem do dalszych innowacji

Pierwszy w historii firmy udział w targach Plastpol (24-27.05.2022) to kolejny krok w działalności Evonik 
w Polsce od chwili otwarcia nowego biura sprzedaży w Warszawie w 2020 roku. 
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Evonik Operations GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce
ul. Marszałkowska 126/134 I 00-008 Warszawa I www.evonik.com
Łukasz Kordon, Business Manager Interface & Performance, lukasz.kordon@evonik.com
dr. Andrzej Wolak, Senior Business Manager High Performance Polymers, andrzej.wolak@evonik.com

Artykuł promocyjny

Rodzina produktów ACCUREL® pomaga klientom 

w  znacznym obniżeniu kosztów logistyki i  przechowywania 

surowców, ponieważ technologia ta pozwala uzyskać wysoko 

wypełnione koncentraty dodatków znacznie wykraczające 

poza standardy rynkowe. Linie produktowe TEGOPREN® 

i  TEGOMER® obejmują kompatybilizatory oraz rozwiązania 

do przygotowywania mieszanek, koncentratów barwią-

cych i  produkcji opakowań. TEGO Surten® i  TEGO Sorb® 

to produkty do wydajnego odbarwiania tworzyw, usuwania 

etykiet, suszenia i  pochłaniania zapachów w  procesie 

produkcji regranulatów.

Portfolio produktów i innowacje
Istotnym czynnikiem mającym wpływ za rozwój biznesu firmy 

Evonik są jej kompetencje w zakresie innowacji. W roku 2021 

sprzedaż produktów związanych z sześcioma obszarami inno-

wacyjności przekroczyła 500  mln euro, podczas gdy w  roku 

2002 było to około 350  mln euro. Szczególnie silny wzrost 

odnotowały działy substancji aktywnych dla kosmetyków oraz 

systemów dostarczania leków.

W tej chwili główną siłą napędową innowacji w firmie Evonik 

jest koncepcja zrównoważonego rozwoju, co ma bezpośredni 

związek z intensyfikacją promocji rozwiązań tego typu. W ostatnim 

czasie udział produktów z programu Rozwiązania Nowej Generacji 

w ogólnej sprzedaży Evonik wzrósł do 37%. Materiały takie pozwa-

lają na wyraźne rozszerzenie korzyści w zakresie zrównoważonego 

rozwoju w porównaniu z produktami konkurencyjnymi. Dobrym 

przykładem jest tu budowana na Słowacji pierwsza w pełni komer-

cyjna linia produkcyjna biodegradowalnych środków powierzch-

niowo czynnych opartych na surowcach biopochodnych.

Evonik bierze odpowiedzialność - za swoją działalność, za 

swoich pracowników, za środowisko i za społeczeństwo. Zielona 

transformacja nie tylko determinuje przyszłość i  rentowność 

firmy, ale również odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu kultury 

korporacyjnej. Odpowiedzialność i sukces ekonomiczny muszą 

iść ze sobą w parze. I

   Od lewej: Paweł Sitarz (Technical Service Manager, Plastic Additives, 
Interface & Performance), Ralf Mathiak (Technical Service Manager, 
Plastic Additives, Interface & Performance), Marko Marinkovic 
(Business Development Manager, Automotive & Mobility, High 
Performance Polymers), Łukasz Kordon (Business Manager, 
Interface & Performance), na dole: Andrzej Wolak (Senior Business 
Manager, High Performance Polymers)

  Stoisko firmy Evonik – Plastpol 2022

   Biuro firmy Evonik - Warszawa

http://www.evonik.com
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 Nowości rynkowe 

Polska spółka opracowuje innowacyjny projekt wymazówki

GreenStretch – ekologiczne rozwiązanie w przemyśle 
opakowaniowym 

W niecałe dwa miesiące Sygnis SA, polska firma zajmująca się 

nowymi technologiami, stworzyła inspirowany naturą projekt, który 

miał na celu redefinicję jednego z najbardziej rozpoznawalnych 

symboli pandemii – wymazówki. Dzięki całkowicie nowemu dizaj-

nowi i sposobowi wytwarzania uzyskano szybszy i tańszy sposób 

produkcji, a sama pałeczka wymazowa zbiera więcej materiału do 

badania niż jej rynkowe odpowiedniki. Tak powstały wymazówki 

CRN_01 „Koliber”, nagrodzone drugim miejscem w prestiżowym, 

międzynarodowym konkursie wzorniczym MakeMe. Cały świat 

czerpał wiedzę o  rozwoju pandemii z masowo wykonywanych 

testów na COVID-19. W samej Polsce do marca 2022 roku prze-

prowadzono ich ponad 34,4 miliona. Pałeczki wymazowe były 

zatem artykułem pierwszej potrzeby, a uproszczenie ich produkcji 

– realną szansą na wsparcie służby zdrowia. W 2020 roku firma 

Sygnis SA, obserwując przerwane łańcuchy dostaw i  braki 

w  zaopatrzeniu, zdecydowała się stworzyć swoją propozycję 

pałeczki wymazowej. Dostępne na rynku wymazówki produ-

kowane są dwuetapowo: wtryskiwane, a następnie flokowane. 

Dla uzyskania odpowiednich parametrów wymazu potrzebne są 

konkretne rodzaje floków, a  zatem również odpowiednie urzą-

dzenia do ich nanoszenia. Projekt CRN_01 charakteryzuje się 

natomiast szybszym i  tańszym, jednoetapowym procesem 

produkcji – formowaniem wtryskowym. Kształt wymazówki został 

zainspirowany językiem kolibra, przystosowanym do pobierania 

nektaru z  wąskich kielichów kwiatów. Zaprojektowane rowko-

wania i zagłębienia pozwalają na nagarnianie i gromadzenie dużej 

ilości materiału wymazowego, zapewniając tym samym skutecz-

ność testowania Co więcej, z uwagi na brak floków, wymazówki 

CRN_01 “oddają” w teście laboratoryjnym więcej próbki niż ich 

rynkowe odpowiedniki. Wymazówka CRN_01 „Koliber” przeszła 

konsultacje z diagnostami oraz doczekała się realizacji pierwszej 

formy wtryskowej i pierwszej serii produkcyjnej. – Lata doświad-

czenia z  projektami badawczo-rozwojowymi,zaawansowanym 

drukiem 3D oraz realizacjami na formy wtryskowe pozwoliły mi 

stworzyć projekt w duchu „rapid prototyping”. Od pomysłu do 

realizacji pierwszej serii wtrysków minęły niecałe dwa miesiące, 

z czego ponad tydzień zajął proces misternego elektrodrążenia 

czterogniazdowej formy – skomentował autor projektu Maciej 

Głowacki, chief design officer w Sygnis SA.

Projekt wymazówki zdobył II miejsce w prestiżowym, między-

narodowym konkursie wzorniczym MakeMe. – Pandemia 

w znaczącym stopniu przyczyniła się także do pogłębienia kryzysu 

klimatycznego. Mnóstwo jednorazowych higienicznych i medycz-

nych sprzętów oraz artykułów trafiło na wysypiska. Projekt wyma-

zówki w sposób bezpośredni adresuje ten problem. Te dostępne 

na rynku standardowo produkowane są dwuetapowo i wykonane 

są z dwóch grup materiałowych, nierozerwalnie ze sobą połą-

czonych. A tu, z inspiracji naturą powstał przedmiot, składający 

się z  jednej części, o uproszczonym jednoetapowym procesie 

produkcyjnym – szybszym i tańszym, który niesie tę samą, bardzo 

ważną diagnostyczną funkcję (...). – tak o projekcie wypowiedział 

się wręczający nagrodę, dr Tomasz Rygalik. I

Grupa Ergis, środkowoeuropejski lider w produkcji opakowań 

przemysłowych, wprowadza na rynek folię Green Stretch. 

Powstają one zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamknię-

tego (GOZ) i z myślą o obniżeniu śladu węglowego. Tym samym 

producent odpowiada na potrzeby klientów, dla których aspekty 

ekologiczne zyskują na znaczeniu. Folie GreenStretch zawierają 

min. 30% recyklatu oraz są w 100 procentach recyklingowalne.

Podstawowym produktem ERGIS jest od lat folia stretch, 

której funkcją jest stabilizacja i  ochrona ładunku na paletach 

w trakcie transportu i magazynowania. Dzięki produktom Green-

Stretch klienci mogą ograniczyć koszt pakowania wyrobów oraz 

ślad węglowy opakowania.

– Folia stretch to cienka folia ze szczególnych odmian polie-

tylenu (LLDP i  LDPE) o  specyficznej strukturze fizykoche-

micznej. Kilka lat temu Ergis zrewolucjonizował rynek tego 

typu produktów przez wprowadzenie folii nanoErgis, która 

dzięki wykorzystaniu zaawansowanej techniki wytłaczania folii, 

złożonej z  kilkudziesięciu submikronowych warstw, pozwala 

ustabilizować na palecie ładunek przy użyciu o 30% mniej folii 

niż w rozwiązaniach standardowych. Ergis wprowadza na rynek 

GreenStretch – folie, które odpowiadają wyzwaniom gospo-

darki w obiegu zamkniętym (GOZ), składające się w ponad 30% 

z recyklatu, czyli surowca wtórnego pozyskanego z odpadów 

foliowych i  zużytej folii – podkreśla Tadeusz Nowicki, prezes 

Grupy Ergis. 

Innowacyjna technologia GreenStretch odpowiada na 

wyzwania współczesnego świata związane z  koniecznością 

intensywnej dbałości o  środowisko naturalne zarówno pod 

kątem regulacji unijnych, jak i  wymagań klientów, u  których 

wzrasta świadomość proekologiczna.

GreenStretch to zarówno folie ręczne, jak i maszynowe. Folie 

ręczne zawierają minimum 30% regranulatu. Producent oferuje 

również wzmacniane folie ręczne SPBF oraz prestretch. Folie maszy-

nowe są dostępne zarówno w  wersji GreenStretch, jak i  trady-

cyjnej. Użycie regranulatu pozostaje bez wpływu na transparentność 

opakowania i w pełni pozwala na odczytywanie etykiet. I
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5. Międzynarodowe Targi Kooperacyjne
Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego

www.innoform.pl

W programie:

▶  Konferencja: Przemysł 4.0 w branży narzędziowo-przetwórczej.

▶  Konferencja: Jak nie Chiny to kto? Skracanie globalnych 
łańcuchów wartości szansą dla branżowych przedsiębiorstw. 

▶  Giełda Kooperacyjna 

▶  Strefa Usług Przemysłowych

▶  Strefa Kariery

http://www.innoform.pl
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 Tworzywo wydania 

Izolacyjność termiczną tworzyw sztucz-

nych ocenia się poprzez pomiar prze-

wodności cieplnej. Przewodzenie ciepła 

to innymi słowy zdolność do przeno-

szenia ciepła, która w przypadku tworzyw 

amorficznych w  temperaturze 0-200°C 

mieści się z  reguły w  zakresie 0,125-

0,200 W/mK. Z kolei tworzywa termopla-

styczne częściowo krystaliczne posiada-

jące uporządkowane obszary krystaliczne 

mają nieco lepszą przewodność.

Mechanizm przewodzenia 
ciepła

Przewodzenie ciepła w  polimerach 

opiera się na ruchu molekuł oraz przez 

wiązania wewnątrz- i  międzycząstecz-

kowe. Zmiany strukturalne m.in. siecio-

wanie w  materiałach termoutwardzal-

nych i elastomerach zwiększa przewod-

ność cieplną, ponieważ wiązania van 

der Waalsa są stopniowo zastępowane 

wiązaniami kowalencyjnymi posiadają-

cymi większą przewodność cieplną.

Alternatywnie, zmniejszenie długości 

wiązania lub czynników powodujących 

wzrost struktur nieuporządkowanych 

lub wolnej objętości (przestrzeni) w poli-

merach skutkuje zmniejszeniem prze-

wodności cieplnej, a  tym samym zwięk-

szeniem izolacji termicznej. Stąd też jest 

oczywistym, że obecność fazy krysta-

licznej i  wzrost stopnia krystaliczności 

w  polimerach powoduje lepsze upako-

wanie cząsteczki, a  tym samym zwięk-

szoną przewodność cieplną.

Dlaczego tworzywa  
są dobrymi izolatorami?

Tworzywa sztuczne są z natury słabymi przewodnikami ciepła, ponieważ praktycznie nie mają wolnych 
elektronów dostępnych dla mechanizmów przewodzenia, takich jak metale.

Jacek Szczerba 

Rys. 1   Możliwości modyfikacji współczynnika przewodności cieplnej dla wybranych materiałów

http://tworzywa.pl
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 Tworzywo wydania 

Polimery amorficzne wykazują wzrost 

przewodności cieplnej wraz ze wzro-

stem temperatury, aż do tempera-

tury zeszklenia Tg. Powyżej tempera-

tury zeszklenia przewodność cieplna 

spada wraz ze wzrostem temperatury. 

Ze względu na wzrost gęstości po zesta-

leniu termoplastów częściowo krystalicz-

nych, przewodność cieplna jest wyższa 

w  stanie stałym niż w  stopie. Jednak 

w stanie stopionym przewodność cieplna 

polimerów półkrystalicznych zmniejsza 

się do przewodności cieplnej polimerów 

amorficznych.

Jak zmierzyć 
przewodność cieplną 
polimerów?

Istnieje kilka sposobów pomiaru prze-

wodności cieplnej. Przewodność cieplną 

tworzyw sztucznych mierzy się zazwyczaj 

zgodnie z ASTM C177 i  ISO 8302, przy 

użyciu urządzenia z gorącą płytą z osłoną.

Urządzenie z osłoniętą płytą grzejną jest 

powszechnie uznawane za podstawową 

bezwzględną metodę pomiaru właści-

wości przenikania ciepła jednorodnych 

materiałów izolacyjnych w postaci płaskich 

płyt, gdzie próbkę materiału umieszcza 

się między dwiema płytami. Jedna z nich 

jest podgrzewana, a  druga chłodzona 

lub podgrzewana w  mniejszym stopniu. 

Temperaturę płytek monitoruje się aż do jej 

ustabilizowania się. Temperatury w stanie 

ustalonym, grubość próbki i dopływ ciepła 

do płyty grzejnej są wykorzystywane do 

obliczania przewodności cieplnej. Prze-

wodność cieplną (współczynnik przewod-

ności cieplnej) oblicza się ze wzoru:

λ =
Q ∙ d

S (T2-T1)

Gdzie:

Q  –  ilość ciepła przechodzącego przez 

obszar podstawy próbki [W],

d  –  odległość pomiędzy dwoma stro-

nami próbki [m],

S  –  powierzchnia bazowa próbki [m2],

T2  –  temperatura po cieplejszej stronie 

próbki [K],

T1  –  temperatura po zimniejszej stronie 

próbki [K].

Czynniki wpływające  
na izolację termiczną

Tworzywa polimerowe są bardzo 

dobrymi izolatorami. Przewodność 

cieplna polimerów wzrasta wraz ze 

wzrostem objętościowej zawartości 

wypełniacza (lub zawartości włókien; 

z reguły do ok. 20% udziału objętościo-

wego). Przyczyną tego stanu rzeczy 

jest oczywiście wyższa przewodność 

cieplna wypełniaczy nieorganicznych, 

która zwiększa przewodność cieplną 

wypełnionych polimerów.

Z kolei pianki polimerowe wykazują 

wyraźny spadek przewodzenia ciepła 

na skutek wprowadzenia do struktury 

wypełniaczy gazowych. Zwiększenie 

liczby zamkniętych komórek w  piance 

minimalizuje przewodzenie ciepła przez 

konwekcję, dodatkowo poprawiając 

izolacyjny charakter materiału.

Należy także dodać, że przewodność 

cieplna stopów wzrasta wraz z  ciśnie-

niem hydrostatycznym, a  ściśliwość 

tworzyw sztucznych dodatkowo wywiera 

odwrotny wpływ na izolację termiczną, 

ponieważ zwiększa gęstość upakowania 

cząsteczek.

Inne czynniki wpływające na przewod-

ność cieplną to gęstość materiału, wilgot-

ność materiału i  temperatura otoczenia. 

Wraz ze wzrostem gęstości, wilgotności 

i temperatury.

A jeśli to za mało?
Co ciekawe w ostatnim czasie bardzo 

rozwinął się trend modyfikacji tworzyw 

termoplastycznych w  kierunku zwięk-

szenie przewodnictwa cieplnego i  zdol-

ności materiałów polimerowych do 

rozpraszania ciepła bez istotnego 

wzrostu temperatury detalu w  aplika-

cjach, gdzie tworzywa zastępują metale. 

Typowym przykładem są lampy i systemy 

oświetlenia LED, w  których już zwięk-

szenie przewodności tworzywa (przy-

pomnijmy będącego z  natury izola-

torem) do wartości > 3,0 W/mK powo-

duje już bardzo dobre efekty w  reduko-

waniu temperatury wyrobu. Mieszanki 

termoprzewodzące zwykle opierają się na 

dodatkach o bardzo dużym przewodnic-

twie – najczęściej zawierających węgiel 

lub aluminium (AlN, SiC, Al2O3, grafit) 

i  stanowią najczęściej typowe compo-

undy tworzyw termoplastycznych, takich 

jak PP, PA6, PA66, LCP, PPS czy PPA 

oraz PEEK. I

Tab. 1. Wartość współczynnika 
przewodności cieplnej dla wybranych 
typów polimerów i ich modyfikacji

TYP POLIMERU 
(MODYFIKACJA)

Min  
(W/mK)

Max  
(W/mK)

ABS 0,130 0,190

ABS FR 0,173 0,175

ABS HH, HI 0,200 0,400

ASA 0,170 0,170

CA 0,250 0,250

EVOH 0,340 0,360

HDPE 0,450 0,500

HIPS 0,110 0,140

LCP GF 0,270 0,320

LDPE 0,320 0,350

LLDPE 0,350 0,450

MABS 0,170 0,180

PA 11 0,330 0,330

PA 12 0,330 0,330

PA 46 0,300 0,300

PA 6 0,240 0,240

PA 6.10 0,210 0,210

PA 66 0,250 0,250

PA 66 GF 0,280 0,280

PA 66 HI 0,240 0,450

PBT 0,210 0,210

PC GF+FR 0,210 0,390

PC HH 0,210 0,210

PESU 0,170 0,190

PET 0,290 0,290

PETG 0,190 0,190

PLA 0,110 0,195

PMMA 0,150 0.250

PMMA HH 0,120 0,210

POM 0,310 0,310

PPC 0,150 0,210

PPH 0,150 0,210

PP GF 0,200 0,300

PP MF 0,300 0,400

PP HI 0,150 0,210

PPE 0,160 0,220

PPS 0,290 0,320

PS 0,160 0,160

PSU 0,120 0,260

PTFE 0,240 0,240

PTFE GF 0,170 0,450

PVC 0,160 0,160

PVDC 0,160 0,200

PVDF 0,180 0,180

SAN 0,150 0,150

SAN GF 0,200 0,320

SMA 0,170 0,170
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Bogactwo odmian
Kopolimery styrenu można podzielić na trzy podgrupy: termo-

plastyczne tworzywa konstrukcyjne, elastomery termoplastyczne 

i kauczuki. Najbardziej popularne w pierwszej grupie są następu-

jące kopolimery: ASA – akrylonitryl/styren/akrylan, ABS- akrylo-

nitryl/butadien/styren, ACS - akrylonitryl/chlorowany polietylen/

styren, AEPDS – akrylonitryl(etylen-propylen-dien)/styren, MABS 

– metakrylan metylu/butadien/styren, SAN – styren/akrylonitryl.

Termoplastyczne elastomery styrenowe to kopolimery blokowe. 

Najczęściej spotykane są: SBS - styren /butadien/styren, SEBS 

– styren/etylen/butadien/styren, SIS – styren/izopren/styren. 

Znalazły liczne zastosowania jako zamienniki kauczuku ogólnego 

stosowania. Łatwo mieszają się z  innymi polimerami, olejami, 

napełniaczami, co pozwala dostosować właściwości wyrobu do 

określonych wymagań. 

Rynek
Jak prognozuje raport opracowany przez Allied Market Rese-

arch wielkość światowego rynku styrenów została wyceniona 

na 76,6 mld USD w 2020 r. a do 2030 r. ma osiągnąć wartość 

134,9 mld USD, przy czym prognozuje się, że globalny rynek 

styrenów wzrośnie w  latach 2021-2030 z CAGR na poziomie 

5,9%. W  przypadku kopolimerówo blokowych styrenu (SBC) 

rynek został oszacowany na 5909,9 mln USD w 2019  r. i  jak 

szacuje w swojej analizie rynkowej Precision Reports wzrośnie 

do 6824,3 mln USD do końca 2026 r., a średnia roczna stopa 

wzrostu (CAGR) wyniesie 2,1% w latach 2022-2026. 

Pandemia COVID-19 miała negatywny wpływ na wzrost świato-

wego rynku styrenów, ze względu na spadek popytu ze strony prze-

 

Bogactwo odmian, 
szerokie spectrum 
zastosowań

KOPOLIMERY STYRENU - NOWOŚCI RYNKOWE

Polimery styrenu są rodziną ekonomicznych two-
rzyw sztucznych ze styrenem jako kluczowym 
budulcem. Ze względu na swoją strukturę amor-
ficzną mogą być przetwarzane w  temperaturze 
powyżej temperatury mięknienia, a także w szero-
kim zakresie temperatur. Nie mają jednoznacznej 
temperatury topnienia w porównaniu z innymi poli-
merami półkrystalicznymi. Umożliwia to nie tylko 
szybsze przetwarzanie tych polimerów, ale także 
wysoką stabilność wymiarową i  doskonałe wła-
ściwości mechaniczne. Polimery styrenu są uży-
wane do produkcji różnych artykułów gospodar-
stwa domowego, takich jak kubki, naczynia, meble, 
elektronika użytkowa, części samochodowe, sprzęt 
sportowy i  rekreacyjny, łodzie i  trwałe, lekkie opa-
kowania itd. Materiały te to przede wszystkim kon-
strukcyjne tworzywa termoplastyczne. Najważniej-
szymi w tej grupie są kopolimery ABS (akrylonitryl/
butadien/styren) i SAN (styren/akrylonitryl). Znane 
są również kopolimery z innymi monomerami, takimi 
jak metakrylan metylu i  bezwodnik maleinowy. 
Swoje miejsce na rynku znalazły także blendy kopo-
limerów styrenu z  innymi termoplastami, spośród 
których najbardziej znane są blendy ABS z PC i PA.

Marta Lenartowicz-Klik
Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMPiB Toruń
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mysłu motoryzacyjnego, budowlanego i konsumenckiego. Ocze-

kuje się, że wzrost zapotrzebowania na energię i różne krajowe plany 

dotyczące zielonej energii stworzą liczne możliwości w przemyśle 

styrenowym. Głównym czynnikiem napędzającym wzrost rynku jest 

rosnące wykorzystanie polimerów styrenowych w przemyśle moto-

ryzacyjnym. Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w tej branży 

rośnie z powodu rosnących potrzeb zmniejszania całkowitej masy 

samochodów, a tym samym spełnienie rygorystycznych przepisów 

dotyczących emisji. Według American Chemistry Council zmniej-

szenie masy pojazdu o 10% może poprawić zużycie paliwa o 6-8%. 

Tworzywa sztuczne zmniejszają wagę nowoczesnych samochodów, 

obniżając w ten sposób zużycie paliwa w przeciętnym samochodzie 

o 750 litrów przy żywotności 150 000 km.

Oprócz zwykłej estetyki powierzchni, materiały styrenowe 

zapewniają również odporność na zarysowania, wysoką udarność, 

doskonałą odporność na warunki atmosferyczne i stabilność UV. 

Główne zastosowania motoryzacyjne obejmują niepomalowane 

części zewnętrzne, takie jak przednie kratki, osłona chłodnicy, 

obudowy lusterek bocznych i lusterka wsteczne oraz wewnętrzne 

elementy galwanizowane. Oczekuje się, że znaczny wzrost prze-

mysłu motoryzacyjnego we  wschodzących gospodarkach Azji 

i Pacyfiku oraz Bliskiego Wschodu i Afryki będzie dalej napędzał 

wzrost rynku tych materiałów. Innym kluczowym czynnikiem napę-

dzającym zwyżkę poytu jest rosnąca popularność polimerów styre-

nowych w  zastosowaniach medycznych do produkcji narzędzi 

chirurgicznych, pojemników na płyny, przenośnych urządzeń 

medycznych. Przejście od stosowania PVC do polimerów styreno-

wych, ze względu na kilka zalet funkcjonalnych i środowiskowych 

oferowanych przez te ostatnie, prawdopodobnie zwiększy zapo-

trzebowanie w branży medycznej. 

Co nowego i u kogo?
Nowy materiał NAS ECO (współpraca BASF 

i Styrolution) zastosowany przez FratelliGuzzini
NAS ECO to nowy SMMA (styren / metakrylan metylu), który 

jest wynikiem współpracy INEOS Styrolution i BASF. Bazą jest 

otrzymywany przez BASF przy zastosowaniu bilansu masowego 

monomer styrenu pochodzący z surowców odnawialnych. INEOS 

Styrolution wykorzystuje ten materiał jako surowiec do produkcji 

nowych zrównoważonych rozwiązań styrenowych. Pierwszym 

klientem w  branży zastawy stołowej i  AGD, który skorzystał 

z nowych rozwiązań, jest firma FratelliGuzzini, którzy wykorzystała 

go do produkcji swojej nowej gamy rozwiązań do napojów. 

