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 Od redakcji 

Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w Wasze ręce wakacyjne wydanie PlastNews. Pomimo transformacji do e-czasopisma postanowiliśmy zachować nasz cykl wydawniczy i w okresie letnim lipiec-sierpień ukaże
się jeden numer PlastNews, jak dotychczas.
A co w nim znajdziecie?
Zamieściliśmy kontynuację sondy z poprzedniego numeru „Elastyczni w branży, w której to
zapytaliśmy przedstawicieli różnych firm o to, jak zmieniają i dostosowują swoją ofertę do zmieniających się realiów rynkowych.
Nie mogło zabraknąć też przeglądu. Tym razem jest to zestawienie dostępnych na rynku
rozwiązań, które wpisują się w ideę Smart Factory.
W Poradniku przetwórcy tworzyw sztucznych przeczytacie jakiego typu dodatki stosowane są
do polichlorku winylu i jakie nowości w tym zakresie pojawiły się na rynku.
Ważnych procesem w przetwórstwie tworzyw sztucznych jest dozowanie. Jakiego typu
dozowniki i podajniki są stosowane w branży w tworzywowej oraz jakie przykładowe urządzenia
są oferowane na rynku? O tym możecie przeczytać w artykule „Granulka po granulce. Ważne
urządzenia w przetwórstwie tworzyw sztucznych – dozowniki i podajniki”.
Publikujemy również kolejną część cyklu o ustawianiu parametrów procesu wtrysku tworzyw
sztucznych, tym razem przeczytacie o prędkości wtrysku.
W Panelu eksperta możecie zapoznać się z publikacją poświęconą POM – o wadach i zaletach jego homo- i kopolimeru.
O tym, czy kontrola jakości pomaga czy przeszkadza i czym różni się kontrola jakości od
zapewnienia jakości, przeczytacie w kolejnej części cyklu o dysfunkcjach operacyjnych w dziale
Zarządzanie.
W Kąciku Nowych Technologii by Sygnis tym razem materiał o „leczniczym” działaniu druku
3D, czyli o przykładach jego zastosowania w medycynie.
Oczywiście chciałabym przypomnieć o zamieszczonym na naszej stronie internetowej Katalogu 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.

PlastNews
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Nowy prezes zarządu i dyrektor generalny
Basell Orlen Polyolefins
Michael O’Bert z LyondellBasell został powołany przez LyondellBasell Industries Holdings B.V. na stanowisko prezesa
zarządu i dyrektora generalnego Basell Orlen Polyolefins
Sp. z o.o. („BOP”/ „Spółka”). Z dniem 1 sierpnia br., zastąpi on
Laurent Hautier, który zarządzał BOP od lutego 2019 roku.
– Bardzo się cieszę, że będą współpracować z zarządem oraz
pracownikami BOP. Siła, która tkwi w utalentowanych i oddanych
pracownikach jest największym atutem tej spółki. BOP znana jest
ze swych światowej skali zakładów: PP Spheripol* oraz HDPE
Hostalen*, które znajdują się w sercu Polski i Europy. Wytwarza
się w nich szereg różnorodnych innowacyjnych produktów, które
są dostarczane do przetwórców poliolefin w regionie. Wraz
z całym łańcuchem wartości będziemy wciąż pracować nad tym,
aby przemysł poliolefin pozostawał silny, niezawodny i zrównoważony – powiedział Michael O’Bert.
Michael O’Bert pracuje w LyondellBasell od ponad 41 lat,
gdzie obecnie jest dyrektorem globalnej dywizji ds. pochod-

(University of Houston-Clear Lake) w Teksasie. Pochodzi ze

nych metanolu, acetylenów i tlenku etylenu (Global Director

Stanów Zjednoczonych.

Methanol, Acetyls & Ethylene Oxide Derivatives). Swoje szerokie
doświadczenie zawodowe zdobył pełniąc różne funkcje

Laurent Hautier przeprowadzi się do Francji, aby tam objąć stanowisko menedżera zakładu (Site Manager) LyondellBasell w Berre.

w obszarach, takich jak rafinacja, olefiny, poliolefiny, produkty

W zarządzie BOP obecnie zasiadają również: Jan Aleksander

pośrednie oraz pochodne. Był także odpowiedzialny za sprawy

Rosek – dyrektor ds. produkcji, Umberto Credali – dyrektor

korporacyjne. Michael O’Bert jest inżynierem chemii, studiował

sprzedaży oraz Arkadiusz Wierciński – dyrektor finansowy. I

w TAMU (Texas Agricultural and Mechanical University), ma
również tytuł magistra zarządzania przyznany przez UH-CLC

*) Spheripol i Hostalen są znakami towarowymi LyondelBasel

ANWIL wprowadza nowe nazwy produktów PCW
Anwil, spółka z Grupy Orlen będąca jedynym w Polsce produ-

i mieszanek było to, co leży u podstaw tej grupy produktów,

centem suspensyjnego polichlorku winylu, wprowadza na rynek

czyli „kreowanie” materiałów zgodnie z wymaganiami klientów.

markę granulatów i mieszanek PCW. Nowe nazwy produktów,

Zadanie to nieprzerwanie realizuje wykwalifikowana kadra tech-

jak podkreśla Anwil, to działanie spójne ze strategią sprzeda-

nologów Anwilu, która zapewnia klientom niezbędne wsparcie

żową i marketingową spółki.

techniczne na wszystkich etapach życia naszych produktów, i to

Wśród produkowanych przez Anwil tworzyw sztucznych znaj-

nie tylko w odniesieniu do nowo wprowadzanych materiałów.

dują się m.in.: Polanvil S (polichlorek winylu), granulaty twarde,

– Kreatywność to jeden z obowiązkowych przymiotów firm

plastyfikowane i mieszanki PCW. Ta ostatnia grupa produktów

działających w branży PCW. Od producentów granulatów

będzie teraz występować pod wspólną nazwa Creovil, a dobrze

i mieszanek oczekuje się produktów szytych na miarę – takie

już znany w branży tworzyw sztucznych Polanvil S zyska nową

są właśnie produkty marki Creovil. Zależało nam na tym, aby

szatę graficzną.

podkreślić ten aspekt już w samej nazwie – powiedziała Elżbieta

Charakterystycznym elementem obydwu znaków towarowych
jest pojawiająca się w miejscu kropki nad literą „i” forma zbudo-

Jabłońska, zastępca dyrektora obszaru komunikacji, marketingu
i sponsoringu Anwil S.A.

wana z dwóch nachodzących na siebie kręgów symbolizujących

Stworzenie rodziny znaków dla produktów Anwilu pozwala na

cząstki elementarne, z których tworzone są produkty Anwilu.

budowanie ich rozpoznawalności w branży i uspójnienie oferty

Element ten, w zależności od marki, zmienia swoją kolorystykę.

spółki w zakresie tworzyw sztucznych na rynku polskim i rynkach

Ideą przyświecającą twórcom nowej nazwy dla granulatów

eksportowych. I
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Dni Otwarte firmy Kanitech
W dniach 21-24. czerwca br. Kanitech zorganizował w swojej

Po przywitaniu uczestnicy Dni Otwartych mieli okazję przyjrzeć

siedzibie w Wielgolesie Brzezińskim Dni Otwarte, których

się z bliska oferowanym maszynom i urządzeniom, a niektóre zoba-

motywem przewodnim były „Innowacyjne urządzenia w prze-

czyć podczas pracy. Szczególny nacisk został położony na prezen-

myśle". Od 2017 r. firma organizowała w cyklu 2-letnim Dni Tech-

tację wtryskarek i automatyzacji oraz maszyn do zgrzewania.

nologii, których swoistą kontynuacją było tegoroczne wyda-

Niedawno do grona firm, które reprezentuje firma Kanitech

rzenie. Partnerem spotkania były Audia Plastics, Uniform Color,

dołączył włoski producent wtryskarek Negri Bossi. Podczas Dni

Washington Penn.

Otwartych zaprezentowano dwie maszyny. Pierwsze stanowisko

Przybyłych przywitał Michał Królik, właściciel firmy Kanitech.

produkcyjne stanowiła wtryskarka Nova eT 100/290, która była

Przybliżył on portfolio oferowanych maszyn i urządzeń, które

połączona z robotem kartezjańskim Yushin RC2-150S-17. Drugie

w ostatnim czasie wzbogaciło się o wtryskarki Negri Bossi,

gniazdo produkcyjne składało się z wtryskarki Nova sT 180/850

roboty przemysłowe Yushin oraz układy plastyfikujące firmy

i robota kartezjańskiego Yushin ZD2-H-1025D-19. Wytwarzało

Euroviti. Z racji rozszerzenia oferty powstał nowy dział wtrysku

ono japońską grę zręcznościową Kendama. W produkcji zostały

i automatyzacji, którym kieruje Huber Tyszko, posiadający wielo-

wykorzystane koncentraty barwiące firmy Uniform Color. Dopeł-

letnie doświadczenie w branży automotive.

nienie gniazda stanowił młyn firmy Tria, który mielił wlewki.

W ofercie firmy Kanitech znajdują się m.in. systemy chło-

Kanitech jest dystrybutorem maszyn firmy Cemas Elettra,

dzenia firmy Frigel, podajniki Vismec, młyny do tworzyw sztucz-

które oferują zgrzewanie techniką: wibracyjną, ultradźwiękową,

nych Tria, suszarki do tworzyw sztucznych, urządzenia Aboni

hybrydową, IR/hot plate, laserem, gluing (do specjalnych apli-

do pomiaru zawartości wilgoci w materiałach sypkich, w tym

kacji) oraz infrastake – pozwalającą łączyć tworzywa sztuczna

w granulatach i przemiałach z tworzyw sztucznych, dozow-

z prawie każdym materiałem. Dostępne są zgrzewarki o zasto-

niki Maguire, stacje do rozładunku oktabin i big bagów, moco-

sowaniach laboratoryjnych oraz przemysłowych.

wania form wtryskowych KOSMEC, transportery taśmowe

Zaprezentowano też gamę urządzeń peryferyjnych z oferty

F.lli Virginio, linie do regranulacji PLASMAC czy maszyny peryfe-

Maguire i Vismec czy młyny Tria. Uczestnicy mogli się też zapo-

ryjne SYNCRO do procesu wytłaczania.

znać z rozwiązaniami do chłodzenia firmy Frigel.

Firma Kanitech zapewnia klientom pełne wsparcie serwisowe,

Na kolejnym stanowisku przybliżono uczestnikom Dni Otwar-

przeglądy okresowe, jak również dostępna jest opcja doradztwa

tych nowoczesne maszyny do wytłaczania z rozdmuchem

procesowego oraz kątem organizacji produkcji.

z głowicami typu akumulatorowego oraz do rozdmuchu 3D firmy

Przybyłych powitali również przedstawiciele partnera wydarzenia, w tym Tom Korleski, prezes firmy Audia Plastics

ST Soffiaggio Tecnica.
Na zakończenie wśród uczestników wydarzenia przeprowadzony

w Europie. Przybliżyli oni firmy wchodzące w skład Audia Group

został konkurs. Sprawdzono, który z nich najlepiej opanował, produ-

i oferowane przez nie portfolio produktowe.

kowaną podczas Dni Otwartych, zabawkę zręcznościową Kendama. I
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Otwarcie zakładu produkcyjnego Oerlikon Balzers w Tczewie
W dniu 19 maja br. odbyło się uroczyste otwarcie zakładu
produkcyjnego Oerlikon Balzers w Tczewie. Gala połączona
została z obchodami 20-lecia działalności firmy w Polsce.
Spotkanie to uświetnili swoją obecnością: klienci, goście
z centrali, przedstawiciele środowiska naukowego oraz mediów,
jak również pracownicy firmy.
Uroczystość rozpoczęła się symbolicznym aktem przecięcia
wstęgi, którego dokonali: Wolfgang Kalss, Manfred Biedermann,
Martin Bartsch, Krzysztof Rajzer oraz Mateusz Drejka. Po serii okolicznościowych przemówień podsumowujących dotychczasowe lata
działalności oraz perspektywy rozwoju firmy na najbliższą przyszłość,
organizatorzy umożliwili gościom zwiedzanie hali produkcyjnej.
Nowy zakład w Tczewie został zaprojektowany aby umożliwić
dalszy rozwój firmy, poprzez m.in. utworzenie centrum kompetencyjnego do powlekania narzędzi formujących, tłoczenie,
wykrawanie, formy wtryskowe, narzędzi skrawających, głównie
do gwintowania oraz części maszyn (PrC). I

Grupa BOP zamierza sprzedać obszar biznesowy
i aktywa polietylenu małej gęstości do PKN Orlen
Grupa BOP ogłosiła zamiar sprzedaży swojego obszaru bizne-

polietylenu, wydłużając w ten sposób łańcuch wartości. Powięk-

sowego i aktywów związanych z produkcją i sprzedażą poliety-

szony portfel produktów petrochemicznych pozwoli nam

lenu małej gęstości (LDPE) do PKN Orlen SA (PKN Orlen). W dniu

w szybkim tempie generować zyski, na czym skorzysta spółka

6 lipca br. w tym zakresie została podpisana Przedwstępna

i jej akcjonariusze. Jednocześnie jako udziałowiec BOP nadal

Umowa Nabycia i Sprzedaży pomiędzy Grupą BOP a udzia-

będziemy rozwijać jej pozostałe portfolio produktowe – powie-

łowcami BOP, którymi są: PKN Orlen oraz LyondellBasell Indu-

dział Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

stries Holdings BV (LyondellBasell). Przewiduje się, że trans-

– Po przeanalizowaniu strategii joint venture BOP, uważamy, że

akcja ta zostanie sfinalizowana do końca 2022 roku. Podlega ona

najlepszą długoterminową opcją strategiczną dla biznesu LDPE

zwyczajowym warunkom realizacji. Wyodrębnienie z Grupy BOP

w Polsce jest to, aby stał się częścią możliwości rozwojowych

tej części obszaru produkcyjno-biznesowego wpisuje się w reali-

PKN ORLEN – powiedział Richard Roudeix, wiceprezes senior

zację strategii udziałowców względem BOP, która ponownie

ds. olefin i poliolefin w regionie EMEAI (Senior Vice President,

koncentruje joint venture BOP w Polsce na stanowiących

Olefins & Polyolefins EMEAI) w LyondellBasell. – Doceniamy

własność LyondellBasell kluczowych technologiach: Spheripol

wartość tego aktywa i postrzegamy tę transakcję jako najlepiej

– stosowanej do wytwarzania polipropylenu (PP) oraz Hostalen

strategicznie dopasowaną dla obu stron.

– wykorzystywanej w produkcji polietylenu dużej gęstości (HDPE).

– Po sfinalizowaniu transakcji, naszym priorytetem będzie

– Inwestujemy w petrochemię, ponieważ ma ona kluczowe

koncentracja na naszych pozostałych obszarach bizneso-

znaczenie dla przyszłości Grupy Orlen, ale też wzmocnienia

wych – skupimy się na doskonaleniu działalności operacyjnej

polskiej gospodarki. Według światowych prognoz, do 2030 r.

naszych światowej klasy aktywów produkcyjnych, którymi są:

wartość rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucz-

zakład Spheripol wytwarzający PP oraz zakład Hostalen produ-

nych ma się podwoić. Przejęcie części aktywów BOP I rozwój

kujący HDPE, oba funkcjonujące na bazie licencji LyondellBasell.

produktu, na który systematycznie rośnie zapotrzebowanie,

– powiedział Laurent Hautier, prezes zarządu i dyrektor gene-

wzmocni naszą pozycję w gronie czołowych producentów petro-

ralny BOP. – Poprzez BOPS będziemy także nadal rozwijać polski

chemicznych na europejskim rynku. Zakup tego biznesu łączy się

rynek poliolefin oferując przetwórcom w Polsce szerokie portfolio

z rozpoczętą w ubiegłym roku w Płocku rozbudową kompleksu

innowacyjnych gatunków PP i HDPE pochodzących zarówno

olefin. Wytwarzany w nim etylen zagospodarujemy w produkcji

z Płocka, jak i innych zakładów LyondellBasell w Europe. I
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Lanxess odnotowuje silny wzrost w Polsce
Lanxess, producent specjalistycznych środków chemicz-

rozwijającego się rynku weterynaryjnego poprzez przejęcie

nych, odnotowuje silny wzrost na polskim rynku. W 2021 roku

dostawcy środków dezynfekcyjnych i higienicznych Theseo.

sprzedaż wzrosła do 118,5 mln EUR, co oznacza wzrost o 34%

W sierpniu 2021 roku zawarto również umowę o przejęciu

w porównaniu z 88,1 mln EUR rok wcześniej.

działu kontroli mikrobiologicznej od amerykańskiej firmy Inter-

Największy udział w sprzedaży miały trzy jednostki bizne-

national Flavors & Fragrances Inc. (IFF) – jednego z czoło-

sowe: High Performance Materials, która skorzystała na

wych dostawców aktywnych składników antybakteryjnych

ożywieniu w przemyśle motoryzacyjnym, elektryczno-elektro-

i preparatów do ochrony materiałów, środków konserwują-

nicznym i budowlanym, Advanced Industrial Intermediates oraz

cych i dezynfekujących. Zakończenie transakcji zaplanowano

Polymer Additives. Do wzrostu tej ostatniej w szczególności

na trzeci kwartał br.

przyczyniło się rozpoczynające się ożywienie w przemyśle lotniczym oraz dobry popyt ze strony przemysłu budowlanego,

Na drodze do neutralności klimatycznej do 2040 roku

naftowego i gazowego.

LANXESS postawił sobie za cel osiągnięcie neutralności

Nowa jednostka biznesowa Lanxess – Flavors & Fragrances

klimatycznej do roku 2040 – i jest na dobrej drodze do jego

– z powodzeniem rozpoczęła działalność w Polsce. Już przy-

realizacji. Udało się ograniczyć emisję CO2 średnio o siedem

czyniła się do osiągnięcia ogólnych dobrych wyników. Flavors

procent rocznie, z poziomu 3117 kiloton CO2 w 2018 roku do

& Fragrances, utworzona w 2021 roku w wyniku połączenia

2591 kiloton w 2021 roku. Dużą rolę odegrała w tym instalacja

nowo nabytej spółki Emerald Kalama Chemical i obszaru

do redukcji podtlenku azotu w Antwerpii, jednym z najwięk-

działalności LANXESS w dziedzinie produktów benzylowych,

szych zakładów produkcyjnych koncernu LANXESS. Działa

oferuje składniki o wysokiej czystości do produktów konsu-

ona z powodzeniem od 2021 roku, eliminując 150 kiloton CO2

menckich, w tym składniki aromatyzujące, konserwanty

rocznie. Budowa drugiej instalacji do redukcji podtlenku azotu

i środki wielofunkcyjne.

w Antwerpii rozpocznie się w 2022 roku i pozwoli na redukcję

– Polska jest największym pod względem sprzedaży rynkiem

emisji o kolejne 300 kiloton CO2 rocznie.

LANXESS w Europie Środkowej i Wschodniej – podkreśla Ralf

LANXESS promuje również stosowanie zrównoważonych

Krueger, dyrektor regionalny na obszar EMEA. – Szczególnie

surowców. Nowy znak firmowy „Scopeblue” oznacza produkty,

dzięki przejęciu Emerald Kalama Chemical wzmocniliśmy nasz

które składają się w co najmniej 50% z surowców odnawial-

segment Consumer Protection i weszliśmy na nowe rynki

nych (pochodzących z recyklingu lub bioproduktów) lub których

w tym kraju.

ślad węglowy jest o co najmniej 50% niższy niż w przypadku

– W przypadku Flavors & Fragrances spotkaliśmy się z dużym

produktów konwencjonalnych.

popytem w Polsce – dodaje Christophe Jaeger, sales diector

W nowej, zrównoważonej klasie tworzywa poliamid-6 Dure-

DACH, BNL, Nordics and CEE w nowej jednostce biznesowej.

than koncern LANXESS zastąpił 92% surowców alternatywnymi,

– Udało nam się już pozyskać dodatkowych klientów z różnych

zrównoważonymi materiałami; długofalowy plan zakłada zwięk-

segmentów rynku, koncentrując się przede wszystkim na branży

szenie tego udziału do 100%. W produkcji wysokoparametrycz-

opieki osobistej i domowej. W tym obszarze wyraźnie widać

nego tworzywa sztucznego LANXESS wykorzystuje jako suro-

tendencję do stosowania produktów z „zieloną etykietą” i natu-

wiec ekologiczny cykloheksan pochodzący ze zrównoważo-

ralnych składników – jesteśmy w stanie doskonale obsłużyć to

nych źródeł, takich jak olej rzepakowy lub inna biomasa. Przed-

zapotrzebowanie.

stawiono też w pełni biologiczny kompozyt na bazie lnu i kwasu

Koncern LANXESS odnotował też dobry początek roku:

polimlekowego w postaci materiału Tepex Scope Blue. Stanowi

w pierwszym kwartale sprzedaż w Polsce wzrosła aż o 65%

on przykład strategii polegającej na uniezależnieniu procesów

– do 44 mln EUR.

produkcyjnych od surowców kopalnych, ochronie zasobów
i tworzeniu cykli materiałowych. Przyczynia się do tego również

Cztery przejęcia w szczycie pandemii

recykling materiału Tepex.

Oprócz zakupu Emerald Kalama Chemical w 2021 roku
koncern LANXESS przeprowadził jeszcze trzy inne przejęcia,

LANXESS w Polsce

istotnie wzmacniając segment Consumer Protection pomimo

LANXESS oferuje na polskim rynku pełny asortyment obejmu-

trudnych warunków związanych z pandemią. Po przejęciu fran-

jący zaawansowane półprodukty, dodatki specjalne, produkty

cuskiego specjalisty w dziedzinie biocydów INTACE, produ-

ochrony konsumentów i materiały inżynierskie. Koncern posiada

cent specjalistycznych środków chemicznych rozszerzył ofertę

biuro sprzedaży w Warszawie – zatrudnionych tu 13 pracow-

preparatów grzybobójczych do papieru i opakowań. LANXESS

ników dba o bezpośrednią komunikację z klientami w Polsce

znacząco rozbudował również asortyment produktów dla

– na miejscu. I
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Realizacja ambicji UE w zakresie Zielonego Ładu: wg VinylPlus
poddano recyklingowi ponad 810 000 ton odpadów PVC
Podczas dziesiątego Forum Zrównoważonego Rozwoju
VinylPlus (#VSF2022), które odbyło się w Brukseli, stowarzyszenie VinylPlus ogłosiło wyniki pierwszego roku realizacji
swojego zobowiązania 2030.

oszacowany przez AMI Consulting dla całego recyklingu tworzyw
sztucznych w Europie w 2021 roku.
Zgodnie z zasadami EU Circular Plastics Alliance (CPA), stowarzyszenie VinylPlus jest zaangażowane w zapewnienie właściwej

Zobowiązanie VinylPlus 2030 do zrównoważonego rozwoju

identyfikowalności odpadów. W 2021 roku firma Recovinyl wpro-

ma na celu proaktywne przyczynienie się do realizacji priory-

wadziła RecoTrace, aby jeszcze bardziej udoskonalić swoje

tetów na poziomie europejskim i światowym. W wyniku otwar-

systemy rejestracji i śledzenia ilości odpadów poddawanych recy-

tego procesu konsultacji z udziałowcami określono trzy ścieżki

klingowi oraz wykorzystania recyklatów w nowych produktach.

i dwanaście obszarów działania. Obejmują one cyrkularny

– Wzięliśmy na siebie odpowiedzialność za przyspie-

charakter łańcucha wartości PVC, jego dążenie do neutral-

szenie przekształcenia europejskiego łańcucha wartości PVC

ności węglowej, minimalizację śladu środowiskowego produkcji

w bardziej zrównoważony i ekologiczny przemysł. Naszą

i produktów z PVC oraz jego zaangażowanie we współpracę

ambicją jest odgrywanie wiodącej roli w dziedzinie innowacji

z interesariuszami i globalnymi koalicjami.

i współpracy poprzez działanie na rzecz cyrkulacyjnej gospo-

Pomimo trudnych warunków ekonomicznych, w ramach

darki i zrównoważonego rozwoju w sektorze tworzyw sztucz-

programu VinylPlus poddano recyklingowi i ponownie wyko-

nych. Po raz kolejny chciałbym podkreślić wysiłki podjęte

rzystano w nowych produktach 810 775 ton odpadów PVC,

w celu zwiększenia cyrkularności łańcucha wartości PVC.

co stanowi około 26,9% wszystkich odpadów PVC wytworzo-

Dzięki nim od 2000 roku udało nam się przetworzyć blisko

nych w 2021 roku w 27 krajach UE, Norwegii, Szwajcarii i Wiel-

7,3 miliona ton PVC na nowe produkty, co zapobiegło uwol-

kiej Brytanii. Wskaźnik recyklingu podany przez VinylPlus prze-

nieniu do atmosfery ponad 14,5 miliona ton CO 2 – skomen-

wyższa wskaźnik recyklingu na pozomie 23,1%, który został

tował Stefan Sommer, prezes VinylPlus. I

PlastNews w nowej odsłonie
Zmieniamy się
w nowoczesne
branżowe
czasopismo
internetowe.
A do tego darmowa
prenumerata dla
wszystkich, wystarczy
tylko kliknąć:
Zamów bezpłatną
e-prenumeratę.

