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 Od redakcji 

Drodzy Czytelnicy,

Czas szybko mija i niepostrzeżenie upłynął rok od naszej transformacji do e-czasopisma. Chcieli-

byśmy Wam podziękować za to, że jesteście z nami, a słuszność naszej decyzji potwierdzacie wzrasta-

jącym czytelnictwem PlastNews’a i rosnącą liczbą prenumerat.

W ostatnim numerze w  tym roku jak zawsze staraliśmy się zamieścić ciekawe publikacje, 

jak chociażby rozmowę z  Krzysztofem Wiśniewskim, prezesem zarządu Eurocast. Zapytaliśmy 

m.in. o  inwestycje i nowe produkty w portfolio firmy, jak również o to, jak sobie radzi w trudnych 

obecnie rynkowych czasach.

W kolejnej części cyklu poświęconemu ustawianiu parametrów procesu wtrysku tworzyw sztucznych 

analizie został poddany jeden z ważniejszych parametrów wynikowych, czyli poduszka resztkowa.

Wzrasta liczba tworzyw sztucznych wykonywanych z dodatkiem biosurowców czy z użyciem recy-

klatów. Ich producenci zaś poddają się różnym certyfikacjom, aby zapewnić klientów, że oferują 

produkty zrównoważone. O tym, co oznacza posiadanie certyfikatu ISCC Plus, dla jakich materiałów 

jest on przeznaczony i jakie niedawno tworzywa sztuczne uzyskały ten certyfikat, przeczytacie w arty-

kule pt.: „Certyfikowane i bardziej zrównoważone alternatywy konwencjonalnych materiałów”.

Ponadto w dziale Tworzywo wydania opublikowaliśmy pierwszą część artykułu poświęconego poli-

merom elektroprzewodzącym oraz w Panelu eksperta publikację o polimerach technicznych zawiera-

jących siarkę.

O tym, co słychać na rynku technologii 3D, jakie nowe filamenty, drukarki czy skanery zostały wpro-

wadzone na rynek, dowiecie się z artykułu „Nowości w „świecie” 3D – drukarki, filamenty i skanery” .

Zastosowanie plazmy na ogół kojarzy się nam z aktywacją powierzchni. To jednak nie jedyne jej 

zastosowanie. Gdzie jeszcze i do czego można stosować plazmę w naszej branży oraz jakie urzą-

dzenia plazmowe są oferowane na rynku? Tym zagadnieniom poświęcony jest artykuł „Nie tylko do 

aktywacji powierzchni”.

W drugiej część cyklu o elektrodrążeniu tym razem przeczytacie o drążeniu drutowym i drążeniu 

otworów.

Jak zawsze zachęcamy Was do zapisania się na bezpłatną e-prenumeratę. Formularz znajdziecie 

się na naszej stronie www. 

Ponieważ to ostatni w tym roku numer PlastNews chcielibyśmy wszystkim życzyć zdrowych, spokoj-

nych Świąt Bożego Narodzenia, a w Nowym Roku samych sukcesów.

PlastNews
P I S M O  P R Z E T W Ó R C Y  T W O R Z Y W  S Z T U C Z N Y C H
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30 lat BASF w Polsce: „Sztuka Innowacji”

2022 rok jest dla BASF Polska rokiem wyjątkowym. Firma 

świętuje 30 lat obecności na polskim rynku. 23 listopada br. 

w  Elektrowni Powiśle w  Warszawie odbyła się konferencja 

prasowa zorganizowana z okazji tej celebracji.

Współpraca, innowacje, rozwój
Podczas spotkania Katarzyna Byczkowska, dyrektorka zarzą-

dzająca BASF Polska, zwróciła uwagę na wyzwania, z którymi 

zmagają się branże bliskie BASF, takie jak branża rolnicza, 

zdrowie i higiena człowieka, motoryzacja i transport czy budow-

nictwo. Wspomniała także o  takich segmentach, jak energia, 

gospodarka tworzywami sztucznymi czy digitalizacja, w których 

także pojawia się przestrzeń do wprowadzania innowacji. 

W większości obszarów głównym wyzwaniem współczesności 

jest ograniczanie emisji CO2, na które BASF ma w swoim port-

folio wiele innowacyjnych odpowiedzi, o  których opowiedzieli 

eksperci z działów BASF Polska w kolejnej części spotkania.

– Naszą globalną strategią już od wielu lat jest tworzenie chemii 

dla zrównoważonego rozwoju. Globalnie i lokalnie skupiamy się na 

tworzeniu i  implementacji innowacyjnych produktów zgodnych 

z tą właśnie strategią, niezależnie od wyzwań, które stawia przed 

nami sytuacja gospodarcza. W naszych planach koncentrujemy 

się m.in. na rozwiązaniach dla gospodarki obiegu zamkniętego czy 

dążeniu do zeroemisyjności. BASF wspiera cele Europejskiego Zielo-

nego Ładu i ambicje Europy w dążeniu do neutralności klimatycznej, 

poprzez dostarczanie innowacji, takich jak materiały izolacyjne do 

energooszczędnych domów, materiały do elektromobilności, czy 

rozwiązania cyfrowe dla zrównoważonego rolnictwa – powiedziała 

Katarzyna Byczkowska, dyrektorka zarządzająca BASF Polska.

Cezary Urban, dyrektor działu Agricultural Solutions opowie-

dział o wybranych produktach, które wspierają rolników w upra-

wach. Revysol pomaga uzyskać wyższe i zdrowsze plony, nieza-

leżnie od pogody. Systiva z kolei pomaga w zwalczaniu chorób 

i pozwala zaoszczędzić czas, a feromon RAK 3+4 pozwala na 

biologiczną redukcję szkodników w sadownictwie.

Dyrektorka działu Personal Care Tatiana Wróblewska, opowie-

działa o  innowacyjnych rozwiązaniach w  obszarze higieny 

i zdrowia, m.in. o filtrach UV, chroniących skórę człowieka przed 

szkodliwymi promieniami słonecznymi.