Styren firmy BASF oparty na bilansie biomasy (BMB) jest wyko-

rzystywany przez firmę INEOS Styrolution do produkcji specjal-

nych tworzyw styrenowych z udziałem biomasy, głównie prze-

zroczystych tworzyw styrenowych, takich jak rodzina produktów 

SMMA NAS i rodzina produktów SAN (kopolimer styrenu z akry-

lonitrylem) Luran. Kompleksowa, zrównoważona produkcja 

masowa nowego asortymentu rozwiązań jest certyfikowana 

przez ISCC w  procesach BASF i  INEOS Styrolution. Dzięki 

współpracy obu firm klienci otrzymują rozwiązania o znacznie 

zmniejszonym śladzie CO2, które pomagają im dostarczać zrów-

noważone rozwiązania użytkownikom końcowym.

W produkcji styrenu BMB firma BASF zastępuje surowce 

kopalne, takie jak benzyna czy gaz ziemny, odnawialnymi surow-

cami pochodzącymi z odpadów organicznych lub olejów roślin-

nych. Jest to jeden ze sposobów produkcji styrenu z zastoso-

waniem metody bilansu masowego. Producenci surowców 

i tworzyw sztucznych, tacy jak Ineos Styrolution i BASF, mogą 

dzięki takiemu podejściu oferować produkty o  lepszym profilu 

środowiskowym, ale o  takich samych właściwościach jak te 

wytwarzane z surowców kopalnych. 

Barnes i INEOS Styrolution – Terluran ECO
Moulding Solutions, strategiczna jednostka biznesowa w Barnes 

i pionier nowych technologii w formowaniu wtryskowym i INEOS 

Styrolution współpracują przy opracowywaniu nowych ABS, które 

ułatwią otrzymywanie biomateriałów i tworzyw sztucznych wytwa-

rzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Molding Solutions i INEOS Styrolution połączyły swoje bogate 

doświadczenie i unikalne technologie, aby ułatwić przetwarzanie 

mechaniczne odzyskiwanych ABS i uzyskać powtarzalną jakość 

formowanych wyrobów, w szczególności przy użyciu materiałów 

Terluran ECO MR-50/70 firmy INEOS Styrolution.

Terluran ECO jest to ABS pochodzący z recyklingu mechanicz-

nego. Oferuje on właściwości identyczne z odpowiednim mate-

riałem rodzimym. Będzie on oferowany z 50% zawartością recy-

klatu (MR50) lub z 70% zawartością recyklatu (MR70) .

Tworzywa Terluran ECO GP-22 to pierwszy produkt firmy 

INEOS Styrolution, który spełnia zobowiązanie INEOS do stoso-

wania w swoich produktach co najmniej 325 kt/rok materiałów 

pochodzących z recyklingu. Dwa nowe gatunki, Terluran ECO 

GP-22 MR50 i  Terluran ECO GP-22 MR70, zawierają odpo-

wiednio 50 i  70 procent przetworzonych odpadów zużytego 

sprzętu elektrycznego i  elektronicznego (WEEE). Oba gatunki 

będą dostępne w  kolorze czarnym. Właściwości materiałów 

z tych gatunków odpowiadają profilowi właściwości mechanicz-

nych ich odpowiedników, niepochodzących z recyklingu.

Trinseo wprowadza Magnum Bio ABS 
z zawartością biologiczną do 80%

W ramach dalszych wysiłków mających na celu wspieranie 

stałych ambicji swoich klientów w  zakresie zrównoważonego 

rozwoju, Trinseo wprowadziło nową alternatywę dla tworzyw 

Magnum ABS do zastosowań motoryzacyjnych. Według firmy 

bio-ABS są chemicznie identyczne z  ich odpowiednikami na 

bazie paliw kopalnych i oferują równoważne właściwości użyt-

kowe i przetwarzalność. Podczas polimeryzacji polimery oparte 

na paliwach kopalnych są łączone z  surowcami odnawial-

http://www.grafe.com
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nymi zgodnie z procesem bilansu masy. W rezultacie Magnum 

Bio ABS może uzyskać do 80% bioprzypisanej zawartości, 

w oparciu o podejście do bilansu masy ISCC. Surowiec wykorzy-

stywany przez Trinseo jest oparty na odpadach drugiej generacji, 

takich jak zużyty olej kuchenny i pozostałości z przemysłu celu-

lozowego. Surowiec ten jest dodawany do krakera i dalej rafino-

wany i przetwarzany w materiał, który jest strukturalnie i funkcjo-

nalnie taki sam jak jego odpowiednik na bazie kopalin. Ponieważ 

surowce odnawialne stają się identyczne pod względem składu 

chemicznego do ich odpowiedników opartych na paliwach 

kopalnych podczas krakingu surowca, segregacja podczas 

produkcji jest zbędna. Bio-ABS może być używany z  istnie-

jącym oprzyrządowaniem i sprzętem w tych samych warunkach 

przetwarzania co konwencjonalny ABS. Jednocześnie oferuje 

znacznie mniejszy ślad CO2. Jego premiera jest następstwem 

wcześniejszego, udanego wprowadzenia serii Pulse GX Eco, 

PC/ABS z zawartością materiałów pochodzących z recyklingu. 

B9Creations wprowadza na rynek linię żywic 
Robust z  ABS i ABS/PC

Nowe żywice są porównywalne z  termoplastycznym 

tworzywem ABS/PC, o  wysokiej temperaturze ugięcia pod 

wpływem ciepła (HDT) i mogą być stosowane do produkcji części 

końcowych oraz jako zamiennik form drukowanych 3D dla form 

wtryskowych i metalowych, charakteryzując się zarówno odpor-

nością na uderzenia, jak i wyjątkowo gładkim wykończeniem 

powierzchni, które naśladuje części formowane wtryskowo. 

Formy drukowane 3D kosztują ułamek ceny form tradycyjnych, 

a także umożliwiają produkcję krótkich serii i szybsze, bardziej 

opłacalne iteracje.

Do linii materiałów Robust firmy B9Creations dołączyła również 

żywica ABS odporna na wysokie temperatury i uderzenia. Odpo-

wiednia do produkcji mocnych i sztywnych części, Robust - ABS 

jest sztywnym i trwałym materiałem inżynieryjnym, który naśla-

duje stabilność tworzywa ABS.

Tradycyjne formy metalowe kosztują zazwyczaj od 5 000 do 

10 000 USD lub więcej, podczas gdy formy drukowane 3D 

z żywicy Robust ABS/PC firmy B9Creations kosztują od 1 do 

10 USD. Cykl iteracji tradycyjnych form wynosi od 2 do 6 tygodni, 

podczas gdy tworzenie form drukowanych w 3D zajmuje średnio 

tylko godzinę.

Nowa fabryka ABS CHIMEI
Tajwański producent tworzyw sztucznych CHIMEI uruchomił 

swoją nową fabrykę ABS w Zhangzhou. Początkowa zdolność 

produkcyjna zakładu wynosi 450,000 ton rocznie, która ma być 

http://www.grafe.com
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stopniowo zwiększana do 600,000 ton rocznie. Roczna zdol-

ność produkcyjna ABS firmy CHIMEI Corporation wzrośnie do 

2,6 mln ton. Nowy zakład będzie obsługiwał przede wszystkim 

region południowych Chin oraz rynek Chin kontynentalnych. 

Dodatkowa fabryka będzie miała również pozytywny wpływ 

na rynek europejski, ponieważ w głównym zakładzie na połu-

dniu Tajwanu zostaną uwolnione dodatkowe moce produkcyjne 

w celu eksportu do Europy, Afryki Północnej i Ameryki Łacińskiej. 

Nowy obiekt w  Zhangzhou spełnia najwyższe standardy 

ochrony środowiska. Jest to zgodne z  licznymi wysiłkami 

CHIMEI na rzecz zmniejszenia wpływu na środowisko, takimi jak 

budowa własnej farmy solarnej oraz niedawne dostawy buta-

dienu neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla do 

fabryki firmy w Tainan, co jest nowością na świecie.

Sabic+Kraton = odnawialne kopolimery 
styrenowe (SBC)

SABIC współpracuje z firmą Kraton w zakresie certyfikowa-

nego odnawialnego butadienu w celu produkcji certyfikowanych 

odnawialnych styrenowych kopolimerów blokowych. Koope-

racja z  firmą Kraton zapewni certyfikowany odnawialny buta-

dien z portfolio TRUCIRCLE firmy SABIC do stosowania w certy-

fikowanych, odnawialnych styrenowych kopolimerach bloko-

wych (SBC) firmy Kraton. Każdy kilogram biobutadienu firmy 

SABIC zmniejsza emisje CO2 średnio o 4 kilogramy w porów-

naniu do pierwotnych alternatyw opartych na paliwach kopal-

nych. Wysiłki te wpisują się w strategię SABIC 2025. Certyfiko-

wany odnawialny butadien firmy SABIC pochodzi z surowców 

odnawialnych „drugiej generacji”, takich jak olej talowy, produkt 

uboczny procesu roztwarzania drewna w przemyśle papierni-

czym. Certyfikowany odnawialny butadien firmy SABIC zostanie 

wykorzystany w nowo wprowadzonej przez firmę Kraton odna-

wialnej serii CirKular+ ReNew, aby rozszerzyć istniejący pakiet 

rozwiązań zaprojektowanych z myślą o postępie w gospodarce 

o  obiegu zamkniętym. Dzięki 70% certyfikowanej zawartości 

odnawialnych surowców, seria ReNew oferuje klientom możli-

wość zastosowania podejścia opartego na bilansie masy i przy-

jęcia certyfikatu ISCC PLUS do produkcji produktów odnawial-

nych. Kraton z powodzeniem wyprodukował uwodornione styre-

nowe kopolimery blokowe (HSBC) CirKular+ ReNew w zakładzie 

Berre na początku tego roku przy użyciu odnawialnego buta-

dienu firmy SABIC. Ta innowacja może pomóc zmniejszyć ślad 

węglowy HSBC na bazie paliw kopalnych wytwarzany w zakła-

dzie w Berre nawet o 65 procent. 

HYBRAR SV o wyjątkowych właściwościach 
tłumiących hałas od Kuraray

Od nowoczesnych pojazdów oczekuje się, że będą lżejsze 

i cichsze. Dlatego przemysł motoryzacyjny potrzebuje materiałów, 

które skutecznie tłumią silne wibracje i hałas – nawet w wyma-

gających warunkach. Dlatego też firma Kuraray opracował serię 

wysokowydajnych kopolimerów trójblokowych marki HYBRAR. 

Temperatura zeszklenia tych materiałów jest wyższa od tempe-

ratury pokojowej, dzięki czemu mają one optymalne właściwości 

tłumiące w zastosowaniach w podwyższonych temperaturach do 

80°C. Materiały HYBRAR są kompatybilne z różnymi tworzywami 

sztucznymi, takimi jak poliolefiny, polistyren i ABS. Aby uzyskać 

wysokie właściwości tłumiące w szerokim zakresie temperatur, 

można łączyć różne rodzaje materiałów HYBRAR, uzyskując 

materiały spełniające wymagane specyfikacje.

HYBRAR SV 7119 i  SV 7318 to uwodornione produkty 

o  bardzo dobrych właściwościach tłumiących w  podwyższo-
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nych temperaturach otoczenia. Gatunki HYBRAR SV 7119 mają 

wysokie właściwości tłumienia hałasu i drgań w temperaturach 

od 40°C do 80°C. W  temperaturze 40°C, HYBRAR SV 7318 

znacząco tłumi częstotliwości od 1 do 100 000 herców.

Kopolimery blokowe styrenu (SBC) marki HYBRAR mają poli-

styrenowe bloki końcowe i polidienowy blok środkowy z dużą 

zawartością winylu. Różne gatunki pokrywają szeroki zakres 

częstotliwości - od bardzo niskich częstotliwości, takich jak rezo-

nans karoserii samochodowych, do bardzo wysokich częstotli-

wości powodowanych przez tarcie pomiędzy elementami szkla-

nymi. Właściwości te pozwalają na pochłanianie różnego rodzaju 

hałasu i  wibracji. Materiały HYBRAR są odporne na wysoką 

temperaturę i warunki atmosferyczne oraz nadają się do stoso-

wania w trudnych warunkach. Ze względu na swoją specjalną 

strukturę, mogą być stosowane w  mieszankach z  poliolefi-

nami, polistyrenami i kopolimerami akrylonitrylowo-butadieno-

wo-styrenowymi (ABS). Umożliwia to produkcję compoundów 

o właściwościach tłumiących dostosowanych do różnych zasto-

sowań. Na przykład w przemyśle motoryzacyjnym są to wnętrza 

pojazdów, kratki chłodnicy, amortyzatory i uszczelki. W tempera-

turach pomiędzy 20°C a 60°C, 10% dodatek HYBRAR SV 7319 

do materiałów ABS powoduje znaczny wzrost wartości współ-

czynnika strat przy częstotliwości 2000 herców. Dodatek 10% 

HYBRAR V 7119 pozwala osiągnąć maksymalną wartość współ-

czynnika strat w zakresie temperatur od 40°C do 80°C.

Łączenie różnych typów HYBRAR umożliwia przetwórcom 

produkcję materiałów o  wysokich właściwościach tłumiących 

w bardzo szerokim zakresie temperatur. Oprócz sektora motory-

zacyjnego, właściwości tłumiące materiałów HYBRAR są wyko-

rzystywane w wielu innych dziedzinach – na przykład w sprzęcie 

sportowym, uchwytach narzędzi, urządzeniach elektronicznych 

oraz w budownictwie i architekturze.

Nowy SIS od TSRC
Firma TSRC, wcześniej znana jako Taiwan Synthetic Rubber 

Corp., opracowała nowy rodzaj wysokowytrzymałego, wysoce 

elastycznego kopolimeru styren-izopren-styren (SIS) w odpo-

wiedzi na wymagania stosowania elastycznych folii do higieny 

osobistej. Oprócz poprawy wytrzymałości folii nowy SIS nie 

tylko poprawia wytrzymałość folii, ale także zwiększa odpor-

ność materiału na topnienie, dzięki czemu jest on bardziej odpo-

wiedni do przetwarzania z rozdmuchem. Wydajność zapachowa 

została znacznie poprawiona dzięki nowo zainstalowanym urzą-

dzeniom do granulowania, które skutecznie zmniejszają ilość 

lotnych związków organicznych (VOC).

Nowy GLOBALPRENE GP7533 od LCY
Nowy polimer, GLOBALPRENE GP7533, to liniowy trójblokowy 

kopolimer SEBS o ultrawysokiej masie cząsteczkowej z 30% 

zawartością polistyrenu. Został on wyprodukowany komer-

cyjnie w  najnowocześniejszym zakładzie produkcyjnym SBC 

firmy LCY w Huizhou w Chinach. W porównaniu do konwencjo-

nalnych polimerów SEBS, GP-7533 ma m.in. wyższe tempe-

ratury pracy, niższe odkształcenie na ściskania, szerszy zakres 

twardości mieszanek. Producenci TPE mogą stosować GP7533 

w mieszankach ogólnego przeznaczenia do zastosowań konsu-

menckich i przemysłowych. Polimer o wysokiej masie cząstecz-

kowej może zapewnić lepsze właściwości fizyczne. Może być 

stosowany w  aplikacjach motoryzacyjnych, które wymagają 

niskiej kompresji w  wysokiej temperaturze. GP7533 można 

mieszać ze związkami TPV w  celu uzyskania lepszej płyn-

ności i wytrzymałości na rozciąganie. Mieszanki TPE wykonane 

z GP7533 mogą wytrzymać sterylizację parową do zastosowań 

medycznych. Lepsze działanie w  wysokich temperaturach 

pozwala na stosowanie go w zastosowaniach specjalistycznych 

klejów lub uszczelniaczy. Może służyć również jako modyfikator 

udarności lub kompatybilizator dla stopów lub mieszanek poli-

merowych. GLOBALPRENE GP7533 spełnia wymagania FDA 

zawarte w kodeksie przepisów federalnych w 21 CFR 177.1810 

(a)(3) i (b)3 oraz jest zgodny z rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 

wraz z poprawkami. GP7533 przeszedł również testy USP VI 

i ISO 10993. GP7533 jest dostępny na całym świecie. I
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WITTMANN jest praktycznie jedyną firmą pracującą i  oferującą swe produkty 

zgodnie z hasłem „Wszystko z jednej ręki”. Dla firm zajmujących się przetwórstwem 

tworzyw sztucznych metodą wtrysku jest to bardzo ważne. Jeden serwis, jeden sprzedawca, 

jeden punkt pomocy technicznej, kompatybilność różnych urządzeń. Możliwości, które może 

zaproponować tylko firma dostarczająca kompleksowe rozwiązania. 

WITTMANN korzysta z tego, ze sam produkuje różne urządzenia i dzięki temu tworzy rozwią-

zania, które dla innych są mało osiągalne. Przykład platformy komunikacyjnej WITTMANN 4.0, 

która pozwala na pełną integrację urządzeń peryferyjnych z wtryskarką.

Tworzenie komórki produkcyjnej zapewniającej obsługującemu łatwy i  prosty sposób 

nadzoru nad całością wyposażenia. Pełna integracja urządzeń peryferyjnych to także łatwiejsza 

kontrola procesu, unikanie błędów związanych z doborem niewłaściwych do danej aplikacji 

urządzeń, łatwiejszy nadzór i zarządzanie produkcją.

Trudno dziś wyobrazić sobie dostawcę wyposażenia tylko jako sprzedawcę. Bez właści-

wego wsparcia technicznego i  logistycznego naszych klientów nie moglibyśmy liczyć na 

kolejne zamówienia. WITTMANN Polska stara się być w pierwszej kolejności partnerem tech-

nicznym. Na etapie zakupu najważniejszym jest wspólne z klientem określenie szczegóło-

wych wymagań realizowanego projektu. Zrealizowana dostawa musi być wsparta właści-

wymi szkoleniami i przygotowaniem kadr klienta do obsługi dostarczonego wyposażenia. 

Wiele z realizowanych przez nas projektów rozpoczyna się od fazy projektowej, prób i testów, 

by dopiero w fazie finalnej wypracować dobór właściwego wyposażenia.

Co wyróżnia WITTMANN od innych dostawców? 

Oczywiście możemy przedstawienie naszych zalet skoncentrować na przewadze tech-

nicznej naszego wyposażenia. Nie jest to bez znaczenia dla naszych klientów. Przykla-

dowo rosnące koszty produkcji wynikające choćby ze wzrostu ceny energii wymuszają 

szukanie urządzeń energooszczędnych. Wszystkie oferowane przez WITTMANN wtry-

skarki posiadają napędy energooszczędne. Wielokrotne próby porównawcze z  innymi 

maszynami firm konkurencyjnych udowodniły wyższość naszych konstrukcji w  tym 

zakresie. Podkreślamy to, podając dla każdej z oferowanych wtryskarek zużycie energii 

wg normy Euromap 60. Zużycie energii jest dla nas ważnym także w przypadku innych 

urządzeń. Dla naszych suszarek podajemy zużycie energii dla każdej tony wysuszonego 

materiału. Nasz autorski system zarządzania produkcją MES o nazwie TEMI+ posiada 

moduł opcjonalny IMAGO pozwalający na zarzadzanie zużyciem energii przez całe zakłady 

przetwórcze. WITTMANN cały czas wprowadza nowe rozwiązania, starając się wyprze-

dzić pojawiające się na rynku wymagania.

Jednak przewaga techniczna to tylko jedna z podstaw sukcesu firmy. Nie mniej ważnym jest 

zachowanie rodzinnego charakteru firmy, pomimo koncernowej organizacji. WITTMANN jest 

bowiem cały czas firmą rodzinną, zarządzaną i kierowaną przez rodzinę Wittmann. I

Bogdan Zabrzewski

prezes zarządu 

Wittmann Battenfeld 

Polska

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych  WYPOWIEDŹ EKSPERTA 

Elastyczni w branży, czyli jak 
przyciągnąć i zatrzymać klienta. Cz. 1
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Na co w ramach współpracy może liczyć przetwórca, wybierając Państwa 

firmę?

Przede wszystkim na indywidualne podejście do klienta oraz partnerskie wsparcie na każdym 

etapie współpracy. Na rynku jesteśmy przeszło 20 lat i swoją pozycję rynkową zawdzięczamy ciężkiej 

pracy całego zespołu, jego doświadczeniu oraz wiedzy z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych. 

Są to kwestie kluczowe z punktu widzenia naszego klienta, który ma świadomość naszego wsparcia 

w zakresie wyboru właściwego produktu w zależności od rodzaju procesu produkcyjnego. Dodat-

kowo każdy klient może liczyć na kompleksową ofertę koncentratów z naszej strony. W zakładzie 

w Kędzierzynie-Koźlu są produkowane koncentraty białe, kolorowe, specjalne oraz fillery. Jedynym 

asortymentem, który jest sprowadzany przez naszą firmę są koncentraty czarne. Są one wytwarzane 

w centrali naszej grupy na Krecie w firmie Plastika Kritis. Warto podkreślić, iż oprócz podstawowych 

baz polimerowych, na których wytwarzamy nasze koncentraty, czyli, PE, PP, PS, PVC, EVA, nasza 

firma oferuje również koncentraty na innych bazach, takich jak: PET, PA, ABS czy też PC. 

Czy oferujecie przetwórcy wsparcie w  postaci, np. pomocy technicznej/meryto-

rycznej, szkoleń czy doradztwa przy projektowaniu/ekoprojektowaniu wyrobu itp.?

Oczywiście. Doradztwo techniczne oraz szeroko rozumiany serwis, jaki oferujemy naszym 

klientom, jest jednym z ważniejszych atrybutów naszej firmy. Kładziemy na ten aspekt bardzo 

duży nacisk, gdyż wiemy, iż jest on bardzo ważny dla naszych klientów. Zespół, który jest odpo-

wiedzialny za tę kwestię, składa się z osób posiadających wyższe wykształcenie kierunkowe 

i  kilku bądź kilkunastoletnie doświadczenie w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Ta wiedza 

oraz doświadczenie tych osób procentuje w postaci szeroko rozumianego doradztwa technicz-

nego, jakie ofertujemy naszym klientom w ramach współpracy. Ważnym jest również to, iż nasze 

wsparcie techniczne jest oferowane bez względu na długość współpracy z danym klientem. 

Oznacza to, iż każdy nowy klient otrzymuje od nas określone wsparcie, w celu dobrania odpo-

wiedniego rozwiązania pod jego aplikacje. Sam proces doradztwa odbywa się w różny sposób, 

chociaż nie ukrywam, iż bezpośrednie wizyty u klientów oraz rozpoznanie potrzeb klienta na 

miejscu, często u niego na produkcji, są metodą, która sprawdza się najbardziej. Także częste 

wizyty u naszych klientów przedstawicieli naszego pionu R&D wespół z osobami odpowiedzial-

nymi za sprzedaż, są dla nas czymś oczywistym oraz powszechnym. Nasi stali klienci mają tego 

świadomość oraz cenią nas za takie podejście do współpracy.

Dlaczego przetwórca powinien wybrać Państwa firmę, a nie konkurencję? Co wyróżnia 

Państwa ofertę?

„Nie oglądaj się na konkurencję”, stwierdzenie wypowiedziane przez Henrego Forda, ma 

wiele wspólnego z naszą firmą, gdyż jesteśmy zorientowani na klienta, słuchamy jego potrzeb, 

problemów, jak również pomysłów, jakie wspólnie możemy wdrożyć w życie. Jest to zasada, 

która jest podstawą naszego funkcjonowania, a jej pochodną jest nasza silna pozycja rynkowa 

w Polsce, jako producenta koncentratów do tworzyw sztucznych. Każdy z naszych klientów 

ma swoje indywidualne powody, dla których związał się z naszą firmą. Cieszy mnie tym samym 

fakt, iż wielu z nich, jako powód naszej współpracy podaje bezpieczeństwo i pewność dostaw 

z naszej strony. Obecna sytuacja geopolityczna jest, jak wiemy, dość niepewna. Nikt nie wie, 

w  jakim kierunku zmierza obecny konflikt w Ukrainie i czy wraz z przyjściem okresu jesien-

nego nie będziemy mieli do czynienia z kolejnym lockdownem. Te czynniki mają i będą jeszcze 

długo miały w moim mniemaniu kluczowe znaczenie w terminach dostaw oraz dostępności 

surowców, jakich potrzebuje przemysł. Również ten nasz. 

Za wyborem naszej firmy spośród wielu konkurentów przemawia jakość naszych produktów. 