Zapraszamy na

www.plastnews.pl
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Dni Technologii firmy Arburg
W dniach od 22 do 25 czerwca br. po ponad dwuletniej

i już na wczesnym etapie oferuje przyszłościowe rozwiązania. To

przerwie po raz kolejny odbyły się Dni Technologii ARBURG.

dało się odczuć na każdym kroku. Wśród zwiedzających szybko

Do Lossburga przybyło około 3.700 gości z całego świata.

rozprzestrzeniła się iskra entuzjazmu i inspiracji. Czy to podczas

Pod hasłem „Fabryka koncepcji” można było zobaczyć między

rozmów za pośrednictwem portalu dla klientów „arburgXworld”,

innymi około 50 eksponatów maszyn, arenę efektywności

podczas prezentacji systemu sterującego GESTICA z jego cyfro-

z głównymi tematami omawiającymi cyfryzację i zrównoważony

wymi asystentami, czy też w ramach wielu zastosowań i ekspo-

rozwój, rozwiązania serwisowe oraz posłuchać interesujących

natów, które na żywo prezentowały na przykład „inteligentne”

wykładów ekspertów.

formowanie wtryskowe materiałów pochodzących z recyklingu.
Cyfrową atrakcją była zupełnie nowa sieć 5G Campus, którą firma

Fabryka koncepcji: Wiele nowego do odkrycia

ARBURG wykorzystała jako klienta pilotażowego firmy Deutsche

Podczas Dni Technologii pod hasłem „Fabryka koncepcji” firma

Telekom podczas Dni Technologii 2022 w Customer Center do

ARBURG udowodniła na licznych praktycznych przykładach,

sieciowej produkcji w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

że nie czeka, aż tematy staną się aktualne, lecz jest pionierem

W centrum uwagi cyfryzacja i gospodarka o obiegu
zamkniętym
Dużym zainteresowaniem cieszyła się arena efektywności, na
której około 20 ekspertów firmy ARBURG i jej partnerów udzielało
informacji na wszystkie tematy związane z „arburgGREENworld”
i „arburgXworld”. Łącznie na dziewięciu stanowiskach skoncentrowano się na innowacyjnych rozwiązaniach dotyczących ochrony
zasobów i cyfryzacji w całym łańcuchu wartości technologii wtrysku.

Innowacyjne wtryskarki, technologie i zastosowania
Podczas Dni Technologii 2022 firma ARBURG zaoferowała
uczestnikom wydarzenia możliwość doświadczenia „na żywo”
ponad 50 eksponatów, w tym całą gamę wtryskarek, technologii zastosowań i technik procesowych firmy ARBURG. Wykłady
ekspertów w nowym Training Center oraz przy eksponatach i na
powierzchniach wystawowych rozmieszczonych na terenie całej
firmy dotyczyły poszukiwanych tematów, takich jak urządzenia "pod
klucz", technologia medyczna, produkcja addytywna i serwis. I

INEOS Styrolution rozpoczyna produkcję ABS
w Wingles we Francji
INEOS Styrolution, światowy lider w dziedzinie styrenów,

liwia nam dostarczanie nowych rozwiązań w zakresie ABS.

ogłosił rozpoczęcie produkcji ABS w Wingles we Francji, po

w odpowiedzi na rozwijające się zapotrzebowanie klientów

zakończeniu konwersji istniejącej linii wytwarzającej polistyren

w ramach szerszego portfolio – powiedział dr Alexander Glück,

do ABS. Dzięki temu Wingles jest trzecim w Europie zakładem

prezes na EMEA. Zakłady w Antwerpii (Belgia) i Wingles zajmują

firmy produkującym ABS, obok Antwerpii w Belgii i Kolonii

się produkcją INEOS Styrolution w zakresie standardowych

w Niemczech. Zdolność wytwórcza ABS w Wingles wyniesie

rozwiązań ABS (marki Terluran i Lustran), zaś zakład w Kolonii

50 000 ton rocznie, co pomoże zaspokoić zwiększony popyt na

(Niemcy) koncentruje się na produkcji specjalistycznych

ABS w Europie w takich branżach, jak budownictwo, compun-

rozwiązań ABS (marka Novodur). Nowa linia produkcyjna ABS

ding, gospodarstwo domowe czy przemysł motoryzacyjny.

uzupełnia portfolio produktów wytwarzanych w Wingles, przy

– Nowa fabryka ABS w Wingles nie tylko nie tylko zwiększa

czym zakład ten nadal wytwarza polistyren dla takich branż, jak

naszą ogólną zdolność produkcyjną w Europie, ale także umoż-

budownictwo i opakowania. I
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Nowym prezesem Plastics Europe został Marco ten Bruggencate,
pełniący w Dow stanowisko Commercial VP EMEA
Nowym prezesem Plastics Europe został Marco ten Bruggen-

– Jestem dumny z objęcia tej ważnej roli w tak ekscytującym

cate, Commercial Vice President for Packaging and Specialty

i pełnym wyzwań dla branży momencie. Doskonale zdajemy sobie

Plastics EMEA, Dow. Zastąpił w tej roli dr Markusa Steilemanna,

sprawę ze skali i złożoności transformacji naszej branży i mamy

CEO, Covestro.

świadomość, jak kluczową rolę odgrywamy w zmniejszeniu

Marco ten Bruggencate jako nowy prezes kontynuować

emisji, redukcji odpadów oraz zwiększeniu cyrkularności. Reali-

będzie realizację ambitnego programu zrównoważonego rozwoju

zując nasze ambitne założenia, zamierzamy nadal podejmować

Plastics Europe i jego firm członkowskich, zgodnie z unij-

odważne decyzje i zajmować zdecydowane stanowiska, z naci-

nymi założeniami Zielonego Ładu i dążeniem do neutralności

skiem na konkretne działania. Nie mamy wpływu na wszystkie

klimatycznej. Nowy prezes pogratulował swojemu poprzed-

elementy zachodzących zmian, nie mamy także odpowiedzi na

nikowi kluczowej roli jaką odegrał on we wspieraniu transfor-

wszystkie otwarte pytania związane z wyzwaniami, z którymi aktu-

macji branży w kierunku zeroemisyjności i obiegu zamknię-

alnie mierzymy się jako producenci, a także cały szeroko rozu-

tego, m.in. promując odważne stanowiska branży tworzyw, do

miany system tworzyw sztucznych. Najważniejsza będzie współ-

których zaliczyć należy wezwanie do wprowadzenia obowiązkowego celu UE dotyczącego zawartości recyklatów w opakowaniach z tworzyw sztucznych na poziomie
30% do 2030 r.
W ciągu ostatnich dwóch lat dr Steilemann wspierał zwiększenie wysiłków na
rzecz zapobiegania stratom granulatu
tworzyw i przedostawania się go do środowiska, poprzez inicjatywę wprowadzenia
procedury certyfikacyjnej europejskiego
programu Operation Clean Sweep, opracowywanej we współpracy z całym łańcuchem
wartości tworzyw sztucznych. Zlecił także
wykonanie niezależnego raportu „ReShaping Plastics: Drogi Dojścia do Cyrkularnego
i Neutralnego Klimatycznie Systemu Wykorzystania Tworzyw Sztucznych w Europie”
oraz nadzorował wdrożenie nowej identyfikacji wizualnej, łącznie z nową stroną internetową, zorientowanej wokół zrównoważonego rozwoju i lepiej odzwierciedlającej fundamentalne zmiany

praca wszystkich zainteresowanych stron. Bardzo mnie cieszy

zachodzące zarówno w branży, jak i w Plastics Europe.

perspektywa współpracy z interesariuszami w celu realizacji praw-

– Świat nie może funkcjonować bez tworzyw sztucznych,
szczególnie jeśli chcemy zapewnić zeroemisyjną przyszłość

dziwie zrównoważonej gospodarki tworzyw w Europie – komentuje Marco ten Bruggencate, nowy prezes Plastics Europe.

Europy. Kontynuacja wykorzystania zasobów nieodnawialnych

Marco ten Bruggencate rozpoczął pracę w Dow w 2000 roku,

nieuchronnie prowadzi do klimatycznego kryzysu, zatem już

gdzie następnie zajmował różne stanowiska w Europie i USA.

teraz niezbędna jest efektywna współpraca pomiędzy naszą

Przed objęciem roli Commercial Vice President Packaging

branżą, łańcuchem wartości tworzyw i prawodawcą. Przy-

& Specialty Plastics EMEA, pracował jako Global Strategy

spieszenie zmian systemowych w branży tworzyw sztucz-

Director Polyurethanes, CAV & Construction, Global Business

nych oraz współpraca na rzecz lepszych rozwiązań prawnych

Director Building & Construction, a wcześniej również jako Global

to warunek niezbędny, podobnie jak rozwój w zakresie inwe-

Business Director Construction Chemicals. Marco jest Holen-

stycji i innowacji. Plastics Europe niezmiennie ma tu istotną rolę

drem, obecnie mieszka w Horgen (Szwajcaria). W Dow wspiera

do odegrania i życzę mojemu następcy Marco ten Bruggen-

również integrację i różnorodność jako zastępca przewodniczą-

cate wielu sukcesów w pełnieniu nowej funkcji – podsumowuje

cego Women’s Inclusion Network oraz Executive Sponsor the

dr Markus Steilemann.

Disability Employee Network w EMEAI. I

11 

PlastNews 7-8’2022

 Z wizytą u... 

Dzięki organizacji Dni Otwartych
chcieliśmy pokazać naszym klientom,
że jesteśmy wiarygodnym partnerem
Rozmowa z Michałem Królikiem
– właścicielem firmy Kanitech

Jaka idea przyświecała organizacji Dni Otwartych i jaki był

automatyzacji i zgrzewaniu, w przyszłości zaś chcielibyśmy
również zorganizować podobny event pod kątem maszyn do

ich cel?
Pierwsze tego typu spotkanie zorganizowaliśmy już

wytłaczania z rozdmuchem. Dzięki naszemu zapleczu i dostęp-

w 2017 roku. Początkowo odbywały się w hotelach ze względu

ności maszyn będziemy chcieli również organizować spotkania

na fakt, że nasza siedziba była w budowie. Wydarzenia, skła-

dla wąskich grup klientów, podczas których omawiane będą

dające się z dwóch dni wykładów, podczas których omawia-

rozwiązania dedykowane specjalnie dla ich profilu produkcji,

liśmy nowości i zrealizowane projekty, miały miejsce dwukrotnie.

łącząc demonstracje przykładowo maszyn wtryskowych z urzą-

Tegoroczne spotkanie wyglądało inaczej, ponieważ mogliśmy

dzeniami peryferyjnymi, jak suszarki czy dozowniki lub z urzą-

zaprosić klientów do naszej siedziby w Wielgolesie Brzezińskim.

dzeniami do chłodzenia i termostatowania form.

Podjęliśmy decyzję o organizacji tego typu wydarzeń,
ponieważ chcieliśmy jak najlepiej zaprezentować nasze rozwiązania, zapoznać klientów z naszym zespołem. Takie spotkania
sprzyjają też rozmowom i wymianie doświadczeń między
naszymi gośćmi. Przetwórstwo tworzyw sztucznych jest bardzo
rozbudowaną gałęzią przemysłu w Polsce, natomiast wyzwania
stojące przed firmami z tej branży, pomimo różnych produktów,
jakie nasi klienci wytwarzają, są zbliżone i możliwość wymiany
doświadczeń jest bardzo istotna. Kluczowa była wartość merytoryczna przygotowywanych prezentacji i duże zaangażowanie
naszych dostawców. Każde spotkanie było również organizowane z zaprzyjaźnionym dostawcą dodatków do tworzyw
sztucznych. W ostatnim czasie była to firma Audia Plastic specjalizująca się w compoundach poliolefinowych, środkach czyszczących i dodatkach do tworzyw sztucznych. Tegoroczna edycja
w nowej siedzibie w Wielgolesie Brzezińskim była to dla nas
doskonałą okazją, żeby zaprezentować naszym klientom możliwości, jakimi dysponujemy pod kątem prezentacji produktów, jak
również wykonywania testów czy szkoleń w naszej siedzibie oraz
pokazać im, że jako firma jesteśmy wiarygodnym partnerem. Od
2019 roku jesteśmy zlokalizowani w nowym biurze z doskonale
przygotowanym zapleczem technicznym oraz magazynowym.
Jest to tym bardziej istotne ze względu na ciągły wzrost sprzedaży maszyn do zgrzewania, wytłaczania z rozdmuchem czy
maszyn wtryskowych, które od tego roku mamy w swojej ofercie.
Podczas czerwcowych Dni Otwartych skupiliśmy się na wtrysku,
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Jak scharakteryzuje Pan klienta firmy Kanitech? Czy są to
raczej małe firmy czy duże koncerny?

wane w największych globalnych firmach z branży automotive.
Wtryskarki są nowym produktem, ale grupa klientów pozostaje

Każdy klient jest dla nas istotny bez znaczenia czy jest to firma

niezmieniona i są to te same firmy, jakie obsługiwaliśmy pod

wykorzystująca jedną wtryskarkę czy duży koncern posiadający

kątem urządzeń peryferyjnych i chłodnictwa. Mamy doświad-

w jednej lokalizacji kilkadziesiąt czy kilkaset maszyn. Nasi klienci

czenie we wprowadzaniu nowych produktów do oferty i przy-

powierzając nam realizację swoich projektów, obdarzają nas

gotowaliśmy szczegółowy plan szkoleń wewnętrznych zarówno

zaufaniem, a od efektywności i bezawaryjności pracy naszych

handlowych, jak i serwisowych, żeby możliwie szybko być

urządzeń zależy później ich sukces w biznesie. Dla mnie osobiście

w 100% przygotowaym do działania.

jest to kluczowe w prowadzonej działalności, żeby naszą pracą
i profesjonalizmem docenić to zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni przez klientów, a jakością urządzeń i obsługi zapewnić im

Jakimi kryteriami kierujecie się przy doborze partnerów
i tworzeniu portfolio oferowanych maszyn?

maksymalne korzyści z inwestycji. Obecnie dzięki ogromnej pracy

Zależało mi, żeby nasze portfolio było kompletne. Z tego

włożonej przez polskich przedsiębiorców mamy na naszym rynku

względu mamy obecnie dwa działy handlowe, czyli peryferia

wiele firm rodzinnych, które obecnie zajmują czołowe miejsca

i chłodnictwo oraz wtrysk i automatyzacja. Podział ten był został

w swoich branżach w Europie, a zaczynały często od jednej lub

stworzony, ponieważ obecnie wymagana jest bardzo duża

dwóch używanych maszyn. Z tego powodu chcemy utrzymać

wiedza specjalistyczna od naszych inżynierów sprzedaży i dzięki

jak najwyższą jakość obsługi, nie ma znaczenia obecna wielkość

temu skupiają się oni na swoich produktach i mogą pełnić rolę

firm dokonujących u nas zakupów. Obsługujemy również zakłady

doradców. Obecnie dzięki temu, że możemy w pełni wyposażać

produkcyjne największych międzynarodowych koncernów

firmy zajmujące się przetwórstwem tworzyw, Kanitech może być

w Polsce, a obsługa i wsparcie, jakiego im udzielamy, jest doce-

dla naszych klientów jedynym adresem, pod który kierują swoje

niane kolejnymi realizowanymi wspólnie projektami.

zapytania i taki był cel od początku działalności. Osobiście bardzo
istotna jest dla mnie jakość oferowanych produktów i to, żeby

Niedawno wzbogaciliście portfolio oferowanych maszyn

wszystkie firmy, które reprezentujemy, spełniały to kryterium.

o wtryskarki Negri Bossi i roboty Yushin? Dlaczego wybór
padł akurat na te maszyny? Czy nie obawialiście się wejścia
w nowy dla Was sektor działalności?

Firma Kanitech prężnie się rozwija, czy planujecie dalszy
rozwój poprzez wzbogacenie portfolio o kolejne maszyny

Maszyny produkowane przez wspomniane w pytaniu firmy

i urządzenia czy skoncentrujecie się teraz na umacnianiu

wchodzą w skład nowo utworzonego działu handlowego wtry-

rynkowej pozycji w tych sektorach, w których już działacie?

skarek i automatyzacji i poza wtryskarkami z firmy Negri Bossi

Obecnie nie mamy dalszych planów na poszerzanie port-

i robotami z firmy Yushin oferujemy maszyny do zgrzewania

folio dostawców. Firma funkcjonuje na rynku od 9 lat i na samym

z firmy Cemas Elettra, układy plastyfikujące z firmy Euroviti

początku samodzielnie zajmowałem się sprzedażą i serwisem

i automatyczne klemy z firmy Kosmek. Z firmami Yushin i Cemas

produktów firmy Maguire. Obecnie mamy w portfolio 14 dostawców

współpracujemy już od pewnego czasu i mamy zrealizowane

i 20 osób w zespole. Kluczowe będzie teraz umocnienie pozycji

liczne projekty na rynku polskim. Od marca tego roku oficjalnie

każdego z naszych dostawców na rynku polskim i rozbudowa bazy

współpracujemy z Negri Bossi. Warto zaznaczyć, że jest to

klientów, a mamy do tego wszelkie potrzebne narzędzia.

obecnie włosko-japońska firma, ponieważ większość udziałów
posiada japoński producent wtryskarek firma Nissei Plastic i inte-

Jakie są plany firmy na przyszłość?

gracja pomiędzy tymi przedsiębiorstwami będzie coraz większa,

Widzimy, że obecnie w związku z coraz bardziej wymagają-

co również zobaczymy na zbliżających się targach K. Mamy już

cymi realiami rynkowymi, kluczowe stają się rozwiązania popra-

pierwsze zamówienia na wtryskarki, które będziemy realizowali

wiające efektywność czy dające oszczędności, a praktycznie

w tym roku. Dużym atutem firmy Negri Bossi jest kompletna

całe nasze portfolio składa się z takich urządzeń. Istotne jest

oferta maszyn. W portfolio są zarówno maszyny w pełni elek-

obecnie, aby ciągle podnosić poziom wiedzy naszych doradców,

tryczne od 50 do 700 T siły zamykania, jak i wtryskarki hydrau-

aby mogli służyć klientom wsparciem w ich wyzwaniach. Zdecy-

liczne o sile zamykania od 180 T do nawet 7000 T. Największe

dowanie chcemy rozpocząć cykl szkoleń i testów wykonywa-

maszyny są wykonywane z dwupłytowym układem zamy-

nych wspólnie z klientami na dostępnych u nas maszynach oraz

kania. To bogate portfolio maszyn oraz długoletnia obecność na

korzystając z doświadczeń naszych inżynierów sprzedaży wpro-

polskim rynku na pewno miały wpływ na podjęcie decyzji odno-

wadzić usługę doradztwa procesowego dla naszych odbiorców.

śnie naszej współpracy. Aby zapewnić odpowiednią jakości

Na pewno przy kolejnych wydarzeniach, jak ostatnie Dni Otwarte

obsługi, zostały zatrudnione zarówno nowe osoby handlowe,

będziemy współpracować z redakcją czasopisma.

jak i serwisowe, posiadające doświadczenie w pracy z wtryskarkami. Osoba kierująca działem od strony handlowej ma kilku-

Dziękuję za rozmowę.

nastoletnie doświadczenie w zakresie procesu wtrysku zdoby-
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Nowa powłoka Oerlikon Balzers odporna na ścieranie i korozję,
przeznaczona na formy wtryskowe
Oerlikon Balzers wprowadził na rynek BALINIT MOLDENA, nową

stosowana na formy do przetwarzania nienasyconego poliestru

powłokę przeznaczoną do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Ze

(40%), ulegała zużyciu już po 40 000 cykli. Dzięki MOLDENIE, przy

względu na wysoką odporność na ścieranie i korozję, sprawdza

zachowaniu wysokiej jakości, uzyskano trwałość 200 000 szt.

się ona przy wtrysku tworzyw wzmacnianych włóknem szklanym

– Nasi klienci coraz częściej używają lżejszych, pochodzących

(GFRP), czy też tworzyw pochodzących z recyklingu, zapewniając

z recyklingu tworzyw sztucznych, aby poprawić efektywność ener-

dłuższą trwałość formy, przy zachowaniu jakości wypraski.

getyczną i chronić zasoby naturalne. BALINIT MOLDENA zdecydo-

Strategia zrównoważonego rozwoju Oerlikon Balzers zmierza

wanie wyprzedza dotychczasowe rozwiązania w zakresie przetwór-

ku poprawie efektywności energetycznej i oszczędzania zasobów

stwa polimerów. Cieszymy się, że możemy zaoferować naszym

naturalnych. BALINIT MOLDENA spełnia te kryteria, stając się

klientom powłokę, która znacząco wydłuży trwałość form wtrysko-

optymalnym rozwiązaniem w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

wych – skomentował Andreas Reiter, dyrektor działu narzędzi. I

Powłoka wydłuża trwałość formy, tym samym stabilizuje proces
produkcyjny i utrzymuje jakość produktu końcowego.
Powłoka ma grubość zaledwie 7 µm i wysoką twardość.
Dobrze zabezpiecza formę przed zużyciem ściernym i korozją.
BALINIT MOLDENA jest skutecznym rozwiązaniem przy wtrysku
lub wytłaczaniu tworzyw zawierających GFRP, jak również przy
przetwórstwie materiałów pochodzących z recyklingu oraz materiałów zawierających uniepalniacze.
BALINIT MOLDENA została poddana testom w mgle solnej.
Wyniki wskazują na dużo mniejsze zużycie form wtryskowych
w porównaniu z innymi zabezpieczeniami. Powłoka dotychczas
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BASF wprowadza Ultradur B4335G3 HR HSP
— uniwersalny materiał zapewniający niezawodną ochronę
W elektronice motoryzacyjnej wiele drobnych komponentów

nikę przed działaniem takich czynników. Wyjątkowa kombinacja

spełnia bardzo ważną rolę. Na przykład delikatne czujniki pręd-

właściwości wyróżnia Ultradur na tle alternatywnych materiałów.

kości kół decydują o bezpiecznym prowadzeniu samochodu,
zliczają obroty kół w jednostce czasu i przekazują te informacje do

Poprawa standardu bezpieczeństwa

systemów ABS i ESP. Ma to krytyczne znaczenie w takich sytu-

W składzie PBT znajdują się wysoce skuteczne dodatki, które

acjach jak hamowanie awaryjne, ponieważ umożliwia systemom

znacznie opóźniają degradację hydrolityczną. Dzięki temu mate-

podjęcie działań wyprzedzających w celu utrzymania stabilności

riał jest odporny na uszkodzenia spowodowane wodą i podwyż-

i sterowności pojazdu. Umieszczenie tych czujników bezpo-

szoną temperaturą. Jednocześnie zachowano standardową niską

średnio przy kołach powoduje, że są one narażone na ekstre-

absorpcję wilgoci na poziomie 0,2%, co sprawia, że PBT jest

malne warunki klimatyczne oraz kontakt z wodą z kałuż i solą.

dobrym izolatorem elektrycznym i ma dobrą stabilność wymiarową.

Politereftalan butylenu (PBT) Ultradur B4335G3 HR HSP to

Polimer jest też odporny na pękanie naprężeniowe pod wpływem

opracowany przez BASF materiał, który chroni wrażliwą elektro-

czynników zasadowych. Cały komponent jest więc trwalszy
i bardziej niezawodny, co podnosi standard bezpieczeństwa.
Ten rodzaj tworzywa jest również produktem wysokiej prędkości (HSP). Ta zaleta obniża lepkość topnienia, umożliwiając
wytwarzanie komponentów o cienkich ściankach.

Odpowiedni do najbardziej wymagających
warunków
– Ultradur B4335G3 HR HSP łączy szereg korzystnych właściwości w unikatowym profilu. Dzięki temu idealnie sprawdza się
w ekstremalnie nieprzyjaznym środowisku, wyróżniając się pod tym
względem na tle porównywalnych, stosowanych obecnie materiałów — powiedział Andreas Fay, Global Key Account Manager
Transportation w dziale Performance Materials firmy BASF.
Nowy wariant produktu jest ważnym uzupełnieniem portfolio
Ultradur HR, którym firma BASF skutecznie zaspokaja rosnące
zapotrzebowanie na tworzywa do krytycznych zastosowań. I

ALBIS został dystrybutorem portfolio bardziej zrównoważonych
materiałów RE od Covestro
Firma ALBIS będzie dystrybutorem zupełnie nowego portfolio

zmniejszą wyczerpywanie się zasobów i będą promować wyko-

RE - produktów o atrybutach REnewable, należące do wielolet-

rzystanie alternatywnych materiałów, wzmacniając w ten sposób

niego partnera i producenta materiałów Covestro. Zawiera ono

gospodarkę cyrkularną. Wybrane produkty Makrolon RE mają

bardziej zrównoważone odpowiedniki istniejących żywic na bazie

zerowy ślad węglowy zgodnie z analizą LCA, co czyni je pierw-

paliw kopalnych znanych i uznanych marek, takich jak Makrolon,

szymi na świecie poliwęglanami neutralnymi dla klimatu.