Rozwiązania dla branży samochodowej przedstawił Marcin 

Walczak, Sales Manager w BASF Polska, w tym m.in. lakiery 

samochodowe o obniżonym śladzie węglowym z linii eco balance.

Istotne w branży automotive są także katalizatory samocho-

dowe, produkowane w zakładzie BASF znajdującym się w Środzie 

Śląskiej, które pomagają zredukować 99% zanieczyszczeń powie-

trza, o czym opowiedział dyrektor zakładu Jan Eberhardt.

W wielu branżach wykorzystywany jest asortyment działu 

Performance Materials, którego dyrektorem jest Sławomir Górski. 

Opowiedział on o materiale Elastan 6568/107, który jest wykorzy-

stywany, np. do tworzenia podłoża na placach zabaw. Charaktery-

zuje się on dużą paletą zastosowań, bezpieczeństwem w procesie 

produkcyjnym, a  także możliwością wielokrotnego użycia ścieru 

gumowego (zgodnie z hasłem: „Give a rubber a second chance).

Katarzyna Jedynak – szefowa działu Customer Develop-

ment oraz Sprzedaży, opowiedziała gościom o  rozwiąza-

niach BASF dla gospodarki obiegu zamkniętego. Zaprezen-

towała m.in.  szczegóły projektu ChemCycling, czyli chemicz-

nego recyklingu, który pozwala na produkcję spodni trekkingo-

wych ze zużytych opon, a także biodegradowalny polimer ecovio 

– z którego produkowane są m.in. worki na bioodpady czy folia 

do ściółkowania, wykorzystywana w rolnictwie.

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu
BASF Polska to nie tylko działalność produkcyjna i handlowa. 

Od wielu lat firma prowadzi różne inicjatywy związane ze 

społeczną odpowiedzialnością biznesu.

W 2011  r. BASF Polska została partnerem laboratorium 

chemicznego w Centrum Nauki Kopernik, gdzie do dziś dzieci 

i młodzież mogą odkrywać tajniki chemii. Na uczelniach firma 

działa na zasadzie zajęć specjalistycznych i  programów dla 

studentów. Współpracuje z  Politechniką Warszawską, gdzie 

stworzono specjalny przedmiot – zarządzanie biznesem techno-

logicznym. Firma współpracuje także z Politechniką Wrocławską 

i Politechniką Śląską, a także z uczelniami rolniczymi.

Za tegoroczny duży sukces można uznać także konkurs „Drive 

Innovation – Przyszłość Transportu”, zorganizowany z  myślą 

o studentach kierunków i uczelni technicznych. Projekty, które 

zostały zgłoszone do konkursu spotkały się z ogromnym zainte-

resowaniem ze strony jury.

BASF Polska wspiera także społeczności lokalne w miejscach 

działania swojego biznesu. Począwszy od pomocy finansowej 

czy produktowej, np. w pandemii COVID-19, kończąc na dzia-

łalności charytatywnej, np. przy wsparciu osób z  Ukrainy po 

wybuchu wojny w tym kraju.

W październiku 2022 ukazała się również trzecia odsłona kampanii 

„Chemia jest Kobietą”, która ma być zachętą dla wszystkich kobiet, 

zarówno tych młodszych, które dopiero wchodzą na ścieżkę swojej 

zawodowej karier, jak i tych starszych, z dużym doświadczeniem, 

by podejmować odważne decyzje zawodowe. W tej edycji orga-

nizatorki zdecydowały się zaprezentować wizerunki klientek BASF 

Polska, które na co dzień pracują w męskich zespołach.

Z okazji 30 lat BASF Polska, na zlecenie firmy zostały przygoto-

wane także wyjątkowe obrazy. Marta Zawadzka, artystka, inspi-

rowana innowacjami BASF przygotowała 8 wyjątkowych dzieł 

w neonowych, energetyzujących barwach. 6 z nich nawiązuje 

do produktów firmy, jeden obraz został przygotowany w tema-

tyce 30-lecia, a ostatni z nich nawiązuje do kampanii społecznej 

BASF Polska: „Chemia jest kobietą”. Część obrazów zostanie 

wylicytowana na aukcji 24 listopada, z  której środki zostaną 

przekazane na fundacje charytatywne. I
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Wyniki finansowe Grupy Azoty w III kw. br. kształtowane przez 
bezprecedensowy wzrost cen surowców

W III kw. br. wyniki finansowe Grupy Azoty były zdetermino-

wane w szczególności skutkami zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę 

i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego – podsta-

wowego surowca wykorzystywanego w  procesach produkcji 

nawozów. Czynniki te doprowadziły do czasowego ograniczenia 

produkcji części instalacji spółek Grupy Azoty w  Tarnowie, 

w Puławach i w Kędzierzynie Koźlu.

W III kw. br. Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przy-

chody ze sprzedaży w wysokości 6 314 mln zł, wynik EBITDA 

na poziomie 267 mln zł, marżę EBITDA na poziomie 4,2% i zysk 

netto w wysokości minus 79 mln zł.

W okresie 9 miesięcy br. Grupa Azoty uzyskała skonsolido-

wane przychody ze sprzedaży w wysokości 19 551 mln zł, wynik 

EBITDA w wysokości 2 842 mln zł, marżę EBITDA na poziomie 

14,5% i zysk netto w wysokości 1 603 mln zł. Opublikowane 

wyniki są zgodne z szacunkowymi wynikami zaprezentowanymi 

przez Grupę Azoty.