Ten aspekt jest również bardzo istotny dla naszych klientów i nierzadko decyduje o tym, iż klienci 

zwracają się do naszej firmy. Wiedzą, że nasza produkcja, kontrola jakości, oraz szeroko rozumiane 

wsparcie techniczne jest tu, w Polsce. Mamy tego świadomość, dlatego każda partia produkcyjna 

jest ściśle nadzorowana oraz kontrolowana przez szeroki zespół naszej kontroli jakości. Nadmienię 

w tym miejscu, iż w niektórych przypadkach nasza kontrola jakości wychodzi poza obszary, które 

nie są specyfikowane na naszych kartach wyrobów. Dzieje się tak, aby w szczególnych przypad-

kach zapewnić klientowi produkt zgodny z jego wcześniej wyspecyfikowanymi wymaganiami. I

Tomasz Barciak

dyrektor sprzedaży

Global Colors Polska 



34  PlastNews 6’2022

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych  WYPOWIEDŹ EKSPERTA 

DRP GROUP – SZLAKIEM AKTYWNOŚCI

DRP Group już od 25 lat aktywnie działa w branży recyklingu i przetwórstwa tworzyw 

sztucznych. Prężnie rozwija swoją obecność na polskim i europejskim rynku. Jako firma, sukce-

sywnie poszerza wachlarz świadczonych usług i oferowanych produktów. Podnosi ich jakość, 

jak również wprowadza liczne nowości, będące odpowiedzią na nowe trendy i zapotrzebo-

wania rynku. Bardzo ważnym obszarem aktywności firmy jest również pozyskiwanie i przetwa-

rzanie odpadów z tworzyw sztucznych oraz przywracanie ich do ponownego wykorzystania 

w procesach produkcyjnych zgodnie z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego. 

Dajemy więcej niż inni uważają za możliwe

Budujemy trwałe relacje z klientami. Ze względu na dużą elastyczność jesteśmy otwarci na każdą 

współpracę oraz gotowi na realizację odważnych projektów. Dzięki swojej szerokiej ofercie zaspo-

kajamy potrzeby surowcowe naszych klientów z branży PTS. Stawiamy na synergię i wzajemne 

wsparcie, zachowując partnerskie relacje i  zasady zdrowej konkurencji. Potrafimy zamieniać 

ambitne koncepcje naszych klientów w rzeczywiste realizacje, aktywnie uczestnicząc na każdym 

etapie prac. Wzmacniamy pozycję naszych klientów, dzieląc się wiedzą i najlepszymi praktykami. 

Gwarantujemy pełne wsparcie techniczne w zakresie oferowanych produktów i metod ich prze-

twórstwa. Eksperci naszego laboratorium prowadzą badania nad surowcami na każdym etapie 

procesu przetwórstwa. Dzięki temu każdy nasz produkt to gwarancja najwyższej jakości. 

Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy

Nieustannie inwestujemy w nowoczesny park maszynowy oraz kompetentny i kreatywny 

zespół specjalistów i  inżynierów. Naszą wizją rozwoju jest zapewnienie klientom zaawanso-

wanych technologicznie produktów i rozwiązań. Otwieramy nowe horyzonty, zmieniamy przy-

szłość tworzyw sztucznych, dbając o zrównoważony rozwój, ochronę środowiska i efektywność 

ekonomiczną. Myślimy innowacyjnie, przełamujemy stereotypy i realizujemy nowe koncepcje. 

Myślimy długofalowo, inwestujemy w perspektywie długoterminowej i nieustannie udoskona-

lamy naszą ofertę, systematycznie dążymy do opracowania najlepszych możliwych technologii. 

Aktywni inicjatorzy zmian

Działamy dynamicznie niezależnie od okoliczności i  sytuacji panującej na rynku. Myśląc 

kreatywnie, w zmianach dostrzegamy potencjał rozwoju. W przeciwieństwie do innych odbie-

ramy to jako szansę na nowe doświadczenia. Pogłębia to tym samym nasze umiejętności oraz 

kwalifikacje i pomaga postępować jeszcze bardziej innowacyjnie. Efektami tej filozofii stają się 

nowe produkty i usługi. Jednocześnie w sposób sprawdzony, konsekwentnie kreujemy poli-

tykę wykorzystania zasobów już istniejących, czyniąc je alternatywnym źródłem surowcowym. 

Powoduje to, że ekonomia i ekologia racjonalnie ze sobą współgra. I

Przemysław Miśkiewicz

właściciel DRP Group
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Sumitomo (SHI) Demag Polska, oddział jednego z  największych producentów 

wtryskarek elektrycznych na świecie, zapewnia swoim klientom kompetentne i nieza-

wodne wsparcie na każdym etapie inwestycji oraz po zakupie. Dzisiaj, oferta produktowa 

stanowi jedynie bazę szerszego zakresu wsparcia oraz usług, jakie oferuje firma.

Wybierając Sumitomo (SHI) Demag, klient może liczyć na otrzymanie produktu „szytego na 

miarę”. Od pierwszego kontaktu nasi inżynierowie sprzedaży oferują pomoc w doborze odpo-

wiedniej wtryskarki i innowacyjnych rozwiązań, dostosowanych stricte do produkcji i potrzeb 

klienta. Dzięki temu klient może być pewny, że otrzymuje produkt, który w pełni wykorzysta 

potencjał produkcji, tym samym zwiększając jego konkurencyjność. Nasz zespół inżynierów 

sprzedaży nadzoruje proces inwestycji klienta do samego końca, od zamówienia aż po 

dostawę, uruchomienie i odbiór techniczny produktu, koordynując działania między centralą 

firmy i jej poszczególnymi działami.

Oferta firmy zapewnia również pełne wsparcie techniczne i usługi doświadczonego serwisu 

mobilnego, rozmieszczonego na terenie całej Polski. Nasi serwisanci znają maszyny klientów 

od ich uruchomienia i zapewniają sprawną i szybką inspekcję oraz usunięcie awarii. Klient 

może również liczyć na techniczne wsparcie telefonicznie, kontaktując się z naszym serwisem 

poprzez infolinię hotline. Oferta naszego serwisu zawiera również możliwość doposażenia 

i  modernizacji maszyn. Każdą naszą maszynę można unowocześnić, wymieniając w  niej 

podzespoły lub części. Z kolei maszyny już pracujące można doposażyć, montując opcje 

dodatkowe, które rozszerzą jej możliwości produkcyjne dla nowych projektów. Dzięki takiemu 

rozwiązaniu bardzo często klient nie musi decydować się na zakup nowej wtryskarki w przy-

padku, gdy jego dotychczasowa maszyna ma ograniczone możliwości produkcyjne, czyli nie 

może wykonać pewnych założonych zadań ze względu na jej niedoposażenie.

Wychodząc również naprzeciw wyzwaniu, jakie stawia obecny rynek pracy i brak specja-

listów, stworzyliśmy szeroki program certyfikowanych szkoleń z  zakresu obsługi maszyn 

i procesów wtryskowych, od poziomu podstawowego do zaawansowanego. Wszystko po 

to, aby ułatwić naszym klientom dostęp do specjalistycznej wiedzy i przeszkolenia swoich 

pracowników. Klienci mogą korzystać z gotowych bloków tematycznych przygotowanych 

przez nas lub zaproponować własny temat, który chcieliby omówić szerzej. Szkolenia mogą 

odbywać się w siedzibie klienta lub w siedzibie naszej firmy, w zależności od preferencji klienta. 

Oprócz stałej oferty szkoleniowej prowadzimy regularne – raz w miesiącu – darmowe webi-

naria, które są otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką PTS. Na spotkaniach online 

omawiamy najczęściej występujące problemy przy przetwórstwie tworzyw, poruszamy liczne 

zagadnienia techniczne ułatwiające optymalizację procesu i eliminacje błędów. 

Dzięki praktycznej wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu w zakresie technologii wtrysku 

Sumitomo (SHI) Demag zapewnia pomoc na każdym etapie współpracy. I

Jarosław Krauze

inżynier sprzedaży  

Polska Centralna & 

Południowa

Sumitomo (SHI) 

Demag Polska 
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Na co w ramach współpracy może liczyć przetwórca, wybierając Państwa 

firmę?

Nasi klienci mogą liczyć na właściwą opiekę. Jesteśmy obecni na całym terenie Polski. 

Zatrudniamy trzech serwisantów, dwóch inżynierów sprzedaży, trzech konstruktorów. Zależy 

nam na tym, aby maksymalnie skrócić czas komunikacji. Dlatego: 

– W fazie ofertowania – w przypadku otrzymania zapytania staramy się przedstawić ofertę 

cenową jeszcze tego samego dnia (do 3 dni maksymalnie). Niektóre projekty wymagają 

jednak przeprowadzenia analizy - np. Moldflow – dla potwierdzenia właściwej aplikacji. 

W procesie ofertowania dostarczamy wstępnie projekt w oparciu o dostarczone dane.

– W fazie projektu – przedstawiamy dokumentację projektowej w ciągu 2 dni po uprzednim 

potwierdzeniu danych wejściowych (w wyjątkowych sytuacjach 3 dni, jeśli dany projekt 

wymagałby potwierdzenia warunków i wymagań specjalnych). 

Czy oferujecie przetwórcy wsparcie w  postaci, np. pomocy technicznej/meryto-

rycznej, szkoleń czy doradztwa przy projektowaniu/ekoprojektowaniu wyrobu itp?

Oczywiście zapewniamy serwis oraz wsparcie procesowe. Wyróżnia nas szybki czas reakcji 

– jesteśmy w stanie pojawić się u klienta w czasie 3 h–24 h. Klientów, którzy zamówili u nas 

układy GK traktujemy zawsze priorytetowo. Nasz plan serwisowy zawsze układamy w taki 

sposób, aby w pierwszej kolejności zabezpieczyć produkcję naszych odbiorców. 

Naszym klientom zapewniamy również szkolenia – razem z dostarczonym układem przepro-

wadzamy instruktaż dla ekip utrzymania ruchu w cenie, nie tylko z eksploatacji układu, również 

z montażu. 

Dlaczego przetwórca powinien wybrać Państwa firmę, a  nie konkurencję? 

Co wyróżnia Państwa ofertę?

Firma YUDO nie jest jednoosobową działalnością. Staramy się być zawsze najbliżej naszych 

klientów. Dlatego zapewniamy pełne wsparcie sprzedażowe i posprzedażowe: 

– Uruchomienie projektu – jesteśmy zawsze dostępni dla naszych klientów. Na życzenie prze-

prowadzamy montaż oraz bierzemy udział w próbach (są to usługi zawarte w cenie układu).

– Magazyn części zamiennych – gwarantujemy szybki dostęp do części zamiennych, standar-

dowych z naszego magazynu we Wrocławiu. Możemy również stworzyć magazyn konsy-

gnacyjny. W  wyjątkowych sytuacjach jesteśmy w stanie dostarczyć potrzebne części tego 

samego dnia, jeżeli znajdują się na naszym stanie magazynowym. Elementy wykonania 

specjalnego dostarczamy w terminie do 5 dni. Są to elementy dostarczane z fabryk/maga-

zynów produkcyjnych w Portugalii i Włoszech. W razie potrzeby istnieje możliwość zamó-

wienia części z fabryki w Korei oraz w Chinach.I

Mariusz Król

general manager

YUDO POLAND Sp. z o.o.
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Na co w ramach współpracy może liczyć przetwórca, wybierając Państwa firmę?

Tworząc Plastoplan Polska, mieliśmy i nadal mamy ambicję, by być jak najbardziej komplek-

sowym partnerem naszych klientów, ponadto lubimy eksplorować obszary, które nie są łatwo 

kojarzone z  firmami dystrybucyjnymi, a  które pozwalają nam budować przewagi konku-

rencyjne. Stąd nasza idea ONE STOP SHOP, czyli miejsca, w którym przetwórca znajdzie 

pomoc, doradztwo czy też asystę na każdym etapie projektu, począwszy od powstania wizji 

aż po produkcję seryjną gotowego detalu oraz czyszczenie maszyny po cyklu produkcyjnym.

Jesteśmy, między innymi, autorami trzech pionierskich projektów: rent the engineer, rent the 

laboratory oraz rent the production. Mówiąc w skrócie, nasze zasoby ludzkie i urządzenia są 

do dyspozycji naszych klientów. Trzeba popracować nad projektem detalu? Nasi inżynierowie 

są do dyspozycji. Chcesz przygotować compound skrojony pod Twoje potrzeby? Nasze linie 

do compoundingu są na to gotowe. Niezbędne jest przeprowadzenie precyzyjnych badań 

wyrobu gotowego? Nasze laboratorium stoi przed Tobą otworem.

Ponadto będąc częścią Grupy Hromatka, posiadającej spółki w 16 krajach Europy, dysponu-

jemy na tyle dużymi zasobami magazynowymi, które pozwalają nam błyskawicznie zareagować 

na potrzeby naszych klientów, a ilość dostępnych typów tworzyw imponuje różnorodnością.

Czy oferujecie przetwórcy wsparcie w  postaci, np. pomocy technicznej/meryto-

rycznej, szkoleń czy doradztwa przy projektowaniu/ekoprojektowaniu wyrobu itp.?

Tak jak wspomniałam poprzednio, pracujemy zgodnie z ideą ONE STOP SHOP, a więc prze-

twórca może liczyć na nasze pełne wsparcie.

Plastoplan Polska tworzą fachowcy, eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie, 

specjalizujący się w różnych segmentach naszej branży: motoryzacja, medycyna, elektro-

technika, opakowania, budownictwo. Pozwala nam to pracować z naszymi klientami bezpo-

średnio w ich fabrykach, wspólnie rozwiązując problemy i poszukując optymalnych rozwiązań. 

Jesteśmy z przetwórcą na każdym etapie realizacji projektu, udzielając wsparcia tak meryto-

rycznego, jak i formalnego pomagając poruszać się w gąszczu norm i przepisów. 

Dlaczego przetwórca powinien wybrać Państwa firmę, a  nie konkurencję?  

Co wyróżnia Państwa ofertę?

Plastoplan Polska, będąc częścią międzynarodowej organizacji, dysponuje globalną bazą 

wiedzy i doświadczeń, z której nasi klienci mogą korzystać. Nasze własne doświadczenia 

wzmocnione doświadczeniami kolegów z  innych krajów europejskich są bardzo często 

nieocenione w trudnych sytuacjach, z którymi spotykamy się na naszym rynku.

Klient nie jest dla nas anonimowy, jesteśmy blisko jego problemów, które wspólnie rozwią-

zujemy, często stojąc razem przy wtryskarce czy wytłaczarce.

Nie sposób nie wspomnieć o naszych koleżankach i kolegach z działu obsługi klienta, 

którzy wykonują ogrom pracy pilnując, by wszystkie zamówienia zostały zrealizowane 

idealnie na czas.

Od 11 lat dbamy o najwyższą jakość świadczonego naszym klientom serwisu i ta idea nadal 

będzie nam przyświecać. I

Jagoda Duda-Kowal

key account manager 

Plastoplan Polska  

Sp. z .o.o. 
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Na co w ramach współpracy może liczyć przetwórca, wybierając Państwa 

firmę?

Majumi Chemicals jest firmą rodzinną działającą na rynku od 2004 roku. Czas ten pozwolił 

nam poznać szanse i ryzyka dla rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych. Zdobywanie nowej 

wiedzy i doświadczeń pozwala nam na elastyczne dostosowanie oferty produktowej zgodnie 

z  dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami rynku, a  także presją cenową, która 

w ostatnim czasie odbija swoje piętno na całej branży. My, jako firma staramy się, aby nasi 

klienci przede wszystkim czuli, że w tych trudnych czasach mają nasze wsparcie i jako dostawca 

robimy wszystko, aby zachować jak najmniejsze wahania cen oferowanych surowców. Duże 

przestrzenie magazynowe umożliwiają nam zabezpieczenie odpowiednich ilości surowców dla 

każdego odbiorcy, dzięki czemu jesteśmy w stanie przedstawiać oferty cenowe w cyklu kwar-

talnym, tym samym dając możliwość przetwórcy na uniknięcie gwałtownych zmian cen goto-

wych produktów. Posiadanie własnych magazynów zapewnia komfort dotyczący terminów 

realizacji i bezpieczeństwa dostaw, a termin dostawy do klienta od momentu zamówienia to 

tylko czas transportu. Dodatkowym atutem naszej firmy jest również elastyczność dotycząca 

terminów płatności za oferowane surowce. Jako firma posiadamy szereg mechanizmów finan-

sowych pozwalających na spełnienie oczekiwań klientów dotyczących płatności.

Reasumując, warto postawić na współpracę z  firmą Majumi Chemicals ze względu 

na bezpieczeństwo dostaw, krótkie terminy realizacji, stabilność cen i elastyczne podej-

ście do terminów płatności, a także profesjonalną obsługę techniczno-handlową przed- 

i posprzedażową.

Czy oferujecie przetwórcy wsparcie w  postaci, np. pomocy technicznej/meryto-

rycznej, szkoleń czy doradztwa przy projektowaniu/ekoprojektowaniu wyrobu itp.?

Firma Majumi Chemicals nie jest tylko dostawcą surowców, ale jest firmą, która oferuje 

pełną pomoc techniczną przed- i  posprzedażową. Nasz dział techniczno-handlowy jest 

zawsze do dyspozycji klienta, starając się optymalnie dobrać odpowiednie surowce wg 

wymogów naszych odbiorców. Naszym celem jest dostarczanie surowców najwyższej 

jakości, a motorem do działań zawsze pozostaje opinia i wymogi przetwórców. Wsłuchując 

się w potrzeby rynku, stworzyliśmy wspólnie z naszym głównym dostawcą nowy modyfi-

kator udarności typu ACM. Jest to opatentowany przez nas modyfikator dzięki, któremu 

udało się poprawić właściwości mechaniczne gotowych produktów, tj. okna, rury, profile 

techniczne, a także udało się zredukować udział modyfikatora w mieszankach PVC o około 

25%. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy realny wpływ na racjonalną gospodarkę surowcową, 

a  także zmniejszamy oddziaływanie na środowisko naturalne poprzez bardziej efektywne 

wykorzystanie energii, niższą częstotliwość dostaw i tym samy ograniczamy emisję CO2.

Dlaczego przetwórca powinien wybrać Państwa firmę, a  nie konkurencję? Co 

wyróżnia Państwa ofertę?

Konkurencja jest bardzo ważna na rynku, to dzięki niej możliwy jest rozwój i ciągłe dążenie 

do podnoszenia jakości obsługi. Jako firma naszym celem jest przede wszystkim zadowolenie 

klienta, a żeby to osiągnąć, podnosimy standardy obsługi, rozbudowujemy zaplecze maga-

zynowe, poszerzamy ofertę produktową, która już dziś zawiera ponad 50 pozycji i przede 

wszystkim wspieramy klienta na każdym etapie współpracy. Chcielibyśmy podkreślić, że 

jesteśmy otwarci na nowe produkty i zawsze staramy się, aby nasza oferta była kompletna 

i ewoluowała wraz z potrzebami rynku, a każde kolejne zamówienie jest dla nas informacją, że 

firma spełnia oczekiwania klientów. I

Katarzyna Pękalska 

dyrektor generalny

Majumi Chemicals
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Na co w ramach współpracy może liczyć przetwórca, wybierając Państwa 

firmę?

Założenia, jakie leżały u podstaw powołania do życia firmy Argus Maszyny, były takie, 

że klient otrzymuje od nas kompleksowe rozwiązania techniczne oraz wsparcie w proce-

sach projektowych, zakupowych i  logistycznych. Nasi klienci to przeważnie ludzie bardzo 

zajęci, już prowadzący działalność gospodarczą, niejednokrotnie zatrudniający kilkadzie-

siąt, a nawet kilkaset osób. Dlatego też nasi eksperci czuwają nad zamówieniami klientów 

i dbają o jego sprawną realizację. Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne już od 

momentu wyboru maszyny aż do jej złożenia na miejscu i uruchomienia. Prowadzimy również 

projekty wspólnie z naszymi klientami od poziomu „green field”, współpracując z osobami 

odpowiedzialnymi za uzyskanie pozwoleń środowiskowych, architektami i  projektantami 

przemysłowymi. Zapewniamy również naszym klientom pełną obsługę logistyczną, pomoc 

w uzyskaniu leasingu oraz dotacji unijnych. Po zakończeniu procesu realizacji projektu, za 

ich zgodą, często kojarzymy naszych klientów, tworząc sieć firm współpracujących ze sobą. 

Wszystko po to, aby decyzja o zakupie nowej maszyny i wyborze naszej firmy nie wiązała się 

z dodatkowym obciążeniem czasowym, gdyż każdy kto, prowadzi firmę wie, że czasu jest 

zawsze za mało. 

Czy oferujecie przetwórcy wsparcie w  postaci, np. pomocy technicznej/meryto-

rycznej, szkoleń czy doradztwa przy projektowaniu/ekoprojektowaniu wyrobu itp.?

Tak jak wspomniałem ogólnie powyżej, nasz zespół jest do dyspozycji naszych klientów 

od pierwszego kontaktu. Prowadzimy wiele projektów, w których klient konsultuje z nami 

zakup odpowiedniej działki, budowę odpowiedniego zakładu oraz wdrażania procesów 

produkcyjnych, tak aby one były jak najbardziej efektywne. Na przestrzeni lat braliśmy 

udział również w wymianie parków maszynowych, które przebiegały w taki sposób, aby 

w żaden lub tylko minimalny sposób zakłóciły proces produkcyjny. Klient otrzymuje od 

nas wsparcie techniczne również w zakresie receptur końcowych wyrobów, technologii 

procesów produkcyjnych itp. Wiedzę swoją czerpiemy między innymi z dwudziestolet-

niego doświadczenia w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Dlatego nasi klienci zawsze 

mogą liczyć na nas i  nasz profesjonalizm. W  kwestii projektów ekologicznych to sam 

w sobie profil działalności firmy Argus Maszyny stawia ją na piedestale trendu EKO. Prak-

tycznie wszystko, co robimy i czym się zajmujemy, jest skoncentrowane na projektach 

ekologicznych. 

Dlaczego przetwórca powinien wybrać Państwa firmę, a  nie konkurencję? Co 

wyróżnia Państwa ofertę?

Przede wszystkim tak, jak zostało powiedziane wcześniej, jesteśmy praktykami z zakresu 

przetwórstwa i wytwarzania produktów z  tworzyw sztucznych. To pozwala nam pomagać 

klientom w  podejmowaniu właściwych decyzji. Naszym priorytetem nie jest sprzedaż za 

wszelką cenę (zdarza się, że odmawiamy klientowi dostawy maszyny/urządzenia, przy którym 

się upiera, jeżeli wiemy, iż jego założenia są błędne i niefunkcjonalne), a stworzenie relacji na 

długoletnią współpracę. To może zapewnić tylko i wyłącznie najwyższa jakość obsługi klienta 

oraz niezawodność maszyn i rozwiązań. I to klient od nas otrzymuje. Jesteśmy firmą, która 

stawia na rozwój. Dziś, dzięki bogatemu doświadczeniu i  specjalistycznej wiedzy, Argus 

Maszyny świadczy usługi na terenie całego kraju oraz poza jego granicami. Zaufało nam wielu 

partnerów, ugruntowując naszą pozycję nie tylko na rynku polskim, ale również na rynkach 

krajów europejskich. I

Tomasz Dębiec 

prezes zarządu

Argus Maszyny
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Na co w ramach współpracy może liczyć przetwórca, wybierając Państwa 

firmę?

W ramach współpracy nasz kontrahent może liczyć na niemal kompleksową realizację 

przedsięwzięcia polegającego na automatyzacji i robotyzacji procesu produkcji, począwszy 

od współpracy na etapie koncepcyjnym, a następnie projektowym, wykonawczym, wdroże-

niowym, aż po usługi serwisowe. Oferowany przez naszą firmę zakres usług, na tak szerokim 

polu współpracy, pozwala precyzyjnie ocenić realne potrzeby klienta oraz poprzez uczestni-

czenie we wszystkich fazach realizacji projektu, zapewnić dostawy automatyzacji na odpo-

wiednim i spełniającym oczekiwania zamawiającego poziomie. Poza projektami realizowanymi 

od samego początku, oferujemy również dostosowanie lub modernizację już posiadanych 

przez klienta linii automatyzacji, jak również w dopuszczalnym zakresie modyfikacje istnieją-

cych projektów.

Ponadto, posiadamy również doświadczenie i wiedzę w  zakresie możliwości uzyskania 

wsparcia finansowego inwestycji z zewnętrznych środków, z takich instytucji, jak chociażby 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

(NCBiR), jak również pomoc w zakresie zastosowania rozwiązań podatkowych (np. ulga na 

robotyzację). 

Czy oferujecie przetwórcy wsparcie w  postaci, np. pomocy technicznej/meryto-

rycznej, szkoleń czy doradztwa przy projektowaniu/ekoprojektowaniu wyrobu itp.?

Oferowane przez firmę Matsim usługi obejmują szerokie wsparcie, które na każdym z wyżej 

opisanych etapów współpracy, dotyczą pomocy technicznej. Każdy zrealizowany projekt 

obejmuje również odpowiednie przeszkolenie, które pozwala należycie wykorzystać poten-

cjał i  zapewnić sprawność wykonanej automatyzacji. Nasza firma posiada doświadczenie 

w ekoprojektowaniu, a ponadto w fazie prac rozwojowych pracujemy nad kolejnymi rozwią-

zaniami, które w wielu gałęziach, szczególnie w branży opakowań, pozwolą osiągnąć nawet 

najbardziej ambitne cele.  

Dlaczego przetwórca powinien wybrać Państwa firmę, a  nie konkurencję?  

Co wyróżnia Państwa ofertę?