Bayblend i Makroblend, odpowiadając w ten sposób na ciągłe

Wydajność i jakość nie ulegają pogorszeniu, ponieważ właści-

wyzwania współczesnego społeczeństwa dotyczące niedoboru

wości fizyczne, mechaniczne, termiczne, optyczne, odporność

zasobów, klimatu i ochrony środowiska. Jako firma posiada-

na warunki atmosferyczne i przetwórstwo żywic RE są iden-

jąca certyfikat ISCC PLUS, ALBIS jest jednym z pierwszych part-

tyczne z konwencjonalnymi żywicami kopalnymi i są rozwiąza-

nerów dystrybucyjnych nowego portfolio na rynku.

niem typu "drop-in", które spełnia cele zrównoważonego rozwoju

Dzięki zastosowaniu podejścia bilansu masowego, polegającego

producentów tworzyw sztucznych i producentów marek na

na przypisaniu biocyklicznych surowców i energii odnawialnej,

całym świecie. Wykaz przepisów obowiązujących dla produktów

nowe produkty Makrolon RE, Bayblend RE i Makroblend RE będą

konwencjonalnych (np. atesty zdrowotne, klasyfikacja palności

miały znacznie niższy ślad węglowy niż ich kopalne odpowiedniki,

itp.) obowiązuje również dla odpowiednich alternatyw RE. I
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Drugie życie zużytych masek twarzowych FFP2
Borealis, jeden z wiodących światowych dostawców zaawan-

między innymi do produkcji wyrobów medycznych. Kiedy na

sowanych i rozwiązań cyrkularnych w zakresie poliolefin, a także

początku 2020 roku wybuchła pandemia COVID-19, w Austrii

Grupa Grabher, wiodący producent zaawansowanych technolo-

zaczęło brakować środków ochrony osobistej. W wyniku

gicznie tekstyliów, przyspieszają wprowadzanie tworzyw sztucz-

podjętych działań Grabher został pierwszą austriacką firmą,

nych na drogę cyrkularnego obiegu w ramach partnerstwa, które

która otworzyła specjalny zakład wytwarzający maseczki

chroni ludzkie zdrowie, a jednocześnie pomaga zminimalizować

twarzowe, wyposażony w najnowocześniejszy system

ilość odpadów. Kluczowy element wysokiej jakości masek filtru-

produkcji metodą meltblown, umożliwiający otrzymywanie

jących produkowanych przez firmę Grabher w Austrii jest wyko-

wysokiej jakości masek twarzowych. Te certyfikowane maski,

nany z w pełni nadającego się do recyklingu polipropylenu

w tym półmaski filtrujące FFP2, maski medyczne i zmywalne

(PP) dostarczanego przez firmę Borealis. Aby jeszcze bardziej

maski komunalne, są sprzedawane przez firmę Vprotect,

promować ideę cyrkularnego obiegu, firma Grabher zainicjowała

która w 100% należy do Grupy Grabher. Jeden z istotnych

nowatorski program zbiórki i recyklingu zużytych masek twarzo-

elementów masek Vprotect – filtr wykonany z gęsto rozmiesz-

wych, w ramach którego są one przetwarzane na nowe produkty

czonych włókien o mikronowej wielkości – jest wykonany z PP

o wartości dodanej, takie jak tkaniny pochłaniające olej.

typu meltblown dostarczanego przez firmę Borealis, który to
materiał w całości nadaje się do recyklingu.

Cyrkularność tworzyw sztucznych
"made in Austria" dzięki współpracy i innowacjom

Jednak z oczywistych powodów zdrowotnych nawet wysokiej
jakości i bardziej ekologiczne maski twarzowe są szybko wyrzu-

Grupa Grabher z siedzibą w Vorarlberg (Austria) jest

cane. Zbyt wiele z nich trafia na wysypiska śmieci, a nawet do

wiodącym ekspertem w dziedzinie nanofiltracji powietrza

środowiska naturalnego. Aby zwalczyć problem rosnącej ilości

i mikropłynów oraz projektuje inteligentne systemy tekstylne,

odpadów w postaci masek, firma Grabher ponownie podjęła
działania, tworząc nowy system zwrotu i zbiórki zużytych masek
w celu przetworzenia ich na nowe, wartościowe produkty.
System, który w niedalekiej przyszłości ma zostać wdrożony
w całej Austrii, obejmuje wyraźnie oznaczone pojemniki, do
których można wrzucać wszystkie rodzaje masek twarzowych.
Po posortowaniu, umyciu, sterylizacji i wysuszeniu materiał jest
wykorzystywany jako wypełniacz w poduszkach i materiałach
pochłaniających olej. Obecnie trwają prace nad przetworzeniem
masek na granulat, który można przekształcić w tkaniny absorpcyjne w procesie meltblown. Takie tkaniny z recyklingu mogą być
wykorzystywane do pochłaniania oleju - na przykład w wyniku
rozlania - lub innych płynów.
– Wykorzystanie naszego w pełni przetwarzalnego PP do
produkcji wysokiej jakości masek pomaga chronić ludzkie
zdrowie, a znalezienie sposobu na ich ponowne wykorzystanie
chroni naszą planetę. Wspólnie, Borealis i Grabher zrobiły
kolejny krok w kierunku zamknięcia pętli cyrkularności tworzyw
sztucznych, koncentrując się na zrównoważonych rozwiązaniach, które przynoszą korzyści społeczeństwu – powiedział
Vedran Kujundzic, wiceprezes Borealis. – Jesteśmy dumni,
że tak szybko zareagowaliśmy na pilne zapotrzebowanie na
środki ochrony indywidualnej i maski FFP2, w szczególności na
początku pandemii w Austrii – mówi Günter Grabher, dyrektor
zarządzający Grupy Grabher. – Tymczasem cieszymy się,
że nasza inicjatywa zbiórki i recyklingu nadal przyciąga wielu
innych uczestników, w tym OMV, dużą grupę handlu detalicznego żywnością i kilka dużych szpitali. W firmie Borealis znaleźliśmy wiarygodnego partnera, który podziela nasze zaangażowanie w innowacyjność i zrównoważony rozwój, i mamy
nadzieję na dalszą współpracę. I
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Kontrola jakości pomaga
czy przeszkadza?
Pytanie można powiedzieć, że retoryczne. Każdy zdaje sobie sprawę, że bez kontroli jakości nie można
mówić o poważnym biznesie wytwórczym. Jest to prawda oczywista, ale czy dodaje wartości do
produktu? Zgodnie z kanonem nowoczesnej firmy wzorowanej na dobrych praktykach najlepszych
światowych koncernów, kontrola jakości nie dodaje wartości do wyrobów. Procesy powinny być tak
zaprojektowane, aby nie było problemów jakościowych. Oczywiście to cel, do którego dążymy. Pytanie, czy w całej tej pogoni za optymalizacją i najwyższą jakością nie zgubiliśmy głównego celu, dla którego powstała firma. Biznes ma zarabiać pieniądze, z drugiej strony produkować taki wyrób, żeby klient
kupował go nie jednorazowo, ale kontynuował z nami współpracę.

Dorota Bieniek
DIR Consulting

Kontrola jakości czy zapewnienie jakości?

wane, to które części detalu muszą trzymać wymiar, żeby nie

Skoro kontrola jakości jest de facto kosztem, to jak powinna

było problemu – i te składowe mierzymy.

funkcjonować, aby ten koszt był racjonalnie uzasadniony?

Dużo trudniej w przypadku kontroli wizualnej detalu. Jeśli zapytacie

Może zamiast „kontrola jakości” przyjmiemy termin „zapew-

dział handlowy, jakie kryteria przyjąć dla oceny, usłyszycie, że klient

nienie jakości”. Dlaczego ta różnica? Kontrola jakości w swoim

ma mieć dobry, ładny, powtarzalny kolorystycznie wyrób, bo inaczej

znaczeniu kontroluje wyrób i kwalifikuje dobre/niedobre. Zapew-

będzie reklamacja albo kupi od kogoś innego. Po takich wskazów-

nienie jakości to proces długofalowy mający na celu stałe utrzy-

kach wpadamy w przesadę i stąd krótka droga do nadjakości. Oczy-

manie poziomu jakości, jaki sobie określiliśmy. I tu zaczynają się

wiście powtarzalność jest kluczowa, ale czy dwa małe do 2 mm

schody. Aby zapewnienie jakości funkcjonowało i się rozwijało,

wtrącenia na dnie doniczki to powód, dla którego dyskwalifikujemy

musimy ustalić, jakie mamy kryteria. Co jest wyrobem dobrym,

wyrób? Trzeba w klarowany sposób ustalić ramy, żeby pracownik

a co niedopuszczalnym.

wiedział jak kwalifikować wyrób. Częstą praktyką jest określenie, że
dla klienta X to będzie problem, ale dla klienta Y nie. No dobrze, ale

Parametry kontrolne

jak tym zarządzać po wyprodukowaniu, jak oddzielić na magazynie,

Jeśli parametry kontrolne są możliwe do zmierzenia, sprawa

żeby nie pomieszać klientów i żeby każdy dostał to, co ma dostać

staje się banalna. Budujemy plan kontroli, określamy tolerancje

z wadą, jaką może zaakceptować. Koszmar zarządzania taką sytu-

wymiarową, uwzględniając cechy rozszerzalności materiału,

acją i pytanie, czy warto. No to jak mamy zapewnić tę jakość. Poniżej

ustalamy częstotliwość pomiaru. Możemy do tego wykorzystać

podanych zostało kilka żelaznych zasad – w dużym stopniu łama-

technikę FEMA dla procesu wtrysku. Jedyną pułapką jest okre-

nych lub ignorowanych, a zapewniających jakość.

ślenie, które parametry należy mierzyć. Jeśli klient narzuca nam,
co ma być mierzone (automotive), to nie ma problemu. Jeśli to

Przykład

nasz wyrób, sami określamy parametry krytyczne, które mają

FIRMA: przetwórstwo tworzyw sztucznych wtryskarki praca

być mierzone. Jak to ustalić? Najprościej zadać sobie pytanie,

5 dni w tygodniu x 3 zmiany.

co jest krytyczne z punktu widzenie funkcjonalności wyrobu?

PROBLEM: chaos w gromadzeniu i zarządzaniu wzorcami

Jeśli produkujemy kilka elementów, które będą potem monto-

pierwotnymi i wtórnymi. Wzorce giną lub są uszkodzone. Nie
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Kolejna żelazna zasada: kontrolujmy to, co naprawdę
jest ważne i tak długo jak to naprawdę jest konieczne.

– Wzorzec/Próbka dla klienta – to produkt, który w normalnych warunkach jest przez nas produkowany. Nie szukajmy najlepszego możliwego
wyrobu, bo w partii produkcyjnej normalnie nie będzie to do utrzymania. Detal ma być zgodny z naszymi standardami oceny wizualnej
i funkcjonalnej. Jeśli mamy smugi na wyrobie przez nas dopuszczalne i nie jesteśmy w stanie tego wyeliminować (narzędzie/ proces) to
nie udawajmy, że nie mamy z tym problemu. Jeżeli klient dostanie wyrób „idealny” to takiego będzie oczekiwać. I co wtedy? Naturalnie nie
akceptujemy, nadlewek, dziur i innych oczywistości. Wzorzec to po prostu nasz standardowo dobry wyrób i tyle.
– Klasyfikacja OK/NOK – czyli dobre i niedobre. Jak wspomniałam wyżej w przypadku parametrów, które można zmierzyć, problem sam się
rozwiązuje. Jednak i w tym przypadku trzeba zachować zdrowy rozsądek. Tolerancja na tworzywie do 0,1 mm jest bzdurą, a i takie wymagania klienta
się zdarzają. Trzeba reagować, bo klient nie zawsze ma doświadczenie w zakresie tworzyw sztucznych i o wielu zależnościach zwyczajnie nie wie.
– Wzorce kolorystyczne oparte na RAL lub PANTONE to kolejny mit – to są wzorce zaprojektowane historycznie dla przemysłu farbiarskiego.
Kolor jest drukowany na papierze, a my w tworzywie staramy się za wszelką cenę dopasować kolor. Ale jeśli już klient zaaprobował
wzorzec, nawet dobrany do papierowego RAL, to on staje się kolorem referencyjnym. Bardzo ważne, aby nie dopuścić do uszkodzenia/
zagubienia wzorca. Ale ponieważ wzorce, jak każde tworzywo, również się starzeją, należy co roku je odświeżać. Prawidłowa procedura to:
wyprodukowanie detalu zgodnego ze wzorcem pierwotnym i wysłanie do zatwierdzenia do klienta. Po aprobacie – WAŻNE, dotychczasowy
wzorzec poddajemy zmieleniu, aktualny z opisem i datą wprowadzenia umieszczamy w wyznaczonym miejscu.

można ich znaleźć na produkcji. Kolejnym wzorcem stawał się
detal z ostatniej produkcji. Istniało realne zagrożenie, że po pół
roku produkowany detal będzie już w zupełnie innym kolorze niż
oryginał.

– Wzorzec wtórny funkcjonuje w organizacji do codziennej
kontroli jakości i znajduje się w tej samej szafie.
– Podczas przezbrojenia, mistrz produkcji, wiedząc na podstawie planu produkcji, jakie będzie przezbrojenie, jako osoba

DIAGNOZA: brak standardu postępowania ze wzorcami

upoważniona, pobiera wzorzec wtórny z szafy i zanosi na

i samokontrolą detalu na maszynie.

maszynę, na której jest wykonywane przezbrojenie. Jest to

WDROŻONE ROZWIĄZANIE

bardzo ważne, bo zanosząc nowy wzorzec, zabiera stary

– Zabudowano szafę przesuwną, w której znalazły się wszystkie
opisane wzorce pierwotne.

i tylko jedna osoba na zmianie ma dostęp do wzorców. Tym
samym mamy osobę odpowiedzialną i zamykamy temat,

– Do każdego wzorca pierwotnego, dołączono wzorzec

że wzorce się gubią lub ulegają uszkodzeniu. Na podstawie

wtórny, czyli detal z pierwszej partii produkcyjnej wysłanej do

wzorca uruchamiana jest przez ustawiacza produkcja i kontro-

klienta. Tutaj zgodność kolorystyczna 1:1

lowana przez pakowacza w trakcie normalnego wytwarzania.
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– Po roku w razie konieczności nowe wzorce są ponownie
akceptowane przez klienta.

PROBLEM: sztywne wytyczne jakościowe dla zróżnicowanych wyrobów – kontrola wizualna.
DIAGNOZA: brak gradacji w ofercie produktowej wymagań

„Pułapki”

jakościowych vs. funkcjonalność wyrobów.

W wyniku różnych turbulencji wprowadzamy dodatkowe punkty

WDROŻONE ROZWIĄZANIE – wszystkie produkty podzie-

kontroli. Jest to działanie akcyjne mające na celu sprawdzenie,

lono na trzy rodziny:

czy dane rozwiązanie działa. Powiedzmy, że mamy problem

– Prestige – to wyroby luksusowe, gdzie wygląd detalu stanowi

z pęcherzami w dolnej części pojemnika. Pozostawią brzydki ślad

o jego wartości, są wyposażeniem wnętrz, a kolorystyka musi

na wyrobie. Zmieniono parametry procesu, poprawiono odpo-

być powtarzalna. Skupienie na następujących parametrach

wietrzenie. Jednak dalej widać od czasu do czasu pęcherze.

• Zgodność ze wzorcem, stabilność koloru,

Mają niewielki wpływ na wyrób, ale klient zgłasza uwagę. Prosimy

• Brak wtrąceń,

produkcję o monitoring. Kontrola jakości wypuszcza nawet

• Brak zarysowań na powierzchni barwionej (wyjmowanie

formularz, aby zaznaczyć na rysunku, na którym boku najczę-

detalu i pakowanie automatyczne przez robota),

ściej występują pęcherze. Akcja trwa miesiąc. Technologia anali-

• Brak widoczności punktu wtrysku, wypychaczy.

zuje zapisy, robi znaczącą zmianę w narzędziu. Pęcherze rzadziej

– Lina Common – produkty codziennego użytku

się zdarzają i nie stanowią problemu, a produkcja dalej sprawdza

• Zachowanie koloru w odchyłce kolorystycznej,

100%, każdy ze zbiorników przed zapakowaniem. Wydajność

• Możliwe niewielkie wtrącenia w obszarze użytkowych

pakowania spadła o 20%, ale rozpoczynając monitoring, mieliśmy

(to czego klient nie widzi, np. podstawka miski na

tego świadomość. Po pół roku ktoś zaczął dokładnie monito-

zewnątrz i wewnątrz),

rować wydajności i okazało się, że dalej jest to robione, mimo że
nikt tego nie potrzebuje. Mamy klasyczny przykład braku komunikacji, którego konsekwencje przekładają się na koszty.

• Brak śladów po punkcie wtrysku (w razie problemu ręczna
obróbka).
– Utylity – produkty, dla których funkcjonalność musiała być

– Nadjakość = czego naprawdę chce klient – pytanie czy

zachowana, bo jest najważniejsza, np. wkręty do betonu,

naprawdę dział handlowy rozumie połączenie pomiędzy

zaślepki itp.

kosztem różnych „życzeń” lub domniemań klienta a fak-

• Wytrzymałość materiałowa – testy na udarność,

tycznym zyskiem ze sprzedaży. Przykładem może być wyrób,

• Brak bąbli i innych wad, które mogłyby wpłynąć na wytrzy-

jaki produkował jeden z moich klientów. Była to tacka mająca

małość materiału.

być podstawką pod znicze na cmentarzu. Wyrób niezbyt

W firmie powstała tablica, na której wycięto wady z wyrobów

wyrafinowany, ale bardzo kłopotliwy dla firmy. Produkowany

celem kwalifikacji NOK lub dopuszczenie warunkowe. Należy

był w dwóch kolorach antracytu oraz złotym. W obu przypad-

bezwzględnie pamiętać, że żaden nośnik tak nie rozwiewa

kach problemem były uwidocznione - linie płynięcia, na których

wątpliwości czy dobre czy nie jak „żywy przykład”. Nie zdjęcia,

znakomicie układały się cząsteczki płytek aluminium, które

a tym bardziej opisy. Śmiało możemy powiedzieć, że „szara

są integralnym składnikiem barwnika. Problem od lat zwią-

strefa” dopuszczenia wyrobu jest w każdym biznesie. Pytanie jak

zany był i z konstrukcją narzędzia i warunkami procesowymi.

tym zarządzamy i skąd operator wie co jest dobre, a co nie.

Tacka kosztowała w hurcie 2,5 PLN. Ilość odpadu związanego
z widocznymi liniami płynięcia sięgała niejednokrotnie 50%.

Kończąc...

Bardzo trudno było określić na ile jeszcze widoczne linie są pro-

Zapewnienie jakości to jasne wytyczne oceny, systema-

blemem, a kiedy nie. Słowem „gra niewarta świeczki”, a zdanie

tyczne analizy ilości wad z podziałem na miejsca powstawania.

„klient ma dostać produkt bez smug i przebarwień” stawał się

Spotkanie jakościowe nie jest miejscem na takie analizy. Gorąco

pewnym złym zaklęciem. Zdroworozsądkowo produkt spełniał

zachęcam do powołania grupy, która będzie permanentnie

wszelkie warunki funkcjonalności. Nie było śladu po punkcie

pracować nad redukcją wad krytycznych wyrobu. Można

wtrysku, produkt nie wykrzywiał się, czyli położony na płaskiej

podejść do tematu jak wyżej. W zespole muszą być technolodzy,

powierzchni spełniał swoje przeznaczenie. Ponieważ przy głęb-

ustawiacze, mistrz produkcji i oczywiście jakość. Czasem dobrą

szej analizie okazało się, że te same wysokie standardy jako-

praktyką jest zaproszenie kogoś z UR, bo problem może być nie

ściowe były stosowane do wszystkich wyrobów, organizacja

tylko procesowy, ale też narzędziowy lub związany z maszyną

zmieniła całkowicie podejście do kontroli wizualnej.

lub infrastrukturą. Kontrola jakości to działanie akcyjne, operacyjne (samokontrola), zapewnienie jakości to działanie długofa-

Przykład

lowe, strategiczne, które znakomicie może ograniczyć koszty,

FIRMA: przetwórstwo tworzyw sztucznych wtryskarki praca

ale nieumiejętnie, bezrefleksyjnie wdrożone tylko wprowadzić
chaos i zamęt. I

5 dni w tygodniu x 3 zmiany.
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Poliacetale

– homopolimer i kopolimer POM
Poliacetal (POM) to dobrze znane i popularne tworzywo termoplastyczne z grupy semikrystalicznych
tworzyw technicznych. Wynaleziony został już w latach dwudziestych XX wieku przez niemieckiego
chemika Hermanna Staudingera, późniejszego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, uhonorowanego za odkrycia w chemii związków wielkocząsteczkowych. Komercyjną syntezę i zastosowanie
POM-u opracowano i opatentowano w latach 50., a od 1960 roku rozpoczęto jego masową produkcję.

Jacek Łyżwa
Plastoplan Polska Sp. z o.o.

Budowa chemiczna

wanie homopolimeru. Nasuwa się pytanie, jakie czynniki decy-

Poliacetal w zastosowaniach przemysłowych występuje w dwóch

dują o zastosowaniu jednej bądź drugiej formy tego tworzywa.

formach, wynikających z budowy cząsteczkowej. Pierwszym, który

Poniżej zostaną przedstawione podstawowe różnice, wady

został opracowany, jest homopolimer. Z uwagi na budowę zwany

i zalety obydwu jego odmian.

jest również polioksymetylenem lub poliformaldehydem. Powstaje
przez polimeryzację gazowego formaldehydu CH2O. Chemicznie
jego budowę możemy zapisać wzorem (CH2O)n.

Różnice się ujawniają
Poliacetal ma kolor mlecznobiały, jest nieprzezroczysty, a jego

Kopolimer powstaje w jonowej kopolimeryzacji 1,3,5-triok-

skurcz wynosi nawet 3,5%. Temperatura topnienia fazy krysta-

sanu (będącego cyklicznym trimerem formaldehydu) z 1,3-diok-

licznej wynosi około 180°C, a temperatura płynięcia 190-200°C,

solanem. W łańcuchach powstałego polimeru poza cząstecz-

jest więc bliska temperaturze rozkładu termicznego (205°C).

kami CH2O występują cząsteczki CH2CH2O w ilości ok. 1-1,5%

Z tej przyczyny POM uważa się za tworzywo termicznie wraż-

łącznej liczby cząsteczek. Z uwagi na metodę polimeryzacji

liwe i zalecana jest ścisła kontrola temperatur przetwórstwa.

kopolimer POM jest również zwany politrioksanem.

Aby powiększyć okno przetwórcze, do tworzywa dodaje się

POM jest produkowany powszechnie przez wiele firm

stabilizatory i antyutleniacze. Właśnie z uwagi na niższy stopień

w Ameryce Północnej, Europie i Azji. Również w Polsce pierwsza

krystaliczności kopolimer POM ma tę przewagę nad homopoli-

synteza POM-u na instalacji doświadczalno-pilotażowej odbyła

merem, że ma szersze okno przetwórcze, a temperatury prze-

się w 1975 roku w Zakładach Azotowych w Tarnowie. Produkcja

twórstwa są niższe. Ryzyko rozkładu termicznego kopolimeru

przemysłowa na dużą skalę rozpoczęła się w 1994 roku,

POM podczas przetwórstwa w porównaniu do homopolimeru

a powstałe tworzywo trafiło na rynek pod nazwą Tarnoform. Jak

jest więc niższe.

wiemy, Grupa Azoty w ubiegłym roku podjęła decyzję o zaprzestaniu produkcji tego tworzywa.

Z uwagi na wyższy stopień krystaliczności właściwości mechaniczne homopolimeru POM są lepsze niż kopolimeru: wytrzy-

W ofercie rynkowej dominują tworzywa POM w formie kopolimerów. Niemniej jest wiele zastosowań, gdzie zaleca się stoso-
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małość na zginanie i na rozciąganie, udarność, odporność na
pełzanie, odporność na zmęczenie.
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POM, zarówno homopolimer, jak i kopolimer,
jest produkowany w odmianach różniących się
głównie masą cząsteczkową, a zatem również
lepkością. To warunkuje późniejsze metody
przetwórstwa, dominuje jednak formowanie
wtryskowe. Tworzywo to jest zdolne do
krystalizacji, a przy odpowiednim procesie
przetwórstwa stopień krystalizacji osiąga 80%.

Dodatek włókna szklanego do większości polimerów poprawia

gólnie w podwyższonej temperaturze. Reakcja rozkładu

ich wytrzymałość mechaniczną. Tak się dzieje również w przy-

zatrzymuje się bądź jest spowalniana, na każdej cząsteczce

padku kopolimeru POM. Natomiast obecność włókna szklanego

komonomeru.

w homopolimerze powoduje tylko niewielki wzrost sztywności,
zaś wytrzymałość na rozciąganie nawet się pogarsza.

Krótkie podsumowanie powyżej opisanych różnic pomiędzy
obiema odmianami poliacetalu zostało przedstawione w tab. 1.

Odporność chemiczna POM jest niewielka. Poliacetale

Być może różnice we właściwościach homopolimeru i kopo-

są wrażliwe na działanie tlenu, ozonu, promieniowania UV,

limeru POM dla wielu osób z branży tworzyw sztucznych

kwasów i zasad. Jednak to kopolimer jest odporniejszy

mogą wydawać się niewielkie, może pomijalne. W praktyce

chemicznie. Przewaga kopolimeru POM szczególnie dobrze

w większości aplikacji wystarcza kopolimer, który jest tańszy

jest widoczna w odporności na gorącą wodę, zwłaszcza

i powszechnie dostępny, dostatecznie wytrzymały, wystę-

chlorowaną. Poliacetale są tworzywami o niskiej odporności

puje w wielu odmianach, zawiera różnorodne dodatki. Niemniej

na ogień, mogą być co najwyżej klasyfikowane w klasie

homopolimer znajduje również swoje zastosowanie, gdzie jego

palności HB. Nie da się ich uniepalnić przy użyciu typowych

cechy są istotne i decydują o jego użyciu. Ta różnorodność

uniepalniaczy halogenowych. Co nie znaczy, że nie pojawią

jest bogactwem, bo to właśnie różnorodność tworzyw sztucz-

się niedługo uniepalniacze dla poliacetali. Kopolimer wyka-

nych stanowi o ich przewadze nad innymi materiałami i przez to

zuje większą odporność na starzenie (utlenianie), szcze-

tworzywa sztuczne są niezastąpione.I

Tab. 1
stopień krystaliczności
regularność
wytrzymałość na zginanie
moduł wytrzymałości na zginanie
wytrzymałość na rozciąganie
moduł wytrzymałości na rozciąganie
odporność na zmęczenie
odporność na pełzanie
temperatura topnienia
okno procesowe
+20% GF – wytrzymałość na rozciąganie
+20% GF – moduł wytrzymałości na rozciąganie
odporność na gorącą wodę
temperatura ugięcia pod obciążeniem
temperatura pracy ciągłej
palność

kopolimer
niższy
niska
niska
niski
100%
100%
niższa
niższa
o 10% niższa
szerokie
+60%
+150%
wysoka
niższa
wyższa
HB

23 

homopolimer
wyższy
wysoka
wysoka
wysoki
115%
113%
wyższa
wyższa
wąskie
-24%
+50%
niska
wyższa
niższa
HB
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 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych  WYPOWIEDŹ EKSPERTA 

Elastyczni w branży, czyli jak
przyciągnąć i zatrzymać klienta. Cz. 2

Co wyróżnia ofertę Państwa firmy?
Dobór firm reprezentowanych przez Tomir ma na celu jak najlepszą pomoc klientom
w kompleksowym wdrażaniu nowych pomysłów i projektów. Reprezentujemy bardzo dobre,
znane na rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych firmy zagraniczne, takie jak KUHNE, ILLIG,
POLYTYPE, GEAF, ROCHLING i PETMAN. Klient może kupić od nas linie do wytłaczania folii
lub płyt z firmy KUHNE. Wytworzony półprodukt może termoformować na maszynach z firmy
ILLIG lub zgrzewać na maszynach wysokiej częstotliwości firmy GEAF lub temperaturowo na
zgrzewarkach firmy ILLIG. W przypadku mniejszych projektów zamiast linii do ekstruzji proponujemy płyty i folie PS, ABS z ROCHLING-a lub folie PET z PETMAN-a. W przypadku potrzeby
dekorowania opakowań spożywczych, takich jak np. kubki jogurtowe, opakowania na margarynę i inne, możemy zaoferować drukarki z firmy POLYTYPE. Reasumując, jesteśmy w stanie
Mirosława Tytkowska
współwłaściciel

zaoferować maszyny do pełnego ciągu technologicznego od granulatu po udekorowane
gotowe opakowanie zapakowane w karton zbiorczy.

firmy TOMIR
Jakie wsparcie możecie zaoferować potencjalnym klientom?
Nasi pracownicy są specjalistami w dziedzinie chemii, inżynierii, mechaniki i elektryki.
Pracując wiele lat w firmie, zdobyli praktyczne doświadczenie we wdrażaniu projektów
i uruchamianiu maszyn.
Bardzo często zdarza się ze ich wiedza z zakresu termoformowania, wytłaczania i drukowania pomaga w zaprojektowaniu produktu i dobraniu właściwej maszyny do jego produkcji.
Pracownicy firmy Tomir uczestniczą w odbiorach maszyn i ich uruchamianiu u klienta. Nasza
pomoc techniczna jest też dużym wsparciem w przypadku awarii maszyny.
Prowadzimy również serwis i organizujemy części zamienne do starszych maszyn, np. takich
z lat 80. i 90. Z racji swojej wysokiej jakości one nadal pracują i nie są wycofywane z produkcji.