– W  trzecim kwartale ceny surowców kontynuowały trend 

wzrostowy osiągając bezprecedensowe poziomy. Spowodo-

wało to niespotykaną wcześniej presję kosztową, która wymu-

siła ograniczenia produkcji w niektórych spółkach Grupy Azoty, 

głównie w segmencie Agro oraz w segmencie Tworzyw. Należy 

podkreślić, że w przypadku nawozów azotowych ograniczenia 

produkcji dotyczyły całego europejskiego rynku, a Grupa Azoty 

wstrzymała pracę instalacji produkcyjnych jako jeden z ostat-

nich producentów w Unii Europejskiej. Obserwowane w drugiej 

części raportowanego kwartału odwrócenie trendów i spadki 

cen surowców pozwoliły w  październiku na przywrócenie 

produkcji. Co ważne, w przypadku segmentu Agro – po wzno-

wieniu produkcji – nawozy oferowane są w najniższych cenach 

w  Unii Europejskiej. Kluczowy, negatywny wpływ na wyniki 

Grupy Azoty miały wysokie ceny surowców produkcyjnych 

oraz ograniczenia produkcji i wynikające z  nich niższe wolu-

meny sprzedaży. Ograniczenia produkcji nie spowolniły reali-

zacji flagowej inwestycji – Polimery Police. Ogólny postęp reali-

zacji projektu na koniec września sięgał 97% i  zakładamy, że 

zgodnie z harmonogramem już w przyszłym roku rozpoczniemy 

produkcję polipropylenu. – mówi Marek Wadowski, wiceprezes 

zarządu Grupy Azoty S.A.

Chemia
W Segmencie Chemia w  III kw. br. główną determinantą 

wyników była sytuacja po stronie popytu na produkty oraz 

wzrost cen surowców wykorzystywanych w procesach produk-

cyjnych. Popyt na rynkach docelowych był relatywnie słaby, 

a  europejscy producenci znajdowali się pod istotną presją 

konkurencji produktów importowanych spoza Unii Europej-

skiej. W wyniku niekorzystnych warunków rynkowych, produkcja 

melaminy w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A 

została czasowo wstrzymana, a  jej wznowienie – na poziomie 

ok.  1/3  maksymalnych zdolności produkcyjnych – nastąpiło 

w dniu 27 października. Produktami, dla których odnotowano 

wzrost wolumenów sprzedaży w  stosunku do analogicznego 

okresu ubiegłego roku, były siarka oraz NOXy. Wypracowana 

w III kwartale br. marża EBITDA segmentu ukształtowała się na 

poziomie 0,8%.

Agro
W Segmencie Agro raportowany kwartał był okresem 

dalszych wzrostów cen surowców wykorzystywanych 

w  procesach produkcji nawozów, w  szczególności gazu 

ziemnego, co było konsekwencją zbrojnej agresji Rosji 

na Ukrainę. Ceny gazu ziemnego w  tym okresie kontynu-

owały dynamiczne wzrosty zapoczątkowane w  II półroczu 

2021 roku, osiągając najwyższe poziomy pod koniec sierpnia 

br. Średnia cena rynkowa gazu ziemnego w  III  kwartale 

br. w  relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego była 

wyższa o  ponad 300%. Konsekwencją rekordowych gieł-

dowych cen gazu ziemnego była decyzja podjęta w sierpniu 

br. o czasowym ograniczeniu produkcji w trzech kluczowych 

spółkach Grupy Azoty, tj. w Grupie Azoty S.A., Grupie Azoty 

Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz Grupie Azoty Zakłady 

Azotowe Kędzierzyn S.A. Spółki Grupy Azoty podjęły decyzje 

o  ograniczeniu produkcji jako jedne z  ostatnich produ-

centów w Unii Europejskiej. Produkcja nawozów w spółkach 

Grupy została przywrócona w październiku. Wypracowana 

w  III kwartale br. marża EBITDA Segmentu Agro ukształto-

wała się na poziomie 1,6%.

Tworzywa
W Segmencie Tworzywa w III kw. br. ootowano bardzo dużą 

zmienność cen głównych surowców tj. benzenu i fenolu, które 

w  lipcu br. osiągały rekordowe poziomy, a od sierpnia zano-

towały gwałtowne spadki. Wysokie koszty surowców wpły-

nęły na podjętą w sierpniu decyzję o czasowym zaprzestaniu 

produkcji, a  jej przywrócenie nastąpiło w październiku. Sytu-

ację w segmencie Tworzyw w największym stopniu determi-

nował niski popyt z głównych rynków zastosowań poliamidu, 

spowolniony dodatkowo przez okres wakacyjny. Wyjątkiem 

był sektor opakowań, w  którym popyt pozostawał stabilny 

w  całym raportowanym okresie. W  unijnej branży motory-

zacyjnej, będącej istotnym odbiorcą produktów segmentu 

Tworzyw, brak było symptomów znaczącego odbudowania 

popytu. Dodatkowo, w  raportowanym okresie obserwo-

wano na rynku europejskim wzrost importu atrakcyjniejszych 

cenowo produktów poliamidowych i pochodnych. Wypraco-

wana w III kwartale br. marża EBITDA segmentu ukształtowała 

się na poziomie minus 2,7%. I

https://kanitech.pl/
https://kanitech.pl/
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AMI prognozuje spadek popytu na tworzywa sztuczne w Europie 

Butelka za butelkę – zbiórka plastiku od konsumentów  
na wyciągnięcie ręki

AMI Consulting opracowało raport dotyczący europejskiego 

przemysłu tworzyw w 2022 i do 2027 roku. 

Prognozy PKB na rok 2022 wciąż wyglądają dość dobrze. 

IMF  w  swojej październikowej aktualizacji prognozuje 2,6% 

wzrostu dla Europy w 2022 roku, a  liczba ta byłaby wyższa, 

gdyby wykluczyć Rosję i Ukrainę. Przewiduje się, że bardziej 

rozwinięta Europa odnotuje wzrost na poziomie 3,2%. 

Jednak rynek polimerów pierwotnych wygląda trochę gorzej, 

gdyż AMI prognozuje spadek konsumpcji tworzyw sztucznych 

o 0,4%. Jednak ta wartość nie pokazuje sporych różnic między 

polimerami, procesami, krajami i sektorami zastosowań.