Oferta naszej firmy obejmuje rozwiązania ściśle dedykowane pod kątem zdefiniowanych 

przez zamawiającego i Matsim potrzeb, służących usprawnieniu i zoptymalizowaniu procesu 

produkcji. Firma Matsim, poza innowacyjnością, na każdym etapie współpracy, wykracza 

poza seryjne rozwiązania, a skupia się na dostosowaniu do istniejących i realnych potrzeb 

kontrahenta, w stopniu zapewniającym dostarczenie produktu (automatyzacji, projektu) lub 

usługi (doradztwo techniczne, szkolenie) spełniającego indywidualne oczekiwania zamawiają-

cego, dzięki czemu proces produkcji będzie sprawniejszy, szybszy, tańszy, a co za tym idzie, 

bardziej konkurencyjny. Praca nad ciągłym rozwojem naszej firmy, zmierza również do wpro-

wadzenia w codziennej pracy oraz relacjach z  kontrahentami odpowiednich standardów 

i wartości, których główną osią jest wzajemne zaufanie oraz dogłębne zrozumienie potrzeb 

obu stron. I

Tomasz Wroński

członek zarządu

Matsim Sp. z o.o. 
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Na co w ramach współpracy może liczyć przetwórca, wybierając Państwa firmę? 

Firmę RSR Engineering Sp. z o.o. tworzą pasjonaci i specjaliści w zakresie procesów pierw-

szych, a w szczególności procesu wtrysku, jego pochodnych (ekstruzja, termoformowanie) 

oraz tzw. dekoracji elementów estetycznych (lakierowanie, tampografia).

Doświadczenie i wiedzę zdobywaliśmy, pracując dla najbardziej znanych firm produkcyjnych 

w Polsce, pełniąc wiele funkcji – kierowniczych, inżynieryjnych, technicznych, projektowych czy 

nawet logistycznych. Na swoim koncie mamy trzy start-up’y fabryk, dlatego też od podszewki 

znamy specyfikę pracy i potrzeby przedsiębiorstw. Nie jesteśmy tylko „sprzedawcami’, jesteśmy 

przede wszystkim partnerami naszego klienta. Naszym celem jest dostarczanie korzyści 

i rozwiązań. Sukces i zadowolenie naszego klienta są także naszymi. Z klientem jesteśmy od fazy 

projektowej do fazy wdrożenia i kontroli. Czyli mamy tu do czynienia z typowym cyklem Deminga.

Reasumując powyższe i odpowiadając na zadane pytanie, odpowiedź brzmi: na profesjona-

lizm w pełnym zakresie – dostarczamy maszyny niezawodne, zaawansowane technologicznie 

i energooszczędne, czyli dokładnie takie, na jakich sami byśmy chcieli pracować, a mowa tu 

o wtryskarkach Toyo i robotach Campetella.

Czy oferujecie przetwórcy wsparcie w  postaci, np. pomocy technicznej/meryto-

rycznej, szkoleń czy doradztwa przy projektowaniu/ekoprojektowaniu wyrobu itp.? 

Myślę, że po części odpowiedź na to pytanie została zawarta powyżej, ale trzeba ją rozwinąć. 

Filarem takich firm, jak RSR Engineering jest silny i skuteczny dział techniczno-serwisowy.

My taki posiadamy. Mamy naprawdę bardzo doświadczony i zorganizowany zespół. To dla 

nas oczywiste, że musimy być dyspozycyjni niemalże 24 h na dobę. Tego oczekuje klient, a my 

chętnie mu to zapewniamy. Dodatkowo zapewniamy szkolenia z obsługi maszyn i procesu 

dostosowane do potrzeb klienta. Mogą to być kompleksowe warsztaty teoretyczno-prak-

tyczne lub jak to woli, instruktaż przy maszynie.

Oprócz doświadczenia i wiedzy, którymi dysponuje RSR, jesteśmy wspierani przez zespoły 

techniczne i projektowe firm Toyo Europe i Campetella Robotic Center. Są to firmy, z którymi 

bardzo blisko współpracujemy i  śmiało można powiedzieć, że RSR jest ich oddziałami 

w Polsce. Dlatego klient może liczyć na wsparcie w każdej materii i w 100%.

Dlaczego przetwórca powinien wybrać Państwa firmę, a  nie konkurencję?  

Co wyróżnia Państwa ofertę? 

Nasza oferta jest skierowana do przetwórców, którzy:

– stawiają na niezawodność i bezawaryjność maszyn,

– szukają oszczędności,

– chcą podnieść standardy swojej pracy,

– chcą być nowocześni i ekologiczni (zmniejszenie emisji CO2).

Reasumując, RSR Engineering oferuje:

– niezawodność urządzeń (do 15 lat bezawaryjnej pracy przy zachowaniu cyklicznych prze-

glądów i pracy wg instrukcji obsługi),

– oszczędności: energii, kosztów utrzymania, czasu, 

– niemalże całkowitą redukcję wydatków związanych z utrzymaniem ruchu i awariami,

– serwis techniczny dostępny 24 h/dobę 7 dni w tygodniu,

– szkolenia załogi z zakresu obsługi maszyn i procesów,

– ciągłą dostępność części zamiennych,

– monitoring procesu i wsparcie techniczne przez cały okres współpracy,

– wiele możliwości finansowania zakupu. I

Wiktor Szklarek

prezes zarządu 

RSR Engineering Sp. z o.o. 
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Na co w ramach współpracy może liczyć przetwórca, wybierając Państwa 

firmę?

Wybierając współpracę z ABB, klient może liczyć na pełne wsparcie w całym cyklu życia 

projektu robotyzacji. Dzięki globalnej obecności (dostępowi do wiedzy i doświadczenia z wielu 

krajów) i ogromnemu doświadczeniu pracowników, może on mieć pewność, że dla każdej ze 

swoich potrzeb znajdzie u nas odpowiedni produkt bądź rozwiązanie. Lata doświadczenia, 

obecności na rynku oraz technologie, które rozwijamy i ulepszamy od lat, pozwalają nam 

zapewnić klientom najwyższy standard, niezależnie od ich potrzeb.

Czy oferujecie przetwórcy wsparcie w  postaci, np. pomocy technicznej/meryto-

rycznej, szkoleń czy doradztwa przy projektowaniu/ ekoprojektowaniu wyrobu itp.?

ABB ma w swojej ofercie nie tylko sprzedaż robotów przemysłowych i cobotów, ale 

również szereg dodatkowych usług, które pozwalają na sprawne i efektywne przepro-

wadzenie procesu robotyzacji. Nasi inżynierowie świadczą wsparcie na każdym etapie, 

a  ich zaangażowanie w  proces wdrażania robotów zależne jest od potrzeb danego 

klienta. Często zaczyna się to od audytu zakładu produkcyjnego, podczas którego okre-

ślane są obszary do robotyzacji. Audyt wskazuje obszary do robotyzacji, ale też określa, 

w jaki sposób możemy pomóc klientowi uzyskać najlepszy zwrot z inwestycji i to zarówno 

w wymiarze czysto finansowym, jak i  też dodatkowych korzyściach, np. ekologicznych 

czy też dla zdrowia i komfortu pracy ludzi. Następnie służymy pomocą klientowi w opra-

cowaniu rozwiązania, wykonując np. symulacje w formie cyfrowego bliźniaka, doborze 

sprzętu, znajdując odpowiednią firmę integratorską lub też oferując rozwiązanie pod klucz 

wykonane przez ABB, a następnie szkoląc i wspierając serwisem gwarancyjnym i pogwa-

rancyjnym. W naszej siedzibie w Warszawie znajduje się Centrum Szkoleniowe wyposa-

żone w kilkanaście stanowisk z różnymi typami robotów oraz osprzętem, a nasi szkole-

niowcy są szkolonymi trenerami, więc jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom efek-

tywne szkolenia.

Dlaczego przetwórca powinien wybrać Państwa firmę a  nie konkurencję?  

Co wyróżnia Państwa ofertę?

ABB wyróżnia na tle rynku kompletne i  szerokie portfolio nie tylko robotów przemy-

słowych, cobotów, ale również osprzętu dla stanowisk zrobotyzowanych, jak pozycjo-

nery, tory jezdne, chwytaki, oprogramowanie do symulacji z funkcją cyfrowego bliźniaka, 

roboty mobilne, kompletne portfolio automatyki przemysłowej oraz gotowe standaryzo-

wane pakiety funkcyjne i cele stworzone w oparciu o te produkty. W połączeniu z doświad-

czoną kadrą inżynierów, skupioną w kilkunastu globalnych centrach aplikacji, pozwala nam 

to również na własną integrację kompletnych stanowisk, możemy zawsze zaoferować klien-

towi optymalne rozwiązanie. I

Jakub Stec

dyrektor 

sprzedaży robotyki

ABB



44  PlastNews 6’2022

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych  WYPOWIEDŹ EKSPERTA 

Firma Chempol jest firmą rodzinną, obecną na rynku przetwórstwa tworzyw sztucz-

nych od ponad 40 lat. Na początku działalności nasze portfolio oparliśmy na stabiliza-

torach, maszynach laboratoryjnych i produkcyjnych do produkcji wszelkiego rodzaju rur i profili 

z tworzyw, ale z biegiem czasu poszerzyliśmy ofertę o układy magazynowania i podawania, 

mieszalnie, mieszalniki, compoundery, granulatory, formy wtryskowe, młyny i wiele innych 

urządzeń pomocnych w produkcji.

Naszą dewizą jest działać zawsze w interesie klienta

Oznacza to, że zawsze działamy kompleksowo i rozpatrujemy potrzeby i problemy klientów 

z szerszej perspektywy. Nie ograniczamy się tylko do rozwiązań proponowanych przez naszych 

dostawców, lecz aktywnie szukamy na rynku najnowszej i najwłaściwszej dla danego przy-

padku technologii. Dzięki zebranym przez lata pracy kontaktom i znajomości branży jesteśmy 

w stanie przedstawić najodpowiedniejszą ofertę. 

Pomagamy przy projektowaniu, wyborze technologii, parku maszynowego oraz opty-

malizacji receptur

W swojej działalności Chempol opiera się na współpracy z uznanymi fachowcami i inżynie-

rami, dzięki czemu możemy zaoferować wsparcie na każdym etapie inwestycji i wdrożenia 

produkcji. Jeśli jesteśmy obecni przy inwestycjach od samego początku, oferujemy doradztwo 

przy projektowaniu i  jesteśmy w stanie przedstawić klientowi najlepszą w  jego przypadku 

technologię, przedstawić ofertę maszynową, a nawet przygotować optymalne receptury do 

wyrobu jego produktu. 

Ponadto, na życzenie klienta, oferujemy możliwość przeprowadzenia prób produkcyjnych 

i szkoleń jego personelu, zarówno w zakładzie dostawcy, jak i w hali produkcyjnej klienta.

Staramy się natychmiast pomagać w sytuacjach kryzysowych

W przypadku wystąpienia problemów, jesteśmy do dyspozycji praktycznie 24 godziny 

na dobę i w swoim działaniu stosujemy niestandardowe środki, aby jak najszybciej przy-

wrócić stabilność produkcji. Chempol zatrudnia, przeszkolonego przez wiele naszych 

kontrahentów, technika, który może usunąć większość usterek, bądź, w niektórych przy-

padkach, ocenić poziom usterki, co znacznie przyspiesza czas wyeliminowania problemu, 

a jeśli jest potrzebna pomoc dostawcy, jesteśmy w stanie zorganizować szybką reakcję 

działu serwisowego.

Każdy klient jest ważny

Myślę, że indywidualne traktowanie każdej inwestycji zjednuje nam ciągle nowych klientów 

i powoduje, że wybierają oni nie tylko reprezentowany przez nas park maszynowy, który jest na 

najwyższym światowym poziomie, ale, być może przede wszystkim, nasze usługi, tę wartość 

dodaną, powodującą, że czują się otoczeni fachową opieką. I być może właśnie dlatego 

z większością stałych klientów mamy nie tylko dobre relacje biznesowe, ale również przyjaciel-

skie, na stopie prywatnej. I

Marika Kołodziej

kierownik działu sprzedaży
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Kim jesteśmy?

Dopak od 26 lat wspiera swoja wiedzą branżę przetwórstwa tworzyw sztucznych, 

zapewniając kompleksowe wsparcie na każdym etapie – zarówno w fazie projektowania wtry-

skowni, jak też przy wdrażaniu nowych produktów oraz w procesie rozbudowy i usprawniania 

dotychczasowych rozwiązań. Baza sprawdzonych i  renomowanych producentów maszyn 

i urządzeń peryferyjnych, takich jak: KraussMaffei, ONI, BBM, Digicolor, MO.DI.TEC gwaran-

tują doskonałą jakość i powodzenie projektu. 

Firma specjalizuje się w kompleksowym wdrażaniu całego rozwiązania technologicznego, 

począwszy od projektowania wtryskowni poprzez montaż kompletnych linii technologicz-

nych aż po długotrwałą współpracę i szereg usług dodatkowych. Dzięki wiedzy i szerokiemu 

doświadczeniu w obsłudze klientów różnych branż i specyfice produkcji, firma jest w stanie 

sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom w zakresie modernizacji lub optymalizacji istnieją-

cych procesów produkcyjnych. 

Nie tylko maszyny

Dopak jest nie tylko dystrybutorem maszyn i urządzeń. W Centrum Badawczo-Rozwo-

jowym, które prowadzimy w naszej siedzibie we Wrocławiu, klienci mogą uzyskać fachowe 

wsparcie w  zakresie technologicznego opracowywania nowych produktów i  ulepszania 

wyrobów formowanych metodą wtryskową oraz kompozytową. Centrum umożliwia także 

wytworzenie wyrobów testowych i pilotażowych na zaawansowanych liniach automatycznych 

o sile zwarcia od 500 do 5500 kN. Wykonujemy także prototypy, badania laboratoryjne i części 

zamienne w technologii druku 3D.

Centrum realizuje projekty edukacyjne i szkoleniowe w zakresie procesu wtrysku i przetwór-

stwa tworzyw sztucznych, obsługi wtryskarek i robotów, nowoczesnych technologii, a także 

dedykowane kursy, projektowane pod indywidualne potrzeby przedsiębiorstw. Dzięki tak 

szerokiej ofercie klienci mogą od jednego partnera zaspokoić wiele potrzeb produkcyjnych. 

Co nas wyróżnia?

Kompleksowość oferty, czyli maszyny i usługi od jednego partnera, doświadczenie na rynku, 

wysokie kompetencje oraz obszerna wiedza na temat pionierskich technologii pozwalają na 

wdrożenie całego procesu technologicznego na wysokim poziomie. Realizujemy kompleksowe 

usługi, tworzymy projekty dostosowane do indywidualnych wymogów i oczekiwań klienta. 

Proponujemy tylko energooszczędne technologie i rozwiązania pozwalające na szybki zwrot 

inwestycji, ale i  takie, które są przyjazne środowisku naturalnemu. Oferujemy nowoczesne 

i  innowacyjne rozwiązania technologiczne w przetwórstwie tworzyw sztucznych, tworzymy 

bazę sprzętową i kadrową ukierunkowaną na badania oraz rozwój, współpracujemy z wiodącą 

instytucją - Uniwersytetem Technicznym w Chemnitz oraz z wieloma uczelniami w Polsce. I

Ilona Bazgan 

dyrektor handlowy

Dopak 
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Plasmaq to portugalski producent rozwiązań do recyklingu. Dostarczamy 

kompletne linie oraz poszczególne maszyny, takie jak gilotyny, sita obrotowe, 

sortownie, młyny i szredery, myjki, wanny flotacyjne, wirówki, prasy śrubowe PLASCOMPACT, 

silosy i urządzenia peryferyjne. Linie Plasmaq pracują m. in. w Meksyku, Singapurze, Hiszpanii, 

UK, Rumunii, Słowacji i Polsce. 

Od początku firma konsekwentnie realizuje program rozwoju i wprowadza kolejne inno-

wacje. Są one wyjściem naprzeciw potrzebom klienta oraz reakcją na sytuację ekonomiczno-

-polityczną i jej wpływ na europejski i światowy przemysł. 

W Plasmaq podstawą jest założenie, że odpad tworzyw sztucznych to surowiec, a recy-

kling to przyszłość. Przede wszystkim w kontekście ekologicznym, nie tylko ekonomicznym. 

Wbrew pozorom, kryzysy, z którymi ostatnio się zmagamy, i których niestety szybko nie 

zażegnamy, nie przysłoniły problemów ochrony środowiska. Przeciwnie, uwydatniły 

konieczność inwestowania w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Tak pandemia, jak i trwa-

jąca wojna w Europie ukazały palącą potrzebę zmniejszenia zależności UE od zasobów 

pierwotnych. Dla nas te zagadnienia niezmiennie pozostają istotne i niezmiennie będziemy 

wsparciem dla naszych klientów podczas całego procesu realizacji instalacji do odzysku 

tworzyw sztucznych. 

Wkładamy wiele wysiłku w zrozumienie oczekiwań klienta, dobór technologii pod kątem 

konkretnego produktu. Rejestrujemy wszelkie uwagi. Są dla nas cenne. Staramy się, by każdy 

klient otrzymał to, czego potrzebuje. Zbudowaliśmy setki linii, ale nie ma chyba dwóch iden-

tycznych, tak bardzo zależy nam na uwzględnieniu szczególnych potrzeb.

Liczą się dla nas dobre relacje i zaufanie. Sukces naszego klienta, to nasz sukces, a jego 

spokój, to nasz spokój. Nie zarabiamy na częściach, nie oszczędzamy na materiałach. To 

może konserwatywne podejście, ale waga naszych maszyn mówi wiele o ich jakości.

Szanujemy specyfikę pracy każdego kontrahenta. Niektórzy chętnie dzielą się doświad-

czeniami i  korzystają z  doświadczeń innych. Ułatwiamy takie konsultacje, pomagamy 

budować sieć kontaktów. Ponieważ działamy w środowisku międzynarodowym, możemy 

zaoferować wymianę obserwacji między przetwórcami, którzy napotykają podobne trud-

ności i  szukają podobnych rozwiązań, a  nie będąc bezpośrednią konkurencją, mogą 

swobodnie sobie doradzać.

Od lat skupiamy się na efektywności energetycznej naszych maszyn, bo to realnie wpływa 

na ograniczenie kosztów produkcji w fabrykach. Dzięki unikalnej konstrukcji urządzeń gwaran-

tujemy 5% wilgotności na końcu naszych linii przy zużyciu ułamka mocy zainstalowanej, mniej-

szej w porównaniu z  innymi rozwiązaniami rynkowymi. To odpowiedź Plasmaq na rosnące 

ceny energii oraz warunki ekonomiczne i legislacyjne, w których funkcjonują firmy z sektora 

tworzywowego.

W końcu, warto podkreślić, że prawdopodobnie jako jedyni oferujemy urządzenie do 

suszenia płatka foliowego, które opierając się na procesie mechanicznym, pozwala osiągnąć 

wilgotność wyjściową na poziomie 5%, bez plastyfikowania materiału. I

Agata Kołodziejczuk 

przedstawiciel 

Plasmaq w Polsce
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Do opakowań z tworzyw sztucznych stosuje się wiele rodzajów 

dodatków funkcjonalnych, w tym środki antystatyczne, stabi-

lizatory termiczne i UV, modyfikatory udarności, środki klarujące, 

środki porotwórcze, środki rozjaśniające, modyfikatory udarności, 

przeciwutleniacze, środki przeciwdrobnoustrojowe, pochłaniacze 

tlenu, środki zapobiegające blokowaniu i różne inne substancje 

pomocnicze. Poniżej przedstawionych zostało kilka nowości 

z zakresu dodatków do tego sektora zastosowań.

Nowości w dodatkach do opakowań 
Folie do pakowania żywności wymagają specjalnych cech, aby 

zapakowany produkt był widoczny i  doskonale zachowany. Po 

przygotowaniu żywność umieszczana jest we  własnym opako-

waniu. Jednak produkty spożywcze, dzięki naturalnemu proce-

sowi, nadal wydzielają parę wodną, a czasem nawet niewielkie 

ilości dwutlenku węgla. Para wodna rozchodzi się po powierzchni 

opakowania i  powoduje jego zamglenie, uniemożliwiając dobrą 

widoczność produktu znajdującego się w środku oraz przyspiesza 

również psucie się żywności. Wszystko to oczywiście oddala 

nabywcę od ewentualnego zakupu, ze szkodą dla producenta, 

detalisty i samego nabywcy, który zmuszony jest dokonywać innych 

wyborów dotyczących marki i/lub produktu, marnując czas i ryzy-

kując zabranie do domu czegoś, co będzie „niepożądane”. Aby 

przezwyciężyć te problemy, potrzebna jest specjalna folia, której 

wewnętrzna strona tworzy wnętrze opakowania i ma specjalną 

warstwę przeciwmgielną, która obniża punkt rosy, a tym samym 

zapobiega tworzeniu się kondensatu pary wodnej powstającego 

w wyniku parowania wody z żywności. Firma VIBA oferuje specjalny 

dodatek przeciwmgielny VIBATAN PE FOOD ANTIFOG 02682. 

Został on opracowany do produkcji folii polietylenowych stoso-

wanych jako opakowania do żywności. Ma on za zadanie zapo-

biegać kondensacji kropel wody. Dodatek jest tak samo skuteczny 

w warunkach ekspozycji zarówno na zimno, jak i na gorąco. Inne 

tego typu produkty zawierają łagodniejsze środki przeciwmgielne, 

które wolniej migrują niż VIBATAN 02682. Z  tego powodu ich 

skuteczność jest słabsza, nie zapobiegają tak skutecznie konden-

sacji pary. VIBATAN PE FOOD ANTIFOG 02682 umożliwia wysoką 

przezroczystość opakowania, poprawia wizualny dostęp do treści 

żywności oraz pomaga wydłużyć okres przydatności do spożycia 

żywności. Obecność wypełniacza mineralnego pomaga zmniejszyć 

DODATKI DO TWORZYW SZTUCZNYCH DO SEKTORA OPAKOWANIOWEGO 
– NOWOŚCI RYNKOWE

Aby dobrze widzieć zawartość 
opakowania i nie tylko...

Przemysł opakowaniowy jest niezwykle zróżnicowany. W celu osiągnięcia w nim sukcesu kluczowym 
jest pozostanie w zgodzie ze zmieniającymi się potrzebami klientów. Aby tego dokonać niezwykle 
ważne jest wykorzystywanie najnowocześniejszych technologii i obserwacja zmieniających się tren-
dów. Coraz większą uwagę zwraca się na ekologiczność i jakość opakowań. Oczywiście w celu zapew-
nienia najwyżej jakości produktów bardzo ważne jest stosowanie nowoczesnych rozwiązań dotyczą-
cych ich otrzymywania. Prym w przemyśle opakowaniowym wiodą tworzywa sztuczne, które dzięki 
zastosowaniu szeregu nowoczesnych polimerów i dodatków modyfikujących charakteryzują się nie-
zwykłą uniwersalnością, a przy tym stosunkowo niskim kosztem wytwarzania. W procesach przetwór-
stwa konieczne jest stosowanie różnych dodatków ułatwiających przetwarzanie, a jednocześnie nada-
jących gotowym wyrobom pożądane właściwości użytkowe.

Justyna Pawłowska



48  PlastNews 6’2022 49  PlastNews 6’2022

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 

Zalety opakowań z tworzyw sztucznych 
Opakowania wyprodukowane z tworzyw sztucznych mają wiele plusów. 
Przede wszystkim świetnie chronią przechowywane w nich produkty 
i pozwalają im dłużej zachowywać świeżość. Co więcej, chronią je także 
przed uszkodzeniem i naruszeniem, więc z powodzeniem można w ten 
sposób transportować delikatne urządzenia elektroniczne. Opakowania 
z PVC, polipropylenu czy polistyrenu są lekkie, więc w trakcie transportu 
nie są dodatkowym obciążeniem. A ponadto poużytkowe opakowania 
tworzywowe można poddawać recyklingowi. 

przyczepność do powierzchni folii podczas rozwijania folii w postaci 

rękawa. VIBATAN PE FOOD AF 02682 jest zgodny z kilkoma prze-

pisami dotyczącymi pakowania żywności. 