Dlaczego przetwórca powinien wybrać Państwa firmę, a nie konkurencję?
Tak po kolei trzeba by wymienić:
– bo działamy na rynku od 30 lat i mamy dużo praktycznej wiedzy i doświadczenia,
– oferujemy trwałe, solidne maszyny, które pracują i ich wartość bardzo powoli spada,
– nasze maszyny gwarantują powtarzalność i dobrą jakość finalnych produktów,
– surowce, które oferujemy są najwyższej jakości i mają zastosowanie w wielu branżach. I
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Jak wynika z naszych doświadczeń, użytkownikom form wtryskowych, zależy
możliwie na jak najbardziej efektywnym wykorzystaniu narzędzi w całym cyklu ich
życia. Efektywność rozumiana jest tu jako stosunek efektów pracy formy wtryskowej do poniesionych kosztów potrzebnych na jej wytworzenie i eksploatację. W wyniku wielu lat doświadczeń firma Günther Heisskanaltechnik potrafiła zoptymalizować swoje produkty w taki sposób,
aby pomóc w uzyskaniu możliwie jak największej efektywności pracy formy wtryskowej poprzez
zabudowanie w niej nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań technicznych. Użytkownik
systemów gorącokanałowych wybierający naszą firmę jako dostawcę może liczyć na trwałe,
niezawodne i stosunkowo niedrogie w eksploatacji produkty, które w znaczny sposób przyczyniają się do podniesienia jakości produkowanych przez niego wyrobów, a także obniżenia
kosztów ich produkcji, co za tym idzie do wzmocnienia konkurencyjności przetwórcy na rynku.
Grzegorz Natkowski
doradca

Jak wiadomo, budowanie przewagi konkurencyjnej jest jedną z głównych strategii rynkowych,
zapewniającą przetrwanie w dłuższej perspektywie.

techniczno-handlowy
Günther Heisskanaltechnik
GmbH

Nasza firma bierze czynny udział w całym procesie produkcji wyrobów klienta od powstania
koncepcji wypraski aż do końca cyklu życia produktu. Zaczynamy od pomocy przy wyborze
opcji wtryskiwania detalu poprzez dobór odpowiednich rozwiązań technicznych spośród
naszych produktów, następnie wspomagamy zarówno konstruktorów w zabudowie modelowej systemów GK w formie wtryskowej, a także pracowników narzędziowni w fizycznym
montażu systemów w formie o ile występuje taka potrzeba. Doradzamy też konstruktorom
jak skutecznie chłodzić narzędzie w obszarze systemu gorącokanałowego. Dysponujemy
wieloma sprawdzonymi wytycznymi konstrukcyjnymi, których stosowanie pomoże w niezawodnej pracy narzędzi. Bierzemy też udział w rozwiązywaniu problemów powstałych wskutek
samego procesu wtrysku. Jeśli jakość wyprasek dla użytkownika końcowego jest niezadowalająca, możemy zaoferować bezpłatne testy wtryskiwanego przez klienta tworzywa w naszej
firmie, gdzie sprawdzamy możliwości techniczne dla wtryskiwania powierzonej przez przetwórcę próbki surowca.

Naszą firmę wyróżniają przede wszystkim nie tylko rozwiązania niespotykane u konkurentów, ale również podejście do projektowania systemów GK. Byliśmy jednym z prekursorów na rynku, projektując już w latach 80. ubiegłego stulecia systemy na napięcie 5V. Od
tego czasu firma mocno się rozwinęła i stosuje obecnie indywidualne podejście do klienta, co
ją wyróżnia spośród konkurentów. Hołdujemy zasadzie, że każdy zadowolony klient przynosi
następnego potencjalnego klienta, natomiast jeden niezadowolony klient powoduje odejście
od firmy kilku już istniejących, dlatego też staramy się wykonywać to, czego jesteśmy pewni,
że będzie działać niezawodnie przez kolejne lata. Kupując nasze rozwiązania, kupuje się nie
tylko produkt, ale też wsparcie techniczne i bezpieczeństwo. I
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VGT Polska Sp. z o.o. jest obecna na polskim rynku już 22 lata. Została założona jako oddział niemieckiego koncernu VGT Industrie AG z branży maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw. Od 2008 roku VGT Polska jest samodzielnym przedsiębiorstwem ze 100% kapitałem polskim. Prężnie rozwija się w zakresie innowacyjnych rozwiązań
w obszarze urządzeń dla przetwórstwa tworzyw sztucznych. Współpracuje zarówno z największymi koncernami obecnymi na polskim rynku, jak i z mniejszymi przetwórcami dostarczając
im indywidualnie dopasowane rozwiązania w dziedzinie urządzeń do przetwórstwa tworzyw.
Systemy i urządzenia oferowane przez VGT Polska zapewniają najnowsze oraz innowacyjne
rozwiązania techniczne, które pozwalają na zwiększenie konkurencyjności na rynku. Główny
celem spółki jest optymalizacja procesów przetwórstwa tworzyw w celu zapewnienia bezawaryjności, energooszczędności, skrócenia czasu cykli produkcyjnych oraz ochrony środowiska.
Marian Stanienda

VGT Polska współpracuje z wieloma polskimi uczelniami technicznymi, zarówno dostarczając

prezes zarządu

im swoje rozwiązania w procesach badawczych, jak i zlecając uczelniom badania własnych

VGT Polska Sp. z o.o.

(autorskich) rozwiązań w zakresie ich skuteczności działania.
Każdy klient, zarówno nowy, jak i ten, z którym VGT już współpracuje, otrzymuje pełne
wsparcie w zakresie doradztwa przy przygotowaniu każdego projektu. Urządzenia i systemy
oferowane przez VGT są indywidualnie dopasowywane do potrzeb i specyfiki klienta. Równocześnie każda jego potrzeba jest wspólnie z nim analizowana pod względem możliwości
najbardziej optymalnego rozwiązania. Oprócz tego VGT Polska oferuje pełne wsparcie techniczne przez własny zespół doradców, jak i przez technologów firm partnerskich, z którymi
współpracuje. Co istotne VGT prowadzi pełny serwis oferowanych przez siebie urządzeń
(zarówno gwarancyjny, jak i pogwarancyjny). Zespół techniczny VGT reaguje na potrzeby
klientów do 24 godzin, przeprowadzając działania serwisowe bezpośrednio u niego lub
w swojej siedzibie. Ze względu na indywidualną specyfikę oferowanych przez VGT urządzeń
każdy klient otrzymuje pełen pakiet wsparcia technicznego w zakresie szkoleń. Równocześnie
na życzenie klientów dokonywane są okresowe przeglądy oferowanych urządzeń oraz certyfikacja ich skutecznej pracy zgodnej z założeniami i określonymi parametrami.

Co wyróżnia VGT Polska od innych dostawców?
Obecne czasy, w których borykamy się z niedostatkiem energii i rosnącymi jej kosztami, malejącymi zasobami czystej wody oraz koniecznością ochrony środowiska, stanowią
wyzwania, którym naprzeciw wychodzą rozwiązania systemowe i urządzenia oferowane przez
VGT Polska. Każde urządzenie VGT charakteryzuje się innowacyjnymi rozwiązaniami odróżniającymi je od urządzeń konkurencji. Innowacyjne rozwiązania zapewniają przede wszystkim
zmniejszenie kosztów poprzez m.in.: redukcję zużycia energii, stabilizację procesu produkcji,
redukcję ilość odpadów, skrócenie czasu produkcji i obsługi serwisowej. Wiele z rozwiązań
oferowanych przez VGT wyprzedza znacznie rozwiązania konkurencji lub nie posiada odpowiedników wśród konkurencji. Suszarki do tworzyw higroskopijnych VGT zapewniają znacznie
niższe zużycie energii niż suszarki konkurencyjne. Urządzenia do bezchemicznego uzdatniania wody VGT gwarantują 100% czyste układy chłodzenia bez kamienia kotłowego i korozji,
a także dbają o środowisko i ekologię. Suszarki na sprężone powietrze zapewniają rekuperację
sprężonego powietrza przy rozdmuchu PET. Chillery do rozdmuchu PP, PE skracają czasy
cyklu nawet o 40-50%. Osuszacze strefy wtrysku i rozdmuchu gwarantują brak roszenia form
przy minimalnym zużyciu energii (w porównaniu do konkurencji). Regulatory gorących kanałów
zapewniają najstabilniejszą temperaturę i funkcje diagnostyczne.
Klienci, którzy rozpoczęli współpracę z VGT Polska, zawsze wracają do nas z nowymi tematami wymagającymi rozwiązania. Stanowi to dla VGT najważniejszą i największą rekomendację. Jednocześnie wielu klientów poleca oferowane przez VGT Polska urządzenia i systemy,
gdyż zasługują one na szerszą popularyzację i rozpowszechnienie, aby znaleźć właściwe
rozwiązanie problemów. I
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Na co w ramach współpracy może liczyć przetwórca, wybierając Państwa
firmę?
Firma Jera-Tech zajmuje się dystrybucją wtryskarek globalnego lidera w produkcji maszyn
Milacron Ferromatik. Jako autoryzowany przedstawiciel na rynek polski oferujemy maszyny
wtryskowe oraz urządzenia peryferyjne w najbardziej kompatybilnych i opłacalnych rozwiązaniach technologicznych. Zapewniamy fachowe i międzynarodowe doradztwo związane z doborem innowacyjnych, ekonomicznych i kompleksowych projektów produkcyjnych, starając się przy tym sprostać rosnącym wymaganiom naszych klientów. Jesteśmy
doświadczonym partnerem w produkcji maszyn wielokomponentowych z elektrycznym
lub hydraulicznym napędem osi ruchomych. Nasze urządzenia utrzymywane są w pełnym
wsparciu gwarancyjnym i pogwarancyjnym, co charakteryzuje szybka dostępność części
Arkadiusz Jeran

zamiennych i serwisu.

właściciel
Jera-Tech
Czy oferujecie przetwórcy wsparcie w postaci, np. pomocy technicznej/merytorycznej, szkoleń czy doradztwa przy projektowaniu/ekoprojektowaniu wyrobu itp.?
Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie jako profesjonalne i w pełni odpowiedzialne
przedstawicielstwo. Oferujemy naszym klientom wsparcie o wszelakim wachlarzu usług
i wykonawstwa. W naszym dziale technicznym zasiadają osoby związane z branżą od
kilkunastu do kilkudziesięciu lat, dla których ich zawód wykonywany wiąże się z pasją
i poświęceniem. Zawsze stawiamy na pierwszym miejscu klienta i jego potrzeby. Staramy
się zaprojektować i doradzać w sposób profesjonalny i praktyczny, zachowując przy tym
wizję oraz ekonomiczność danych projektów. Osoby zajmujące się doradztwem posiadają
wysokie, międzynarodowe i najnowocześniejsze doświadczenia w branży, co w dzisiejszych czasach jest trudne i rzadkie. Już od samego początku nawiązania kontaktu, nasz
klient otrzymuje pełne w całym tego słowa znaczeniu – wsparcie. Wspomagamy naszych
klientów przed doborem i zakupem naszych urządzeń, jak również w czasie gwarancyjnym
i pogwarancyjnym. Udzielamy niezbędnych i dodatkowych szkoleń we wszelkim zakresie,
oraz utrzymujemy najwyższy poziom dostępności części zamiennych i serwisu przez długie
lata pracy maszyny. Organizujemy akcje promocyjne na części zamienne oraz na przeglądy maszyn, działając przy tym na korzyść naszych klientów i na żywotność ich jednostek produkcyjnych.

Czy oferujecie przetwórcy wsparcie w postaci, np. pomocy technicznej/merytorycznej, szkoleń czy doradztwa przy projektowaniu/ekoprojektowaniu wyrobu itp.?
Nasza oferta skierowana jest dla osób i firm ceniących sobie najwyższą jakość połączoną
z doświadczeniem i wszechstronnością w produkcji. Wsparcie, jakie oferujemy to korzystna
współpraca dla obu stron. Chcemy być stabilnym partnerem, który reaguje na potrzeby
klienta i dostosowuje się do jego potrzeb, nawet gdy te ulegają zmianie. Cenimy sobie uczciwość i rzetelność podczas nawiązywania i utrzymywania relacji, niezależnie od branży i wielkości obsługiwanej firmy. Potrafimy dzięki elastyczności i zaangażowaniu sprostać wymaganiom dużych koncernów, jak i mniejszych firm oraz przedsiębiorców. Znaczącym czynnikiem wyróżniającym naszą firmę jest szybki dostęp do serwisu i części zamiennych. Firma
Milacron Ferromatik posiada nowoczesny i zintegrowany magazyn części zamiennych
w Czechach, a co za tym idzie znajduje się on blisko naszego kraju. Dzięki temu jesteśmy
w stanie dostarczać większość części zamiennych w czasie 24 godzin i to przy niewielkich
kosztach transportu. I
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 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych  WYPOWIEDŹ EKSPERTA 
Na co w ramach współpracy może liczyć przetwórca, wybierając Państwa
firmę?
Firma FANUC to światowy lider technologii CNC oraz robotyki, dysponujący ponad
60-letnim doświadczeniem. Wszystkie nasze produkty - roboty przemysłowe, systemy CNC
i robomaszyny - są oparte na tej samej platformie sterowania, zapewniającej bezproblemową
integrację w ramach zautomatyzowanych linii produkcyjnych.
Dzięki temu, że stawiamy na własne podzespoły, wytwarzane w naszych japońskich fabrykach, możemy gwarantować najwyższą jakość oraz niezawodność produktów. Użytkownicy
rozwiązań FANUC mogą korzystać z pełnego wsparcia w całym cyklu ich życia. Gwarantujemy
dostępność oryginalnych części zamiennych – przez minimum 25 lat.
Jednym z naszych flagowych produktów, rozwijanym od ponad 30 lat, jest w pełni elekMarcin Kaczmarek

tryczna wtryskarka Roboshot. Jej znakiem szczególnym jest najniższe zużycie energii elek-

senior application & sales

trycznej, maksymalna precyzja, potwierdzona niezawodność, ponadprzeciętna powtarzalność

engineer Roboshot
FANUC Polska

oraz doskonała kontrola procesu.
W ramach linii Roboshot klienci mają do wyboru 10 modeli wtryskarek, zróżnicowanych
pod względem siły zwarcia od 150 kN do 4500 kN. Są to wszechstronne maszyny do różnorodnych zadań formowania wtryskowego. Pozwalają na produkcję wielu różnych elementów
– od delikatnych detali, jakimi są soczewki po elementy wymagające wysokich sił zwarcia,
np. obudowy baterii. Ponadto, nawet standardowo wyposażone wtryskarki Roboshot mogą
znaleźć zastosowanie przy bardzo specjalistycznych typach produkcji, takich jak mikrowtryskiwanie, technologie wtrysku MIM i CIM.

Czy oferujecie przetwórcy wsparcie w postaci, np. pomocy technicznej/merytorycznej, szkoleń czy doradztwa przy projektowaniu/ekoprojektowaniu wyrobu itp.?
Rozległa sieć FANUC na całym świecie zapewnia wsparcie w obszarach sprzedaży, pomocy
technicznej, szkoleń oraz bieżącej obsługi klienta. Wszystkie nasze usługi są dostępne także
dla klientów w Polsce. Ponadto oferujemy standardowe bądź spersonalizowane umowy
serwisowe, skracające czas reakcji serwisu w przypadku potrzeby wykonania naprawy. Usługi
można łączyć w dowolne konfiguracje, tak by końcowy produkt odpowiadał indywidualnym
oczekiwaniom.

Dlaczego przetwórca powinien wybrać Państwa firmę, a nie konkurencję? Co
wyróżnia Państwa ofertę?
Naszym podstawowym zadaniem jest odpowiadanie na potrzeby klientów w zakresie wydajności, wysokiej jakości oraz jak najniższej energochłonności procesów produkcyjnych. W tym
celu oferujemy klientom w pełni zoptymalizowane gniazda produkcyjne oparte na wydajnych
wtryskarkach i dedykowanych robotach przemysłowych tej samej marki. W celu uproszczenia
procesu integracji wtryskarek z robotami odpowiedzialnymi za ich obsługę zapewniamy dedykowany, prosty pakiet robotyzacji FANUC (QSSRP).
W przypadku bardziej wymagających scenariuszy automatyzacji dysponujemy siecią
doświadczonych partnerów, którzy z powodzeniem projektują optymalne rozwiązania. Dzięki
nowym interfejsom i inteligentnym funkcjom, takim jak zintegrowany system gorących kanałów
i kontrola temperatury formy, FANUC Roboshot ułatwia elastyczną integrację z istniejącymi
systemami produkcyjnymi. W przeciwieństwie do innych wtryskarek dostępnych na rynku,
standardowa wersja wtryskarki FANUC zawiera obszerny pakiet funkcji dla najpopularniejszych rodzajów technologii wtrysku. I
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Na co w ramach współpracy może liczyć przetwórca, wybierając Państwa
firmę?
Nasza oferta skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy zajmują się przetwórstwem tworzyw sztucznych metodą wtrysku oraz wytłaczania z rozdmuchem, ale większość finalizowanych przez nas projektów jest związana z dostarczeniem kompletnego
rozwiązania, wywodzącego się z projektu detalu lub pomysłu klienta. Dzieje się tak, dlatego,
że to właśnie takie złożone projekty wymagające więcej uwagi i współpracy z klientem,
pozwalają nam się lepiej wykazać i pokazać, że znamy się na tym czym się zajmujemy
i że nasza obsługa zdecydowanie nie kończy się na wykonaniu oferty handlowej i dostawie
maszyny. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie klienta przez wszystkie etapy projektu,
konfrontując ze sobą naszą wiedzę i doświadczenie, wiedzę naszych dostawców oraz
Ryszard Kwiatkowski
przedstawiciel

tę posiadaną przez klienta. Dzięki temu możemy na koniec otrzymać rozwiązanie, które
usatysfakcjonuje każdą ze stron.

ds. technicznych

Klient, w zależności od swoich potrzeb, może liczyć na nasze wsparcie w każdym etapie

i handlowych

projektu. Dostaje od nas pełne wsparcie projektowe, zaczynając od weryfikacji projektu

Feni-Tech

produktów, poprzez dostawę narzędzi i maszyn, doradztwo w zakresie wyposażenia peryferyjnego (niekoniecznie pochodzącego z naszej oferty), kończąc na uruchomieniu procesu, szkoleniu w zakresie obsługi lub technologii (szkolenie dla początkujących klientów) oraz obsługi
technicznej gwarancyjnej i pogwarancyjnej.

Czy oferujecie przetwórcy wsparcie w postaci, np. pomocy technicznej/merytorycznej, szkoleń czy doradztwa przy projektowaniu/ekoprojektowaniu wyrobu itp.?
Do każdego projektu klienta podchodzimy w taki sposób jakby to był nasz własny projekt.
Omawiamy z klientem wszystkie ewentualne zagrożenia związane z projektem i sposoby,
którymi można pojawiające się problemy i zagrożenia rozwiązać. Ponieważ jesteśmy niedużą
firmą, nie możemy sobie pozwolić na szablonowe potraktowanie klienta, każdy projekt jest dla
nas osobnym wyzwaniem, w który wkładamy swój czas i pracę.

Dlaczego przetwórca powinien wybrać Państwa firmę, a nie konkurencję? Co
wyróżnia Państwa ofertę?
Myślę, że to co nas wyróżnia to indywidualne podejście do klienta i jego projektu. Jest
to odczuwalne zwłaszcza przy rozmowach z klientami rozpoczynającymi przygodę z przetwórstwem tworzyw sztucznych, którzy najszybciej wyczuwają różnicę w czasie rozmowy
o projekcie. Podczas rozmów staramy się przekonać klienta do naszego rozwiązania, pokazując mu, że znamy się na tym, o czym mówimy, nigdy nie negujemy rozwiązań konkurencji,
co najwyżej oceniamy kontrpropozycje od strony merytorycznej, potwierdzając prawidłowość
proponowanych rozwiązań lub ostrzegając klientów, gdy proponowane im rozwiązania mogą
nie sprostać ich wymaganiom. Zdecydowanie negujemy negatywny marketing, polegający
na stawianiu konkurencji w złym świetle. Doceniamy swoją konkurencję, co zawsze potwierdzamy w rozmowie z klientem i staramy się przekonać go do wyboru naszych rozwiązań
jedynie w sposób merytoryczny. I
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Firma Kanitech to zespół inżynierów działających z pasją i będących blisko swoich
klientów. W ciągu 9 lat zaczynając dosłownie od jednoosobowej działalności dzięki zaangażowaniu, rzetelności i konsekwencji zbudowaliśmy zespół 20 osób, który codziennie wspiera firmy
zajmujące się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Priorytetem jest dla nas dokładne rozpoznanie
potrzeb klienta. Każdy z inżynierów sprzedaży jest gruntownie przeszkolony ze swojego zakresu
produktowego i wspierany przez dział serwisowy wyposażony w odpowiednie narzędzia. Dzięki temu
możemy wykonać serię testów naszych urządzeń u klientów połączonych przykładowo z pomiarem
zużycia energii elektrycznej, wilgotności granulatu czy punktu rosy w urządzeniach suszących czy
zmierzeniem rzeczywistego zapotrzebowania na moc chłodniczą w przypadku układów chłodzenia.
Zespół handlowy jest aktualnie podzielony na dwa działy:
– peryferia i chłodnictwo stanowiący fundament naszej działalności. W ramach tej grupy produktów
Michał Królik

posiadamy w ofercie takich producentów, jak Frigel, Maguire, Vismec, Tria, Plasmac, Syncro

właściciel

i Aboni. Każdy z tych producentów jest liderem w swojej dziedzinie. Od początku polityką firmy

firmy Kanitech

była współpraca z dostawcami, którzy specjalizują się w swoich dziedzinach, dzięki czemu są
w stanie zapewnić klientom rozwiązania najwyżej jakości, dedykowane do najbardziej złożonych
aplikacji. Kanitech jako dystrybutor zbiera te wszystkie produkty w jedną całość i oferuje klientom
w Polsce. Obecnie możemy zaproponować naszym odbiorcom rozwiązania z zakresu systemów
chłodzenia, systemów suszenia i transportu granulatu, młyny do tworzyw i linie do regranulacji,
dozowniki grawimetryczne i peryferia do linii do wytłaczania folii.
– wtrysk i automatyzacja jest to zespół stworzony w tym roku ze względu na rozpoczęcie współpracy z włosko-japońskim producentem wtryskarek firmą Negri Bossi. Wspólnie z tym dostawcą
w ramach tej grupy produktów oferujemy naszym klientom japońskie roboty do wtryskarek
z firmy Yushin, maszyny do zgrzewania z firmy Cemas Elettra, układy plastyfikujące z firmy Euroviti, automatyczne klemy z firmy Kosmek oraz transportery taśmowe i elementy do automatyzacji z firmy Fratelli Virginio. W ten sposób możemy zaoferować naszym klientom pełne gniazdo
produkcyjne złożone z produktów najwyższej jakości, ale również umożliwić im wyróżnienie się
na tle konkurencji dodatkową usługą, jaką może być wprowadzenie do oferty maszyn do zgrzewania. Nowo utworzony dział jest kierowany przez osobę z kilkunastoletnim doświadczeniem
w procesie wtrysku, zdobywanym w największych koncernach z branży automotive. Dzięki temu
możemy zaproponować klientom idealnie dobrane rozwiązania, ale również świadczyć usługi
doradcze z zakresu ustawienia procesu i organizacji produkcji. Odnośnie procesu zgrzewania
możemy pomóc klientom w Polsce przejść przez pierwszy proces doboru urządzeń, technologii i narzędzi oraz przez etap wdrożenia tej technologii w ich zakładach. Uzupełnieniem oferty
tego działu są elementy, takie jak układy plastyfikujące, gdzie możemy zaproponować naszym
klientom produkty najwyższej jakości w bardzo korzystnych cenach.
Nie możemy zapominać o maszynach do wytłaczania z rozdmuchem z firmy ST. Ten włosko-szwajcarski producent jest jednym z największych innowatorów w dziedzinie maszyn do wytłaczania z rozdmuchem z głowicami akumulacyjnymi oraz rozdmuchu 3D. Oferowane maszyny są
zaliczane do najwyższej klasy energooszczędności według klasyfikacji Euromap i są naszpikowane najnowszymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami.
Dużą wartość stanowią dla nas bezpośrednie spotkania z klientami dla tego, poza codziennymi wizytami w ich zakładach, od kilku lat organizujemy cykliczne konferencje dające możliwość poznania naszej firmy przez naszych odbiorców. Spotkania te są również doskonałą okazją
do wymiany doświadczeń pomiędzy specjalistami pracującymi w zakładach przetwórczych.
Podczas tegorocznych Dni Otwartych zaprosiliśmy klientów do naszej nowej siedziby i pokazaliśmy, co możemy zaoferować naszym odbiorcom. W przyszłości planujemy wprowadzenie do
oferty możliwości przeprowadzania demonstracji, testów i szkoleń w naszej siedzibie na kompletnych gniazdach produkcyjnych dostępnych na miejscu.
Na równi z działami handlowymi rozwijamy również dział serwisu. Nasi specjaliści są rozlokowani po całej Polsce i jak już wcześniej wspominałem dysponują wszelkimi niezbędnymi narzędziami, aby dokonać skutecznej diagnostyki i naprawy urządzeń. Kierujemy się zasadą, że
pierwsze maszyny sprzedaje dział handlowy, ale kolejne już serwis. I
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DODATKI DO PVC

Przede wszystkim plastyfikatory
Polichlorek winylu (PVC), to jeden z najbardziej wszechstronnych i szeroko stosowanych polimerów na
świecie. Pomimo złej prasy nadal znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, w zastosowaniach elektrycznych/elektronicznych, opakowaniach, modzie i designie, sporcie,
rolnictwie, telekomunikacji, urządzeniach medycznych oraz w wielu innych aplikacjach. Jest wytwarzany na drodze polimeryzacji addycyjnej – w zależności od technicznego sposobu prowadzenia polimeryzacji PVC rozróżnia się następujące rodzaje tego polimeru: suspensyjny, emulsyjny, mikrosuspensyjny, blokowy. PVC jest materiałem niezwykle trwałym, który może być używany w różnych zastosowaniach, zarówno sztywnych, jak i elastycznych w szerokiej gamie kolorów. Można wielokrotnie poddawać go recyklingowi po zakończeniu eksploatacji, nie tracąc przy tym jego podstawowych właściwości. Jakiego typu dodatki stosuje się do PVC?