Najsłabszy wynik odnotuje wytłaczanie włókien. Dwa obszary 

odnotują wyjątkowo słabe wyniki, tj. włókniny higieniczne 

i  medyczne oraz dywany. Włókniny higieniczne były bardzo 

silnym rynkiem – szczególnie w 2020 roku. W okresie pandemii 

cieszyły się bardzo dużym popytem, teraz to jednak uległo 

zmianie. Produkcja dywanów w Europie jest słaba od dziesię-

cioleci, ale kryzys energetyczny w tym roku spowodował dalszy 

wzrost kosztów. Tańsze produkty azjatyckie po raz kolejny zwięk-

szyły udział w rynku wykładzin domowych. 

Głównym procesem przetwórstwa polimerów pierwotnych 

w Europie jest formowanie wtryskowe. Znajduje się w środku 

profilu wzrostu, z  niewielkim spadkiem. Istnieją jednak silne 

różnice pomiędzy polimerami, krajami i  zastosowaniami. 

Niektóre z tych różnic wynikają z troski o zrównoważony rozwój 

– np. substytucja między polimerami w opakowaniach, zmiany 

w komponentach samochodowych wynikające z elektryfikacji 

i  obniżania ich wagi. Inne wynikają ze zmian gospodarczych 

– np. dająca się we znaki słabość przemysłu motoryzacyjnego. 

Najsilniejszym (a może najmniej słabym) zastosowaniem poli-

merów jest folia. Produkcja folii jest zwykle mniej wrażliwa 

na trudności ekonomiczne niż inne sektory rynku polimerów. 

Jednak również i tam wystąpią różnice między polimerami zwią-

zane z trwałością i zmieniającymi się trendami konsumenckimi. I

Interzero, firma działająca w dziedzinie rozwiązań środowisko-

wych i  gospodarki obiegu zamkniętego, pod koniec listopada 

zacieśnił współpracę z włoskim konsorcjum Corepla, które przygo-

towuje się do wprowadzenia systemu kaucyjnego. Corepla zain-

westowała w 100 nowych butelkomatów, które zapewnią właściwą 

zbiórkę plastiku w handlu wielkopowierzchniowym. Na wprowa-

dzenie systemu kaucyjnego decyduje się coraz więcej krajów 

w Europie. W Polsce depozytowa zbiórka opakowań na napoje 

ma obowiązywać od 2025 roku. Wcześniej, bo już przyszłym 

roku, będzie ona dotyczyć Włochów. Corepla to włoska organi-

zacja non-profit zrzeszająca firmy opakowaniowe, której celem jest 

osiągnięcie poziomów recyklingu opakowań tworzywowych okre-

ślonych przez prawo UE. Konsorcjum w ostatnim czasie kupiło 

100 butelkomatów do zbiórki butelek PET w sklepach wielkopo-

wierzchniowych. Projekt jest efektem współpracy Corepla z Inte-

rzero Italy, które jest częścią międzynarodowej grupy Interzero, 

specjalizującej się w zintegrowanych rozwiązaniach środowisko-

wych z obszaru gospodarki odpadami i obiegu zamkniętego. 

Gotowi na SUP 
Inicjatywa Interzero i Corepla stanowi odpowiedź na unijną 

dyrektywę Single Use Plastic (SUP). Zgodnie z  nią państwa 

członkowskie UE mają zapewnić 77% poziom zbiórki butelek 

z tworzyw sztucznych wprowadzonych do obiegu po 2024 r., 

a 90% w 2029 r. Ponadto wymagania dotyczące minimalnych 

udziałów recyklatu (PET) w nowych butelkach z plastiku wyniosą 

odpowiednio 25% od 2025 r. i 30% od 2030 r.

– To jest kolejny krok, wpisujący się w  nasze zobowiązania 

do upowszechnienia nowego systemu selektywnej zbiórki oraz 

zapewnienia procesu „bottle-to-bottle’, w  którym tworzywowe 

butelki z rynku konsumenckiego wracają do obiegu – mówi Giorg 

Quagliuolo, prezes Corepla.

Projekt konsorcjum Corepla zakłada umieszczenie butelko-

matów w punktach sprzedaży dobrze rozpoznawalnych marek, 

co ma zachęcić konsumentów do oddania i prawidłowego zago-

spodarowania tworzywowych butelek.

Dodatkowym elementem wzmacniającym zaangażowanie 

konsumentów będzie system premiowy, a także łatwość znale-

zienia punktu zbiórki w specjalnej aplikacji.

Technologia upraszcza zbiórkę PET 
System zbiórki będzie działał w  prosty sposób. Konsument 

dostarczy butelki PET do automatów w punktach sprzedaży. Urzą-

dzenia rozpoznają typ opakowania w czasie rzeczywistym i zaak-

ceptują tylko butelki PET przeznaczone do kontaktu z żywnością.

Poziom wypełnienia butelkomatu będzie monitorowany na 

bieżąco przez internet. W momencie osiągnięcia prawie pełnej 

objętości maszyny, sklep zamówi odbiór odpadów, za pomocą 

prostego systemu zgłoszeniowego. Oprócz wsparcia technicz-

nego Interzero przygotuje raporty zbiórki i  ocenę jej skutków 

środowiskowych, co pozwoli zmierzyć na podstawie kluczowych 

wskaźników efektywności wyniki inicjatywy. 

Interzero jest gotowa na wprowadzenie systemu kaucyjnego 

także w Polsce. I Źródło: Newseria
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Doroczna pigułka faktów o tworzywach
„Tworzywa – Fakty” to doroczny raport przygotowywany przez 

stowarzyszenie od dwudziestu lat, zawierający najnowsze dane 

dotyczące produkcji, zapotrzebowania, przetwórstwa i odzysku 

tworzyw sztucznych w  Europie. Przedstawia także bilans 

handlowy, informacje o  zatrudnieniu oraz obrotach w  branży 

i daje obraz wkładu przemysłu tworzyw sztucznych w  rozwój 

społeczeństwa europejskiego. 