Firma Ampacet wprowadziła na rynek ThermProtect, który 

wykorzystuje zaawansowaną technologię wielofunkcyjnych stabi-

lizatorów, zaspokajając zapotrzebowanie rynku na koncentraty 

barwiące o silnym działaniu przeciwutleniającym, przeznaczone 

do stosowania w  recepturach bogatych w  PCR. ThermPro-

tect może poprawić estetykę, przetwarzalność i funkcjonalność, 

jednocześnie minimalizując negatywny wpływ zanieczyszczeń 

występujących w  PCR. Nowy produkt dołączył do produktów 

Ampacet R3 Sustainable Solution, rosnącego portfolio innowacyj-

nych koncentratów barwiących, zaprojektowanych w celu wspie-

rania inicjatyw gospodarki obiegowej i  przynoszenia korzyści 

klientom, branży i planecie. Zastosowanie materiałów typu PCR 

może wiązać się z różnymi wyzwaniami, aby im sprostać opraco-

wany został ThermProtect, który stabilizuje polimery poddawane 

wielokrotnemu działaniu ciepła i zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia 

występujące w PCR, takie jak farby drukarskie, środki poślizgowe, 

wypełniacze, pozostałości katalizatorów i inne zanieczyszczenia, 

pogarszają zarówno estetykę, jak i  funkcjonalność. Degradacja 

objawia się zmianami lepkości, czarnymi plamkami, żelami, prze-

barwieniami, odbarwieniami, odbarwieniami na płytkach, nieprzy-

jemnymi zapachami i obniżeniem właściwości mechanicznych/

kruchością. Podczas gdy tradycyjne przeciwutleniacze fenolowe 

i fosforynowe zapewniają stabilność termiczną w umiarkowanych 

temperaturach, zaawansowana technologia Ampacet zawiera 

wysokowydajne przeciwutleniacze, które zapewniają stabilność 

termiczną w wysokich temperaturach i ograniczają tworzenie żelu 

w przetworzonym PP i PE. ThermProtect wykorzystuje również 

specjalne pochłaniacze rodników, które reagują z rodnikami alki-

lowymi, aby natychmiast zatrzymać utlenianie oraz absorbery 

kwasów, które reagują z kwasami, aby wyeliminować degradujące 

działanie zanieczyszczeń w PIR i PCR. Dzięki działaniu Therm-

Protect klienci mogą zwiększyć zawartość materiałów pochodzą-

cych z recyklingu w przypadku zastosowań sztywnych i foliowych, 

osiągnąć długoterminową stabilność materiałów pochodzących 

z  recyklingu, przedłużyć żywotność polimerów i  osiągnąć cele 

w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Przeciwutleniacze ThermProtect są przeznaczone do zasto-

sowań PE i  PP, w  tym opakowań i  produktów formowanych 

z rozdmuchem, produktów przemysłowych, takich jak worki na 

śmieci i wkłady do puszek, folie termokurczliwe i torby na zakupy 

oraz produkty budowlane i  konstrukcyjne, takie jak drewno 

kompozytowe, skrzynie i wiadra. Nowe przeciwutleniacze w asor-

tymencie obejmują ThermProtect 1001145-N, który zawiera 

wysokowydajne przeciwutleniacze fenolowe, fosforanowe oraz 

pochłaniacze rodników alkilowych i kwasów, przeznaczone do 

poliolefin pochodzących z recyklingu. ThermProtect 1001265-N 

spełnia wymagania FDA i zawiera wysokowydajne przeciwutle-

niacze fenolowe i fosforynowe oraz absorbery kwasów. Therm-

Protect 7000121-E zawiera wysokowydajne przeciwutleniacze 

fenolowe i fosforynowe, aby zmniejszyć żółknięcie w recyklingu 

PET i  jest stosowany głównie do formowania wtryskowego 
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z rozciąganiem i rozdmuchiwaniem (ISBM), a także termoformo-

wania. ThermProtect 7000119-E zawiera wysokowydajne prze-

ciwutleniacze fenolowe i  fosforynowe oraz niebieski toner dla 

jeszcze większej redukcji żółknięcia w przetworzonym PET.

Palsgaard oferuje portfolio odnawialnych dodatków do żywności 

pod marką Einar. Otrzymywane są z estrów poliglicerolu, monoglice-

rydów i innych źródeł roślinnych. Stanowią alternatywę dla dodatków 

otrzymywanych ze źródeł kopalnych, bez pogarszania właściwości 

mechanicznych lub barierowych. Portfolio obejmuje rozwiązania 

dostosowane do folii opakowaniowych z polietylenu, polipropylenu, 

etylenu z octanem winylu i polichlorku winylu. Dodatki są dostępne 

w postaci granulatu, pasty i płynu – odpowiednie do bezpyłowego 

mieszania w mieszankach do wytłaczania folii i przedmieszkach. 

Zazwyczaj obowiązują ścisłe limity migracji dla dodatków 

w  opakowaniach żywności, aby wyeliminować zagrożenia 

dla zdrowia i zapobiec zmianom smaku pakowanej żywności. 

Jednak większość roślinnych produktów Einar, jako praktycznie 

jadalne dodatki, nie podlega tym ograniczeniom. W  rzeczy-

wistości mogą one nawet pomóc producentom mieszanek 

w zmniejszeniu ogólnego stężenia dodatków w polimerze, bez 

uszczerbku dla ich skuteczności funkcjonalnej. Wszystkie są 

zatwierdzone przez FDA i UE.

Nowością w  ofercie jest Einar 981, dodatek przeciwporo-

stowy na bazie roślin, przeznaczony do kontaktu z  żywno-

ścią, stosowany w procesie polimeryzacji polipropylenu i polie-

tylenu. Został opracowany w celu wyeliminowania poważnych 

obaw związanych z obecnie stosowaną chemią etoksylowanych 

amin. Einar 981 zostanie oficjalnie wprowadzony na rynek na 

targach K 2022 w Düsseldorfie w Niemczech.

Dodatek dostarczany jako klarowna i łatwo pompowalna ciecz do 

stosowania w istniejących systemach dozowania. Eliminuje groma-

dzenie się ładunków statycznych podczas polimeryzacji i zapobiega 

zanieczyszczaniu ścian reaktora, pomagając w ten sposób produ-

centom PP i PE utrzymać wydajność chłodzenia reaktora. Bazując 

na sprawdzonych rozwiązaniach chemicznych firmy Palsgaard 

w zakresie odnawialnych antystatycznych dodatków polimerowych, 

zapewnia wysoką skuteczność antystatyczną przy niskim stężeniu 

(100-300 ppm) bez negatywnego wpływu na przebieg katalizatora, 

wydajność i końcową wydajność polimeru.

Aktywnym składnikiem Einar 981 jest mieszanina estrów poli-

glicerolu (PGE) i kwasów tłuszczowych pochodzących z certy-

fikowanego przez RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) 

zrównoważonego oleju palmowego. Jako nietoksyczny i dopusz-

czony do kontaktu z żywnością dodatek ten stanowi rozwiązanie 

typu "drop-in", zastępujące dotychczasowe aminy etoksylo-

wane, a także może być stosowany jako bardziej wydajna alter-

natywa dla monooleinianów sorbitanu. Dzięki temu jest odpo-

wiednim dodatkiem procesowym w polimeryzacji materiałów PP 

i PE do zastosowań wrażliwych, takich jak np. wyroby medyczne 

i opakowania/pojemniki na żywność dla niemowląt.

Firma Avient Corporation wprowadziła na rynek nowy 

dodatek do opakowań do żywności. CESA Nofog Plus 

pomoże wydłużyć okres przydatności do spożycia zapakowa-

nych produktów poprzez zminimalizowanie gromadzenia się 

wilgoci w produkcie. Natychmiast usuwa zaparowanie w gorą-

cych warunkach, a w ciągu kilku minut w warunkach zimnych. 

Pokrywki i  folie ochronne wyprodukowane przy użyciu tego 

bezpiecznego w kontakcie z żywnością dodatku również pozo-

stają przejrzyste, dzięki czemu konsumenci mogą obserwować 

jakość żywności.

Dodatek CESA może być stosowany zarówno w sztywnych, 

jak i  elastycznych opakowaniach żywności, w  tym w  jedno- 

i wielowarstwowych. Nadaje się do arkuszy termoformowanych, 

a także do przezroczystych opakowań żywności oraz folii rolni-

czych i ochronnych.

CESA jest dostępny jako masterbacz i może być wytłaczany 

z  żywicami opakowaniowymi bez konieczności stosowania 

dodatkowych urządzeń. Spełnia on wymagania amerykańskiej 

Agencji Żywności i Leków (FDA) oraz przepisów UE.

Współpraca pomiędzy firmami Sukano i  Avantium zaowo-

cowała dwoma prototypowymi przedmieszkami zdolnymi do 

zapewnienia odporności na sklejanie powierzchni dwuosiowo 

zorientowanej folii PEF (polietylenofuranian). Obie opracowane 

przedmieszki zapobiegające blokowaniu zapewniają znaczną 

redukcję tarcia i poprawiają przejrzystość, bez zakłócania dzia-

łania rozciągniętych folii PEF. Nowe produkty otwierają możli-

wość dalszego rozwoju folii na bazie PEF. Z  jednej strony 

know-how Sukano i doświadczenie w zakresie przedmieszek 

i mieszanek, a także wiedza Avantium na temat PEF, jest natu-

ralnym krokiem do szybszego i dalszego wprowadzania inno-

wacji, jednocześnie otwierając drogę do dostosowanych właści-

wości PEF do zastosowań, takich jak folie przemysłowe, włók-

niny i inne formowane aplikacje. 

Airnov Healthcare Packaging, działający w branży opakowań 

z  kontrolowaną atmosferą, zaoferował swoim klientom nową 

i bardziej zrównoważoną wersję swoich produktów DRICARD. 

Jest to pochłaniacz wilgoci składający się ze środka osuszają-

cego chlorku wapnia zalaminowanego pomiędzy warstwami folii. 

Podobnie jak w przypadku saszetek ze środkiem osuszającym, 

DRICARD jest przeznaczony do utrzymywania suchego środo-

wiska w opakowaniu. Nowa, bardziej przyjazna dla środowiska 

wersja pochłaniacza zapewnia dwukrotnie większą pojemność 

w przypadku karty o tym samym rozmiarze, co powoduje zużycie 

mniejszej ilości tworzywa. Informacja na pochłaniaczu drukowana 

jest za pomocą niebieskiego atramentu o wysokim kontraście na 

białym tle, co oznacza, że jej wyprodukowanie wymaga 80% mniej 

atramentu niż obecny pomarańczowy DRICARD. Jest to przy-

kładem zobowiązań firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

Poza licznymi, ulepszonymi referencjami w zakresie zrównoważo-

nego rozwoju, nowy DRICARD oferuje również korzyści w zakresie 
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wydajności –  jego podwójna grubość zapewnia dwukrotnie 

większą zdolność pochłaniania wilgoci niż jego poprzednik, przy 

jednoczesnym zachowaniu tego samego rozmiaru i powierzchni. 

Inne kluczowe cechy DRICARD to zapobieganie kurzowi, możliwe 

dzięki wiązaniu osuszacza chlorku wapnia w strukturze laminatu. 

Co więcej, sztywna konstrukcja pochłaniacza umożliwia szybkie, 

automatyczne wkładanie przez dyspensery kart lub systemy pick-

-and-place, a  jej płaski profil jest przeznaczony do stosowania 

w aplikacjach wymagających osuszania w małych i wąskich prze-

strzeniach pakowania. Nowy produkt jest dostępny w wielu stan-

dardowych rozmiarach i w razie potrzeby może być dostosowany 

do niestandardowych rozmiarów.

Koncern chemiczny BASF podpisał umowę o  współpracy 

z Zhejiang REEF Technology Co., Ltd. w celu opracowania najno-

wocześniejszych formuł recyklatu do zastosowań w przemyśle 

motoryzacyjnym, opakowaniowym i  konsumenckim. Zgodnie 

z umową firma zapewni swoje niedawno wprowadzone na rynek 

rozwiązania dodatków IrgaCycle wraz z doradztwem technicznym 

i wsparciem w zakresie receptur polimerów z recyklingu, prowa-

dzone w obiektach testowych BASF. Oferowane przez BASF port-

folio dodatków IrgaCycle pomaga zwiększyć procent zawartości 

poddanej recyklingowi mechanicznemu w kilku zastosowaniach 

końcowych. Rozwiązania te dotyczą konkretnych problemów 

jakościowych związanych z  tworzywami pochodzącymi z  recy-

klingu, takich jak ograniczona przetwarzalność, słaba długoter-

minowa stabilność termiczna i niewystarczająca ochrona przed 

warunkami atmosferycznymi na zewnątrz. Gama dodatków Irga-

Cycle jest oferowana jako część portfolio VALERAS. Oprócz umoż-

liwienia obiegu tworzyw sztucznych za pomocą IrgaCycle, rozwią-

zania VALERAS poprawiają trwałość, zmniejszają ilość odpadów, 

oszczędzają energię. Głównym celem firmy Zhejiang REEF Tech-

nology Co jest pomoc w dostarczaniu wyższej jakości, bezpiecz-

niejszych i skuteczniejszych produktów, przy jednoczesnym wspie-

raniu gospodarki o  obiegu zamkniętym tworzyw sztucznych 

i pomaganiu w ograniczeniu zużycia pierwotnych tworzyw sztucz-

nych. Współpraca ze światowej klasy producentem dodatków do 

tworzyw sztucznych, takim jak BASF, umożliwi firmie poprawę 

jakości oferowanych recyklatów. Dzięki wiedzy w  zakresie 

dodatków do tworzyw sztucznych firma BASF wspiera Zhejiang 

REEF Technology Co. w  tym kluczowym obszarze, ulepszając 

przetwarzanie i długoterminową stabilność wysoce zanieczyszczo-

nych frakcji tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

Na rynku krajowym Grupa PCC oferuje produkty serii 

ROKAnol, które mogą być wykorzystywane w procesie produkcji 

opakowań lub materiałów przeznaczonych do kontaktu 

z  żywnością. ROKAnole zostały dopuszczone do stosowania 

jako niebezpośrednie dodatki do żywności na podstawie zaleceń 

amerykańskiej organizacji FDA (Food and Drug Administra-

tion) oraz niemieckiej organizacji BfR (Bundesinstitut für Risiko-

bewertung). W produkcji opakowań stosowanych w przemyśle 

spożywczym stosowane są glikole polietylenowe (PEGi), ofero-

wane przez firmę w postaci serii POLIkol.

Rynek dodatków
Rynek dodatków do opakowań rozwija dzięki szerokiemu zasto-

sowaniu opakowań w  różnych branżach, takich jak przemysł 

spożywczy, kosmetyczny i farmaceutyczny. Dodatki do opakowań 

są bardzo poszukiwane w celu poprawy różnych właściwości mate-

riałów z tworzyw sztucznych. Zmieniający się styl życia oraz nawyki 

żywieniowe są istotnymi czynnikami wzrostu na rynku. Szacuje się, 

że sektor żywności i napojów odpowiada za około 70% przychodów 

na światowym rynku, zdobywając ogromną część rynku. Przewi-

duje się, ze tworzywa sztuczne mają być najbardziej preferowanym 

substratem dla tych dodatków, podczas gdy inne materiały, takie jak 

papier i metal, mają uzupełniać ogólną ekspansję rynku. Przewiduje 

się, że w nadchodzących latach opakowania elastyczne będą zastę-

powane opakowaniami sztywnymi. Przemysł opakowaniowy prze-

chodzi również poważne zmiany z powodu zmieniających się norm 

i  przepisów dotyczących ochrony środowiska na całym świecie 

i oczekuje się, że w nadchodzących latach zreformuje to popyt na 

dodatki opakowaniowe. Na wzrost popytu na dodatki opakowa-

niowe mają wpływ takie czynniki, jak rosnące zapotrzebowanie na 

nowoczesne rozwiązania opakowaniowe, wzrastająca popular-

ność handlu elektronicznego i zakupów online, zmiana stylu życia, 

rosnące obawy o środowisko i szybka urbanizacja na całym świecie. 

Wg raportu opracowanego przez Future Market Insights szacuje 

się, że globalny rynek dodatków do opakowań osiągnie wycenę na 

poziomie 549 mln USD w 2022 r., przy czym przewiduje się wzrost 

rynku przy CAGR na poziomie 4,3% na lata 2022-2026 i osiągnięcie 

wartości netto 650 mln USD do końca 2026  r. Dla porównania 

rynek dodatków do opakowań wzrastał od 2012 do 2021 roku przy 

CAGR na poziomie 3,7%, a jego wartość w 2021 r. oszacowano na 

poziomie 525,5 mln USD. I
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KĄCIK NOWYCH TECHNOLOGII BY

Budynek został zaprojektowany i wydrukowany na zlecenie i pod kierownictwem władz miasta i stanowi jedną 

z siedzib administracyjnych. Jest to jeden z celów, które miasto postawiło do wykonania w ramach swojej 

strategii. Do końca 2030 administracja ma w planach wykonanie metodą druku 3D, aż 25 procent planowa-

nych do powstania obiektów. Tym samym rząd Dubaju oszacował, że osiągnięcie wyznaczonego celu zmniejszy 

zapotrzebowanie na siłę roboczą o 70 procent, obniży koszty o 90 procent i skróci czas budowy o 80 procent.

Zdziwić też może fakt, że przy budowie brało udział 3 ludzi oraz jedna drukarka. Drukarka użyta 

w tym projekcie była częściowo przemieszczana za pomocą dźwigu w celu ukończenia poszczególnych 

segmentów budynku. Praca przebiegła bezpośrednio na miejscu, bez konieczności żadnych dodatkowych 

zewnętrznych działań montażowych. Za budowę odpowiadała amerykańska firma Apis Cor, która przepro-

wadziła szerokie prace badawczo – rozwojowe w celu opracowania materiału do wykonywanych prac oraz 

pracy sprzętu w niekontrolowanych czynnikach środowiskowych, takich jak lokalna wysoka temperatura 

i wilgotność. Budynek liczy dwa piętra, ściany mają około 9,5 metra wysokości, a cała powierzchnia użyt-

kowa to ponad 640 metrów kwadratowych. Ściany wydrukowane w 3D zostały umieszczone na betonowym 

fundamencie i wzmocnione tradycyjnymi materiałami budowlanymi, takimi jak pręty zbrojeniowe i beton. Okna 

i dach zostały dodane już przez podwykonawców.

Rząd Dubaju ogłosił, że jest to nie tylko największy budynek wydrukowany w 3D na świecie, ale także 

pierwsza dwupiętrowa konstrukcja tego typu. Dotąd największym i najbardziej widowiskowym budynkiem 

powstałym w tej technologii był obiekt w parku przemysłowym Suzhou w Chinach powstały w 2015 roku.

Władze Dubaju 
z siedzibą stworzoną 
w technologii druku 3D

Nie pierwszy raz Dubaj zaskakuje. W większości naszych wyobraźni Dubaj to miasto 
przepychu i ekstrawaganckiego podejścia do kwestii budownictwa, co niezaprze-
czalnie przyciąga tłumy turystów. To, że jest to miasto nowoczesnej architektury, nie 
muszę nikogo przekonywać. Same za siebie mówią budynki takie jak widowiskowy 
wieżowiec Burdż Chalifa, czy jeden z najbardziej luksusowych hoteli świata  Burj Al 
Arab. Nie zdziwi więc nikogo, że to właśnie w Dubaju powstał największy dotąd budy-
nek wykonany w technologii druku 3D. 
 

https://sygnis.pl/new/


52  PlastNews 6’2022 53  PlastNews 6’2022

 PANEL EKSPERTA  Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 
P

A
N

E
L E

K
S

P
E

R
TA

Chociaż jeszcze do niedawna domy drukowane w technologii 3D brzmiały absurdalnie, jesteśmy świad-

kami, że te „absurdy” mają jednak sens i  się zdarzają coraz częściej. Powstają budynki administracyjne, 

domy, a nawet całe osiedla. Jest to odpowiedź na coraz większą populację ludzkości, a co za tym idzie coraz 

większy popyt na posiadanie własnego domu, czy mieszkania, a to staje się ekonomicznie nieosiągalne dla 

wielu osób. Dodatkowo druk 3D niejednokrotnie udowadniał, że daje nieograniczone możliwości, jeśli chodzi 

o wykonywane kształty i upust kreatywności twórców. Czy to oznacza, że w niedalekiej przyszłości możemy się 

spodziewać coraz bardziej zaskakujących projektów? I

Źródło:

1. Strona internetowa firmy Apis Cor: www.apis-cor.com/dubai-project

2. Business Insider: www.businessinsider.com/dubai-largest-3d-printed-building-apis-cor-photos-2019-12?IR=T#dubai-has-plans-to-

continue-innovating-in-this-area-under-the-direction-of-the-prime-minister-the-city-has-a-goal-of-3d-printing-25-of-all-buildings-by-2030-11

3. Portal Inżynieria.com: inzynieria.com/fotogalerie/branzy/fotogaleria/10/2197,dubaj-najwiekszy-budynek-na-swiecie-wydrukowany-3d-zdjecia

4. Portal Singularity Hub: singularityhub.com/2020/01/27/worlds-biggest-3d-printed-building-opens-in-dubai/

„Pomysł tak powstałej nowej siedziby władz lokalnych jest odpowiedzią 
na chęć zrównoważonego rozwoju miasta z wykorzystaniem lokalnych 

materiałów i skuteczną izolację w celu zmniejszenia zużycia energii 

podał rząd Dubaju
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Wtryskarka elektryczna 
czy hydrauliczna?

Wtryskarka hydrauliczna czy elektryczna? Oto jest pytanie. Poniżej 10 faktów i mitów na temat wtryskarek, 
które warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, którą maszynę wybrać do swojego zakładu. 
Ważna jest świadomość zalet i wad każdej z nich i podjęcie decyzji dopasowanej do potrzeb zakładu.

 

Rys. 1   Wtryskarka elektryczna PX

Cena wtryskarki
W ostatnich latach zdecydowanie zmniejszyła się różnica w cenie 

między wtryskarką elektryczną i  hydrauliczną. W  zależności od 

wyposażenia i wielkości maszyny wynosi ona od kilku do  kilkunastu 

procent na korzyść wtryskarki hydraulicznej. Czasy, kiedy cena 

wtryskarki elektrycznej była nawet o 40% wyższa, niż jej hydrau-

licznej odpowiedniczki już dawno odeszły w zapomnienie. Faktem 

jest również, że firmy, które mają bardziej ograniczony budżet na 

inwestycje, nadal chętniej wybierają wtryskarki hydrauliczne.

Koszty eksploatacji wtryskarek
Cena wtryskarki powinna być rozpatrywana nie tyle z perspek-

tywy kosztu początkowego jej nabycia, ile przede wszystkim pod 

kątem kosztów eksploatacji maszyny w długim okresie. W tym 

aspekcie szczególnie korzystnie przedstawia się wtryskarka 

elektryczna.

Co do zasady, maszyny elektryczne zużywają od 20 do 40% 

mniej prądu niż odpowiednie maszyny hydrauliczne. Konkretne 

oszczędności energii elektrycznej są   ściśle uzależnione od 
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zastosowania, sposobu produkcji i długości cykli. Dodatkowo 

wtryskarka elektryczna odzyskuje energię hamowania i może 

ją używać do innych procesów. Charakteryzuje się też niskim 

obciążeniem chłodzenia, co pozwala zmniejszyć zużycie wody  

nawet o 70%.

Jeśli również  kwestie ekologii oraz racjonalnego gospoda-

rowania zasobami są ważnymi aspektami w  filozofii funkcjo-

nowania firmy, warto zastanowić się nad wyborem maszyny 

o napędzie elektrycznym.

Czystość produkcji i komfort pracy
Wykorzystanie wtryskarek elektrycznych oznacza niższy 

poziom hałasu do 10 dB(A) oraz bardziej czystą produkcję. 

Jeśli zależy Ci, aby maszyna była cicha, nie generowała wibracji 

ani nie emitowała szkodliwych oparów najodpowiedniejsza 

będzie wtryskarka o napędzie elektrycznym. Również do 

zastosowań clean room, czyli czystych pomieszczeń wybiera się 

przede wszystkim wtryskarki elektryczne.

Dostępność mocy chłodniczych 
w zakładzie

Maszyna elektryczna nie wymaga chłodzenia oleju hydraulicz-

nego. Jeżeli w Twoim zakładzie moce chłodnicze są na granicy, 

warto wybrać wtryskarkę elektryczną. Nie będziesz musiał 

ponosić inwestycji w rozbudowę układu chłodzenia.

 

Image
Dobór wtryskarki ma często związek z przyjętymi założeniem 

strategiczno-wizerunkowymi przedsiębiorstwa i polityką rozwoju 

zakładu. Jeżeli firmie zależy na wizerunku bardzo nowocze-

snego przedsiębiorstwa produkcyjnego, które podąża za 

Rys. 2   Wtryskarka hydrauliczna CX

Tabela 1 . Maszyna elektryczna i hydrauliczna pod względem zużycia energii

* Typowe wartości przy produkcji pojemników z PP

MASZYNA ELEKTRYCZNA
FUNKCJE MASZYNY kWh/kg*
Ruch jednostki wtryskowej 0,004
Ruch formy 0,04
Wtrysk, utrzymanie ciśnienia 0,05
Plastyfikacja, ogrzewanie 0,18
Wyrzucanie 0,006
Razem 0,28

MASZYNA HYDRAULICZNA
FUNKCJE MASZYNY kWh/kg*
Ruch jednostki wtryskowej 0,004
Ruch formy 0,1
Wtrysk, utrzymanie ciśnienia 0,1
Plastyfikacja, ogrzewanie 0,25
Wyrzucanie 0,006
Razem 0,46
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trendami i patrzy dwa kroki do przodu, powinna postawić na 

maszynę elektryczną.

Jeśli natomiast na hali produkcyjnej dominują wtryskarki 

hydrauliczne i  chcesz bazować na dotychczasowym parku 

maszynowym i aktualnych kompetencjach pracowników, lepiej 

postawić na sprawdzone maszyny hydrauliczne, które znasz 

najlepiej.

Jedne i drugie wtryskarki gwarantują wysoką jakość i precyzję 

produkcji, a ostateczna decyzja zawsze należy do klienta.

 

Przeznaczenie wtryskarki
Obydwie maszyny sprawdzają się doskonale w każdej branży, 

w której produkcja odbywa się w oparciu o tworzywo sztuczne. 

Nie sposób dopasować konkretnej wtryskarki do przeznaczenia, 

ponieważ parametry jednych i drugich w zakresie czasu cyklu 

są bardzo zbliżone. Podejmując decyzję, powinno się brać pod 

uwagę sposób produkcji w danym zakładzie oraz plany doty-

czące rozwoju parku maszynowego. Zwracając uwagę na te 

aspekty, lepiej dopasujesz maszynę.