Izabela Gajlewicz
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Kilka słów o zastosowaniach PVC

Dodatki

PVC znajduje szerokie spectrum zastosowań, takich jak rury,

„Czysty” polichlorek winylu jest polimerem trudnym w prze-

profile okienne, kable, podłogi, membrany i folie, które zostało prze-

twórstwie, a jego obszar stosowania jest ograniczony niecał-

analizowanych pod kątem oceny cyklu życia i ekoefektywności.

kowitym stopieniem masy w niższych temperaturach i degra-

Przeprowadzone badania wykazały doskonałe parametry środo-

dacją w temperaturach wyższych. Problem uplastycznienia PVC

wiskowe tego tworzywa sztucznego. Dzięki swoim nieodłącznym

wynika z jego złożonej budowy makroskopowej. Ze względu

cechom i właściwościom produkty z PVC mogą wnieść pozytywny

na bardzo dużą sztywność łańcuchów, spowodowaną siłami

wkład w realizację kilku celów zrównoważonego rozwoju. Rury

wewnątrzcząsteczkowymi nie jest możliwe przetwórstwo tego

z PVC zapewniają dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych

polimeru bez uprzedniej jego modyfikacji. Znane są liczne środki

na całym świecie. Natomiast w opiece zdrowotnej wyroby z PVC

modyfikujące i sposoby modyfikacji, dzięki którym PVC ulega

stanowią około 40% wszystkich wyrobów medycznych opartych

uszlachetnieniu, co pozwala na jego znacznie szersze stoso-

na tworzywach sztucznych, ze względu na ich trwałość, właści-

wanie. W zależności od rodzaju zastosowanych dodatków

wości barierowe i obojętność fizjologiczną. PVC jest również wyko-

i warunków compoundingu można uzyskać z PVC tworzywo

rzystywany w tymczasowych konstrukcjach ratunkowych (szpi-

konstrukcyjne lub o właściwościach elastomerów. Konieczne jest

tale polowe, namioty chroniące przed zagrożeniami biologicznymi

jednak najpierw otrzymanie mieszanin o stabilnym charakterze,

i urządzenia medyczne), które są odpowiednie w nagłych wypad-

nieulegających zmianom w trakcie użytkowania, a sam dobór

kach zdrowotnych. W sektorze budowlanym jego główne zastoso-

składu mieszanin polimerowych wymaga odpowiedniej wiedzy.

wania to: profile okienne, rury, podłogi, membrany dachowe, kable,

Właściwości przetwórcze kompozycji PVC, jak również właści-

oferują rozwiązania efektywne pod względem kosztów, energii

wości wyrobów pozostają w ścisłym związku z charakterystyką

i zasobów. Produkty z PVC nie tylko oszczędzają energię podczas

przetwarzanego polimeru oraz szeregu specjalnych dodatków,

użytkowania, ale również stanowią integralną część technologii

które dodawane są podczas przetwórstwa PVC.

energii odnawialnej. Przykłady obejmują przezroczyste rury do fotobioreaktorów, ogniwa fotowoltaiczne na odblaskowych membranach dachowych z PVC, rury ciśnieniowe łopat turbin wiatrowych

Plastyfikatory
Spośród wszystkich dodatków stosowanych w przetwórstwie PVC najliczniejszą grupę stanowią plastyfikatory.

do projektów geotermalnych, rury w biogazowniach.
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Współczesne plastyfikatory, zwane czasem zmiękczaczami,

tora) zależy od rodzaju zastosowanego plastyfikatora. Ilość

są podobne i jednocześnie różne – stanowią szeroką gamę

dodanego plastyfikatora wpływa na:

związków chemicznych zapewniających wysoką wydajność

– proces przetwórstwa;

w szerokim zakresie zastosowań. Są to przeważnie bezbarwne

– właściwości mechaniczne;

i bezwonne ciecze, których nie można traktować jak inne

– odporność na niskie temperatury i starzenie;

dodatki, takie jak np. pigmenty czy wypełniacze. W rzeczy-

– koszty;

wistości są to główne związki funkcjonalne, które przekształ-

– właściwości specyficzne (np. zmniejszona palność, przezro-

cają fizyczne właściwości PVC, tworząc zupełnie nowy świat

czystość itd.).

elastycznych i trwałych wyrobów gotowych do zastosowań

Ustalając receptury produkcyjne nie można zapominać

o wysokiej wydajności. Wpływają one na polepszenie prze-

o fakcie, że w pewnym zakresie zawartości plastyfikatorów

twarzalności, elastyczności lub rozszerzalności poli(chlorku

wyroby z PVC stają się bardzo kruche. W przypadku wyrobów

winylu). Mogą także obniżać temperaturę przejść fazowych

z plastyfikowanego PVC na starzenie wpływa rodzaj i ilość stoso-

(zeszklenia) i moduł sprężystości wyrobów. PVC akceptuje

wanych plastyfikatorów. Podczas przechowywania i eksploatacji

plastyfikatory w szerokim zakresie i dzięki temu można otrzy-

plastyfikatory ulegają desorpcji z kompozycji PVC, a czas ich

mywać materiały twarde o właściwościach tworzyw konstruk-

uwalniania zależy od ich lotności, migracji i ekstrakcji. W efekcie

cyjnych, bardzo elastyczne, a nawet o konsystencji galarety.

wyroby twardnieją i kurczą się. Zjawisko to zależy od rodzaju

Niektóre kompozycje PVC zawierają również epoksydowany

plastyfikatora oraz warunków eksploatacji.

olej sojowy (ESBO), który działa równocześnie jak drugo-

Obecnie ponad 85 procent wszystkich plastyfikatorów zuży-

rzędowy stabilizator i plastyfikator. Dlatego jest stosowany

wanych w Europie jest stosowanych w zastosowaniach

w kompozycjach do wytwarzania folii rozciągliwej z efektem

elastycznego PVC, głównie w sektorze budowlanym (powłoki

przylepu (cling) i kompozycji plastizoli. Temperatura kruchości

kabli elektrycznych, membrany dachowe, wykładziny podłogowe

plastyfikowanego PVC (przy tej samej zawartości plastyfika-

i ścienne), przemyśle samochodowym (wykończenia, kable,

Podział dodatków do PVC
– Modyfikujące właściwości fizyczne
polimerów np. plastyfikatory,
środki antyprzyczepne,
napełniacze, modyfikatory
wielkocząsteczkowe, związki
sprzęgające, pigmenty,
antystatyki, środki rozjaśniające itp.
– Chroniące polimer przed
degradacją i starzeniem np.
stabilizatory cieplne, stabilizatory
świetlne, przeciwutleniacze,
środki opóźniające palenie i środki
grzybobójcze.
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uszczelniacze pod karoserią), meblach i wyrobach ze sztucznej

się chlorowodór – reakcja przebiega bardzo szybko, a gazowy

skóry. W ciągu ostatnich 60 lat w Europie oceniono ponad

HCl jest czynnikiem powodującym korozję maszyn przetwór-

30000 różnych substancji pod kątem ich właściwości plastyfi-

czych). Stabilizatory są dodawane do PVC, aby umożliwić jego

kujących. Spośród nich tylko niewielka liczba – około 50 – jest

przetwarzanie i poprawić jego odporność, zwłaszcza w zasto-

obecnie w użytku komercyjnym po spełnieniu rygorystycznych

sowaniach zewnętrznych, na warunki atmosferyczne i starzenie

wymagań dotyczących wydajności, kosztów, dostępności,

cieplne oraz mają istotny wpływ na właściwości fizyczne goto-

zdrowia i środowiska, które są narzucane przez rynek, użyt-

wych wyrobów z PVC. Czynniki, takie jak zastosowana tech-

kowników i organy regulacyjne. W Europie bezpieczne stoso-

nologia procesu, wymagania techniczne produktu końcowego

wanie plastyfikatorów umożliwia REACH, najbardziej komplek-

z PVC, wymagania prawne i koszt, mają wpływ na wybór zasto-

sowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa produktów

sowanego stabilizatora. Wyróżnia się stabilizatory termiczne

na świecie. Do najpopularniejszych plastyfikatorów należą estry,

i stabilizatory UV. Stabilizatory termiczne mają za zadanie zapo-

takie jak adypiniany, azelany, cytryniany, benzoesany, ortofta-

biegać degradacji tworzywa w trakcie przetwórstwa:

lany, tereftalany, sebacyniany i trimelitany. Są one wytwarzane

– przeciwdziałają termicznej degradacji, zapobiegają dehydro-

w reakcji alkoholu (takiego jak izononanol lub 2-propyloheptanol)
z kwasem, takim jak bezwodnik ftalowy, kwas tereftalowy, kwas
adypinowy, bezwodnik trimelitowy, aby wymienić kilka typowych
materiałów wyjściowych. Różne alkohole i różne kwasy powodują, że plastyfikatory będą miały różny stopień trwałości.

chloracji polimerów podczas przetwarzania,
– zwiększają trwałość polimeru zapobiegając jego degradacji
w czasie użytkowania,
– zapobiegają lub ograniczają utlenianie lub degradację pod
wpływem światła i promieniowania nadfioletowego (zapobie-

Na świecie zużywa się co roku 7,5 mln ton plastyfikatorów,

gają odbarwianiu, żółknięciu, czernieniu).

z czego konsumpcja w Europie stanowi ponad 1,35 mln ton. Orto-

Działanie stabilizatorów termicznych polega na blokowaniu

-ftalany, ze względu na wysoki stopień kompatybilności z PVC, są

labilnych atomów chloru (potencjalne miejsce odszczepiania

najczęściej stosowanymi plastyfikatorami. Ftalany o niskiej masie

chlorowodoru), przy zastosowaniu różnego rodzaju związków

cząsteczkowej stanowią prawie 40 procent światowego zużycia,

chemicznych.

ponieważ są szeroko produkowane i stosowane w Chinach, Indiach

Podstawowymi stabilizatorami stosowanymi do PVC są:

i innych częściach Azji, Bliskiego Wschodu, Afryki i Ameryki Łaciń-

– karboksylany Zn, Ba, Ca – stabilizatory cynkowe, cynkowo-wap-

skiej. W raporcie przygotowanym przez Verified Market Research

niowe, magnezowo-cynkowe, barowo-cynkowe oraz barowo-

wielkość rynku plastyfikatorów w 2020 roku została wyceniona na

cynkowo-wapniowe (na ogół stearyniany). Są one efektywne

20,44 mld dolarów i przewiduje się, że ma osiągnąć 32,53 miliarda

we wszystkich typach PVC, zarówno plastyfikowanych, jak

dolarów do 2028 roku, przy CAGR 6,09% od 2021 do 2028 roku.

i twardych oraz do plastizoli. Stabilizatory cynkowo-wapniowe są

Rosnące zapotrzebowanie na elastyczne PVC do różnych zasto-

stosowane przede wszystkim do wyrobów z plastyfikowanego

sowań, takich jak wykładziny podłogowe i ścienne, tkaniny powle-

poli(chlorku winylu) (PVC-P), przeznaczonych do kontaktu z żyw-

kane, folie i arkusze, przewody i kable oraz towary konsump-

nością, a także do artykułów dziecięcych; (pod warunkiem speł-

cyjne, a także rozwijający się przemysł opakowaniowy mają napę-

nienia limitu migracji globalnej do substancji modelowych).

dzać rynek plastyfikatorów w przewidywanych latach. Również

– stabilizatory cynoorganiczne – merkaptydy butylo-, oktylo-

ciągłe innowacje w zakresie plastyfikatorów i rosnący popyt ze

i metylocyny, karboksylany butylo- i oktylocyny i maleiniany

strony branży budowlanej powodują, że oczekuje się ożywienia

oktylocyny. Wyroby z PVC stabilizowane związkami cynoorga-

rynku w nadchodzących latach. Ponadto przewiduje się wzrost

nicznymi cechują się wysoką przezroczystością. Szczególnie

popularności plastyfikatorów nieftalanowych i ftalanów o wyso-

są odpowiednie do stabilizacji twardego PVC przetwarzanego

kiej masie cząsteczkowej oraz wzrost popytu na materiały pocho-

techniką kalandrowania, wytłaczania i wtryskiwania. Charaktery-

dzenia biologicznego. Istnieją pewne ograniczenia i wyzwania, takie

zują się długotrwałą stabilnością termiczną i dlatego stosuje się

jak np. rygorystyczne przepisy zakazujące stosowania plastyfika-

je do stabilizacji wyrobów z PVC nieplastyfikowanego (PVC-U)

torów ftalanowych i toksycznego działania PVC, które prawdopo-

o wysokiej przezroczystości i doskonałym efekcie stabilizacji,

dobnie będą działać jako ograniczenie rynku. Obecnie producenci

są dopuszczone do wyrobów kontaktujących się z żywnością,

wyrobów z plastyfikowanego PVC mogą wybierać z szerokiej oferty

(ale pod warunkiem spełnienia ostrych wymagań dotyczących

konkurencyjnych ze sobą firm. Na rynku krajowym plastyfikatory
oferuje Grupa AZOTY, PCC Rokita oraz Boryszew ERG.

migracji specyficznej – SML w przeliczeniu na czystą cynę).
– stabilizatory organiczne – do tej grupy zalicza się estry kwasu
ß-aminokrotonowego, a także stabilizatory na bazie mie-

Stabilizatory termiczne

szanin różnych związków organicznych o nieujawnionym na

To kolejna grupa dodatków, bez których nie byłoby możliwe

ogół składzie.

przetwórstwo PVC. Jak już wspomniałam poli(chlorek winylu)

W celu uzyskania odpowiedniej stabilizacji mieszanek PVC

jest polimerem niestabilnym w temperaturze przetwórstwa,

stosuje się tzw. ko-stabilizatory, które wspomagają działanie

a także podczas eksploatacji łatwo ulega degradacji (odszczepia

stabilizatorów I-rzędowych. Do tej grupy należą:
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– fosforanowe ko-stabilizatory – [np. fenylo-di-decylo – fosforan
(III) bardziej efektywny od czystego tri-arylo-fosforanu (III)] są

smarnych (zewnętrznych/wewnętrznych) w kompozycjach PVC
wynosi od 0,2-2,0 cz. wag/ 100 cz. wag. PVC.

stosowane w układzie z stearynianami metali w celu podwyż-

W przypadku PVC-P stosowanie środków smarnych jest

szenia stabilności termicznej i zachowania koloru wyrobów

korzystne, a w kompozycjach PVC-U jest niezbędne. Środki

podczas eksploatacji w warunkach atmosferycznych,

smarne do nieplastyfikowanego PVC-U zawierają w swoim skła-

– ko-stabilizatory epoksydowe – stosowane w układzie z stabili-

dzie monooleinian gliceryny i wosk polietylenowy lub stearyniany

zatorami cynkowymi w celu uzyskania długotrwałej stabilności

metali, w wyrobach z plastyfikowanego PVC są stosowane kwas

termicznej.

stearynowy i jasne oleje mineralne o wysokiej masie cząsteczkowej. Estrowe środki smarne stosowane do PVC-U wyka-

Stabilizatory UV

zują mniejszą tendencję do „plate-out” (wypacanie się smaru na

Są związkami chemicznymi, które wpływają na podwyższenie

urządzeniach przetwórczych, szczególnie w procesie wtrysku

odporności polimeru na degradację w wyniku działania promie-

i wytłaczaniu profili). Na ogół są one oferowane w kompozycjach

niowania UV. Promieniowanie ultrafioletowe absorbowane przez

z woskiem parafinowym. Do niektórych wyrobów (np. kształtek

PVC uczula molekuły i powoduje cięcie łańcucha w niektó-

do rur) są stosowane woski amidowe. Wykazują one obre właści-

rych wiązaniach C-Cl, a w konsekwencji degradację polimeru.

wości oddzielające od metalu, a w kompozycjach plastyfikowa-

W przypadku PVC stosuje się absorbery UV, których działanie

nego PVC (PVC-P) właściwości antyblockingowe (przeciwdzia-

polega na absorpcji energii promieniowania i transformacji na

łają sklejaniu się wyrobów). Bardzo często firmy wytwarzające

energię cieplną, która jest emitowana na zewnątrz, bez pogor-

stabilizatory i środki smarne oferują kompozycje stabilizująco-

szenia właściwości wyrobu. Do stabilizacji UV wyrobów PVC

-smarne do określonych zastosowań w odpowiednich propor-

stosowane są benzofenony, benzotriazole, salicyniany, akry-

cjach obydwu składników.

lonitryle oraz aminy z zawadą przestrzenną (HALS). Również
niektóre pigmenty podwyższają odporność na starzenie pod

Modyfikatory udarności

wpływem promieniowania UV. Sadza dobrze absorbuje promie-

Są to dodatki, które powodują wzrost wytrzymałości na

niowanie UV, a biel tytanowa rozprasza promieniowanie. Stabili-

uderzenie PVC nieplastyfikowanego (PVC-U), nie mając wpływu

zatory UV wykazują wysoką efektywność stabilizacji przy niskich

na jego elastyczność i twardość. Wytrzymałość na uderzenie jest

stężeniach (0,2-0,3 cz. wag).

bardzo istotnym parametrem dla licznych zastosowań twardego
PVC. PVC-U charakteryzuje się względnie niską udarnością nawet

Smary

w temperaturze pokojowej. Modyfikator udarności gdy jest dobrze

Kolejną grupę dodatków stanowią smary, które dzielą się na

zdyspergowany w matrycy polimeru i jego działanie polega na:

smary wewnętrzne i zewnętrzne. Przejście między zewnętrznym
i wewnętrznym efektem smarowania jest jednak płynne – smary

– absorpcji energii i pęknięć, co przeciwdziała rozprzestrzenianiu
się drobnych spękań;

wewnętrzne często mają również pewien efekt smarowania

– tworzeniu się dookoła cząstki elastomerowej warstewek ule-

zewnętrznego i odwrotnie. Smary mające oba efekty są zatem

gających siłom ścinania, które absorbują energię deformacji

nazywane „smarami kombinowanymi”. Smary wewnętrzne

– mechanizmowi temu zawsze towarzyszy zjawisko kawi-

zmniejszają siły tarcia występujące między łańcuchami cząste-

tacji cząstki tłumiącej (pojawienie się pustej przestrzeni) także

czek PVC, zmniejszając w ten sposób lepkość stopu. Są polarne,

absorbującej energię.

dzięki czemu są wysoce kompatybilne z PVC. Pomagają osią-

W celu uzyskania właściwego efektu modyfikator udarności jako

gnąć doskonałą przejrzystość nawet przy wysokich dawkach

faza zdyspergowana, powinien cechować się właściwościami:

i nie mają tendencji do wypacania, co pomaga zoptymalizować

– zdolnością tłumienia – przede wszystkim są stosowane mate-

właściwości zgrzewania, klejenia i drukowania produktu końco-

riały o niskiej temperaturze zeszklenia (ważne) i polimery

wego. Smary zewnętrzne zmniejszają przyczepność pomiędzy

o małej krystaliczności,

PVC a powierzchniami metalowymi. W większości są to niepolarne

– dobrą kohezją z fazą ciągłą – brak kohezji może inicjować

związki, takie jak woski parafinowe i polietylenowe. Efekt zewnętrz-

liczne spękania, które stopniowo rozprzestrzeniają się

nego smarowania w dużej mierze zależy od długości łańcucha

i w efekcie dochodzi do uszkodzenia detalu z PVC-U.

węglowodorowego, jego rozgałęzienia i grupy funkcyjnej. W wysokich dawkach mogą prowadzić do zmętnienia i wysięku.

Kompatybilność układu PVC-elastomer (modyfikator udarności) wzmacnia również rozmiar, regularność i stabilność fazy

Środki smarne są dodawane do kompozycji PVC, aby ułatwić

zdyspergowanej, co wpływa na poprawę właściwości mecha-

przetwórstwa i regulować wydajność procesu przetwórstwa.

nicznych wyrobów finalnych. Jest to szczególnie ważne w przy-

Przeciwdziałają również przywieraniu wyrobu do części meta-

padku płyt z PVC-U do termoformowania. Typowymi modyfi-

lowych urządzeń przetwórczych, a także wykazują właściwości

katorami udarności są terpolimery metakrylan-butadien-styren

antystatyczne. Ich efektywność zależy od rozpuszczalności

(MBS). Tego typu modyfikatorów nie stosuje się w plastyfikowa-

smaru w kompozycji PVC. Standardowa zawartość środków

nych kompozycjach PVC (PVC-P).
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Inne modyfikatory udarności stosowane w kompozycjach

również zjawisko „plate-out” oraz przyklejanie. Przede wszystkim

PVC-U to chlorowany polietylen (CPE), kopolimer etylen-

jednak wpływają korzystnie na podwyższenie sztywności układu,

-octan winylu (EVAC). W przypadku długotrwałego stosowania

wzrastają parametry wytrzymałościowe (moduł sprężystości i twar-

wyrobów PVC-U w warunkach ekspozycji zewnętrznych wska-

dość). Wprawdzie napełniacze powodują wzrost lepkości w stanie

zane jest stosowanie modyfikatorów udarności bez podwójnego

stopionym, ale odpowiedni dodatek plastyfikatora niweluje ten

wiązania (od podwójnego wiązania rozpoczyna się degradacja

problem. Do najbardziej popularnych napełniaczy stosowanych do

polimeru w wyniku działania promieniowania UV), łatwo wbudo-

PVC należy węglan wapnia. Stosuje się wszystkie rodzaje (w postaci

wuje się reaktywny rodnik tlenu, w takim przypadku są zale-

kredy, mielonego kamienia wapiennego) w celu obniżenia kosztów

cane do stosowania modyfikatory akrylowe lub CPE. Zawartość

wytwarzania określonego wyrobu. Najczęściej jednak wykorzystuje

modyfikatora zależy od zastosowania, a ogólną zasadą jest, że

się strącany węglan wapnia o różnym uziarnieniu.

im wyższy ciężar cząsteczkowy PVC, tym mniej modyfikatora

Bardzo drobny (o wymiarach w nanometrach) powlekany strą-

udarności można stosować. Na ogół zawartość modyfikatora

cany węglan wapnia wykazuje pożądane właściwości w zastoso-

w kompozycjach PVC-U wynosi od 5,0 cz. wag. do 15 cz. wag.

waniach do wyrobów z nieplastyfikowanego PVC (PVC-U), dzięki:
– wielkości ziaren (20-70 nanometrów),

Środki poprawiające właściwości reologiczne

– regularnemu kształtowi,

W kompozycjach z polichlorku nieplastyfikowanego oprócz mody-

– wąskiemu rozrzutowi wielkości cząstek,

fikatorów udarności są stosowane środki poprawiające właściwości

– powierzchni powlekanej stearynianem wapnia,

reologiczne we wszystkich etapach compoundingu i przetwór-

– wysokiej czystości.

stwa. W przeciwieństwie do modyfikatorów udarności modyfikatory

Strącany węglan wapnia o wymiarach nano wpływa również

płynięcia rozpuszczają się w PVC i są z nim kompatybilne. Charak-

na poprawienie odporności wyrobów na starzenie w warunkach

teryzują się wyższym od PVC ciężarem cząsteczkowym i dlatego

naturalnych, a także na podwyższenie stabilności termicznej.