W najnowszej edycji dorocznego raportu „Tworzywa 

– Fakty” 2022 uwagę zwróciła informacja o 20-procentowym. 

wzroście wykorzystania recyklatów do produkcji wyrobów 

w  roku 2021 w  porównaniu z  rokiem 2020. Jednocześnie 

zawartość recyklatów w produktach wyniosła 10%. Wynik ten 

dosadnie potwierdza zaangażowanie branży tworzyw sztucz-

nych w przyspieszenie transformacji w kierunku cyrkularności 

i  zeroemisyjności. Raport potwierdza także, że branża konty-

nuuje intensywne prace nad rozwiązaniami przybliżającymi nas 

do uniezależnienia od paliw kopalnych. Jak wynika z  raportu, 

w 2021 r. produkcja tworzyw sztucznych z surowców alterna-

tywnych wyniosła 12,4% całkowitej produkcji europejskiej. 

Analizowanie i wytyczanie scenariuszy 
przemian

Przygotowany w 2022 roku przez SYSTEMIQ przy wsparciu 

niezależnego Komitetu Sterującego i Zespołu Ekspertów składa-

jących się z reprezentantów instytucji unijnych, NGO, środowiska 

naukowego oraz przemysłu raport „ReShaping Plastics: 

Drogi Dojścia do Cyrkularnego i Neutralnego Klimatycznie 

Systemu Wykorzystania Tworzyw Sztucznych w Europie” 

został stworzony, aby pomóc jak najskuteczniej reagować na 

wyzwania związane z odpadami tworzyw i z nasileniem kryzysu 

klimatycznego. Celem opracowania była krytyczna ocena bieżą-

cych postępów i analiza możliwych sposobów działania, które 

pozwoliłyby przyspieszyć w Europie zamknięcie obiegu tworzyw 

i osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla 

do 2050 roku.

Raport zawiera analizę różnych scenariuszy opracowa-

nych na podstawie publicznie dostępnych danych dotyczą-

cych już realizowanych, bądź będących w przygotowaniu inno-

wacji, zobowiązań i  rozwiązań legislacyjnych. Opracowanie 

prognozuje również, jaką rolę te różne elementy, włączając 

nowe powstające technologie, będą mogły odegrać w dłuższej 

perspektywie. Raport potwierdza, że cyrkularność jest główną 

siłą napędową redukcji emisji w perspektywie krótko- i średnio-

terminowej. Podkreśla, że należy uruchomić wszystkie możliwe 

działania w całym łańcuchu wartości tworzyw, tj. m.in. wyko-

rzystanie recyklingu mechanicznego i chemicznego, wykorzy-

stanie surowców alternatywnych, w tym surowców biopochod-

nych, czy wreszcie projektowanie wyrobów z  myślą o  recy-

klingu i ponownym wykorzystaniu. 

W oparciu o określone w raporcie scenariusze Plastics Europe 

przygotowuje aktualnie „mapę drogową” dla branży do osią-

gnięcia cyrkularności i neutralności klimatycznej do roku 2050, 

która zawierać będzie cele pośrednie i końcowe, a także umożli-

wiające jej realizację warunki brzegowe. 

Blisko branży w każdej sytuacji
Stowarzyszenie uważnie śledzi sytuację przemysłu także 

w poszczególnych krajach i w jego trudnych momentach. Jak 

pokazała w  swoim rocznym raporcie z  2021 roku Fundacja 

Transformacja  
oparta na faktach

Przyspieszenie tempa zmian jest kluczowe dla transformacji przemysłu tworzyw sztucznych w dążeniu 
do cyrkularności i zeroemisyjności. Plastics Europe, stowarzyszenie zrzeszające ponad 100 firm odpo-
wiadających za produkcję ponad 90% polimerów w Europie, stara się być katalizatorem tych zmian 
i przyczyniać się do realizacji celów międzynarodowych porozumień klimatycznych. Aby przyspieszyć 
postęp i miarodajnie go monitorować, potrzebne są wciąż aktualizowane, wiarygodne i kompleksowe 
dane. Dlatego Plastics Europe dba o dostępność rzetelnych danych, które pozwalają oprzeć transfor-
mację branży na faktach.
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PlasticsEurope Polska, branża tworzyw sztucznych w Polsce 

wykazała dużą odporność na pandemię. Z danych zaprezen-

towanych w  tegorocznym raporcie widać już natomiast 

wyraźne odbicie po lekkim spadku. – Nakłady inwestycyjne 

w sektorze produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy od 

ponad 10 lat rosną w tempie szybszym niż w całym przetwórstwie 

przemysłowym. Po chwilowym spadku w  roku 2020 (spowo-

dowanym pandemią COVID-19) przemysł tworzyw sztucznych 

wrócił na ścieżkę wzrostu inwestycji – w roku 2021 nakłady inwe-

stycyjne wyniosły 5,3 mld zł, a więc były niewiele niższe od rekor-

dowego roku 2019 (5,5 mld zł) – mówi Anna Kozera-Szałkowska, 

dyrektor zarządzająca Plastics Europe Polska. Zaznacza jedno-

cześnie, że nie wydaje się jednak możliwe utrzymanie tego 

trendu wobec obecnego kryzysu ekonomicznego i energetycz-

nego. – Niezmiennie obserwujemy sytuację i będziemy dzielić 

się wszelkimi danymi i ekspertyzami, które mogą być pomocne 

w zachowaniu stabilności branży – dodaje. 

Merytoryczny głos w bieżących sprawach
Plastics Europe aktywnie monitoruje i ekspercko komentuje 

najważniejsze wydarzenia w branży. W odniesieniu do projektu 

najnowszego rozporządzenia Komisji Europejskiej doty-

czącego opakowań i odpadów opakowaniowych (Packa-

ging and Packaging Waste Regulation – PPWR) pochwaliło 

wiele rozwiązań mogących posłużyć za katalizator transformacji 

przemysłu opakowań z  tworzyw sztucznych. Rozporządzenie 

oparte na dowodach naukowych i  neutralne wobec różnych 

materiałów i technologii to najlepsza droga, by rynek mógł stwo-

rzyć potrzebne nowe modele biznesowe, a także rozwinąć tech-

nologie recyklingu, zbiórki oraz sortowania odpadów. 