Naprawy i konserwacja wtryskarki
Istnieje postrzeganie, że maszyna elektryczna jest bardziej 

wrażliwa i  podatna na awarie niż jej hydrauliczna odpowied-

niczka. Nie jest to prawdą. Maszyny elektryczne są obecne na 

rynku od kilkunastu lat, bazują na sprawdzonych i niezawodnych 

komponentach znanych marek. Faktem jest, że w elektrycznych 

maszynach jest mniej podzespołów, które mogą ulec awarii, ze 

względu na brak napędowego układu hydraulicznego, filtrów, 

zaworów, uszczelek. Awaryjność maszyn elektrycznych jest 

z tego punktu widzenia mniejsza.

Układ sterowania
Zarówno maszyny hydrauliczne, jak i  elektryczne mają ten 

sam układ sterowania. Użytkownik, który zapoznał się z menu 

sterowania maszyny hydraulicznej, przechodząc na elektryczną, 

otrzyma dokładnie ten sam wygląd. Faktem jest, że wtryskarkę 

elektryczną można precyzyjniej wysterować, co wynika z charak-

terystyki zastosowanych silników serwo. Obiektywnie należy 

jednak zaznaczyć, że w ostatnich latach wtryskarki hydrauliczne 

zostały dalece zmodernizowane pod kątem precyzji zaworów, 

pomp oraz ich sterowania i dają duże możliwości dokładnych 

nastaw i monitorowania parametrów pracy.

Współpraca wtryskarki z urządzeniami 
peryferyjnymi

Nie ma żadnej różnicy w zakresie współpracy z urządzeniami 

peryferyjnymi w obu typach maszyn, ponieważ możliwość inte-

gracji wynika z rodzaju sterowania, a nie z napędu wtryskarki. 

Zarówno wtryskarki hydrauliczne, jak i elektryczne są konfigu-

rowane z automatyką do odbioru detali, układania i pakowania 

wyprasek, a także etykietowania w formie itp.

Trendy
Aktualnie na rynku jest większe zainteresowanie wtryskarkami elek-

trycznymi. Wielu naszych klientów decyduje się na nie. Zauważamy, 

że rozwijając potem park maszynowy, pozostają przy tym wyborze. 

Wypieranie i dominacja wtryskarek elektrycznych w przetwórstwie 

tworzyw sztucznych będzie z pewnością nadal postępować.

  W przypadku dodatkowych pytań na temat wtryskarek, 

zapraszamy do kontaktu z firmą Dopak. I

Rys. 3   Wtryskarki KraussMaffei

http://www.dopak.pl
https://dopak.pl/produkty/urzadzenia-peryferyjne/
https://dopak.pl/produkty/urzadzenia-peryferyjne/
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ROZDMUCHIWARKI – NOWOŚCI RYNKOWE

Popularne maszyny 
w sektorze opakowaniowym

Technologia rozdmuchiwania, która znalazła zastosowanie w dwóch najważniejszych metodach prze-
twórstwa tworzyw, tj. wytłaczaniu i wtryskiwaniu, pozwala na wielkoseryjny i masowy wyrób pojemni-
ków i folii w postaci rękawów rurowych. Zalety wytłaczania z rozdmuchiwaniem i wtryskiwania z roz-
dmuchiwaniem to korzyści ekonomiczne, wysoka jakość i  właściwości użytkowe otrzymywanych 
wyrobów. Proces rozdmuchu prowadzi się na maszynach zwanych rozdmuchiwarkami.

Mia Walasek

Wśród niezliczonych przedmiotów wykonywanych współcześnie z tworzyw polimerowych znajdują 
się elementy, których wykonanie wymaga operacji rozciągania. Aby otrzymać zamierzony produkt 
finalny, rozciąganiu poddawany jest pozostający w stanie uplastycznienia półfabrykat z tworzywa 
termoplastycznego. Sama operacja rozciągania może odbywać się w kierunku poprzecznym, podłużnym 
lub w obu kierunkach jednocześnie. Jednym z czynników stanowiących medium rozciągające 
jest powietrze podawane pod zwiększonym ciśnieniem, a proces z tym związany nazywa się 
rozdmuchiwaniem bądź rozdmuchem.

Maszyny do rozdmuchu  
– rozdmuchiwarki

Rozdmuchiwarki odpowiadają na potrzeby szerokiego grona 

klientów, w  tym przemysłu butelkowego, motoryzacyjnego, 

medycznego AGD i wielu innych. Większość maszyn do formo-

wania z  rozdmuchiwaniem to nadal dwustopniowe maszyny, 

tzn. surowce z  tworzyw sztucznych muszą najpierw zostać 

przetworzone w preformy, a następnie rozdmuchane. Formo-

wanie z  rozdmuchiwaniem jest główną techniką wytwarzania 

wyrobów pustych w  środku i  należy do popularnych metod 

przetwórstwa tworzyw sztucznych, obok wtrysku i wytłaczania. 

Pokrótce wygląda to tak, że żywica termoplastyczna jest 

najpierw używana do wytłaczania lub formowania wtryskowego 

w celu uzyskania półstopionej kształtki rurowej, a  następnie 

podgrzewana do stanu zmiękczonego i  formowana kształtka 

wstępna jest umieszczana w różnych kształtach form.

Po zamknięciu formy wtryskuje się do kształtki sprężone 

powietrze i  kształtkę zamkniętą we  wnęce formy w  stanie 

gumopodobnym napompowuje się za pomocą ciśnienia 

gazu tak, aby była blisko wewnętrznej ścianki formy. Formo-

wanie z  rozdmuchem przez wytłaczanie ciągłe odnosi się do 

ciągłego wytłaczania półwyrobu rury przez maszynę do formo-

wania z  rozdmuchem.  Gdy półfabrykat rury osiągnie usta-

loną długość, forma jest zamykana, półfabrykat rury jest cięty, 

a  forma jest przenoszona do następnego stanowiska w celu 

napompowania i chłodzenia.

Prognozy rynkowe
Według raportu opracowanego przez Allied Market Rese-

arch wielkość globalnego rynku rozdmuchiwarek oszacowano 

na 4 654,5 mln USD w 2020 roku, a do 2030 roku prognozuje 

się osiągnięcie 6 878,6 mln USD, przy CAGR wynoszącym 3,8% 

w latach 2021-2030. 

Pandemia COVID-19 zwiększyła popyt na maszyny do formo-

wania z  rozdmuchiwaniem, ze względu na wzrost produkcji 

środków odkażających i innych środków czyszczących.

Branża opakowaniowa odnotowuje w ostatnim czasie zwyżkę, 

ze względu na wzrost liczby gałęzi przemysłu wykorzystujących 
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pakowane produkty, takie jak przemysł spożywczy i  napojów 

oraz przemysł farmaceutyczny. Powoduje to wzrost zapotrze-

bowania na maszyny do formowania z  rozdmuchem wśród 

producentów butelek, tubek i  innych elementów opakowań. 

Tym samym napędza to wzrost rynku maszyn do formowania 

z rozdmuchiwaniem. Wprowadzenie zaawansowanych techno-

logii sprawia, że obecnie proces formowania z  rozdmuchiwa-

niem jest bardziej energooszczędny, przy jednoczesnym mniej-

szym marnotrawstwie surowców. Ponadto, integracja najnow-

szych technologii i oprogramowania komputerowego umożliwia 

skuteczną automatyzację, która obniża koszty pracy, a  jedno-

cześnie utrzymana zostaje wyższa wydajność.

Co na rynku rozdmuchiwarek?
Nissei ASB Machine Co., Ltd.
Firma Nissei ASB Machine opracowała technologię „Zero 

Cooling”. Poprawia ona jakość i  wytrzymałość butelki, co 

pomaga w zmniejszeniu jej wagi przy jednoczesnym wzroście 

wydajności. Zmniejszenie wagi pomaga firmie w  wypełnianiu 

zobowiązań dotyczących bezpieczeństwa środowiska.

W technologię tę są wyposażone czterostanowiskowe 

maszyny do formowania z rozdmuchem serii ASB.

Standardowe, czteroetapowe formowanie z  rozdmuchem 

rozpoczyna się od wtrysku i schłodzenia preformy. Preforma 

pozostaje w temperaturze wyższej od temperatury zeszklenia 

PET, dzięki czemu jest nadal elastyczna podczas przecho-

dzenia do drugiego etapu procesu. Preforma jest kondycjo-

nowana w drugiej stacji, formowana z rozdmuchem w trzeciej 

stacji i wyrzucana w czwartej stacji. Nowy proces pozwala 

uzyskać mniejsze i grubsze preformy, co poprawia estetykę 

produktu.

Technika Zero Cooling firmy Nissei ASB przenosi chłodzenie 

preform ze stacji formowania wtryskowego na drugą stację 

– stację kondycjonowania. Zmiana ta oznacza, że stacja formo-

wania wtryskowego szybciej rozpoczyna kolejny cykl, ponieważ 

chłodzenie poprzedniej wypraski może być kontynuowane 

jednocześnie w drugiej stacji. Zwiększa to produktywność, stad 

też nazwa procesu „Zero Cooling”.

Dzięki zastosowaniu tego procesu uzyskuje się pojem-

niki o  lepszych właściwościach fizycznych, ponieważ można 

stosować mniejsze, grubsze preformy. Jakie twierdzi firma takie 

preformy mają wyższy współczynnik rozciągliwości, co skutkuje 

odpowiednim rozłożeniem materiału i wytrzymałością na obcią-

żenie o około 15 procent większą niż preformy wykonane w stan-

dardowym jednoetapowym procesie formowania z rozdmuchi-

waniem. W  innych systemach preformy są zazwyczaj dłuższe 

i cieńsze, aby zminimalizować czas chłodzenia.

Zdaniem firmy ta technika chłodzenia nadaje się również 

do formowania ciężkich pojemników kosmetycznych klasy 

premium, które nie wykazują zamglenia, w bardzo krótkim czasie 

cyklu przy użyciu standardowych gatunków PET.

ChumPowerMachinery
Firma ChumPowerMachiner oferuje wysokoobrotową 

maszynę do rozdmuchu z  rozciąganiem, która dzięki wydaj-

ności 24 000 butelek na godzinę, należy do szybszych tego typu 

maszyn na świecie. Jednak nie tylko duża prędkość jest jej zaletą 

– wyróżnia się także dzięki trzem specjalnym cechom. Lekkie 

preformy – najlżejsza butelka o pojemności 200 ml waży zaledwie 

4,3 g – pozwalają zaoszczędzić na kosztach surowców nawet 

300 tys. dolarów rocznie i ograniczyć zużycie energii o ok. 14%. 

Kolejną nową funkcjonalnością jest zastosowanie pieca grzew-

czego o rozstawie 38 mm, który umożliwia podgrzanie w jednym 

czasie większej liczby preform (o ok. 33%) w porównaniu do pieca 

o rozstawie 50 mm. Trzecią cechą jest zastosowanie systemu 

odzyskiwania powietrza. Zamiast wydalania całego do atmosfery, 

część jest przechowywana i wykorzystywana do innych celów.

Bekum
Klienci oczekują od firmy Bekum odpowiedzi na pytania doty-

czące najbardziej efektywnej i  wydajnej technologii formowania 

z  rozdmuchem, dostosowanej do ich warunków produkcyjnych 

i zastosowań. Seria maszyn Bekum "07" oferuje pełen zakres możli-

wości produkcji butelek – od małych butelek po duże produkty 

z uchwytem. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu rynku na 

„szybką maszynę do produkcji butelek", firma Bekum wprowadziła 

na rynek maszynę 40 7 DL. Oferuje korzyści płynące z zastosowania 

podwójnej płyty dociskowej z długim skokiem, jednak z naciskiem na 

efektywną kosztowo produkcję mniejszych butelek, zwłaszcza tych 

przeznaczonych do produktów higieny osobistej. Maszyna 407 DL, 

podobnie jak modele 407 D i 607 D, jest wyposażona w opaten-

towaną konstrukcję zacisków C – Frame i jest dostępna w wersji 

elektrycznej (EBLOW) lub hydraulicznej (HYBLOW), a także w wersji 

hybrydowej, dostosowanej do specyficznych potrzeb klienta. 

EBLOW 407DL oferuje możliwość produkcji w wielu gniazdach, jak 

ma to miejsce w przypadku maszyn z podwójnym systemem prze-

suwu, jednak z naciskiem na szybkość i oszczędność produkcji 

mniejszych butelek. Elastyczność jest zapewniona dzięki nowo 

opracowanemu zintegrowanemu systemowi szybkiej wymiany 

form, który umożliwia jej wymianę w czasie krótszym niż 15 minut na 

jednostkę zamykania bez użycia narzędzi. 

STM 
Najnowsza rozdmuchiwarka z serii Blue Line 8 HiTech “All Elec-

tric” ma osiem gniazd, nowoczesne systemy oparte na serwo-

mechanizmach i  opatentowane rozwiązania konstrukcyjne. 

Bez żadnych problemów osiąga wydajność 16 000 butelek 

na godzinę. Jest to jedna z  najszybszych liniowych maszyna 

z rozdmuchem dostępnych na rynku. Maszynę rozdmuchową do 

produkcji butelek PET z preform wyróżnia również innowacyjność. 

Maszyny serii Blueline to w pełni automatyczne rozdmuchi-

warki, które mogą być wyposażone w innowacyjne rozwiązania 

oferowane przez Eco Power Innovation System. System odzy-

skiwania powietrza Eco Power jest standardową funkcją tej 
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maszyny do formowania z rozdmuchem, a dla dalszych oszczęd-

ności można ją wyposażyć w  system odzyskiwania powie-

trza Eco Power, który wykorzystuje gorące powietrze pobie-

rane z pieca do wstępnego podgrzewania preform. W maszynie 

Blueline preformy PET poruszają się w  sposób ciągły z  nitką 

skierowaną do góry w  piecu. Seria rozdmuchiwarek Blueline 

charakteryzuje się możliwością zastosowania wielu rozmiarów 

szyjek preform (system MultiFlex), butelki asymetryczne i owalne 

są rozdmuchiwane o  różnych skomplikowanych kształtach, 

o bardzo dużym zakresie objętości od 10 do 12000 ml.

Do maszyn do formowania z rozdmuchiwaniem można dodać 

innowacyjny moduł monitorowania maszyny. Zapewnia bieżącą 

informację zwrotną identyfikującą, czy któraś z części maszyny 

wymaga naprawy.

BRONCO Poland
Firma BRONCO Poland oferuje w pełni automatyczne rozdmu-

chiwarki do butelek i słoików PET z serii BRONCO SUPRA, które 

pracują w każdych warunkach zasilania elektrycznego na świecie, 

nawet w klimacie tropikalnym. Są to jedyne maszyny do produkcji 

PET w Polsce dające możliwość rozdmuchu butelek i słoików na 

bazie preform wykonanych z tworzywa biodegradowalnego PLA. 

Uzyskany w ten sposób produkt jest w pełni biodegradowalny, czyli 

ekologiczny. Konstrukcja rozdmuchiwarek może zostać dopaso-

wana do konkretnych potrzeb klienta, np. w przypadku wytwarzania 

trudnych, asymetrycznych kształtów butelek, jak również dosto-

sowana do warunków u klienta. Rozdmuchiwarki z serii BRONCO 

SUPRA oferują, niespotykany w żadnej innej konstrukcji, szeroki 

zakres pojemności produkowanych butelek od 100 ml do 12,5 litra 

i to na jednej maszynie. Ich wydajności to do 7200 butelek/godzinę 

(maszyna 4-gniazdowa). Są energooszczędne, gdyż ich konstrukcja 

zapewnia niezwykle niski pobór energii w przeliczeniu na 1 butelkę 

oraz niskie zużycie powietrza dostarczanego do form (100 ml). 

Dodatkowo, na życzenie klienta, może zostać zainstalowana opcja 

odzysku powietrza. Połączenie internetowe maszyny z  biurem 

producenta zapewnią jej zdalną diagnostykę, nawet na drugim 

krańcu świata. Rozdmuchiwarki te nie wymagają zatrzymań serwi-

sowych, dlatego też mogą pracować na okrągło przez cały rok. 

Meccanoplastica
Meccanoplastica oferuje m.in. dwustanowiskową rozdmu-

chową maszyny FULL ELECTRIC model HE480/D wyposażoną 

w konfigurację gniazd 4+4. 

W pełni elektryczna maszyna HE480/D (skok wózka 480 mm 

– siła zacisku 12 ton – maks. objętość do 5 litrów) pomyślnie 

przeszła testy u  klienta, producenta tworzywowych pojem-

ników kosmetycznych dla marki VENUS, wykonując opakowania 

dobrej jakości przy ok. 3.000 bph.

https://www.plastnews.pl/katalog


60  PlastNews 6’2022

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 

Wilmington Machinery
Wilmington Machinery opracowuje nowe maszyny do formo-

wania z rozdmuchiwaniem, które będą przeznaczone do produkcji 

wielkoseryjnej jednowarstwowych, trójwarstwowych i barierowych 

opakowań z uchwytem, pojedynczych porcji napojów i opakowań 

chemicznych. Będą one mogły wykonywać kalibrowane wykoń-

czenia szyjek, zintegrowane usuwanie wypływek i obcinanie oraz 

etykietowanie w formie pojemników o pojemności od 6 uncji do 

1,5 galona. Firma zmodernizowała także swoje systemy koeks-

truzji do formowania z  rozdmuchiwaniem rotacyjnym i  innych 

procesów formowania z  rozdmuchiwaniem z  zastosowaniem 

wytłaczania ciągłego. Nowe systemy są dostępne w wersjach 

z funkcją pojedynczego lub podwójnego rękawa dla wszystkich 

rozmiarów pojemników o konstrukcji jedno-, trzy- lub sześcio-

warstwowej. Nowością we  wszystkich maszynach do formo-

wania z rozdmuchiwaniem firmy Wilmington są zaawansowane 

funkcje sterowania. Nowe układy sterowania, oprócz sterowania 

podstawowymi funkcjami temperatury, ciśnienia i programowania, 

mają znacznie bardziej zaawansowane możliwości. Funkcje obej-

mują zdalne rozwiązywanie problemów, tworzenie wykresów 

statystycznej kontroli procesu (SPC), analizę trendów, tworzenie 

wykresów i zintegrowane sterowanie pomocnicze – wszystko na 

dużym, „inteligentnym”, płaskim, kolorowym wyświetlaczu.

ST-Blowmoulding 
Seria maszyn E-Move służy do wytłaczania z  rozdmuchem 

w technologii formowania 3D. Dzięki podciśnieniowemu rozpro-

wadzaniu rękawa po formie maszyny te pozwalają na produkcję 

elementów o złożonych przestrzennie kształtach przy minimalnej 

ilości odpadu technologicznego. Maszyna została zaprojekto-

wana z myślą o niezawodności i ergonomii pracy. Zastosowane 

rozwiązania umożliwiają szybkie zmiany produkcji, a nowoczesne 

ekstrudery pozwalają na wytwarzanie elementów z  poliolefin, 

jak PP i PE, ale również tworzyw technicznych, jak PA6, PA66, 

PA12, TEEE, PPA i PPS. Temperatura pracy może osiągać nawet 

350°C. Nowoczesny system sterowania zapewnia intuicyjna 

obsługę i możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb 

klienta oraz rejestrację wszystkich alarmów i zdarzeń oraz para-

metrów procesowych. Dzięki zastosowanym materiałom i kompo-

nentom najwyższej jakości maszyny ST-Blowmoulding charaktery-

zują się długoletnią bezawaryjną pracą. Funkcje samodiagnostyki 

i zdalnego dostępu serwisowego pozwalają skrócić czas i koszt 

serwisu do minimum. Maja one główne zastosowanie w prze-

myśle samochodowym i produkcji orurowania do urządzeń AGD.

UMS UNILOY
Jedno- i dwustanowiskowe rozdmuchiwarki wahadłowe Uniloy 

(UMS) służą do produkcji butelek, pojemników, części technologicz-

nych i kanistrów o pojemności do 30 litrów. Maszyna wahadłowa 

z ciągłym wytłaczaniem może przetwarzać praktycznie wszystkie 

żywice komercyjne, co pozwala na produkcję dowolnych pojem-

ników, począwszy od opakowań na kosmetyki, skończywszy na 

dużych opakowaniach do zastosowań przemysłowych.

Zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić:

– przyjazność obsługi i możliwość szybkiego rozwiązywania pro-

blemów, co przekłada się na krótszy czas przestoju i dłuższy 

czas produkcji, 

– większy przepływ powietrza, lepsze sterowanie procesami 

i poprawioną odtwarzalność procesu, prowadzące do krót-

szego czasu cyklu, mniejszego współczynnika odpadów i lep-

szej spójności produktów,

– jednorodny rozkład sił zamykania: odtwarzalność spoiny 

i odcięcia, powtarzalna jakość szyjki. 

– zmaksymalizowaną spójność jakości produktu, mniej 

odrzutów

– powtarzalność przy wielu kształtkach wstępnych, lepszy roz-

kład grubości ściany i szybsza zmiana koloru;

– brak zużycia, krótszy czas przestoju, zmniejszone koszty eks-

ploatacyjne

– krótszy czas przestoju, czyli dłuższy czas produkcji.

PET Technologies
Firma PET Technologies wprowadziła na rynek nową gene-

rację elastycznych maszyn do formowania z  rozdmuchiwa-
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NIE TYLKO MASZYNY DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ

Firma oferuje:

– energooszczędne maszyny rozdmuchowe 

KAI MEI jedno- i dwuwózkowe 

z wielokrotnymi głowicami kontynuacyjnymi 

w technologii mono- i wielowarstwowej oraz 

maszyny z głowicami akumulatorowymi dla 

detali do 1500 litrów pojemności,

– formy rozdmuchowe,

– kompletne gniazda produkcyjne dla 

technologii wytłaczania z rozdmuchem,

– wyspecjalizowany oprzęt wspomagający 

i usprawniający proces rozdmuchowy do 

nowych oraz istniejących maszyn,

– pomoc w procesie projektowania detali i form 

rozdmuchowych oraz optymalizacji procesu 

produkcji,

– urządzenia sprawdzające i testujące wyroby, 

roboty etykietujące w formie IML, układy 

zawracania odpadów technologicznych, 

podawania i precyzyjnego przygotowania 

tworzywa, odbioru i automatycznego 

pakowania i paletyzacji gotowych detali, 

– serwis maszyn, części zamienne oraz 

szkolenia w zakresie rozdmuchu,

– pomoc przy odsprzedaży maszyn używanych. 

Firma SATECH  
oferuje maszyny  
i urządzenia  
oraz wsparcie techniczne 
dla firm zajmujących się 
produkcją wyrobów  
metodą wytłaczania 
z rozdmuchem  
oraz opakowań  
z HDPE/PP/LDPE/PETG.

http://www.sa-tech.pl
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niem z rozciąganiem PET, będących częścią istniejącego port-

folio APF-Max. Wydajność waha się w przypadku maszyn na linii 

od 3000 do 14 000 bph, podczas gdy pojemność butelki wynosi 

od 0,1 do 6 l. Pełna linia maszyn APF-Max oferuje uspraw-

niony kształt i  alternatywne kolory, koncepcję modułową oraz 

łatwość w obsłudze, a ponadto ich wymiary są bardziej kompak-

towe. Gama produktów składa się z 3 podstawowych modeli: 

APF-Max 4, APF-Max 6, APF-Max 8 oraz ich modyfikacje. Posia-

dają innowacyjną konstrukcję i przyjazny dla użytkownika interfejs. 

Nawet przy pierwszym uruchomieniu automatyczna maszyna do 

formowania rozdmuchowego APF-Max całkowicie różni się od 

gamy produktów PET Technologies. Seria APF-Max ma konfi-

guracje 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 8-gniazdowe. Pojęcie „elastyczności” 

w zakresie serii APF-Max firmy PET Technologies oznacza że:

– za pomocą tej samej maszyny można na przykład wyprodu-

kować zarówno butelki 100 ml na środki dezynfekujące, jak 

i słoiki z szeroką szyjką o pojemności 1 litra.

– można kupić model 4-gniazdowy o  wydajności 7000 bph, 

a  następnie osiągnąć 14000 bph. Wystarczy zamontować 

dodatkowe giazda i dokonać odpowiednich zmian w grzaniu.

– możliwy jest szeroki zakres formatów butelek, od 100 ml do 

6 l. Na przykład model APF-Max 5, przeznaczony do produkcji 

butelek o pojemności do 2 litrów, ma pięć gniazd. Gdy użytkownik 

decyduje się na przejście na butelki o pojemności 1 galona, urzą-

dzenie jest ponownie dostosowywane do trzech gniazd.

– Cała seria APF-Max jest wyposażona w opcję napełniania na 

gorąco, co stanowi dodatkową zaletę w stosunku do cech 

opisanych powyżej.

– Rozdmuchiwarki są wyposażone w podwójny system odzy-

skiwania powietrza, który pokrywa zapotrzebowanie na niskie 

ciśnienie i ciśnienie wstępnego rozdmuchu. 

Elastyczność rozdmuchu APF-Max dotrzymuje kroku systemowi 

szybkiej wymiany form. Koncepcja sprzętu pozwala na użycie 

wielu zestawów form do szerokiej gamy butelek PET w krótkim 

czasie. Serwonapędy zapewniają bardziej precyzyjne pozycjono-

wanie wraz z dużą prędkością, stabilną prędkością przenośnika 

nagrzewnicy i procesem nadmuchu. Rozdmuchiwarka APF-Max 

jest wyposażona w specjalny system krótkofalowego ogrzewania 

bliskiej podczerwieni (NIR). Nie jest to powszechna metoda na 

rynku formowania z rozdmuchiwaniem PET, chociaż ogrzewanie 

preform jest bardziej wydajne, zużywa mniej kilowatów. 