łatwo łączą się w długie łańcuchy z PVC, dzięki czemu wzrasta

Problemem może być zawartość jonów żelaza, które mogą przy-

rozciągliwość stopionego tworzywa. Wpływają również na przyspie-

spieszać degradację termiczną kompozycji PVC. Zawartość

szenie plastyfikacji. Jako modyfikatory płynięcia stosuje się polimery

napełniaczy może nawet wynosić 60 cz. wag.

akrylowe (metakrylany lub akrylany) lub kopolimery styrenu zawie-

Oprócz wymaganych dodatków w przetwórstwie stosuje się

rające metakrylan. W przeciwieństwie do modyfikatorów udarności

również pomocnicze środki specjalne, takie jak środki antymikro-

dodatki te nie wpływają na właściwości fizyczne wyrobów finalnych.

biologiczne, środki antystatyczne, środki porotwórcze (spienia-

Modyfikatorów płynięcia nie należy stosować w PVC-P. Zazwyczaj

jące), retardanty palenia.

ilość modyfikatorów płynięcia wynosi 1- 3 cz. wag.

A co nowego w świecie dodatków do PVC?
Środki barwiące

Dzięki unikalnym technologiom recyklingu molekularnego firma

W celu nadania odpowiednich walorów estetycznych wyrobom

Eastman pracuje nad stworzeniem szerokiej gamy produktów,

z poli(chlorku winylu) stosuje się pigmenty nieorganiczne i orga-

w tym plastyfikatorów, które mogą zawierać jeszcze wyższy

niczne. Pigmenty nieorganiczne spełniają wymagania wyso-

procent zawartości z recyklingu, aby sprostać rosnącym wyma-

kiej odporności na podwyższone temperatury i trwałości wybar-

ganiom w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zastępując trady-

wienia podczas eksploatacji, natomiast pigmenty organiczne speł-

cyjne surowce kopalne materiałami odnawialnymi, chce stwo-

niają wymagania kolorystyczne. Kompozycje PVC z pigmentami

rzyć linię plastyfikatorów, które reprezentują materiały pochodzące

są na ogół mieszaninami homogenicznymi, ale zdarza się czasami

z recyklingu z certyfikatem ISCC. Zasilana przez recykling moleku-

separacja pigmentu jako zjawisko „plate-out” lub w postaci barw-

larny strumienia odpadów z tworzyw sztucznych z wysypisk śmieci,

nych smug. Z tego powodu w celu lepszej dystrybucji pigmentu

spalarni i oceanów, ich rodzina plastyfikatorów Renew to zamien-

w kompozycji stosuje się pigmenty w postaci masterbaczy. Niektóre

niki typu drop-in, które nie przyczyniają się do obniżenia wydajności.

pigmenty mogą wpływać na obniżenie stabilności termicznej,

W porównaniu do produktów wytwarzanych z surowców kopal-

inne natomiast ją zwiększają. Pigmenty organiczne są stosowane

nych, produkty Renew zmniejszają również emisje gazów cieplar-

w niewielkich ilościach od 0,02 cz. wag do 0,03 cz. wag.

nianych. Są one chemicznie identyczne z klasycznymi plastyfikatorami i nie wymagają zmiany receptur, procesu, przechowywania ani

Napełniacze mineralne

certyfikatów. Przykładowo niefatalanowy plastyfikator Eastman 168

Napełniacze mineralne do PVC są stosowane przede wszystkim

Renew 20 zapewnia te same właściwości reologiczne, co tradycyjny

ze względów ekonomicznych. Nie mniej jednak dodatkowo wpły-

Eastman 168, długoletni standard bezpieczeństwa i wydajności.

wają na poprawę niektórych właściwości, na przykład dzięki dodat-

Dzieje się tak dlatego, że podobnie jak wszystkie oferowane przez

kowi napełniaczy uzyskuje się lepsze krycie, korzystniejsze właści-

firmę plastyfikatory Renew, Eastman 168 Renew jest identyczny pod

wości elektryczne, lepszą odporność na promieniowanie UV

względem składu chemicznego, wydajności i certyfikatów regulacyj-

oraz podwyższone właściwości cieplne. Napełniacze ograniczają

nych z Eastman 168. DOA Renew 20 jest dopuszczony do kontaktu
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z żywnością, więc jest odpowiedni dla producentów opakowań,

Firma Evonik wprowadziła na rynek nowy plastyfikator ELATUR

którzy chcą zwiększyć zawartość surowców wtórnych. Wreszcie,

DINCD, a wraz z nim kolejną, innowacyjną generację plastyfikatora

Eastman Triacetin Renew 59 jest również dopuszczony do kontaktu

najnowszej generacji. Nowy produkt, cykloheksanian, charakte-

z żywnością i oferuje podwójną korzyść z zawartości pochodzącej

ryzuje się połączeniem bardzo pożądanych właściwości, takich

z recyklingu (59% certyfikowanej zawartości materiałów pochodzą-

jak wysoka elastyczność w niskich temperaturach oraz wysoka

cych z recyklingu) i substancji pochodzenia biologicznego, co czyni

odporność na promieniowanie UV; przyczyniając się w ten

go w 100% zrównoważonym plastyfikatorem.

sposób do zwiększenia odporności na warunki atmosferyczne

Firma Valtris Specialty Chemicals, Inc. ogłosiła, że zakończyła

i trwałości wykonanych produktów. ELATUR DINCD jest łatwy

się ocena cyklu życia zgodnie z ISO 14040 i ISO 14044 dla obu

w obróbce ze względu na niską lepkość i jest szczególnie odpo-

plastyfikatorów na bazie biologicznej; Santicizer Platinum G-2000

wiedni do wymagających zastosowań zewnętrznych i wewnętrz-

(NA) i Santicizer Platinum G-2030 (UE). Oceny przeprowadzono

nych, takich jak tkaniny tekstylne, membrany dachowe, wykła-

zgodnie z metodologią LCIA EN 15804 + A2. Kluczowe wyniki

dziny podłogowe, kleje i uszczelniacze, a także farby i powłoki.

tej analizy obejmuje współczynnik ocieplenia globalnego (kg ekwi-

Ponadto Evonik oferuje ELATUR CH, kolejny plastyfikator nowej

walentu CO2) wynoszący -0,39 dla Santicizer Platinum G-2000

generacji, obok VESTINOL 9. Jako szybki utrwalacz do specjal-

i -0,55 dla Santicizer Platinum G-2030. Oba produkty to epoksy-

nych zastosowań PVC, ELATUR DPT uzupełnia portfolio i jest

dowe estry sojowe z 85% certyfikowaną zawartością surowców

szczególnie skuteczny w połączeniu z ELATUR CH.

odnawialnych. Santicizer Platinum G-2000 i G-2030 to plasty-

Firma Pentel całkowicie przestawiła się na nieftalanowy plasty-

fikatory ogólnego przeznaczenia o działaniu porównywalnym

fikator firmy BASF, Hexamol DINCH, w produkcji wszystkich

do innych nieftalanowych plastyfikatorów ogólnego przezna-

gumek do ścierania z PVC pod markami „Ain” i „Hi-POLYMER”.

czenia. Oferują dobrą wydajność przetwarzania, wysokie właści-

W związku z tą współpracą Pentel stał się jednym z zaufanych

wości w niskich temperaturach i wyjątkową stabilność termiczną,

partnerów firmy BASF Hexamoll DINCH w regionie Azji i Pacy-

a jednocześnie zapewniają znaczną zawartość materiałów

fiku. Obie firmy zawarły sojusz marek. Gumki do ścierania z PVC

pochodzenia biologicznego. Technolodzy mogą również łączyć

produkowane z Hexamoll DINCH są dostępne na całym świecie,

Santicizer Platinum G-2000 lub G-2030 z jednym z nieftalano-

gdzie Pentel prowadzi swoją działalność. Całkowite przejście

wych plastyfikatorów Valtris Santicizer, aby stworzyć zoptymali-

na plastyfikator Hexamoll DINCH firmy BASF zapewnia wartość

zowane rozwiązania dla ich specyficznych potrzeb przetwarzania.

dodaną, ponieważ jest bardziej przyjazny dla ludzi i środowiska.

Firma Perstorp, wprowadziła 2-etyloheksanol oparty na 25%

Koncern chemiczny BASF twierdzi, że Hexamoll DINCH to niefta-

surowcach odnawialnych zgodnie z koncepcją identyfikowalnego

lanowy plastyfikator opracowany specjalnie do zastosowań zwią-

bilansu masy. 2-EH Pro 25 został zaprojektowany w celu zmniej-

zanych z bliskim kontaktem z ludźmi. Od momentu wprowa-

szenia śladu węglowego w całym łańcuchu wartości, w którym jest

dzenia na rynek w 2002 roku firma BASF zainwestowała ponad

wykorzystywany do wspierania zrównoważonego pozyskiwania

siedem milionów euro w analizy toksykologiczne nad Hexamoll

surowców odnawialnych i pochodzących z recyklingu. Jest to

DINCH. Badania skupiały się na wpływie produktu na środowisko

najnowszy dodatek do szybko rozwijającego się portfolio produktów

i zdrowie człowieka. Hexamoll DINCH został zatwierdzony i certy-

Pro-Environment firmy Perstorp z certyfikatem ISCC PLUS. Nowa

fikowany przez wiele urzędów i instytucji na całym świecie. Jest

klasa produktu jest pierwszym na świecie 2-EH częściowo opartym

używany jako substytut tradycyjnych ftalanów w wielu wrażliwych

na surowcach odnawialnych, wzmacniając pozycję Perstorp jako

zastosowaniach, w tym zabawkach i wyrobach medycznych.

dostawcy zrównoważonych rozwiązań, spełniającego rosnące

Firma Shandong Rike Chemical wprowadziła do sprzedaży

zapotrzebowanie na bardziej zrównoważone alternatywy w różnych

nową linię modyfikatorów udarności ACM. Są one produktami

zastosowaniach. Oparte na koncepcji bilansu masy wykorzystu-

otrzymywanymi w reakcji, podczas której wytworzony zostaje

jącej identyfikowalność chemiczną i fizyczną, produkty Pro-E-

kopolimer, którego zewnętrzną warstwę stanowi akryl otaczający

nvironment są chemicznie identyczne z ich odpowiednikami opar-

wyselekcjonowane cząsteczki CPE.

tymi na paliwach kopalnych, oferując tę samą

jakość bez kompro-

W nowej generacji ACM-G2 płaszcz polimerowy otaczający

misów w wydajności. Różnica polega na pochodzeniu surowców,

cząsteczkę CPE składa się z polimeru metakrylanu metylu z buta-

które są odnawialne lub poddane recyklingowi, a nie pochodzące

dienem i styrenem. Zastosowania takich połączeń polimerów

z pierwotnych paliw kopalnych. Dlatego 2-EH Pro 25 można

w ACM umożliwia obniżenie dozowania w stosunku do modyfika-

uznać za zamiennik typu drop-in, gotowy do użycia w istniejących

torów akrylowych. Obniżone dozowanie nie wpływa na parametry

preparatach. 2-EH jest szeroko stosowany w produkcji plasty-

procesu przetwórstwa, a właściwości mechaniczne uzyska-

fikatorów w elastycznych zastosowaniach winylowych, akry-

nych profili utrzymują się na podobnym poziomie. Redukcja ilości

lanów, dodatków do olejów smarowych. Wszystkie produkty

modyfikatora w recepturach PVC poza uzasadnieniem ekono-

Pro-Environment firmy Perstorp są certyfikowane zgodnie

micznym sprzyja również propagowaniu wartości ekologicznych.

z systemem certyfikacji zrównoważonego rozwoju ISCC PLUS
(International Sustainability & Carbon Certification).

Modyfikatory udarności ACM mogą być użyte do produkcji
wszystkich typów profili i folii PVC. Duża rodzina modyfikatorów
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ACM w skład której wchodzą: ACM-24, ACM-30, ACM-G2,

wyraźną przewagę konkurencyjną oraz zwiększając wydajność

umożliwia odpowiednie dobranie odpowiedniego modyfikatora

operacyjną i energetyczną.

dla profili okiennych, technicznych, rur czy folii w zależności od
właściwości, które chcemy osiągnąć.

Jednostka biznesowa Green Polymer Additives firmy Emery
Oleochemicals opracowała nowy smar kombinowany odpo-

Baerlocher inwestuje w swój zakład produkcyjny w Bury. Firma

wiedni do różnych zastosowań sztywnego PVC. LOXIOL G 19

zwiększy wydajność zakładu produkującego stabilizatory PVC na

jest biopochodną funkcjonalną alternatywą dla 12-HSA o bardzo

bazie wapnia o ponad 50 procent dzięki instalacji dodatkowych

podobnych właściwościach przetwórczych w PVC. LOXIOL G 19

nowych jednostek mieszania i granulacji w 2022 r.

jest wysoce kompatybilny z PVC, zmniejsza kleistość.

Zdaniem firmy wzrost zdolności produkcyjnych będzie wspierać

Testy smaru LOXIOL G 19 zostały przeprowadzone przy

przewidywany wzrost popytu na systemy oparte na stałym Ca, ze

użyciu rozwiązań Brabender, pozwalających na realistyczną

względu na rosnącą presję regulacyjną na konwersję z istnieją-

symulację produkcji w skali laboratoryjnej. Badania te, obejmu-

cych stabilizatorów ciekłych, w wielu zastosowaniach PVC.

jące test miksera, testy stożkowej wytłaczarki dwuślimakowej

Songwon Industrial zawarł umowę o strategicznej współpracy
z JiangSu Uniwel Chemistry Co., Ltd. w celu zaspokojenia stale

oraz pomiary połysku, przeprowadzono w celu oceny właściwości nowego smaru firmy Emery.

rosnącego zapotrzebowania na stabilizatory PVC. Zarówno

Wyniki testów wskazały, że LOXIOL G 19 ma podobne właści-

Songwon, jak i Uniwel będą rozwijać i produkować produkty,

wości i może zastąpić 12-HSA 1:1, na przykład w aplika-

które będą sprzedawane pod markami poszczególnych firm.

cjach wytłaczania profili. LOXIOL G 19 nie spowodował zmian

Uniwel produkuje szeroką gamę stabilizatorów termicznych

w punkcie mięknięcia Vicat, właściwościach mechanicznych ani

PVC dla wielu różnych produktów końcowych, w tym profili

kolorze produktu końcowego. Firmy z powodzeniem wykorzy-

okiennych, rur i kształtek rurowych, płyt do dekoracji wnętrz,

stują już środek smarny LOXIOL G 19 na skalę przemysłową. I

sztywnych płyt piankowych, wykładzin podłogowych z kompozytów kamienno-tworzywowych, folii, skór, drutów i kabli oraz
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WAŻNE URZĄDZENIA W PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH
– DOZOWNIKI I PODAJNIKI

Granulka po granulce
Proces dozowania, czyli wydzielania ściśle określonych ilości produktu lub surowca, to jeden z najczęściej spotykanych procesów przemysłowych. Ta ściśle określona ilość produktu czy surowca może być
odmierzana objętościowo, wagowo lub przy zastosowaniu systemu wykorzystującego czas trwania
procesu dozowania.

Mia Walasek

W

przetwórstwie tworzyw sztucznych niezwykle istotna jest

z systemem wagowym. Następnie rozpoczyna się proces dozo-

efektywność oraz precyzja i skuteczność dozowania oraz

wania zgrubnego, gdzie materiał podawany jest z pełną prędko-

mieszania składników, która musi być przeprowadzona przez

ścią. Po przekroczeniu określonego progu wagowo-objętościo-

wysokiej klasy urządzenia wspomagające. Ważną jego rolą

wego dostarczanie materiału odbywa się z mniejszą prędkością.

w przetwórstwie tworzyw jest uzupełnianie lub zastępowanie

Jest to tzw. dozowanie dokładne, które ma ostatecznie dopełnić

operacji mieszania, a dobór właściwego sposobu dozowania

zbiornik wagowy do zadanej wartości. Bezpośrednio po nim

zależy od wielu czynników materiałowych i procesowych, w tym

następuje zatrzymanie podajników materiału i opróżnienie zbior-

przede wszystkim od wymaganej równomierności dozowania.

nika wagowo-dozującego. W ten sposób w zautomatyzowanych

Oprócz uwarunkowań materiałowych ma znaczenie ekono-

systemach można osiągnąć założoną dokładność ważenia i

miczne, gdyż materiały dodatkowe, takie jak: barwniki, poro-

dozowania. Ponadto, jeżeli występują różnice pomiędzy zadaną

fory, uniepalniacze i inne środki pomocnicze, są najczęściej kilka-

wartością a wartością zadozowaną, łatwo jest skorygować błąd,

krotnie droższe od tworzyw podstawowych.

minimalizując odchylenia w następnych naważeniach.

Proces dozowania

Wagowo czy objętościowo?

Typowy przebieg procesu dozowania składa się z kilku

Jak już wspomniano, systemy stosowane do dozowania

etapów. W pierwszym z nich, jeszcze przed rozpoczęciem

materiałów sypkich można podzielić na trzy główne grupy:

procedury ważenia i dozowania, jest zerowanie i tarowanie

– systemy objętościowe,

zbiornika wagowego, objętościowego lub taśmy transportowej

– wagowe (w tym wagowo-objętościowe),

Dozowanie jest niezbędnym etapem procesu przetwórczego, podczas którego następuje połączenie
dwóch lub więcej składników w dokładnie odpowiedniej proporcji. Niezależnie od tego, czy składniki
są granulkami, proszkami, pastą czy płynem, obowiązuje szereg podstawowych zasad. Należy wziąć
pod uwagę szereg właściwości materiału. Szczególnie ważna jest reologia, czyli sposób przepływu
składnika: proszek może na przykład być sypki, lepki lub może się upłynniać. Ponadto granulki mogą
być sztywne lub elastyczne, a także kruche i łatwo ulegające uszkodzeniu. Przemiał ma swoje własne
problemy z dozowaniem, ponieważ zwykle nie ma jednolitej konsystencji i zawiera więcej pyłu.
Urządzenie dozujące pobiera dokładną ilość materiału z leja zasypowego i przenosi go do zbiornika lub
bezpośrednio do maszyny przetwórczej.

41 

PlastNews 7-8’2022

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 
– przepływomierze do pomiaru ciągłego i czasowego, gdzie mamy

Dozowniki wibracyjne

do czynienia z dozowaniem na podstawie czasu trwania ope-

Przeznaczone są do dokładnego dozowania materiałów,

racji dozowania. Tę grupę, w zależności od przyjętej klasyfikacji,

takich jak włókna szklane, granulaty, proszki. Najczęściej działają

zalicza się czasami również do dozowników objętościowych.

one na zasadzie pomiaru utraconej masy i wykorzystują tech-

Większość dozowników to urządzenia odmierzające produkt

nologię uzyskiwania częstotliwości rezonansowej, dzięki czemu

w sposób objętościowy, czyli wolumetryczny. Dozowanie wolu-

można precyzyjnie kontrolować dozowanie.

metryczne materiałów sypkich stosowane jest wszędzie tam,
gdzie wymagana dokładność może przekraczać 5-10%. W przy-

Dozowniki taśmowe i wagi taśmociągowe

padku, gdy wymagana dokładność dozowania ma być niższa od

W wypadku materiałów sypkich grawimetryczne dozow-

1%, dozownik wolumetryczny lub jego zbiornik zasypowy sprzęga

niki taśmowe stosuje się w aplikacjach wymagających wyso-

się z systemem wagowym (najczęściej tensometrami) i zgodnie

kiej dokładności dozowania, szczególnie w miejscach o ograni-

z zasadą pomiaru traconej masy można wówczas uzyskać bardzo

czonej wysokości pomieszczenia. Dozownik taśmowy pozwala na

dokładny pomiar wagowo-objętościowy o dokładności nawet

dozowanie, odmierzanie oraz porcjowanie materiału w procesach

poniżej 0,5%. Wybór odpowiedniego rodzaju dozownika zależy od

produkcji ciągłej. Często stanowi on element końcowy, po zbior-

cech dozowanego materiału, wymaganej dokładności i wydajności

niku zasypowym lub po urządzeniu dozowania wstępnego, jakim

podawania, a także od fizycznych ograniczeń, takich jak: rozmiar

może być wolumetryczny dozownik ślimakowy. Dla celów pomia-

pomieszczeń, w których ma znajdować się system dozujący oraz

rowych, związanych z mierzeniem i sumowaniem ilości różnych

warunki środowiskowe, w jakich prowadzony jest proces dozowania.

produktów wprowadzanych do procesu, dozownik ustawia się

Najczęściej spotykanymi dozownikami wolumetrycznymi są dozow-

tak, aby wymusić jego stałą i niezmienną prędkość w czasie. Jak

niki jedno- oraz dwuślimakowe. Jeśli chodzi o dozowniki grawime-

można się domyślać, w dozowniku taśmowym produkt jest zsypy-

tryczne, to w tej kategorii urządzeń w przemyśle materiałów sypkich

wany w sposób ciągły na taśmę przenośnikową poprzez odpo-

dominują dozowniki taśmowe z układem bezpośredniego pomiaru

wiedni wlot lub bezpośrednio z dozownika wstępnego. Układ

masy transportowanego produktu (tzw. wagi taśmociągowe) oraz

tensometrów mierzy masę produktu znajdującego się na odpo-

dozowniki z układami pomiaru traconej masy LIW (loss-in-weigh

wiednim odcinku taśmy. Kontroler dozownika w sposób ciągły

feeders), którymi najczęściej są dozowniki ślimakowe. W system LIW

dokonuje porównania ustawionej masy z masą produktu na

mogą być również wyposażane dozowniki wibracyjne lub precyzyjne

taśmie, tak by poprzez odpowiednie zmiany prędkości porusza-

dozowniki cieczy. Spotkać się też można w dozownikach taśmo-

jącej się taśmy przenośnika zachować odpowiednią dokładność

wych z laserowymi, radarowymi bądź ultradźwiękowymi skanerami

dozowania. Każda chwilowa zmiana ilości lub gęstości produktu

masy, sensorami optycznymi i metodami radiometrycznymi.

jest natychmiast wychwycona przez układ pomiarowo-kontrolny,
który odpowiednio kompensuje prędkość taśmy dozownika.

Rodzaje dozowników

Dozowniki taśmowe mogą być umieszczane, np. bezpośrednio

Wybór urządzenia dozującego zależy od rodzaju materiału

pod silosem czy zbiornikiem zasypowym. Dzięki temu, że wlot

i jego właściwości. Ponieważ ciała stałe są zwykle preferowanym

dozownika może mieć regulowaną szerokość, objętość zasypy-

materiałem do formowania wtryskowego, urządzenie dozujące

wanego na taśmę produktu można zmieniać w trakcie procesu

musi być w stanie dozować granulki, mikrogranulki lub proszki.

i dostosowywać do aktualnych potrzeb. Dozownik taśmowy
umożliwia delikatne przemieszczanie produktu podczas dozo-

Dozowniki ślimakowe

wania. Przewaga grawitacyjnego dozownika taśmowego nad

Dozujące wagi ślimakowe, służą do dokładnego, wagowego

dozownikami działającymi na zasadzie pomiaru traconej wagi to:

dozowania w systemie ciągłym produktów sypkich oraz granulowanych. Stosuje się je zarówno do niewielkich, jak i dużych

– stosunkowo niższa cena dla dużych ilości dozowanych produktów w krótkim czasie;

wydajności dozowania. Co ważne, dozujące wagi ślimakowe

– brak urządzeń do uzupełniania produktu;

mogą być wykorzystywane zarówno do materiałów o niewielkim

– kompaktowa budowa i mała wysokość urządzenia.

ciężarze nasypowym, jak i do materiałów ciężkich. Zakres
ich stosowania znajduje się w przedziale od 0,2 do 1,5 t/m3
t/m3).