Jednocześnie zwróciło uwagę na to, że ambitnym celom 

muszą towarzyszyć równie ambitne ramy polityczne. M.in. osią-

gnięcie wyznaczonej zawartości recyklatów w opakowaniach dla 

produktów wrażliwych będzie wymagało znaczącego udziału 

recyklingu chemicznego, a żeby przyspieszyć inwestycje w jego 

rozwój, potrzeba pilnego i wiążącego uznania bilansu masowego 

w prawodawstwie unijnym. Ponadto wyraziło obawę, że rozpo-

rządzenie w opublikowanym kształcie nie wykorzystuje szansy 

na zwiększenie potencjału tworzyw biopochodnych w dążeniu 

do gospodarki cyrkularnej i ograniczania emisji. 

Plastics Europe zaapelowało także o elastyczność na drodze 

do osiągnięcia celów dot. zawartości recyklatów poprzez usta-

lenie średnich wartości zawartości recyklatu zamiast dla każdego 

pojedynczego opakowania. Jednocześnie zaproponowany 

przez stowarzyszenie poziom przekracza zaproponowany przez 

Komisję minimalny próg 10% dla pojedynczych opakowań dla 

produktów wrażliwych (takich jak środki medyczne czy żywność) 

wykonanych z tworzyw sztucznych innych niż PET. I
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Skrócenie czasu suchego cyklu o około dziesięć procent

Masterbacz do rPP z PCR przeznaczony do przemysłu 
meblarskiego od Gabriel-Chemie

Im lepszy przebieg ruchu, tym 

wyższa wydajność. W  ramach iQ 

motion control ENGEL opracował 

system asystencki, który automa-

tycznie optymalizuje fazy przyspie-

szenia, a  tym samym umożliwia 

szybszy ruch. To, co jest już możliwe 

dla robotów liniowych, dostępne jest 

także we wtryskarkach. W zastoso-

waniach wysokich wydajności można 

dzięki temu znacząco skrócić cykl i zwiększyć konkurencyjność.

W zastosowaniach szybkobieżnych czas, którego potrzebuje 

wtryskarka do otwierania i zamykania formy jest istotnym skład-

nikiem czasu cyklu. Tak jak ramię robota, ruchoma płyta mocu-

jąca wtryskarki porusza się nie tyko przy otwieraniu i zamykaniu, 

ale również wzdłuż punktów ruchu. Punkty te dzielą ruch na fazy 

i właśnie tu leży klucz do optymalizacji. Dla każdej fazy oprogra-

mowanie iQ motion control wylicza optymalne przyspieszenie 

w każdej pozycji maszyny.

Optymalny ruch dla każdego zastosowania
Podstawą obliczeń, obok ustawionego skoku formy i  siły 

zwarcia, jest waga formy. iQ motion control wykonuje optyma-

lizację samoczynnie, za jednym przyciśnięciem guzika. Opro-

gramowanie optymalizuje fazy przyspieszenia i zwiększa w ten 

sposób prędkość płyty mocującej. Umożliwia to szybsze wyfor-

mowanie, a tym samym krótszy czas cyklu. 

Przy tej dodatkowej mocy wtryskarka nie wymaga dodatkowej 

energii. Nie są wymagane większe moce przyłączeniowe. Opro-

gramowanie wykorzystuje wyłącznie w  pełni aktualny poten-

cjał maszyny i techniki napędu, bez zwiększania obciążenia dla 

maszyny i dla napędów. 

Przy dopasowywaniu skoku otwarcia albo zmiany formy, 

np. ze względu na presję czasu, często rampy ruchu nie są regu-

lowane optymalnie albo ze względu na różne masy formy zacho-

wywana jest rezerwa. Z  iQ motion control to już przeszłość. 

Niezależnie od tego, jakie parametry 

ulegają zmianie, zawsze obliczany 

jest optymalny ruch taśmy z  wyko-

rzystaniem granic fizycznych, a  tym 

samym uzyskiwany jest najkrótszy 

możliwy czas cyklu.

Prezentacja na żywo 
To, jak iQ motion control działa 

w praktyce, ENGEL zademonstrował 

podczas targów K’2022 na przykładzie jednego z najbardziej 

złożonych zastosowań opakowaniowych. Na wtryskarce ENGEL 

e-speed, z rPET we wtrysku cienkościennym z Inmould Labe-

ling w  formie 4-krotnej produkowane były pojemniki okrągłe 

o pojemności 125 ml. Pojemniki te stosowane są przy pako-

waniu produktów spożywczych. Czas cyklu jest równie krytyczny 

z punktu widzenia zachowania konkurencyjności przez produ-

centów. Analiza czasu cyklu pokazała, że otwieranie i zamykanie 

formy w tym wysoko wydajnym zastosowaniu jest istotną częścią 

ogólnego czasu cyklu. Bez iQ motion control czas potrzebny 

na ruch formy wynosi 1,27 s. Przy aktywnym iQ motion control 

maszyna potrzebuje na ruch formy już tylko 1,12 sekundy. Odpo-

wiada to oszczędności czasu na poziomie dwunastu procent. 

Dla całego cyklu pozwala to na redukcję rzędu pięciu procent. 

Spada z 3,15 do 3 s.

W standardzie dla nowych maszyn,  
jako modernizacja dla starszych

iQ motion control należy do standardowego wyposażenia 

wszystkich nowych wtryskarek z  dźwignią kolanową ENGEL 

serii e-cap i  e-speed. W  starszych maszynach może zostać 

dodany w  ramach modernizacji. Wtryskarki e-cap i  e-speed 

znajdują zastosowanie w  aplikacjach o  wysokiej wydajności 

w  branży opakowań i  techniki medycznej. Dzięki iQ motion 

control maszyny te uzyskują o około dziesięć procent krótszy 

czas suchego cyklu. I

Grupa Gabriel-Chemie, we  współpracy z  Vivi Srl, opraco-

wała nowy uniepalniony masterbacz do formowania wyrobów 

z  polipropylenu z  recyklingu. Ten innowacyjny masterbacz 

pozwala na uzyskanie włoskiej klasy 1 zgodnie z normą UNI 9174.