SIDE
Jedną z  maszyn oferowanych przez firmę Side jest nowa 

wersja rozdmuchiwarki SIDE-2002eG-XL, która jest odpo-

wiednim rozwiązaniem do produkcji pojemników jednorazowych 

do układania w  stosy do 25 litrów. Nowa 2-gniazdowa maszyna 

do formowania z  rozdmuchem może osiągnąć wydajność do 

1200 bph w opakowaniach o pojemności 5 galonów. Ponadto 

specjalna konfiguracja maszyny rozdmuchowej z  jedną linią 

grzania dla każdego gniazda, regulowaną we wszystkich jej pozy-

cjach i poziomach, pozwala na znaczną redukcję masy, posu-

wając się nawet do wyprodukowania 4-galonowych pojemników 

o wadze zaledwie 195 g. Z drugiej strony warto również wspo-

mnieć, że model 2002eG-XL może być wyposażony w opcje 

niskiego zużycia z  systemem odzyskiwania powietrza, formą 

niskociśnieniową, z  nadmuchem o ciśnieniu do 20-22 barów, 

a  także nowy piec z  lampami o  niskim zużyciu energii, co 

zmniejsza zużycie energii elektrycznej pieca nawet o 20%.

Petpoint Automation
Rozdmuchiwarka preform PET SBM3003E to maszyna w pełni 

elektryczna. Posiada precyzyjną kontrolę ruchów, cechuje ją 

szybkie przezbrajanie, duża elastyczność i większa wydajność 

dzięki zastosowaniu serwonapędów. Posiada preferencyjne 

grzanie, które umożliwią produkcję skomplikowanych kształtów 

opakowań, większą swobodę designu, produkcję opakowań 

o  lepszych właściwościach fizycznych, tzn. lepsza jakość, 

dystrybucja i oszczędność materiału. 

Inne cechy maszyny to: 

– różnorodność możliwych szyjek gwintów – od standardowych 

do specjalnych,

– pozycjonowanie gwintu nawet bez znaczników w preformie,

– technologie Heat Set’ do produkcji opakowań o podwyższonej 

temperaturze rozlewu produktów (soki, napoje, keczupy itd.). I
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62  PlastNews 6’2022

maszyny i urządzenia

41Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2015

Pionier na krajowym rynku maszyn rozdmuchowych 

do wytwarzania butelek i słoików PET – firma  

BRONCO POLAND – wciąż doskolani 

konstrukcje swoich urządzeń, wychodząc naprzeciw 

zmieniającym się trendom i rynkowym oczekiwaniom 

zarówno w kontekście wydajności, nowych propozycji  

opakowań, jak i efektywności energetycznej  

w procesie produkcyjnym. Nasze maszyny pracują  

w ponad 50 krajach na wszystkich kontynentach.  

Jesteśmy też producentem wysokiej jakości form  

rozdmuchowych.  

BRONCO POLAND

ul. Gdyńska 131 C, 62-004 Czerwonak

tel kom. 604 794 556, tel. 61 65 30 808

e-mail: bronco@broncopoland.com

e-mail: bronco.poland@op.pl

Formy 
rozdmuchowe

www.broncomachines.com

http://www.broncomachines.com
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Rozdzielacze wody są sercem obiegów chłodzących – 

zapewniają, że temperatura w formie zawsze spełnia wyma-

gania procesu, monitorując i  regulując natężenie przepływu. 

Firma Single Temperiertechnik wprowadza teraz inteligentną 

innowację dla użytkowników: nowy rozdzielacz wody SFC – 

skrót SFC oznacza smart flow control – jest pierwszym tego typu 

urządzeniem, które słusznie nosi miano „smart”. 

Wewnętrzna inteligencja sterowania 
rozdzielaczy wody SFC 

Rozdzielacz wodny wykorzystuje inteligencję regulatora Single 

Smart Controller poprzez połączenie bloku hydraulicznego 

z jednostką sterującą temperaturą. Dzięki temu rozdzielacz wody 

SFC jest kompatybilny z OPC-UA i w pełni zintegrowany z Single 

Smartline, a tym samym z systemem sterowania modułów regu-

lacji temperatury. Zaletą integracji jest to, że regulator temperatury 

i rozdzielacz wody są ze sobą skoordynowane. Na przykład system 

kontroli temperatury reguluje prędkość pompy, gdy rozdzielacz wody 

wykryje zmniejszające się zapotrzebowanie na wodę. Oddzielny 

sterownik zapisuje parametryzację po jej wprowadzeniu i zachowuje 

ją nawet wtedy, gdy użytkownik zmieni podłączony termostat.

Różne warianty zapewniają elastyczność
W przypadku wariantu natynkowego rozdzielacz wody 

SFC jest montowany bezpośrednio na termostacie tempera-

tury. Dzięki temu uzyskano bardzo zwartą konstrukcję ogólną. 

Oddzielna wersja jest odpowiednia dla różnych termostatów 

Single z  regulatorem SSC. Rozdzielacz wody jest zamonto-

wany w pobliżu formy, ale nadal jest sterowany przez urządzenie. 

Wariant samodzielny to rozwiązanie zapewniające maksymalną 

elastyczność – ma on własny układ sterowania i może być obsłu-

giwany przez dowolną jednostkę regulującą temperaturę. 

WYSOCE ZINTEGROWANE I INTELIGENTNE

Rozdzielacz wody SFC Smart 
Flow Control może być stosowany 
w temperaturze do 160°C

Specjalista w dziedzinie regulacji temperatury, firma Single Temperiertechnik, wprowadza na rynek 
Smart Flow Control, pierwszy „inteligentny” rozdzielacz wody w systemie regulacji temperatury. Kon-
cepcja modułowa umożliwia realizację szerokiego zakresu zadań i jest w pełni zintegrowana z syste-
mem regulacji temperatury. System, zbudowany z precyzyjnych i wytrzymałych komponentów, zapew-
nia wysoką stabilność procesu – co ostatecznie poprawia jakość detali i zmniejsza ilość odpadów.
 

  Rozdzielacz wody Single SFC – wariant natynkowy

  Rozdzielacz wody Single SFC – wariant wolnostojący

  Rozdzielacz wody Single SFC – blok rozdzielacza



64  PlastNews 6’2022 65  PlastNews 6’2022

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych Artykuł promocyjny

Master Colors Sp. z o.o. I ul. Wędkarzy 5 I 51-050 Wrocław
tel.: (71) 350 05 25 I biuro@mastercolors.com.pl I www.mastercolors.com.pl

Dostępne są warianty z temperaturą medium 120°C i 160°C. 

Dzięki modułowej budowie można stworzyć ponad 2000 konfi-

guracji, co pozwala na dokładne dopasowanie systemu do 

potrzeb użytkownika i wykonywanego zadania. System stero-

wania rozdzielacza wody wyświetla wszystkie istotne dane, takie 

jak temperatura i natężenie przepływu dla danego obiegu. Użyt-

kownik może również edytować oznaczenia bloków rozdzielają-

cych i obwodów w systemie. 

Modułowy rozdzielacz wody SFC 
umożliwia indywidualne dopasowanie  
do potrzeb

Rozdzielacz wody SFC jest również elastyczny, jeśli chodzi 

o  wielkość i  złożoność projektu. System jest dostępny 

w  wersjach z  czterema, sześcioma lub ośmioma obiegami 

wody. Jeśli użytkownik połączy ze sobą 2 bloki ośmiohydrau-

liczne, system może obsłużyć nawet do 16 obwodów. Podobnie 

możliwy jest rozdzielacz wody SFC 12 (2 bloki po 6 sztuk) lub 

SFC 14 (1 blok po 6 sztuk i 1 blok po 8 sztuk). Każdy obwód 

jest monitorowany i  opcjonalnie sterowany za pomocą solid-

nych elementów o  wysokiej jakości. Gwarantują one wysoką 

stabilność procesu dzięki dokładnemu pomiarowi temperatury 

i przepływu. Dzięki rozdzielaczowi wody SFC użytkownik tworzy 

podstawy dla lepszej jakości detali przy niskiej ilości odpadów.

Inteligentny układ sterowania pompą dostosowuje pręd-

kość obrotową dokładnie do danego zapotrzebowania. Jest 

to niebagatelny czynnik, zwłaszcza jeśli chodzi o  rozsądne 

wykorzystywanie zasobów: inteligentna regulacja pręd-

kości pozwala zaoszczędzić do 70% energii. Ponadto dobra 

i pełna izolacja bloku hydraulicznego zmniejsza straty ciepła. 

W  rozwiązaniu dodatkowym zastosowano również węże 

izolowane. Sterowanie za pomocą silnika umożliwia różne 

tryby pracy.

Wytrzymała konstrukcja zapewnia 
stabilną pracę ciągłą

Rozdzielacze wody SFC zostały zaprojektowane z  myślą 

o  trwałym i niezawodnym użytkowaniu w warunkach przemy-

słowych. W tym celu są one wyposażone w solidne, mosiężne 

bloki. Czujniki i siłowniki pochodzą od sprawdzonych, znanych 

producentów europejskich. Systemy mają solidną konstrukcję 

z obudową z blachy stalowej. Instalacja elektryczna i  prowa-

dzenie kabli są również ukryte i odporne na zachlapanie. Izolacja 

termiczna zapewnia niskie straty temperatury.

Wyraźne korzyści dla użytkownika
Korzyści dla użytkownika są oczywiste. Firma Single Tempe-

riertechnik oferuje systemy regulacji temperatury i rozdzielacze 

wody z jednego źródła. Precyzyjne i wytrzymałe elementy trwale 

zapewniają wysoką stabilność procesu, a  inteligentny system 

sterowania zapewnia przejrzystość kontroli procesu i najlepszą 

możliwą wydajność energetyczną. Inte-

gracja z  systemem regulacji temperatury 

oraz modułowa konstrukcja umożliwiają 

ekonomiczną realizację różnych rozwiązań 

dla każdego zastosowania. I

  Rozdzielacz wody Single SFC – wariant oddzielny

http://www.mastercolors.com.pl
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System 
termowizyjny  
– IR-Plexper

W obliczu globalnej konkurencji firmy zajmujące się formowaniem wtrysko-
wym są pod ciągłą presją konieczności redukcji kosztów produkcji.
Aby spełnić te wymagania, konieczne są krótkie czasy rozruchu, szybkie doj-
ście do właściwego, stabilnego procesu wtrysku z krótkim czasem cyklu.
Odpowiedzialność za osiągnięcie takich efektów spoczywa na instalato-
rach, ustawiaczach procesów oraz pracownikach działu zapewnienia i kon-
troli jakości.
Czas cyklu ma decydujący wpływ na koszty jednostkowe elementów wtry-
skiwanych.
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W celu skrócenia czasu cyklu, a tym samym zredukowania kosztów, ważne jest, aby znać na bieżąco aktualny 

stan temperatury wtryskiwanego elementu jeszcze będącego w formie wtryskowej.

Technika IR-Plexpert
Nowa metoda określania temperatury jest oferowana przez technologię podczerwieni IR-Plexpert.

Zaletą tej techniki jest szybkość odczytu, możliwość jednoczesnego odczytu parametrów na dużej powierzchni 

oraz fakt, że jest to metoda bezdotykowa.

W celu realizacji pomiaru, w pobliżu formy znajduje się przemysłowa kamera termowizyjna, zwykle skierowana 

w stronę części ruchomej formy.

Gdy forma jest otwarta, temperatura powierzchni formowanej wyrobu jest rejestrowana i analizowana w ciągu 

0,5 s.

W przeciwieństwie do pomiaru kontaktowego, nie ma to wpływu na uformowaną część jako obiektu pomiaro-

wego. Pomiar jest zatem bardzo dokładny i powtarzalny. Badania za pomocą systemu termicznego IR-Plexpert 

wykazały, że w około 80% wszystkich badanych procesach wtrysku elementów w oparciu o standardowe pomiary 

temperatury temperatura podczas odformowania była zbyt niska.

Oznacza to, że czas chłodzenia został wybrany zbyt długo w 80% wszystkich przypadków, a  tym samym 

wzrosły jednostkowe koszty pojedynczego wtryskiwanego wyrobu.

Oprócz informacji o aktualnej temperaturze odformowania, mamy natychmiastową informację w przypadku 

miejscowego przekroczenia zalecanej temperatury (tzw. hotspoty).

Nagrzewanie słabo schłodzonych rdzeni oraz obniżenie wydajności termostatowania formy można wykryć 

bezpośrednio za pomocą systemu termowizji IR-Plexpert.

IR-ThermalSystem jest zaprojektowany jako system klient-serwer i dlatego może zostać zintegrowany z istnie-

jącą strukturą sieci produkcji. Prosty dostęp do ustalonych danych możliwy jest również za pośrednictwem prze-

glądarki w intranecie firmy. Dzięki zastosowaniu systemu termowizyjnego IR-Plexpert otrzymujemy bardzo duże 

możliwości szybkiej optymalizacji procesu wtrysku i nową wizję kontroli termicznej w produkcji metodą wtrysku.

Systemy termowizyjne IR-Plexpert są dostępne w różnych wersjach optyki, rozdzielczości, ogniskowej obiek-

tywu oraz rozbudowy systemu dołączonego oprogramowania. Klient ma możliwość dopasować system 

IR-Plexpert do swoich potrzeb technicznych i możliwości budżetowych.

VGT oferuje również usługę serwisową w zakresie analizy termowizyjnej oraz możliwość wypożyczenia urzą-

dzenia IR-Plexpert do testu. I

http://www.vgt.com.pl
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Obrazowanie termowizyjne za pomocą kamer termowizyj-

nych rozszerza „widzialne” widmo ludzkiego oka, wyko-

nując pracę, której oko nie może. Ludzkie oko jest w  stanie 

uchwycić tylko określone zakresy światła i  jest również ograni-

czone w swojej zdolności do wychwytywania pewnych szyb-

kich ruchów. Wszystko na świecie o temperaturze powyżej zera 

absolutnego emituje pewien poziom ciepła, który można wykryć 

i zmierzyć. Krótkie, intensywne długości fal światła i długie, wolne 

długości fal są poza naszymi możliwościami. W  tym miejscu 

kamery na podczerwień i  obrazowanie termowizyjne mogą 

wypełnić luki w  ludzkim wzroku. Energia cieplna ma znacznie 

dłuższą długość fali niż światło widzialne. 

Jak to działa?
Kamera termowizyjna funkcjonuje na zasadzie przetwa-

rzania niewidzialnego dla oka promieniowania podczer-

wonego. Oko ludzkie działa w  zakresie 0,38 do 0,78 um, 

podczas gdy urządzenia termograficzne pracują zasadniczo 

w dwóch zakresach długości fal: 2-5 um (kamery krótkofa-

lowe) lub 7,5 do 14 um (kamery długofalowe). Promieniowanie 

emitowane przez obiekty znajdujące się w  polu widzenia 

kamery przetwarzane jest najpierw na sygnał elektryczny, 

który następnie na obraz (termogram) wyświetlany jest na 

ekranie urządzenia zwanego powszechnie kamerą termo-

wizyjną. Urządzenie składa się z układu optycznego (obiek-

tywu), detektora promieniowania podczerwonego (przy czym 

może to być detektor pojedynczy, linijka lub matryca detek-

torów wraz z  układem chłodzenia), elektronicznego toru 

wzmacniania, przetwarzania i wizualizacji. Detektory podczer-

wieni używane w kamerach mają postać matryc pojedynczych 

detektorów (pikseli) oznaczanych symbolem FPA (ang. Focal 

Plane Array). Na podstawie odczytu z  matrycy detektorów 

pikseli detektor wytwarza rodzaj sygnału elektrycznego, 

który zmienia się zależnie od intensywności padania na niego 

promieniowania podczerwonego. Promieniowanie podczer-

wone ma większą energię i można je wykrywać z większych 

odległości niż promieniowanie widzialne, można powiedzieć 

że jest promieniowaniem „cieplejszym” niż promieniowanie 

widzialne. W  skrócie wyżej wspomniany sygnał elektryczny 

jest przekształcany do postaci cyfrowej i takim widzimy go na 

wyświetlaczu kamery. Każda kamera termowizyjna charakte-

ryzuje się określonym polem widzenia (FOV – Field of view), 

które zazwyczaj waha się w granicach od 6° (dla obiektywów 

teleskopowych) do 48° (dla obiektywów szerokokątnych).

Zazwyczaj kamery termowizyjne dostarczane są z  optyką 

o  polu widzenia ok. 26° (rozwiązanie odpowiednie dla więk-

szości zastosowań). Zmiana szerokości pola widzenia niesie za 

sobą również zmianę wymiarów pola obserwowanego przez 

pojedynczy piksel. Należy zaznaczyć, że zmiana pola widzenia 

kamery termowizyjnej nie wpływa w  żaden sposób na zdol-

ność odbierania promieniowania podczerwonego przez detektor 

podczerwieni zainstalowany w urządzeniu. 

Zastosowanie termowizji w przemyśle
Możliwości zastosowań i  znaczenie termowizji w przemyśle 

najlepiej obrazuje popularne powiedzenie, że „w przyrodzie 

wszystko, co się ma zepsuć, najpierw staje się gorące”. Dlatego 

też termowizja znalazła szerokie zastosowanie w przemyśle. 

Metody dotykowe i bezdotykowe są niewiarygodne, ponieważ 

nie można ich zastosować bez przerywania ciągłości procesu. 

Błąd pomiaru w  przypadku pomiarów ręcznych jest duży, 

a w konsekwencji może prowadzić do wyciągnięcia błędnych 

wniosków. Termowizja jet technika nieinwazyjna i  „bezkon-

taktowa” umożliwia zdalną kontrolę urządzeń i  instalacji oraz 

Termowizja – zastosowanie 
w przetwórstwie tworzyw

Termowizja jest bardzo przydatna w badaniach mających na celu wykrycie źródeł nadmiernych strat 
ciepła, co ma bardzo istotne znaczenie dla uzyskania wysokiej efektywności energetycznej proce-
sów produkcyjnych. A gdzie w przetwórstwie tworzyw sztucznych znajduje ona zastosowanie? Jakie 
nowości w zakresie kamer termowizyjnych zostały wprowadzone na rynek?

Mia Walasek
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OBRAZ TERMOWIZYJNY to w rzeczywistości mapa rozkładu temperatury na powierzchni 

badanego obiektu, która powstaje dzięki rejestracji kamerą termowizyjną energii 

promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez to urządzenie w paśmie 

podczerwieni. Kamera termowizyjna pozwala zobrazować w kolorze nawet niewielkie różnice 

temperatury kontrolowanego urządzenia. Tworzą one zróżnicowaną paletę barw widocznych 

dla oka ludzkiego, umożliwiając w ten sposób ich rozpoznanie ze znaczną precyzją, mimo że 

w rzeczywistości matryca kamery termowizyjnej rejestruje widmo podczerwone, a więc „kolory” 

niewidoczne dla ludzkiego oka. 

szybką lokalizację usterek, bez konieczności wyłączania pracu-

jących urządzeń. Przy użyciu kamery termowizyjnej dokonuje się 

w ułamku sekundy skanu temperatury całej badanej powierzchni. 

W  związku z  tym relacje pomiędzy punktami pomiarowymi 

są podane z  dużą dokładnością. Ponadto pomiar trwa tylko 

kilka sekund i można go realizować w cyklu produkcyjnym bez 

konieczności przerywania owego cyklu. 

Przemysł tworzyw sztucznych
Temperatura w procesie przetwarzania tworzyw sztucznych 

jest jednym z kluczowych parametrów, decydujących o popraw-

ności wykonania i  jakości wyrobu końcowego. Bezdotykowe 

pomiary temperatury z wykorzystaniem kamer termowizyjnych 

stanowią bardzo efektywną metodę monitorowania i kontroli nad 

całym procesem produkcyjnym.

W branży tworzyw sztucznych wykonanie zdjęcia termowi-

zyjnego prowadzi do jednoznacznego przedstawienia rozkładu 

temperatur, np. w  formie i określenia zbyt ciepłych miejsc, co 

w konsekwencji wpływa na poprawę jakości wyrobu, skrócenie 

czasu cyklu oraz wyznaczenie węzłów termicznych w  formie 

i  zoptymalizowanie układu chłodzenia. Na różnych etapach 

procesu produkcyjnego, takich jak proces formowania wtrysko-

wego lub termoformowania, należy monitorować i analizować 

kilka różnych zakresów temperatur, aby zapewnić wysoką jakość 

produktu z  tworzywa sztucznego. Gdzie mają zastosowanie 

takie kamery? Otóż:

– Po pierwsze – przy monitorowaniu procesu termoformowania 

w celu uniknięcia miejscowego spalania i powstawania pęk-

nięć, gdyż tutaj jednolita temperatura materiału ma kluczowe 

znaczenie. 

– Po drugie – przy monitorowaniu procesu wtrysku, aby uniknąć 

deformacji elementu podczas formowania wtryskowego. Mie-

rząc temperaturę wypraski podczas otwierania formy, można 

wykryć nadmierną lub niedostateczną temperaturę (gorące 

punkty, zimne punkty) i dostosować temperaturę formowania 

w czasie.

– Po trzecie – przy formowaniu wtryskowym z  rozdmuchem 

(np. produkcja butelek PET) preforma z politereftalanu ety-

lenu (część wtryskiwana) jest podgrzewana i  formowana za 

pomocą sprężonego powietrza. Aby monitorować tempera-

turę preformy w różnych punktach zalecane jest użycie kamery 

termowizyjnej.

– Po czwarte – przy produkcji folii do opakowań. System ska-

nowania termowizyjnego umożliwia operatorom procesu 

odpowiednie reagowanie i  ustawienie właściwych tempe-

ratur materiału wsadowego. Po zauważeniu nadmiernego 

Źródło: FLIR
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schładzania się krawędzi arkusza folii względem jego części 

środkowej (np. na skutek strat ciepła) operator ma możli-

wość zwiększenia temperatury masy polimerowej w odpo-

wiednich przewodach tłoczących. W ten sposób może na 

bieżąco wyrównywać poziom temperatur na całej szero-

kości arkusza folii.

– Po piąte – dzięki kamerom na podczerwień można zapewnić 

dobrą jakoś powlekania folii i innych materiałów, dzięki termo-

wizji monitorowanie takich powłok jest nieniszczące i zauto-

matyzowane, ulega skróceniu kontrola procesu in-line i offline 

pozwala uniknąć kosztownych odrzutów. Zastosowanie 

kamer na podczerwień i aktywnego wzbudzenia – np. metodą 

reflektograficzną – umożliwia nieniszczące i  synchroniczne 

monitorowanie procesu, aby zapewnić, że powłoki te są 

wolne od wad natychmiast po ich nałożeniu. W procesie moż-

liwe jest np. badanie jednorodności i  ilości powłok ciekłych, 

takich jak powłoki wodne, olejowe i adhezyjne. Ponadto za 

pomocą termografii można badać właściwości różnych 

powłok funkcjonalnych wykonanych z  materiałów organicz-

nych i nanomateriałów.

– Po szóste - branże zajmujące się niebezpiecznymi i szkodli-

wymi materiałami chemicznymi mogą skorzystać na kamerach 

na podczerwień, które pomagają wykrywać przepływ ciepła 

wynikający z  procesów chemicznych. Obrazowanie termo-

wizyjne ułatwia uchwycenie i  pomiar rozkładu temperatury 

z większą dokładnością, a także umożliwia analizę reakcji che-

micznych w całym łańcuchu procesowym. 

– Po siódme – kamery termowizyjne można wykorzystywać 

do testowania materiałów. Wszystko na tym świecie emi-

tuje podczerwień, dopóki ich temperatura jest powyżej 

zera bezwzględnego, dlatego też możliwe jest nieniszczące 

badanie materiałów za pomocą podczerwieni. Można reje-

strować pomiary i odczyty z dowolnej powierzchni, na której 

ma miejsce ogrzewanie lub chłodzenie. Wykorzystanie 

kamer termowizyjnych do obrazowania termowizyjnego 

w tych warunkach jest nie tylko nieniszczące, ale również 

nieinwazyjne.

Co nowego na rynku termowizji?
Kamery Optris
Nowa kompaktowa kamera termowizyjna Optris Xi 410 łączy 

w sobie wszystkie zalety kamer termowizyjnych i termometrów 

na podczerwień. Xi 410, ma szybki interfejs Ethernet i może być 

zasilana przez PoE. Pozwala to na prostą instalację, nawet przy 

dużej odległości od komputera. Wbudowana funkcja wyszuki-

wania gorących punktów może służyć do pomiaru poruszają-

cych się obiektów, bez konieczności zmiany położenia kamery. 

Jeśli połączenie sieciowe zostanie przerwane lub jeśli podłą-

czony komputer ma problem, kamera natychmiast przełącza 

się w autonomiczny tryb autonomiczny, który zapewnia ciągły 

pomiar. W  ten sposób zachowana jest niezawodność wykry-

wania problemów. Dzięki tej unikalnej funkcji, Xi 410 jest odpo-

wiedni do wszystkich zastosowań związanych z  bezpieczeń-

stwem, związanych z  zapobieganiem pożarom, wykrywa-

niem krytycznych punktów zapalnych, monitorowaniem urzą-

dzeń przemysłowych i wszelkiego rodzaju magazynowaniem. 