Dozowniki BSP

Oczywiście osta-

Dozowniki BSP (Bulk Solid Pump) wykorzystuje się przy dozo-

teczny wybór dozownika ślimakowego zależy od cech fizyko-

waniu produktów sypkich, swobodnie zsuwających się i zachowują-

chemicznych i mechanicznych dozowanego materiału, wyma-

cych w sposób podobny do cieczy. Dozowniki tego typu pozwalają

ganej dokładności i wydajności podawania. Dozowniki jedno-

na dokładne odmierzanie produktów delikatnych i kruchych, takich

ślimakowe stosowane są przeważnie dla materiałów, takich jak

jak pellet, granulaty czy materiał w postaci płatków lub proszku.

pellet, granulat i proszki, zaś dwuślimakowe – do materiałów

Dozownik BSP składa się z napędzanych i obracających się w pionie

trudniejszych w dozowaniu, takich jak przywierające, zawiesza-

dysków, powodujących chwilowe zatrzymywanie się produktu,

jące się lub płynące proszki, pigmenty, a także włókna.

a następnie jego delikatne przeniesienie ze zbiornika załadowczego

(w szczególnych przypadkach do 3,0
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do wyjścia dozownika, przy zachowaniu liniowego, masowego

Podajniki

przepływu. Wykorzystując prostą konstrukcję oraz zasadę dzia-

Podajniki do przetwórstwa tworzyw sztucznych są niezwykle

łania blokowania produktu na tarczach jest on przenoszony wraz

istotną częścią obiegu materiału i służą do zasilania wtryskarek

z obracającymi się tarczami z wysoką liniowością procesu i wysokim

i maszyn do rozdmuchu, wytłaczania oraz dozowania. Na rynku

poziomem dokładności. Nie posiadając ślimaków czy innych

można znaleźć wiele podajników o małych, średnich i dużych wydaj-

podobnych mechanicznych elementów, a tylko jeden obracający się

nościach. Dzięki nim proces produkcji jest tańszy i szybszy, natomiast

element, dozownik może być w krótkim czasie wyczyszczony, co

bezpieczeństwo pracowników zostaje zwiększone wskutek braku

czyni go odpowiednim dla aplikacji wymagających częstych zmian

bezpośredniego kontaktu z maszyną. Podajniki przystosowane są do

odmierzanego produktu. Dozowniki BSP dostępne są zarówno

transportu tworzywa. Niektóre z nich wyposażone są w możliwość

w wersjach wolumetrycznych, jak i grawimetrycznych.

separacji pyłu. W przetwórstwie tworzyw sztucznych najczęściej

W każdej z tych grup można wydzielić urządzenia, o wydaj-

wykorzystywany jest standardowy podajnik podciśnieniowy.

ności małej (do dozowania dodatków w ilości do 2%) oraz dużej
wydajności do dozowania składników głównych. Dodatkowo

Co na rynku? Przykłady

wśród tych urządzeń występuje podział na urządzenia o pracy

Seria MCNexus od Movacolor

ciągłej lub porcjami. O ile jednak dozowniki objętościowe zostały

Firma Movacolor wprowadziła nową wersję swojego unikalnego

zaprojektowane przede wszystkim do automatycznego dozo-

systemu mikrodozowania MCNexus. Modyfikacje w konstrukcji

wania barwnika do granulatu i mogą być instalowane na wtry-

optometrycznego systemu dozowania zostały dokonane

skarkach i wytłaczarkach, o tyle dozowniki grawimetryczne dzia-

w oparciu o informacje zwrotne od klientów działających na

łają z wyjątkową precyzją, ważąc każdy element z dokładnością

rynku mikrowytłaczania i formowania wtryskowego. Modyfikacje

do 0,1 grama. Dozowanie za pośrednictwem specjalistycznych

konstrukcji MCNexusa zapewniają m.in. możliwość wyproduko-

wag nie tylko jest precyzyjniejsze, ale i ogranicza powstawanie

wania jeszcze większej części systemu dozującego przy użyciu

braków. Eliminuje to więc błędy i umożliwia dostosowywanie

druku 3D. Skutkuje to wyższym poziomem próżni i lepszym

parametrów w sposób automatyczny do jakichkolwiek zmian

pobieraniem masterbacza przez tarczę dozującą. Wprowadzono

gęstości zasypowej dozowanego komponentu.

również ulepszenia w zakresie przepływu materiału.

Dołącz do

Katalogu
Firm
www.plastnews.pl
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również synchronizacja przez prędkość obrotową z wytłaczarką.
W zależności od zastosowania dozownik może posiadać różne
geometrie ślimaków dozujących, które zoptymalizują dokładność i wydajność dozowania.

Dozowniki grawimetryczne HETHON
z systemem loss in weight
Firma HETHON produkuje dozowniki materiałów sypkich
z elastycznymi ściankami. W urządzeniach tych wykorzystuje się łagodne masowanie zewnętrznych powierzchni zbiornika tak, że podczas dozowania zapobiega się zbijaniu, zawieszaniu się oraz tunelowaniu, nawet przy najtrudniejszych materiałach. Łagodne działanie nie powoduje degradacji, segregacji
czy też aglomeracji. Zewnętrzne masowanie daje całkowite
wypełnienie zwojów ślimaka produktem o jednorodnej gęstości.

Źródło: Moretto

W kombinacji z bardzo dokładną liczbą obrotów ślimaka
dozowniki HETHON są kluczem do dokładnego dozowania.
Wszystkie kody produktów dla MCNexus pozostają niezmie-

Jednak najbardziej optymalnym sposobem dozowania mate-

nione, a ulepszone komponenty są wstecznie kompatybilne

riałów sypkich jest stosowanie systemu loss in weight, dzięki

z poprzednimi wersjami.

czemu zawartość dozownika HETHON, razem ze zbiornikiem
zwiększającym łączną pojemność układu, może być podawana

DGM Gravix od Moretto

porcjami lub w sposób ciągły z „platformy wagowej”. W ten

Firma Moretto oferuje DGM Gravix, czyli dozownik grawime-

sposób jest możliwe podawanie ciągłego strumienia materiału

tryczny do dozowania wsadowego, który zapewnia elastyczność

do procesu w kg/h. Przy zastosowaniu systemu loss in weight

produkcji i najwyższą dokładność dozowania, nawet w obec-

podawanie lub dozowanie porcji jest znacznie szybsze niż przy

ności wibracji dzięki systemowi VIS (Vibration Immunity System),

wszystkich innych systemach grawimetrycznych, ponieważ nie

który pozwala na zainstalowanie go bezpośrednio na maszynie

traci się czasu na tarowanie wagi.

przetwórczej. Dozowniki grawimetryczne DGM GRAVIX pracują
w zaawansowanej technologii cyfrowej. Wyposażone są w ekran

Quantum E od Piovan

dotykowy umożliwiający łatwe i intuicyjne zarządzanie maszyną

Ten innowacyjny system dozowania został opracowany w celu

oraz rejestrowanie i zapamiętywanie receptur. Opatentowany

zapewnienia wysokiej dokładności, wszechstronności i precyzji

system leja zasypowego wykorzystuje mechanizm podwójnej

w procesach wytłaczania, wzmacniając zalety zarówno grawi-

migawki o prędkości reakcji 25 ms, co gwarantuje wysoką

metrycznej technologii wsadowej, jak i systemów loss in weight.

precyzję. Jednostka DGM Gravix może być zamontowana

Quantum E umożliwia wszechstronność zastosowania, dzięki

bezpośrednio na wlocie maszyny przetwarzającej, na ramie,

8 stacjom dozowania: każda stacja jest dodawana lub wymie-

na posadzce lub ze specjalnym zbiornikiem buforowym. Każda

niana przez prostą operację mechaniczną bez potrzeby skom-

maszyna może wykorzystywać do dziewięciu różnych rodzajów
leja zasypowego, aby zapewnić odpowiednią konfigurację do
danej potrzeby. Można je też łatwo wymontować.

Dozowniki wolumetryczne
– seria DC od Digicolor
Dozowniki precyzyjne wolumetryczne pracują w najwęższych
zakresach tolerancji i eliminują wszelkie pulsacje. Wyposażone
są w nowoczesne silniki z regulacją obrotów, co przy precyzyjnym dozowaniu barwników czy dodatków daje możliwość
uzyskania oszczędności na poziomie 50%. Wszystkie komponenty, które mają kontakt z dodatkami, barwnikiem lub granulatem wykonane są ze stali nierdzewnej. Natomiast krawędzie
i spoiny urządzenia są gładkie, dzięki czemu dozowniki barwnika
można łatwo i szybko czyścić. Dozowanie odbywa się w zależności od czasu dozowania i wtrysku wtryskarki. Możliwa jest
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plikowanych manewrów i w warunkach pełnego bezpieczeń-

120 kg. Niski poziom hałasu oraz alarmowanie w przypadku, gdy

stwa dla operatora i dla pobliskich urządzeń. System dozowania

zabraknie materiału to jego następne atuty.

Quantum E został zaprojektowany i zbudowany w taki sposób,

Podajniki te charakteryzuje również niski poziom emisji hałasu

aby umożliwić pełną identyfikowalność każdego składnika

< 69 dB, a wszystkie elementy mające kontakt z tworzywem

i powtarzalność każdego cyklu, również w konsekwencji nowego

wykonane ze stali nierdzewnej AISI304.

trapezowego kształtu elementu dozującego, który zapewnia
większą precyzję dzięki zintegrowanemu urządzeniu do szyb-

Podsumowanie

kiego rozładunku.

Dobór odpowiedniego urządzenia dozującego to gwarancja

Szczególna konstrukcja opatentowanego mieszalnika sferycz-

wydajnego sposobu podawania materiałów. Dlaczego dozo-

nego, z podwójnymi ogniwami obciążającymi, przygotowuje całko-

wanie jest tak ważne dla przedsiębiorców przetwarzających

wicie jednorodną i precyzyjną mieszankę różnych składników.

tworzywa sztuczne? Przede wszystkim dlatego, że umożliwia

Obsługa Quantum E jest prosta i intuicyjna: sterowanie odbywa

barwienie, modyfikowanie oraz napełnianie tworzyw bezpo-

się poprzez system PLC najnowszej generacji, natomiast nowy

średnio u przetwórcy. Urządzenia objętościowe i grawimetryczne

interfejs HMI pozwala operatorowi na podgląd, w czasie rzeczy-

razem z mikserami stanowią spójny system pozwalający na

wistym, przebiegu procesu i wszystkich parametrów pracy dla

komponowanie mieszanek o pożądanym składzie w całej swojej

całkowitej kontroli wytłaczania.

objętości. Dlaczego równomierność dozowania jest niezbędna?

Interfejs sterujący dostępny jest w 11 językach, wyposażony

Nie tylko dlatego, że ułatwia to komponowanie odpowiednich
wyrobów, ale także dlatego, że ma to uzasadnienie ekono-

w kolorowy panel dotykowy - 7” lub 15”.

miczne. Wszystkie materiały dodatkowe, takie jak chociażby

Podajnik SAL od Shini

barwniki czy porofory są znacznie droższe od tworzyw podsta-

Podajnik SAL to urządzenie służące do transportu tworzywa,

wowych, przez co wszelkiego typu elementy usprawniające

cechujące się niską wagą i kompaktową konstrukcją. Modele

dozowanie mają niebagatelne znaczenie dla rozwoju całego

SAL-330/360 wyposażone są w silnik jednofazowy, a modele

przedsiębiorstwa. Mniejsze braki to więcej wyprodukowanych

SAL430/460 w trójfazowy. Podajnik posiada przekaźnik krań-

elementów, które później można zyskownie sprzedać lub przy-

cowy kontrolujący pracę urządzenia. W opcji ze szklaną

gotować do dalszej obróbki. I

podstawą, urządzenie wyposażone jest w fotokomórkę, która
kontroluje poziom tworzywa, umożliwiając instalację podajnika bezpośrednio na wtryskarce. W standardzie urządzenie

Literatura:

wyposażone jest w filtr płócienny oraz opcję jego czyszczenia.

1. http://tworzywa.com.pl/Wiadomości/Ważna-rola-dozowania-w-przetwórstwie-
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tworzyw-20898.html
2. Bieliński M., Burzyński P., Dozowanie w przetwórstwie tworzyw,
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wydanie specjalne 2003.
3. http://www.webshock.com.pl/dozowniki-w-przetworstwie-tworzyw-
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zanie zapewniające maksymalne wykorzystanie potencjału

6. https://www.plastigo.pl/sal-standardowy-podajnik-podcisnieniowy.html

linii produkcyjnej. Dzięki nim transport materiałów odbywa się

7. https://www.movacolor.com/dosing-system-applications

w sposób automatyczny, dostosowany do potrzeb i konkretnych

8. https://www.plasticportal.eu/en/moretto-reliability-and-accuracy-are-the-basis-

warunków. Podajnik jednofazowy z serii Mini-Feed (minimalna

of-dosing-systems/c/7962/

wielkość granulki 3 mm). jest odpowiednim udogodnieniem dla

9. https://dopak.pl/produkty/urzadzenia-peryferyjne/dozowniki/

każdej linii produkcyjnej. Dzięki zastosowaniu tego urządzenia

10. https://www.megael.com.pl

proces produkcyjny przebiega w sposób dynamiczny i płynny.

11. Powder and bulk, Materiały sypkie i masowe 4/2022

Jego funkcjonalność i uniwersalność polega na tym, że można

12. https://www.piovan.com/en/products

go zainstalować w każdym, nawet bardzo małym miejscu. Jego

13. https://www.labotek.pl/oferta/podajniki-do-tworzyw/3-fazowe/

niewielka waga i rozmiar współgra z niewielkimi powierzchniami.

14. https://www.darsta.pl/blog/na-jakiej-zasadzie-dzialaja-podajniki-do-

Duża wydajność transportu sypkiego granulatu to następna

przetworstwa-tworzyw-sztucznych

ważna zaleta. Podajnik jednofazowy do tworzyw sztucznych

15. https://www.moretto.com/pl/produkty/dozowanie/gravix/dgm

charakteryzuje się bardzo dużą funkcjonalnością. Wyposa-

16. https://www.piovan.com/en/family/dosing-blending/quantum-e-gravimetric-

żony jest w silnik bezszczotkowy dla modeli o wydajności do
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KĄCIK NOWYCH TECHNOLOGII BY

Lecznicze
działanie
drukarek 3D
Żyjemy dłużej, zdecydowanie dłużej niż nasi przodkowie. Ale również
musimy się mierzyć nie tylko z nowymi rodzajami schorzeń, z przypadkami nieznanych nam dotąd wirusów oraz idącymi za tym przypadkami pandemii i ich skutkami. Na pomoc rusza medycyna, która
poznaje i stosuje coraz nowocześniejsze metody profilaktyki i leczenia, korzystając jednocześnie z korzyści płynących z nowych technologii, w tym również druku 3D. Ale może przejdźmy do przykładów.

Łatwiejsze operacje serca dzięki drukowi 3D
Chirurdzy z UCLA Health dzięki modelowi wydrukowanemu w 3D mogli wykonać symulację wymiany zastawki serca. Operację zamierzali wykonać bez konieczności zabiegu
na otwartym sercu. Pacjentem był 66-letni Richard Witaker, który cierpiał na przewlekłą
chorobę spowodowaną nieprawidłowym działaniem jednej z zastawek mięśnia sercowego. Wcześniejsze zabiegi wykazały, że jego serce ma dość niestandardową anatomię,
dlatego operacja na otwartym sercu byłaby obciążona dość dużym ryzykiem niepowodzenia, tu z ratunkiem przyszły nowe technologie. Na podstawie skanów serca pacjenta
naukowcy zaprojektowali odpowiedni model, który bazowo został wydrukowany z materiału przypominającego strukturę silikonu. Do wskazania złogów wapnia użyto nieco
twardszego względem bazy materiału. Dzięki otrzymanemu wydrukowi chirurdzy mogli
przeprowadzić odpowiednie ćwiczenia, po których rzeczywista operacja została przeprowadzona w o wiele krótszym czasie, a sami lekarze mogli wykluczyć wiele trudności, na które mogliby się natknąć podczas zabiegu. To nie pierwszy taki przypadek.
Wydrukowany powiększony model serca umożliwił również optymalizację działań operacyjnych na sercu 14-miesięcznego chłopca, który urodził się z poważną wadą mięśnia
sercowego, wymagającą szybkiej interwencji chirurgicznej. Obrazy tomograficzne nie
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były jednoznaczne, co utrudniało zaplanowanie czynności zabiegowych. Wydrukowany
model pozwolił na dokładne przygotowanie się specjalistów do czekającej ich operacji
i wykluczenie wszelkich ryzykownych ruchów.

Pomoc dla cierpiących na schorzenia barku
Na koniec przenieśmy się jeszcze do Korei Południowej, gdzie udał się zabieg regeneracji barków u szczurów, a to wszystko dzięki strukturze wypełnionej komórkami macierzystymi wydrukowanej w 3D. Rozwiązanie to ma być w przyszłości również ratunkiem
dla ludzi. Przyczyną bólu barków są uszkodzenia w pierścieniu rotatorów stawu barkowego, gdzie deformacji ulega najczęściej połączenie ścięgien i kości. Naukowcy przy
wykorzystaniu „biotuszu” z komórkami macierzystymi byli w stanie stworzyć odpowiednie implanty, które tworząc podobne mikrośrodowisko jak naturalne tkanki, wszczepili cierpiącym zwierzętom. U zwierzęcych pacjentów zaobserwowano znaczną regenerację uszkodzonych tkanek i poprawkę sprawności. Jak naukowcy sami twierdzą,
sukces tego zabiegu jest szansą realnej pomocy wszystkim ludziom, którzy borykają się
z podobnymi schorzeniami. I
Źródła:
1. YouTube UCLA Health: https://www.youtube.com/watch?v=ei8Cjzs1y1E
2. Focus: https://www.focus.pl/artykul/wydrukowane-zdrowie-jak-druk-3d-zmienia-medycyne
3. Interia: https://zielona.interia.pl/eko-technologie/news-druk-3d-wyleczyl-szczury-jest-szansa-ze-pomozetakze-ludziom,nId,6113644
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USTAWIANIE PARAMETRÓW PROCESU WTRYSKU TWORZYW SZTUCZNYCH CZ. 6

Prędkość wtrysku
Prędkość wtrysku jest to prędkość, z jaką ślimak porusza się liniowo, aby wtrysnąć uplastycznione tworzywo do formy wtryskowej. Lepkość tworzywa wtryskiwanego i temperatura topnienia są ze sobą
odwrotnie proporcjonalne. Gdy tworzywo przepływa przez chłodną formę wtryskową – temperatura
stopu maleje, a lepkość wzrasta. W tym miejscu niezbędne jest zrozumienie różnicy w zakresie temperatur przetwarzania tworzyw częściowo krystalicznych i amorficznych (rys. 1).
Adam Sobczyński
Ascons

Z

akres temperatury przetwórstwa tworzyw częściowo krysta-

dla przetwarzanego materiału (rys. 2), a ich weryfikację możemy

licznych jest wąski w odróżnieniu do tworzyw amorficznych.

wykonać z pomocą programów do symulacji procesu wtrysku

Podczas wtrysku tworzywa częściowo krystalicznego do formy,

(np. Moldflow) (rys. 3, rys. 4).

temperatura czoła płynącego materiału nie może spaść poniżej

Przy małych średnicach przewężek i dużych prędkościach

dopuszczalnego zakresu przed wypełnieniem gniazda formującego.

wtrysku bardzo łatwo będzie osiągnąć maksymalne dopusz-

Ten wąski zakres przetwórstwa polimerów częściowo krystalicznych

czalne wartości naprężeń i szybkości ścinania. Stanowi to

powoduje, że musi być ono możliwie szybko wtryskiwane do formy.

ryzyko uszkodzenia łańcuchów polimerowych i utraty własności

Tworzywa amorficzne mają szeroki zakres temperatur prze-

tworzyw sztucznych.

twórstwa i z tego powodu dopuszczalne są powolne prędkości
wtrysku pod warunkiem, że front płynącego stopu pozostaje

Warstwa zakrzepnięta

powyżej minimalnej temperatury przetwórstwa.

Podczas przepływu tworzywa na powierzchni gniazda formującego tworzy się warstwa zakrzepnięta, która ogranicza pole

Naprężenia ścinające i szybkość ścinania

przekroju przepływu. Wynika to z zastygnięcia przyściennej

Podczas wtryskiwania tworzyw do formy należy uważać, żeby

warstwy tworzywa. Stosowanie niskich prędkości wtryskiwania

nie przekroczyć dopuszczalnych naprężeń ścinających oraz

powoduje nadmierny wzrost ciśnienia w gnieździe i utrudnia jego

maksymalnej prędkości ścinania. Obie wartości są specyficzne

wypełnienie (rys. 5).

Rys. 1  Zakresy temperatur przetwarzania tworzyw częściowo
krystalicznych i amorficznych

Rys. 2  D
 ane techniczne przykładowego tworzywa ABS
(źródło: https://www.researchgate.net/figure/Materialproperties-of-ABS-plastic_tbl1_320063283)
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Rys. 5  W
 pływ prędkości wtrysku i lepkości stopu na grubość warstwy
zakrzepniętej (źródło: opr. własne)

Rys. 3  Maksymalna szybkość ścinania w przewężce
(źródło: opr. własne)

Rys. 4  Naprężenia ścinające (źródło: opr. własne)

Jeżeli do produkcji wykorzystujesz materiał, który ma niską

Rys. 5  P
 rzykładowy profil wtrysku z wykorzystaniem dwóch stopni
(źródło: opr. własne)

lepkość, to nie używaj nadmiernej prędkości wtrysku. Duża prędkość wtrysku przy niskiej lepkości tworzywa generuje wysoką szyb-

wlewek). Niska prędkość początkowa zmniejsza ryzyko powstania

kość ścinania i tworzywo może osiągnąć temperaturę degradacji.

wady „jetting” oraz zmniejsza naprężenia występujące w przewężce.
Zwolnienie prędkości na końcu drogi płynięcia zmniejsza ryzyko przy-

Profilowanie prędkości wtrysku

palenia oraz ułatwia dokładne przełączenie na fazę docisku.

Nowoczesne maszyny mają możliwość stosowania nawet

Bezpośredni wtrysk z wykorzystaniem gorących kanałów

10 stopni do profilowania prędkości. Czy to oznacza, że

daje możliwość wtrysku z większą prędkością początkową, ale

wszystkie stopnie powinny być wykorzystane?

koniec wypełnienia powinien być wolny z tego samego powodu,

Odpowiedź na to pytanie jest jedna – ilość wykorzystywanych

co powyżej przedstawiony.

stopni profilowania powinna być możliwie najmniejsza. Zawsze
zalecam próbować ustawiać wtrysk z wykorzystaniem stałej pręd-

Podsumowanie

kości wtrysku i dopiero w razie potrzeby dodawać kolejny profil,

Prędkość wtrysku jest kluczowym parametrem w ustawianiu

np. w celu spowolnienia prędkości pod koniec wypełnienia gniazda

procesu wtrysku. Jak każdy inny parametr, zależy ona od wielu

formującego. Mała ilość punktów profilowania niesie za sobą kilka

czynników. Ustawienie jej zbyt wolno, jak i zbyt szybko będzie

korzyści, np. łatwość ustawienia profilu na innej maszynie i osią-

miało wpływ na wyrób. Znajomość wszelkich czynników mających

gnięcie podobnego czasy wtrysku, niskie ryzyko niekontrolowanej

wpływ na jej optymalne ustawienie jest warunkiem koniecznym

zmiany prędkości wynikające z linearyzacji zaworu wtrysku.

i wymaga wielu godzin doświadczenia przy pracy z wtryskarką.

Profilowanie jest zalecane dla wyrobów o skomplikowanej

Przy programowaniu prędkości wtrysku zwracaj uwagę na to,

konstrukcji w celu osiągnięcia stałej prędkości płynięcia tworzywa

z jakim tworzywem masz do czynienia, czy nie ma ryzyka przekro-

w gnieździe.

czenia dopuszczalnych naprężeń ścinających i prędkości ścinania,

Wtryskiwanie wolno-szybko-wolno jest zalecane w układach zimno
kanałowych oraz układach hybrydowych (gorący kanał + zimny
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Co nowego w ofercie firmy Plasmaq?
Plasmaq to portugalski producent rozwiązań do
recyklingu, energooszczędnych i projektowanych
ściśle pod potrzeby klienta.

Firma rozpoczęła swoją działalność w latach 80. jako dostawca
urządzeń pomocniczych do przetwórstwa tworzyw, takich jak taśmociągi, podajniki, separatory metali oraz serwis maszyn do recyklingu.
Od 1992 już jako rodzinna firma Plasmaq dostarcza kompletne linie
dla recyklingu wszelkiego typu odpadów plastikowych, od niewielkich opakowań po zbiorniki o pojemności 1000 l, butelki i opakowania spożywcze, pojemniki IBC, folie, kontenery metalowe do

wszystkim wytrzymałe i energooszczędne. Mają działać automa-

200 l itd. Jednocześnie dostępne są poszczególne maszyny, takie

tycznie, wymagając interwencji ludzkiej jedynie w pierwszej fazie

jak gilotyny, sita obrotowe, sortownie, młyny i szredery, myjki, wanny,

– załadunku.

wirówki, prasy śrubowe PLASCOMPACT®, silosy i wszelkie urządzenie peryferyjne. Linie Plasmaq pracują m.in. w Meksyku, Singa-

Nowości w ofercie

purze, Hiszpanii, UK, Rumunii, Słowacji i Polsce.

W ostatnich miesiącach Plasmaq intensywnie pracował nad

W drugiej połowie 2020 zarząd sfinalizował zakup czynnej

kolejną generacją pras PLASCOMPACT®. Zastosowano nowe

fabryki maszyn i konstrukcji stalowych. Oddalony o 25 km od

rozwiązania dla dalszego podniesienia wydajności i wytrzyma-

głównej siedziby Plasmaq zakład to 6000

m2

powierzchni

łości oraz dalszego ograniczenia zużycia energii.

produkcyjnej, kompletny, nowoczesny park maszynowy oraz

Wprowadzono także istotne modyfikacje w zakresie designu

dodatkowy zespół wykwalifikowanych pracowników. Dla

oraz funkcjonalności rozdrabniaczy serii MRE i wirówek serii CTR.

Plasmaq jest to dodatkowe zaplecze technologiczne, by zaspo-

Seria Mre to wolnoobrotowe rozdrabniacze jednowałowe,

koić zapotrzebowanie na maszyny niezawodne oraz będące

przeznaczone do folii, stretchu, zlepów, ale sprawdzą się również

częścią systemów wysoce zautomatyzowanych.

w przetwórstwie papieru, drewna czy miedzi.

Firma konsekwentnie realizuje program rozwoju i wprowadza

Kluczowe parametry to płynne, precyzyjne cięcie i wysoka wydaj-

kolejne innowacje. Są one wyjściem naprzeciw potrzebom klienta

ność, przy zmniejszonym poborze mocy; a także kontrola wielkości

oraz reakcją na sytuację ekonomiczno-polityczną i jej wpływ na

płatka, prędkości oraz możliwość pracy z różnymi materiałami.

europejski i światowy przemysł. Linie Plasmaq mają być przede

Centryfugi serii CTR przeznaczone do suszenia lub intensywnego mycia folii lub tworzyw twardych, skutecznie
usuwają pył i papier, dzięki optymalnemu kształtowi
łopatek i regulacji kąta pochylenia. W 2021 zyskały
nowy wygląd i nową funkcjonalność: podawanie wody
dla dodatkowego samoczyszczenia. W połączeniu
z pneumatycznym otwieraniem oraz skrobakiem
do czyszczenia sita oznacza to wyjątkową łatwość
konserwacji i oszczędność czasu.
Wszystkie maszyny Plasmaq można podłączyć do
centralnego systemu sterowania. I

Zona Industrial da Barosa, Lt 8 I Carreira d’Água I 2400 – 016 Leiria, Portugal
Osoba kontaktowa: Agata Kołodziejczuk I tel kom.: 505 348 946
comercial.pl@plasmaq.pt I www.plasmaq.pt
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Innowacyjne peryferia do przetwórstwa
tworzyw sztucznych – Industry 4.0
VGT Polska jest kompleksowym dostawcą urządzeń peryferyjnych, kompletnych systemów oraz
dodatków procesowych do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Nasze produkty wyróżniają się wysoką
innowacyjnością oraz najnowszymi rozwiązaniami technicznymi, gwarantującymi redukcję kosztów
produkcji. Urządzenia przygotowane są do Industry 4.0.