Zrównoważone produkty, które już teraz w znacznym stopniu 

przyczyniają się do ochrony naszej planety, cieszą się więk-

szym popytem niż kiedykolwiek. Innowacje i projekty badawcze 

Gabriel-Chemie mają to właśnie na celu – produkowanie tworzyw 

sztucznych jako cennego i nadającego się do ponownego wyko-

rzystania materiału.

Firma Vivi Srl wybrała polipropylen, otrzymany w  całości 

z  odpadów pokonsumpcyjnych odpowiedni do tworzenia 

elementów mebli designerskich, wymagających wysokiej este-

tyki i  dużych grubościach. Dzięki nasterbaczowi od Gabriel-

-Chemie zrównoważony rozwój, wzornictwo i  funkcjonalność 

wzajemnie się już nie wykluczają. I
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Milliken rozszerza swoją ofertę o modyfikatory lepkości 
DeltaFlow przeznaczone do rPP

Firma Milliken & Company wprowadziła na rynek modyfikatory 

lepkości DeltaFlow, aby pomóc firmom zajmującym się recyklin-

giem polipropylenu (PP).

Recyklerzy mogą stosować DeltaFlow, koncentrat w postaci 

stałej, w celu zwiększenia szybkości płynięcia recyklowanego 

polipropylenu (rPP) w procesach wytłaczania i formowania wtry-

skowego. Milliken oferuje DeltaFlow w postaci sypkich granulek, 

co sprawia, że produkt jest łatwy do podawania, bezpieczny 

w obsłudze i nie pyli się. 

Zastosowanie DeltaFlow pozwala na obniżenie 

temperatury przetwarzania żywic, co umożliwia 

przetwórcom skrócenie czasu cyklu, zwięk-

szenie produktywności i  poprawę prze-

twarzalności. 

Dzięki DeltaFlow polipropylen pocho-

dzący z  recyklingu może zastąpić pier-

wotną żywicę w  wielu zastosowaniach 

końcowych. Dzięki temu firmy mogą 

stosować więcej rPP w swoich produktach, 

co pomaga im w osiągnięciu celów zrównowa-

żonego rozwoju. 

Ten nowy koncentrat uzupełnia portfolio modyfikatorów wydaj-

ności DeltaMax do polipropylenu, które poprawiają właściwości 

fizyczne i  płynność topnienia żywic rPP, umożliwiając prze-

twórcom i recyklerom optymalizację ich receptur i mieszanek.

Milliken, który produkuje produkty DeltaFlow w Niemczech, 

oferuje je w stężeniach 2, 5 i 10 procent, aby sprostać różnym 

aplikacjom i wymaganiom sprzętowym.

– Milliken & Company pozostaje zaangażowany we wspie-

ranie branży recyklingu tworzyw sztucznych poprzez zaawan-

sowane dodatki polimerowe, które pozwalają na 

zwiększone wykorzystanie zawartości surowców 

wtórnych poprzez poprawę właściwości 

samej żywicy PP pochodzącej z recyklingu. 

Modyfikatory lepkości DeltaFlow to tylko 

najnowszy przykład tych starań, które 

z kolei przyczyniają się do ciągłego dążenia 

branży do promowania zrównoważo-

nego rozwoju – dodaje Asici-van Houselt, 

kierownik sprzedaży Milliken ds. dodatków 

do tworzyw sztucznych w  Europie, Bliskim 

Wschodzie i Afryce (EMEA). I

http://www.dopak.pl
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Większość naszych kluczowych 
inwestycji już sfinalizowaliśmy
Rozmowa z Krzysztofem Wiśniewskim  
– prezesem zarządu Eurocast 
 

Przedsiębiorstwo, działające pod nazwą 

Eurocast, powstało w  1997  r. Czy 

mógłby Pan przybliżyć Czytelnikom 

firmę i jej profil działalności? 

Tak, Eurocast to 25 lat działal-

ności. Zajmujemy się produkcją 

szerokiego asortymentu wielo-

warstwowych, nowoczesnych 

folii giętkich z  polipropylenu 

i  polietylenu oraz folii sztyw-

nych PET, przeznaczonych 

do produkcji opakowań do 

żywności i  opakowań medycz-

nych, a także różnych zastosowań 

w  przemyśle. Świadczymy również 

usługi metalizacji i  laminacji. Obecnie 

fabryka zajmuje powierzchnie magazyno-

wo-produkcyjne o wielkości 14000 m2., a zatrud-

niamy ponad 200 pracowników. 

W ciągu ostatnich lat przeprowadzono szereg dużych inwe-

stycji, dzięki którym Eurocast stała się wiodącą firmą w branży 

opakowań w  Europie. Obecnie posiada ona możliwości 

produkcyjne na poziomie 50  tys. ton rocznie oraz planuje 

kolejne inwestycje.

Do jakich krajów Eurocast dostarcza dzisiaj swoje produkty?

Zaprzestaliśmy współpracować z Rosją, Białorusią i Ukrainą. 

Co prawda, na tych rynkach nasza firma nie była liderem sprze-

daży, jednak trzeba przyznać, że co do zasady wschodnie 

kierunki stanowiły dosyć znaczącą skalę naszej działalności. 

W  tym momencie, około 40% naszej produkcji sprzedajemy 

na lokalnym rynku, czyli w Polsce, gdzie, jeśli chodzi o nasze 

produkty, jesteśmy absolutnym liderem i  zajmujemy dużą 

część polskiego rynku. Natomiast 60% naszych produktów 

sprzedajemy w zasadzie w całej Europie. Zaczęliśmy również 

w  znaczącej ilości sprzedawać do Stanów Zjednoczonych, 

a także niewielkie na razie wolumeny do krajów Ameryki Połu-

dniowej, np. do Chile. Jednak naszym rodzimym rynkiem jest 

zdecydowanie Polska i Europa – tutaj sprze-

dajemy najwięcej. Z uwagi na realizowane 

przez nas w  ostatnich kilku latach 

inwestycje, firma rozwija się bardzo 

szybko, w związku z czym poja-

wiamy się nowych rynkach, co 

jest dla nas niezwykle istotne. 