Podobnie jak zwykłe w serii Xi, Xi 410 jest również wyposażona 

w elektryczny silnik do wygodnego ustawiania ostrości na odle-

głość za pomocą bezpłatnego oprogramowania PIX Connect. 

Xi 410 jest skalibrowana do pomiaru temperatury w zakresie od 

-20 do 900°C. Rozdzielczość kamery to 384x240 pikseli przy 

częstotliwości 25 Hz.

Inną serią kamer termowizyjnych firmy Optris jest seria PI, która 

znajduje zastosowanie w branży przetwórstwa tworzyw sztucz-

nych. Skanowanie obrazu z częstotliwością 120 Hz pozwala na 

wykrycie maksymalnej temperatury komponentów bezpośrednio 

po separacji, gdzie może wystąpić gwałtowna zmiana tempera-

tury. W zależności od osiągniętych wartości temperatury, czas 

procesu może być odpowiednio wydłużony lub skrócony. 

PYROVIEW od DIAS Infrared
Obecnie maszyny i procesy w zakładach przemysłowych są 

często monitorowane za pomocą kamer – zarówno w zakresie 

widzialnym, jak i w bliskiej podczerwieni. Dzięki konfigurowal-

nemu koderowi strumienia czasu rzeczywistego (RTSP) obrazy 

w podczerwieni z kamer termowizyjnych PYROVIEW firmy DIAS 

Infrared można teraz łatwo podłączyć do istniejącej technologii 

monitorowania.

Umożliwiają one bezkontaktowy pomiar temperatury 

w  szerokim zakresie zastosowań przemysłowych i  nie tylko. 

W zależności od wymagań dostępny jest szeroki wybór rozdziel-

czości, zakresów widmowych i  temperaturowych, wariantów 

obudów i soczewek.

Konfigurowalny koder strumienia czasu rzeczywistego (RTSP) 

w formacie H.264 został teraz zintegrowany z pakietami opro-

gramowania DIAS PYROSOFT Professional/Professional I/O 

i  PYROSOFT Automation/Automation SC, które są istotne 

dla technologii pomiarów procesowych. Dzięki temu kode-

rowi obrazy w  podczerwieni z  kamer termowizyjnych PYRO-

VIEW mogą być zintegrowane z dowolnym strumieniem wideo. 

Enkoder wykorzystuje także enkodery sprzętowe istniejące 

w komputerze PC i tylko w niewielkim stopniu obciąża procesor. 

Wszystkie dodatkowe informacje wyświetlane na oryginalnym 

obrazie w  podczerwieni, takie jak obszary zainteresowania 

(ROI) lub wyświetlane temperatury, są przesyłane strumieniowo. 

Istnieje również możliwość podłączenia kilku stacji pomiarowych. 

W celu przeprowadzenia indywidualnej oceny obrazy mogą być 

przesyłane strumieniowo do systemu przetwarzania obrazu na 

dalszym etapie.

System TPMS od Emitted Energy
System termicznego monitorowania procesu (TPMS) firmy 

Emitted Energy to kompletne rozwiązanie, wykorzystujące 

zintegrowane systemy obrazowania termicznego. Może się 
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łączyć się ze sterownikami PLC i dzięki temu komunikować się 

z maszynami, uzyskując w ten sposób kontrolę nad procesem, 

zapobiegając niepożądanym problemom. Wykorzystując 

kamery termowizyjne FLIR na podczerwień, systemy te dostar-

czają wiarygodnych informacji, umożliwiając optymalizację 

potrzeb w zakresie jakości. 

Przykładowo, dzięki systemowi monitorowania procesów 

termicznych firmy Emitted Energy, wykorzystującemu kamery na 

podczerwień (IR) Teledyne FLIR, przez cały czas trwania procesu 

rozdmuchu można monitorować temperaturę rękawa. Informacje 

te są przesyłane do SPC/SQC w celu kontroli jakości produktu.

Seria kamer Exx firmy FLIR
Kamery z serii Exx mogą wykrywać anomalne gorące punkty 

w  maszynach, takie jak przegrzane łożysko, które może 

wymagać smarowania lub wymiany, lub wadliwe złącze elek-

tryczne w  układzie silnika. W  przemyśle tworzyw sztucznych 

urządzenia to mogą służyć do weryfikacji temperatury form 

wtryskowych lub kontroli procesu chłodzenia wypraski w celu 

kontroli jakości. Seria Exx to kamery termowizyjne o  rozdziel-

czości od 320×240 aż do 640×480. Modele: E96, E86, E76 

i E54 zostały wyposażone w opracowaną przez firmę techno-

logię UltraMax, zwiększającą 4x rozdzielczość zdjęć termowizyj-

nych. Praca z kamerą jest łatwa dzięki sprawdzonej i wytrzymałej 

konstrukcji w połączeniu z intuicyjnym interfejsem. Wbudowany 

dalmierz laserowy zapewnia wyraźne ogniskowanie potrzebne 

do dokładnego pomiaru temperatury. Przykładowo kamera 

termowizyjna FLIR E96 jest pierwszą kamerą z uchwytem pisto-

letowym o rozdzielczości termicznej detektora 640×480 pikseli, 

dzięki czemu można diagnozować niebezpieczne obiekty pod 

napięciem, bezpiecznie i  szybko diagnozować awarie elek-

tryczne i mechaniczne. 

Wcześniej zaplanowane trasy mogą poprawić wydajność 

pomiarów, pomagając użytkownikom w  logicznym spraw-

dzaniu dziesiątek celów elektrycznych i mechanicznych oraz 

utrzymywaniu uporządkowanych danych i raportów z inspekcji. 

Umożliwia to seria Exx dzięki wbudowanemu trybowi trasy 

inspekcyjnej FLIR. Trasa inspekcji zawiera wstępnie zdefinio-

waną listę celów, które są zorganizowane w celu uzyskania 

maksymalnej wydajności. Ta lista jest najpierw tworzona 

w FLIR Thermal Studio Pro za pomocą wtyczki FLIR Route 

Creator, a następnie ładowana do kamery. Dzięki temu, że nic 

nie zostanie pominięte i wszystkie wyniki inspekcji są uporząd-

kowane od samego początku, ten pakiet oprogramowania 

do inspekcji FLIR przyspiesza ankiety, poprawia organizację 

i upraszcza raportowanie. 

Kamery InfraTec z serii VarioCAM High 
Definition i ImageIR

Różnorodność modeli kamer z  serii VarioCAM High Defi-

nition i ImageIR jest coraz większa. VarioCA Hdx to dodatkowy 

wariant niechłodzonych kamer mikrobolometrycznych, który 

jest przeznaczony przede wszystkim do użytkowników zwra-

cających uwagę na cenę i wykonujących uniwersalne zadania 

pomiarowe i kontrolne. Obejmuje on linie wyposażenia „head” 

do rozwiązań stacjonarnych oraz „inspect” i „research” do zasto-

sowań mobilnych. Oprócz wydajnych detektorów w  formacie 

(640×480) pikseli IR, posiadają kolorowe wyświetlacze 5,6” TFT 

o rozdzielczości (1 280×800) pikseli oraz zintegrowany, bardzo 

światłoczuły aparat cyfrowy 8 MP. 

Seria kamer ImageIR została również wzbogacona o dwa 

nowe modele. Podczas gdy w modelu ImageIR 4300 zasto-

sowano chłodzone detektory fotonowe FPA w  formacie 

(320×256)  pikseli IR, w  modelu ImageIR 7300 jest to 

(640×512) pikseli IR. W  obu przypadkach osiągana jest 

częstotliwość odświeżania do 530 Hz. Rozdzielczość tempe-

raturowa 0,02 K lub 0,025 K świadczy o  termografii na 

najwyższym poziomie. 

Kamery VarioCAM High Definition znalazły zastosowanie do 

pomiarów temperatury w procesie wtryskiwania. Wysoka często-

tliwość odświeżania (do 60 Hz) tej serii zapewnia precyzyjne 

otrzymywanie obrazów termicznych w  dokładnie określonym 

czasie. Ponadto, dzięki integracji stacjonarnych systemów 

kamer na podczerwień, takich jak VarioCAM HD, z procesami 

produkcyjnymi, możliwa jest regulacja temperatury formy wtry-

skowej w przypadku odchyleń temperatury. 

Temperatura stanowi ważny aspekt jakościowy w procesie 

produkcji cienkich folii z  tworzyw sztucznych. Pomiar ten 

można przeprowadzić bezdotykowo, stosując kamerę na 

podczerwień. Należy jednak zwrócić uwagę na wysoką prze-

zroczystość folii z  tworzyw sztucznych. Rozwiązaniem tego 

problemu są specjalne systemy kamer na podczerwień firmy 

InfraTec z serii kamer ImageIR, które mogą być wyposażone 

w filtry spektralne i dzięki temu są w stanie odfiltrować promie-

niowanie tła. Te systemy kamer na podczerwień charaktery-

zują się także wysoką częstotliwością odświeżania obrazu, 

wynoszącą ponad 10 KHz, szczególnie w  przypadku reje-

strowania szybkich procesów wytłaczania z dokładnością do 

każdego szczegółu.

Podsumowanie
W przypadku kamer termowizyjnych modyfikacje technolo-

giczne są w dużej części powiązane z postępami w obszarze 

elektroniki, algorytmiki, ze wzrostem możliwości komunikacyj-

nych i  generalnie cyfryzacją. Rozwój przetworników podczer-

wieni i  kamer ma charakter ewolucyjny i  pozwala na zwięk-

szanie rozdzielczości uzyskiwanych obrazów przy zmniejszaniu 

kosztów zakupu urządzeń. 

W nowoczesnych zakładach przemysłowych procesy 

i maszyny są monitorowane za pomocą wielu kamer w zakresie 

wizualnym i  bliskiej podczerwieni. Nie można wykluczyć, że 

kolejnym krokiem w  rozwoju zastosowań termowizji w prze-

myśle będzie wyeliminowanie czynnika ludzkiego z  całego 

procesu sterowania produkcją. Opracowane zostaną skuteczne 
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algorytmy automatycznego sterowania i  doboru właściwych 

nastaw urządzeń przemysłowych, tworząc nowy etap w proce-

sach sterowania i przyczyniając się do zwiększenia niezawod-

ności działania systemów automatycznego sterowania proce-

sami przemysłowymi. Jedną z  największych zalet używania 

kamery na podczerwień do weryfikacji procesu i  rozwiązy-

wania problemów jest bezkontaktowy aspekt pozyskiwania 

danych. Biorąc pod uwagę, że kamery na podczerwień mogą 

nie tylko pokazać ludziom rzeczy, których nie można zobaczyć 

gołym okiem, mogą również badać procesy, których nie można 

właściwie zobaczyć lub przeanalizować gołym okiem.

Jednak dla wielu użytkowników końcowych obrazowanie 

w  podczerwieni i  termowizji jest nadal tajemnicą. Nawet 

wykwalifikowani integratorzy systemów wizyjnych mogą mieć 

trudności z  wdrożeniem technologii niewidzialnego obra-

zowania. Nie jest to zaskakujące, ponieważ ludziom brakuje 

zdolności wizualnego postrzegania temperatury. I
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Przygotowanie powierzchni 
do fakturowania chemicznego

Aby uzyskać optymalną jakość 
i jednorodność naniesionej 
struktury, a także jej zgodność 
ze wzornikiem należy zwrócić 
szczególną uwagę na staranne 
przygotowanie powierzchni 
przed wysłaniem jej do wyko-
nawcy, któremu zlecil iśmy 
naniesienie struktury.

Michał Szypa

Najpierw...
Powierzchnia przeznaczona do faktu-

rowania powinna być wypolerowana 

równomiernie do chropowatości Ra= 

0,4-0,6 μm, co odpowiada obróbce 

papierem ściernym o gradacji ok. #320 

-#400. Bardzo ważne jest, aby usunąć 

wszelkie pozostałości po elektrodrążeniu 

oraz frezowaniu. 

W przypadku grubszych faktur 

wystarczy ziarno #240 Ra~0,8-1,0 μm. 

Niedokładna, wstępna obróbka wykań-

czająca powierzchni formy i  nieodpo-

wiednie polerowanie może powodować 

powierzchniowe zmiany, które powstają 

w  wyniku wyrywania drobnych cząste-

czek lub ich naderwanie. Możemy 

wówczas spodziewać się wad w struk-

turze w  postaci drobnych nakłuć lub 

złuszczeń. 

W momencie oddziaływania kwasów 

na powierzchnię, wszystkie luźne, 

niezwiązane z podłożem cząstki i  obce 

wtrącenia zostają wypłukane, uwidacz-

niając pory i  rysy. Jeśli warstwa masku-

jąca, nadająca strukturę zostanie nanie-

siona na takie miejsce, to w  trakcie 

trawienia może dojść do jej oderwania, 

co w  efekcie doprowadzi do plam 

w strukturze wzoru.

O czym należy pamiętać?
Przygotowując formę do fakturowania, 

należy pamiętać, aby dokładnie ozna-

czyć wszystkie powierzchnie, które nie 

kończą się przy promieniu lub krawędzi 

formy, takie jak obszary wolne, obszary 

styku elementów współformujących. 

Zazwyczaj miejsca łączenia dwóch 

powierzchni i  powierzchnie na granicy 

podziału, nie są fakturowane. Pozostawia 

się wolny margines o szerokości 0,5 mm. 

Rys. 1   Pozostawione drążenie na fakturowanej powierzchni

http://www.sumaris.pl
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W zależności od aspektów estetycznych 

margines może być obniżony lub pozo-

stać na oryginalnym poziomie.

Istotne jest również, aby forma była 

wykonana z  jednakowego, jednorod-

nego materiału. Jej elementy powinny 

pochodzić z jednego bloku i być poddane 

równocześnie tej samej obróbce cieplnej; 

wkładki powinny być z  identycznego 

gatunku materiału (o takim samym skła-

dzie jak materiał formy). W  innym przy-

padku możemy spodziewać się różnic 

w  głębokościach struktury, wynikają-

cych z tempa oddziaływania kwasów na 

różnego rodzaju materiały. 

Decydując się na naniesienie struk-

tury na powierzchnie formujące, 

należy pamiętać, że kąt odchylenia 

powierzchni formujących w  kierunku 

wychodzenia wyprasek z  formy deter-

minuje nam max. głębokość faktury. 

Przyjęto zasadę: 0,01 mm gł. faktury na 

1,5° kąta odchylenia.

Przed wysłaniem formy do zakładu 

zajmującego się nanoszeniem struktur 

wszelkie elementy formy przezna-

czone do fakturowania powinny zostać 

zdemontowane oraz oznaczone. 

Pomoże to wskazać właściwą pozycję 

przy pasowaniu. Część procesu faktu-

rowania przeprowadza się przy złożo-

nych elementach, a  inne etapy, gdy 

elementy formy są zdemontowane. 

Złożenie części formujących formy 

powinno być wykonane na sucho 

i  bez środków smarnych. Pozosta-

łości tłuszczu w  szczelinach rdzeni 

zakłócają proces trawienia, powodują 

rozpuszczenie warstwy maski struktury 

i w efekcie mogą prowadzić do niena-

prawialnych wad faktury. Cienkie linie 

łączenia wkładek/rdzeni po trawieniu 

również pozostaną widoczne.

Również podczas mechanicznej 

obróbki powstają naprężenia w struk-

turze metalu wpływające na efekt 

końcowy  uzyskane j  s t ruk tu r y. 

Największe szkody może spowo-

dować tępa głowica frezerska, która 

przegrzewając się, oddziałuje cieplnie 

na obrabiany materiał. Po wymianie 

głowicy i   po kole jnych etapach 
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Rys. 2   Suwak z matrycą w złożeniu przygotowane do zabezpieczenia

Rys. 3   Zabezpieczony suwak z martycą

obróbki znika co prawda przebar-

wienie powierzchni metalu, jednak 

miejscowe przegrzanie działa znacznie 

głębiej. Uwidocznia to krótki test 

trawienia, w którym to miejsca różnic 

gęstości struktury można rozpoznać 

przez zmianę zabarwienia.

Pamiętajmy, że jakość tekstury jest 

odzwierciedleniem jakości wykończenia 

powierzchni roboczych formy wtryskowej. I
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SYSTEMY GK W PRAKTYCE. CZ. 6 

Uwagi dla konstruktora 
formy z gorącymi kanałami

Materiał wypraski
Przystępując do opracowania założeń konstrukcji narzędzia, 

należy mieć wiedzę dotyczącą materiału wypraski.

Niestety najczęściej zdarza się, że informacja ogranicza się do 

podania grupy tworzywa np. PP, co niewiele mówi o ewentual-

nych trudnościach, z jakimi przyjdzie się zmierzyć.

Stosowane dodatki typu włókno szklane, środki uniepalnia-

jące czy antybakteryjne znacząco zmieniają właściwości podsta-

wowego tworzywa. Z tego względu przy doborze systemu GK 

producenci dopytują o dokładniejsze dane dotyczące materiału, 

a najchętniej proszą o przesłanie karty tworzywa.

Inne będą dysze dla PP o  bardzo dobrym współczynniku 

płynięcia, a inne dla np. celów medycznych, gdzie MFI wynosi 

nawet poniżej 2 g/10 min.

Podanie właściwego materiału wypraski jest podstawowym 

elementem prawidłowego doboru dyszy GK.

Tę wiedzę należy przekazywać odbiorcom formy, by świa-

domie uczestniczyli w procesie jej powstawania.

Punkty wtrysku
Bardzo istotną sprawą jest wybór właściwego punktu 

(punktów) wtrysku. Niejednokrotnie zamawiający formę 

nie ma dużego rozeznania w  zakresie technologii wtrysku, 

a  projektant detalu rzadko ma świadomość, jakie kłopoty 

mogą wynikać zarówno z  bryły wypraski, jak i  przyjętego 

punktu wtrysku.

Narzędziem bardzo przydatnym w przekonywaniu klienta do 

prawidłowego wyboru punktu wtrysku jest symulacja płynięcia.

Zdarza się jednak, że ze względu na konstrukcję wyrobu 

bądź walory estetyczne miejsce wtrysku jest ograniczone do 

ściśle określonej powierzchni. Wtedy zarówno rodzaj dyszy, jak 

i rozwiązanie sposobu wtrysku wymaga większej analizy.

Zabudowa systemu GK
Konstrukcja formy GK musi zapewniać wymagane warunki 

zabudowy systemu GK, które przesyłane są przez producenta 

wraz z modelem systemu. Każde odstępstwo od tych założeń 

powinno być z nim uzgodnione.

Chłodzenie
W przypadku formy GK dużej uwagi wymaga zaprojektowanie 

właściwego systemu chłodzenia.

Odgrywa on zdecydowanie większą rolę niż w przypadku form 

zimnych, gdzie nieefektywny odbiór ciepła powoduje głównie 

wydłużenie czasu cyklu.

W przypadku form GK zastosowanie niewłaściwego chło-

dzenia może nie tylko utrudnić przetwórstwo, ale również unie-

możliwić uzyskanie poprawnej wypraski.

Efektywne chłodzenie pozwala na skrócenie fazy chłodzenia, 

a co za tym idzie skrócenie czasu cyklu. Daje to szczególnie duże 

oszczędności w przypadku form wielogniazdowych. 

Projektowanie formy wtryskowej z GK nie jest rzeczą prostą, oprócz wyboru systemu GK należy rów-
nież zaprojektować właściwy system chłodzenia formy czy odpowiednio zabudować system GK. Na 
co powinien zwrócić uwagę konstruktor formy z GK?

Maryla Marciniak

https://marciniak.pl/
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Chłodzenie okolicy przewężki 
Podczas, gdy wypraska jest chłodzona do temperatury umoż-

liwiającej jej usunięcie, tworzywo pozostające w przewężce musi 

być utrzymywane w temperaturze, która nie może być zbyt niska 

i zbyt bliska temperaturze krzepnięcia, gdyż mogłoby dojść do 

zaślepienia otworu wtryskowego.

Intensywność chłodzenia dysz w pobliżu strefy wtrysku zależy 

od rodzaju wtryskiwanego tworzywa, a przede wszystkim od 

różnicy między temperaturą przetwórstwa i temperaturą krzep-

nięcia. Im ta różnica jest większa, tym bardziej intensywny 

powinien być odbiór ciepła w okolicy strefy wtrysku. Dotyczy 

to zarówno chłodzenia w matrycy, jak i  stemplu naprzeciwko 

punktu wtrysku, gdzie temperatura tworzywa jest najwyższa ze 

względu na tarcie.

Należy unikać chłodzenia wzdłuż osi dyszy na znacznej 

długości, gdyż odbierając ciepło od jej grzałki, zmuszamy algo-

rytm sterownika do zwiększenia ilości mocy potrzebnej do utrzy-

mania temperatury zadanej. Może to z kolei powodować prze-

grzanie systemu w obrębie końcówki dyszy. 

Optymalne położenie kanałów chłodzących jest zwykle dora-

dzane przez producenta GK w zabudowie systemu wraz z jego 

modelem. 

Chłodzenie matryc i stempli
Najszybsze odprowadzanie ciepła zapewnia brąz berylowy. 

Jego przewodność cieplna jest około 6 razy większa od stali 

węglowych. Nie jest jednak dopuszczalne jego zastosowanie 

w przypadku wyprasek w przemyśle medycznym i spożywczym.

Zaprojektowanie prawidłowego układu chłodzenia zależy od 

materiału, z jakiego wykonane są elementy formujące. W przy-

padku stali nierdzewnej o  przewodności cieplnej ok. 4 razy 

mniejszej od stali węglowej konieczne jest zastosowanie kanałów 

chłodzenia o większych średnicach.

Stal nierdzewna jest coraz częściej stosowana do budowy 

form. Dotyczy to przetwórstwa POM, PMMA, biopolimerów, 

a także doradzane jest w przetwórstwie PC, gdy zależy nam na 

estetyce wyrobu. Zalecana jest również dla wszystkich tworzyw 

z uniepalnieniem w klasie V0.

Szczególnej uwagi wymaga zastosowanie efektywnego 

systemu chłodzenia w przypadku form wielokrotnych. Idealnym 

rozwiązaniem gwarantującym takie same warunki cieplne dla 

każdego gniazda byłoby zastosowanie niezależnych obiegów 

wodnych dla każdej wypraski. Najczęściej nie jest to możliwe do 

technicznej realizacji.

Należy zatem dążyć do możliwie największej ilości obiegów 

wodnych, by zapewnić jak najbardziej zbliżoną intensyw-

ność chłodzenia i właściwe warunki pracy dla poszczególnych 

wyprasek. Jest to podstawowy warunek uzyskania powtarzal-

ności wymiarowej wtryskiwanych części.

Obserwuje się dynamiczny rozwój w zakresie elementów chło-

dzących, pozwalających na coraz większą efektywność odbie-

rania ciepła. 

Chłodzenie płyty mocującej
Ze względu na to, że w sercu formy GK pojawia się źródło 

ciepła o znacznej mocy, zaleca się chłodzenie płyty mocującej 

od strony wtrysku. Mimo zastosowania elementów izolacyjnych 

płyta ta przejmuje część ciepła z rozdzielacza. Chodzi o to, by 

ciepło nie było przenoszone na elementy prowadzące formy oraz 

na maszynę.

Wystarczające jest zastosowanie obiegu chłodzącego. Inten-

sywniejsze chłodzenie konieczne jest tylko w  przypadku gdy 

w płycie tej zabudowane są siłowniki do sterowania igłami dysz 

zamykanych.

Na koniec warto wspomnieć, że w formach GK konieczne jest 

zastosowanie płyty izolacyjnej od strony wtrysku. I

Tabela 1. Przewodności cieplne materiałów
Materiał Przewodność cieplna

Stal nierdzewna ~16
Stal węglowa 43 - 54
Brąz berylowy 300 - 350

Aluminium 205

Rys. 1   Przykład chłodzenia okolicy przewężki

Rys. 2   System rurek kaskadowych 
zapewniających równomierne chłodzenie
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Competence in Solutions

GEOLAST®, SANTOPRENE®

EBAC®, EBAC+® ,EMAC®,
EMAC+®, ELEVATE®, TYMAX®

EXXELOR™

OMIKRON

VIVION™

HALAR®, HYFLON®, 
RADEL®,RYTON®, 
UDEL®, VERADEL®

ECOZEN®, ECO-
TRIA®,SKYGREEN®, 
SKYPET®, SKYPURA®

TABOCAB®

SBS

INZEA®, PROMYDE®

LUVOCOM®, LUVOTECH®

ELASTOLLAN®, ELASTOSTAT®, POLYSTYROL

ACRYREX®, ACRYSTEX®, KIBILAC®, 
KIBISAN®, KIBITON®,  POLYLAC®,

      WONDERLITE®, WONDERLOY®

DENKA NSBC, DENKA MBS

   CRASTIN®, DELRIN®,  
ELVAMIDE®, HYTREL®,  

MINLON®, RYNITE®, 
SELAR®, VESPEL®, 

ZYTEL®

EXXTRAL™, 
VISTAMAXX™

EVA

TARFLON®, XAREC®

ELTEX®, RIGIDEX®, 
RECYCL-IN 

HH ABS, HH ASA, TR ABS,
LUCENE™, LUMILOY®, 

LUPOY® 

HI PMMA

PS MICROGRANULATES

Polyethylene™

https://www.biesterfeld.com/pl/pl/polska/
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