Krystalizatory i suszarki w jednym,
na podczerwień – IRD Kreyenborg
IR Clean – krystalizacja, suszenie
i dekontaminacja R-PET
Urządzenia Kreyenborg pozwalają na wydajność suszenia od
20 kg/h do 5.000 kg/h ze znacznie mniejszym zużyciem energii
niż suszarki molekularne i dużo krótszym czasem suszenia.

Urządzenia BAUER WT Systems
do bezchemicznego uzdatniania wody
chłodzącej i grzewczej
Urządzenie Bauer pozwala na odzyskanie początkowego stanu
instalacji chłodzenia, gdyż oczyszcza również instalację wewnątrz.
Kanały chłodzące form, wymienniki ciepła zostają na powrót
w 100% udrożnione, pozwalając na redukcję zużycia energii.
Skuteczne zabezpieczenie układów wody przed kamieniem,
korozją oraz biologią bez stosowania środków chemicznych

Zabezpieczenie form gorącokanałowych
przed zalaniem tworzywem – AIRTECT
Urządzenia Airtect zabezpieczają formy gorącokanałowe oraz
dysze wtryskarek przed zalaniem roztopionym tworzywem.
Prosta, niezawodna konstrukcja zapewnia ochronę agregatu,
wyłączając wtryskarkę w momencie rozszczelnienia układu
i wydostania się roztopionego tworzywa.
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Suszarki molekularne SOMOS
– Somos® RDM suszarki mobilne o pojemności zbiorników
suszących 30 l, 50 l, 100 l, 200 l, 300 l, 400 l, temperatury
suszenia 40-200ºC.
– Somos® RDC – osuszacze z karuzelowym sitem molekularnym i ilością powietrza (od 20 m3/h do 4.200 m3/h)

Suszarki na sprężone powietrze RDX
austriackiego producenta Blue Air Systems
Suszarki RDL na sprężone powietrze
do dużych wydajności suszenia oraz do PET z odzyskiem
zaoszczędzić koszty energii, gdyż wykorzystują tracone powie-

Regulatory gorących kanałów
GAMMAFLUX®

trze sprężone do rozdmuchu jako czynnik osuszający.

– Gammaflux LEC – regulacja 2-48 stref, z funkcją Mold Doctor®,

sprężonego powietrza rozdmuchowego. Pozwalają znacznie

– Gammaflux G24 – regulacja do 480 stref, z funkcją Mold Doctor®.

Podajniki pneumatyczne SOMOS
– pojedyncze urządzenia podające do granulatów, przemiałów
tworzyw i materiałów w postaci proszku, do załadunku zasobników wag, mieszalników, suszarek, dozowników oraz bezpośrednio do maszyn,
– systemy centralnego podawania surowca.

Termostaty / termoregulatory E.BRAUN
do form
Regulatory temperatury form:
– wodne dla temperatur do 160ºC,
– olejowe dla temperatur do 300ºC,
– dynamiczne Variotherm. I

Dozowniki wolumetryczne
i grawimetryczne SOMOS
– SOMOS Batchmix – dozowniki grawimetryczne dozujące
porcjami,
– SOMOS Gramix – grawimetryczne ciągłe dozowanie
do 9 składników,
– SOMOS MiniMix – grawimetryczne lub wolumetryczne dozowanie do 3 składników,
– SOMOS Volmix – wolumetryczne dozowanie ciągłe.

VGT Polska Sp. z o.o. I ul. Powstańców 66 I 31-670 Kraków
tel.: (12) 281 34 87 (88) I info@vgt.com.pl I www.vgt.com.pl
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Rozwiązania KraussMaffei

w zakresie DIGITAL & SERVICE SOLUTIONS
Wtryskarki KraussMaffei zapewniają najwyższy poziom wydajności i niezawodności. Oprócz oferty
maszyn, firma KraussMaffei koncentruje się na innowacyjnych rozwiązaniach oraz produktach cyfrowych. W ten sposób KraussMaffei zapewnia kompleksowy pakiet usług dla klientów na całym świecie
i łączy ze sobą maszyny i procesy.

Aplikacja socialProduction
we wtryskarkach

– ostrzeżenia o nagłych anomaliach parametrów procesowych,
– informacje o dokonanych zmianach w ustawieniach wtryskarki,

SocialProduction otwiera nowy poziom komunikacji na hali
produkcyjnej, umożliwiając monitorowanie maszyn niezależnie
od miejsca i czasu. Z socialProduction uzyskujemy wgląd
na urządzeniach mobilnych lub komputerze w stan parame-

– całą historię ostrzeżeń dotyczących danej wtryskarki,
– możliwość komunikacji w formie czatu z innymi użytkownikami
i wymiany informacji dotyczących wtryskarki,
– podgląd do wykresów parametrów procesowych.

trów produkcyjnych oraz natychmiastowe powiadomienia
o ważnych wydarzeniach. Zintegrowana funkcja czatu sprawia,
że zespół komunikuje się szybciej i wydajniej niż kiedykolwiek

APC plus: mniej braków
– wyższa produktywność
Funkcja Adaptive Process Control (APC plus) jest opatento-

wcześniej.

wanym rozwiązaniem firmy KraussMaffei, które odpowiada za

W aplikacji użytkownik uzyskuje m.in.:

niezmienną oraz wysoką jakość wyrobów. Jej zadanie polega

– podgląd w status i parametry pracy wtryskarki,
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wsparcia producenta. Komunikacja przez e-mail i telefon często
jest niewystarczająca lub nieskuteczna. Usługa smartAssist
KraussMaffei wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów
w zakresie szybkiej reakcji na zakłócenia pracy maszyn.
SmartAssist umożliwia dwukierunkową komunikację audiowizualną operatora maszyny u klienta z ekspertem na odległość za
pomocą urządzeń mobilnych lub okularów smart. Bez względu
na lokalizację firmy na świecie, za naciśnięciem jednego przycisku uzyskujemy wsparcie serwisowe KraussMaffei. Rozwiązanie pozwala na naprawę usterek lub identyfikację technicznych
na utrzymywaniu na stałym poziomie zadanej gramatury

problemów maszyny, bez konieczności podróży eksperta.

wtrysku oraz na kompensowaniu wpływu czynników powodujących niestabilności w przebiegu procesu wtryskiwania,

Co zyskujemy:

takich jak np. zmiany warunków klimatycznych, zmienne

– Dwukierunkową zdalną komunikację audiowizualną ze

opory płynięcia, różnice w jakości tworzywa, czy nawet zmiany

standardowym smartfonem, tabletem lub okularami smart

operatorów wtryskarek.

(do 4 członków),

Funkcja APC plus wykrywa wszelkie zmiany lepkości w uplastycznionej masie oraz koryguje je w tym samym cyklu. Również

– możliwość udostępnienia dokumentów technicznych i informacji eksperckich,

zmiany w ciśnieniu uplastyczniania tworzywa, czyli ciśnieniu

– czat wraz ze zintegrowaną funkcją tłumaczenia,

tworzywa przed czołem ślimaka podczas dozowania, powodują

– dokumentację poprzez rejestrację zdjęć i komentarzy

odchylenia w gramaturach wtrysku. Funkcja APC plus pozwala
na wykrycie i korektę wahań zaworu zwrotnego w tym samym
cyklu. Zawór zwrotny zapobiega możliwości wstecznego przepływu uplastycznionej masy w trakcie wtrysku. APC plus analizuje bieżący stan procesu, stale porównując go z zaprogramowaną krzywą odniesienia. Dostosowanie punktu przełą-

z postępów serwisu,
– łatwe połączenie z 4G/5G (nie jest wymagane połączenie
z siecią LAN klienta),
– bezpieczną komunikacją dzięki szyfrowaniu end-to-end.
W przypadku dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu
z firmą Dopak. I

czenia i profilu docisku następuje automatycznie, gdyż system
APC plus w każdym cyklu wtrysku samoczynnie wprowadza
konieczne korekty. Wszystkie czynniki zakłócające są kompensowane w czasie rzeczywistym.
Dzięki APC plus procesy produkcyjne są znacznie stabilniejsze, a tym samym jakość produktów bardziej stała. Odsetek
braków jest istotnie zmniejszony, co pozwala uniknąć niepotrzebnych strat materiału.
Opatentowana technologia APC plus nieprzerwanie analizuje
i reguluje proces wtrysku i może być stosowana we wszystkich
seriach wtryskarek KraussMaffei do tworzyw termoplastycznych.

Zdalne wsparcie eksperta
poprzez smartAssist
Bardzo złożone i zaawansowane technologicznie maszyny
wymagają wysoko wykwalifikowanych operatorów, a niekiedy

Dopak Sp. z o.o. I ul. Kwiatkowskiego 5a I 54-614 Wrocław
tel.: ( 71) 35 84 000 I dopak@dopak.pl I www.dopak.pl
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Proces pod pełną kontrolą

N

a coraz bardziej wymagającym i konkurencyjnym rynku,
gdzie kładzie się nacisk na ograniczenie marnotrawstwa

powodowanego przez wadliwe części, YUDRIVE 2 otwiera nowe
okno możliwości sterowania procesem wtrysku. Balans wypełnienia części musi być osiągnięty aż do końca procesu napełniania gniazda. Rozwiązanie to przeznaczone jest dla części
klasy A, których powierzchnie wymagają wyższej jakości. Przez
regulację prędkości, czasu otwarcia, skoku szpilki możliwe jest
rozwiązanie, takich problemów jak: ślady płynięcia, mieszanie
łańcuchów polimerowych, zmniejszenie szybkości ścinania, co
jest najważniejsze dla części, które wymagają malowania.
Zalety rozwiązania;
– eliminacja linii płynięcia,
– balans wypełniania,
– eliminacja przypaleń,
– pełna kontrola położenia szpilki,
– dokładność,
– czystość.
Jest to klucz dla aplikacji wielogniazdowych, których na rynku
jest coraz więcej ze względu na opłacalność i gdzie bez pogorszenia jakości detali - balans i wypełnianie wszystkich części
można uzyskać na końcu procesu.
Przyjazny interfejs, możliwość łączenia się przez urządzenia

– otwieranie pozycją ślimaka (volumen części),

mobilne, możliwość wizualizacji, importu oraz eksportu plików,

– otwieranie czujnikiem ciśnienia,

kontrola stanu serwomotoru (temperatura, moment obrotowy),

– kombinacja czasu otwarcia z pozycją ślimaka,

funkcja zrzutu ekranu, działanie i sterowanie w czasie rzeczywi-

– kontrola do 16 dysz,

stym. To tylko niektóre z zalet tego rozwiązania.

– może kontrolować siłę zamykania na gnieździe formy,

Główną zaletą nowej generacji servo YUDRIVE jest oszczęd-

– może działać z niezależną kontrolą (bez tabletu),

ność energii. Porównując zużycie energii każdego cylindra/siłow-

– przycisk Manual/Purge do funkcji usuwania materiału,

nika w kW/h; siłownik hydrauliczny ma najwyższa konsumpcję

– funkcja szybkiej zmiany koloru,

energii. Yudrive2 ma konsumpcję o 50% niższą niż siłownik

– możliwość łączenia się z urządzeniami mobilnymi

pneumatyczny. Pozwala to na duże oszczędności energii w dłuż-

– większe bezpieczeństwo dzięki połączeniu działania z trybem

szej perspektywie czasu.

automatycznym - drzwiami i przyciskiem E-stop wtryskarki,

Dla lepszej kontroli procesu możliwe jest używanie czterech
różnych trybów kontroli otwarcia każdej szpilki:

– niezależna sieć WIFI do komunikacji z kontrolerem,
– nie ma potrzeby odwoływania się do silnika wtryskarki podczas rozruchu. I

– otwieranie czasem,

YUDO Poland Sp. z o.o. I ul. Północna 15-19 lokal 225 I 54-105 Wrocław
tel. kom.: 887 333 705 I yudopl@yudoeu.com I www.yudopl.com
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Inteligentne sterowanie procesem
odbywa się poprzez przetwarzanie
danych w czasie rzeczywistym

F

irma Günther Heisskanaltechnik prowadzi prace nad specjalistycznymi narzędziami, potrzebnym oprogramowaniem i apli-

kacjami na smartfon. – Połączenie systemów i maszyn w jedną
sieć – jak mówi dr Stefan Sommer, główny menedżer i prokurent
firmy Günther – rodzi wiele problemów z uwagi na duże różnice
zarówno w standardach interfejsów, jak i protokołach komunikacyjnych poszczególnych urządzeń. Każdy z producentów stara
się stworzyć własny protokół komunikacyjny pomiędzy urządzeniami, co znacznie spowalnia rozwój w tej dziedzinie. Fundamentalne znaczenie ma integracja regulatora temperatury gorą-

P
 ulpit aplikacji CADHOC® System-Designers posiada przejrzysty układ
i umożliwia intuicyjną obsługę. (Źródło: GÜNTHER)

cych kanałów i sterowania napędami iglic w całościową, cyfrową
koncepcję. GÜNTHER pracuje nad integracją swoich urządzeń sterujących z własną platformą IoT, dzięki której klient ma

jest wykorzystanie modelowania matematycznego do określenia

dostęp do urządzeń sterujących w dowolnym czasie, z dowol-

stanu zużycia np. torped, jednak warunkiem wstępnym jest zrozu-

nego miejsca i z dowolnego urządzenia końcowego. Nasza apli-

mienie całego procesu. Analizowanie tylko pojedynczych para-

kacja zapewnia ogromne korzyści powodując większą elastycz-

metrów daje zbyt mało informacji. GÜNTHER jest często pytany,

ność dzięki monitorowaniu i rejestrowaniu zdarzeń pochodzą-

czy system gorących kanałów odpowiada Przemysłowi 4.0.

cych z systemów gorących kanałów. – Takie trendy rozwojowe

Dr Sommer twierdzi: – Czysto cyfrowy system gorących kanałów

nie wypierają klasycznych rozwiązań, a raczej je wzbogacają

nie zapewni wartości dodanej, jeśli inne komponenty biorące

– stwierdza także dr Sommer. Odnosi się on także do możliwości

udział w procesie formowania wtryskowego nie są „inteligentne”.

wykorzystania narzędzi online w procesie projektowania: – Produ-

Ważnym punktem w Przemyśle 4.0 jest też efektywne wyko-

cenci narzędzi napotykają często trudności związane z konieczno-

rzystanie energii. Firmy, które w ten sposób optymalizują swoje

ścią szybkiej wyceny form, które spowodowane są poświęcaniem

struktury i procesy, mogą osiągnąć redukcję własnych kosztów

dużej ilości czasu na wykonanie wstępnej konstrukcji. Aby ten

operacyjnych. Przykładem jest energia potrzebna do zasilania

proces przyspieszyć, stworzyliśmy konfigurator CADHOC®, dzięki

systemu gorących kanałów. Firma GÜNTHER zaangażowała się

któremu czas poświęcany na czynności konstrukcyjne potrzebne

tę problematykę w roku 2010 wraz z opracowaniem i wprowa-

do wyceny formy można skrócić bez mała o 40%. Jak przejść

dzeniem grzałek BlueFlow®. – Skuteczne grzanie połączone

od monitorowania stanu do ustalenia odstępów czasowych

z dwukomponentową osłoną termiczną dyszy pozwala zaosz-

konserwacji gorących kanałów wyjaśnia dr Sommer w nastę-

czędzić do 50% kosztów energii elektrycznej w porównaniu do

pujący sposób: – Warunkiem jest połączenie w sieć wszystkich

rozwiązań firm konkurencyjnych, a ze względu na obecne wzrosty

maszyn i urządzeń biorących udział w procesie formowania wtry-

cen temat ten zyskał na znaczeniu i jest coraz bardziej aktualny

skowego. Dzięki połączeniu szerokiej gamy parametrów możliwe

– zauważa dr Sommer. I

GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH
Sachsenberger Straße 1 I 35066 Frankenberg (Eder) I Niemcy I www.guenther-hotrunner.com
Osoba kontaktowa:
Grzegorz Natkowski I doradca techniczno-handlowy I kom.: 501 874 663 I gnatkowski@wp.pl
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SINGLE PROMUJE PLATFORMĘ „SMARTLINE” DLA INSTALACJI PLUG & PLAY

Systemy regulacji temperatury podłączone
do sieci zapewniają przejrzystość
i zwiększają wydajność produkcyjną
SINGLE Temperiertechnik GmbH z siedzibą
w Hochdorf stawia dla swoich klientów kolejny
duży krok w zakresie cyfryzacji. Nowa platforma „SmartLine” twórcy i producenta rozwiązań w zakresie regulacji temperatury to koncepcja Plug & Play pozwalająca na połączenie wielu
systemów w sieć operatora. Liczne funkcje bazujące na przetwarzaniu danych zapewniają wiele
korzyści, jak choćby szczegółowa przejrzystość
procesu, koncepcje i zalecenia konserwacyjne
zależne od obciążenia produkcyjnego czy redukcja kosztów eksploatacji (TCO).

– System regulacji temperatury wychodzi z cienia i wkracza do
sieci lokalnej – stwierdza dyrektor zarządzający SINGLE Karsten
Sauer odnosząc się do funkcjonalności platformy SmartLine.
– Dzięki możliwości połączenia urządzeń w sieć, system regulacji
temperatury można monitorować, analizować, a nawet obsługiwać bezpośrednio z poziomu centralnej, lokalnej strony internetowej platformy Smartline.
Firma SINGLE przywiązywała podczas opracowywania platformy
szczególną wagę do standardów bezpieczeństwa, które spełniają
obecne oczekiwania klientów, a nawet wielokrotnie je przewyższają.
Innymi zaletami platformy SmartLine są łatwość obsługi oraz instalacja Plug & Play bez dodatkowego oprogramowania.
Koncepcja „Internet rzeczy” gwarantuje klientom liczne
korzyści. Systemami regulacji temperatury można zarządzać

Rys. 1  Technologia regulacji temperatury Single
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centralnie, a ich obsługa odbywa się za pomocą przeglądarki
internetowej zainstalowanej na każdym stanowisku roboczym
lub za pomocą urządzeń zdalnych, jak np. tabletu. Personel
serwisowy i utrzymania ruchu ma ogląd na stan wszystkich
systemów termostatujących nie ruszając się z miejsca, co
pozwala na znaczną oszczędność czasu i pozwala z łatwością wyeliminować błędy. Dzięki funkcji filtra operatorzy
maszyn mogą się skupić przykładowo na monitorowaniu
systemów regulacji temperatury zainstalowanych w obszarze,
za który są oni odpowiedzialni. Lokalnie dostępne połączenie
VNC umożliwia wyświetlenie aktualnych wskazań systemu
regulacji temperatury. Funkcja ta umożliwia również obsługę
systemów trudno dostępnych, np. z uwagi na ich zainstalowanie w pomieszczeniu sterylnym lub strefach zagrożenia
wybuchem.
Oprogramowanie Smarthub odpowiada za trwałe protokołowanie danych procesowych i umożliwia ich wyświetlenie w dowolnym momencie, niezależnie od tego jak dawno
zostały one zapisane. Pozwala to na lepszą analizę wcześniejszych usterek. Funkcja pobierania umożliwia zapisanie
danych w formacie pliku CSV, co z kolei pozwala zagwarantować kompletność dokumentacji procesowej także w innych
systemach.
Istnieje również możliwość przesłania zaszyfrowanych danych
na portal SINGLE, co umożliwia serwisowi SINGLE szybkie
wdrożenie efektywnych środków zaradczych w razie usterki.

kownik otrzymuje tym samym niezbędne dane oraz wskazówki

Portal może wysyłać wiadomości e-mail, a także niezwłocznie

w zakresie optymalizacji zużycia energii. Rezultaty tych działań

poinformować osobę odpowiedzialną za urządzenie o uster-

można kontrolować za pomocą systemu.

kach, co pozwala na redukcję przestojów.

– Klienci łączący swoje systemy regulacji temperatury w sieć

Nowa i opatentowana funkcja Predictive Maintenance na

oszczędzają mnóstwo pieniędzy i unikając nieplanowanych

portalu SINGLE analizuje na bieżąco status systemów i informuje

przestojów, ponieważ operatorzy i osoby odpowiedzialne za

o zbliżających się konserwacjach lub granicznych warunkach

urządzenia otrzymują pomocne wskazówki dzięki inteligentnemu

procesowych, jeszcze przed wystąpieniem usterki. Umożliwia to

kojarzeniu danych - analizuje Frank Spork, dyrektor działu zarzą-

odpowiednie rozplanowanie prac konserwacyj-

dzania produktem.

nych odpowiednio do potrzeb przy zachowaniu

Systemami regulacji temperatury SINGLE

maksymalnej dostępności systemu. Funkcja

można zarządzać centralnie za pomocą prze-

wczesnego wykrywania problemów redukuje

glądarki internetowej – z poziomu każdego

liczbę awarii i zapobiega przestojom produk-

stanowiska roboczego lub też za pomocą

cyjnym. Zintegrowana funkcja monitorowania

tabletu. Narzędzia przeznaczone do prewen-

energii dostarcza informacji dotyczących bieżą-

cyjnej konserwacji bazujące na przetwarzaniu

cego zużycia energii przez system oraz danych

danych gwarantują każdorazowo maksymalną

dotyczących termoregulacji narzędzia. Użyt-

dostępność systemu. I

Master Colors Sp. z o.o.
ul. Wędkarzy 5 I 51-050 Wrocław
biuro@mastercolors.com.pl
www.mastercolors.com.pl
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Firma WITTMANN już dziś kreuje standardy
obowiązujące w przetwórstwie tworzyw
w przyszłości
Coraz częściej nowoczesne przetwórstwo tworzyw sztucznych metodą wtrysku kojarzone jest z inteligentnymi funkcjami wtryskarek. WITTMANN jest jednym z prekursorów tego działania i oferowane przez nas
wtryskarki nie tylko spełniają obecne wymagania, ale tez oferują nowe, dotychczas nieosiągalne możliwości.

N

owoczesny zakład przetwórstwa składa się dziś nie z wtry-

etapie dozowania. Funkcja umożliwia wykrycie zmian lepkościo-

skarek, termostatów czy suszarek, ale z elastycznych

wych wtryskiwanego tworzywa i pozwala maszynie na samo-

komórek produkcyjnych. Każda z komórek produkcyjnych oparta

dzielną korektę punktu przełączenia na docisk, co zapewnia

jest o wtryskarkę i zintegrowane z nią urządzenia peryferyjne. Prze-

utrzymanie stabilnej jakości wyprasek. Podobne zadanie ma

twórca nadzoruje całość procesu od momentu przygotowania

funkcja HiQ Flow odpowiadająca za fazę wtrysku. Zmiana

materiału aż po odbiór gotowych wyprasek. By taka kontrola

pracy włożonej w wypełnienie gniazda formy wywołuje reakcję

była możliwa, urządzenia peryferyjne muszą zostać zintegro-

maszyny, która samodzielnie koryguje punkt lub ciśnienie przełą-

wane z układem sterowania wtryskarki. WITTMANN jako jedyna

czenia na docisk. Kolejną z funkcji HiQ jest HiQ Cushion. Kontro-

firma oferuje własną platformę komunikacyjną WITTMANN 4.0

luje ona wielkość poduszki resztkowej. Funkcje HiQ działają

pozwalająca na łączenie różnych urządzeń peryferyjnych z wyko-

w trakcie danego cyklu. Reakcja maszyny jest więc natychmia-

rzystaniem jednego standardu komunikacji.

stowa i pozwala na uniknięcie produkcji błędnych wyprasek.

WITTMANN 4.0
– jeden standard komunikacji
dla różnych urządzeń peryferyjnych

skarek, czego przykładem są trwające próby wykorzystania

Sztuczna inteligencja wkracza do układów sterowań wtrysterowania mową i gestem. WITTMANN Holovoice to narzędzie przyszłości pozwalające na jeszcze bardziej komfortową

Nowoczesna fabryka to centralne zarządzanie i planowanie

komunikację obsługującego z maszyną. Dzięki tworzeniu wirtu-

produkcji. Zbieranie i analizowanie informacji produkcyjnych

alnej rzeczywistości użytkownik otrzymuje bezpieczne narzędzia

pod kątem podniesienia jakości i wydajności. Te zadania reali-

do ustawienia, kontroli i nadzoru nad praca maszyny. Wirtualne

zuje oferowany przez WITTMANN system MES TEMI+. System

okulary, wirtualne rękawice być może już wkrótce staną się tak

TEMI+ pozwala na podłączenie wtryskarek i zbieranie ich danych

potrzebne w pracy jak kiedyś ołówek. I

produkcyjnych. Zarządzanie magazynami surowców i form.
Planowanie i kontrolę realizacji założeń produkcyjnych. TEMI+
w wersji rozszerzonej o moduł IMAGO pozwala także na kontrolę
zużycia energii w całej wtryskowni.
Smart Factory to inteligentne urządzenia, które coraz częściej
przejmują funkcje zarezerwowane dotychczas dla personelu
obsługującego. Przykładem rozwoju w tym kierunku są pakiety
WITTMANN HiQ wspomagające pracę technologów i ustawiaczy wtryskarek. HiQ Melt odpowiada za kontrolę procesu na

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
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EcoPower MEDICAL
55 – 550 t

27-29 września, Bydgoszcz

5. Międzynarodowe Targi Kooperacyjne
Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego
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

www.innoform.pl