Niedawno można było 

przeczytać, że zainwestowa-

liście w kolejną linię produk-

cyjną. Ma ona zwiększyć 

zdolność produkcji folii sztyw-

nych APET. Czy linia została 

już w  pełni uruchomiona? Czy 

folie sztywne APET obecnie domi-

nują wśród oferowanych przez Państwo 

wyrobów? 

Nowa linia produkcyjna do produkcji rigid PET, PET/PE, 

pozwoliła nam na wzrost naszych możliwości produkcyjnych 

z  22  do 30  tys. ton, co stanowi 35-proc. wzrost możliwości 

produkcyjnych departamentu folii sztywnych PET. Warto tutaj 

podkreślić, że jest to ogromna ilość. Ta inwestycja zbiegła się 

niestety z czasem, kiedy popyt na rynku polskim i europejskim 

jest znacząco niższy. Dlatego już dzisiaj wiemy, że pełna komer-

cjalizacja tej linii będzie trwała odrobinę dłużej niż planowaliśmy. 

Miesiąc temu nasza nowa linia produkcyjna przeszła wszystkie 

fabryczne testy, co stanowi ważny element wdrażania. Doce-

lowo nowa maszyna ma pomóc nam zwiększyć produkcję, dzięki 

czemu w jeszcze większej skali będziemy mogli sprzedawać na 

rynki poza Europą, a w szczególności na rynek amerykański. 

Eurocast wprowadził na rynek nową linię ultralekkich folii 

opakowaniowych CRYSTA-LINE. Czy mógłby pan przybliżyć 

tę linię produktów? 

Nasze produkty z  serii CRYSTA-LINE to monomateriałowe, 

wysokobarierowe folie oparte na technologii powłok z transpa-

rentnego tlenku aluminium (AlOx), będącego w pełni recyklo-
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walną barierą na gazy (przede wszystkim tlen i  parę wodną). 

Tak naprawdę szeroką promocję tej gamy produktów zaczę-

liśmy dopiero teraz, z racji tego, że w ostatnim zakończyliśmy 

wielomiesięczne badania, które pozwoliły nam potwierdzić, że 

folie z tej serii całkowicie chronią i zabezpieczają żywność. W tej 

chwili, dzięki badaniom, mamy pewność co do zastosowania 

wszystkich naszych produktów w skali przemysłowej. A zatem 

możemy rozpocząć ich szeroką sprzedaż. 

Warto też dodać, że serią CRYSTA-LINE wychodzimy 

naprzeciw zmieniającym się przepisom prawnym w  aspekcie 

recyklingu opakowań z  tworzyw sztucznych i  dostarczaniem 

kompletnych rozwiązań idealnie współgrających produktów 

opakowaniowych – folii z  linii CRYSTA-LINE, przykrywkowej 

CRYSTA-LID oraz folii mono-APET (CRYSTA-BASE), przezna-

czonej do opakowań typu tacki. 

Folie CRYSTA-LINE to folie wysokobarierowe, monomate-

riałowe oparte na technologii powłok z transparentnego tlenku 

aluminium (AlOx), niezawierające w  swej strukturze warstwy 

EVOH. Dzięki eliminacji procesu laminacji standardowej folii 

PET z takimi materiałami, jak: folia PP, PE/EVOH/PE oraz alum-

inium, uzyskano również znaczącą redukcję wagi opakowania, 

co wpływa na zmniejszenie ilości surowca wykorzystywanego do 

produkcji opakowań, a w konsekwencji ograniczenie masy poje-

dynczego opakowania.   

Nadrzędnym atutem rozwiązania, ze względu na strukturę 

folii, jest możliwość 100% recyklingu wykonanych opakowań, 

co zostało potwierdzone certyfikatem wydanym przez Institute 

cyclos-HTP GmbH z Aachen. Współpraca z cyclos-HTP Insti-

tute for Recyclability and Product Responsibility oraz otrzymany 

certyfikat to solidny dowód, że nasze rozwiązania opakowa-

niowe w 100% nadają się do recyklingu, jednocześnie idealnie 

wpisując się w koncepcję gospodarki w obiegu zamkniętym.  

Folia CRYSTA-LID bazująca na monomateriale PET (mono-

-PET lidding film) występująca w stałej ofercie linii produktów 

CRYSTA-LINE, charakteryzuje się: niższą przepuszczalnością 

tlenu i pary wodnej w porównaniu do ogólnodostępnych na bazie 

EVOH, perfekcyjną ochroną zapakowanej żywności, idealnymi 

parametrami zgrzewania, doskonałymi właściwościami antyfo-

gowymi, 100% recyklowalnością – nie zawiera warstwy EVOH, 

mnogością zastosowań w pakowaniu żywności.

Czy obecna sytuacja gospodarcza wpływa na decyzje 

o wyborze produktów bardziej ekologicznych? 

Absolutnie nie. Kiedyś nacisk na znajdowanie ekologicznych 

rozwiązań był ogromny, natomiast w tej chwili, takiej dużej presji 

już nie ma. Producenci poszukują tańszych rozwiązań, które 

pozwolą im przetrwać. Jestem jednak przekonany, że ten trend 

za jakiś czas się odwróci, na co my jesteśmy w pełni gotowi i na 

co dla dobra środowiska czekamy.

Natomiast obserwujemy inny wątek ekologiczny – w znaczący 

sposób zmniejszyły się ilości marnowanej przez Polaków 

żywności w porównaniu do poprzednich lat. Oczywiście, stanowi 

to pozytywny czynnik, który idzie w  parze z  ochroną środo-

wiska, ale jest również dowodem na to, jak nasze społeczeństwo 

zaczęło oszczędzać. 

Jak Eurocast radzi sobie z  kryzysem gospodarczym? 

Jakie działania podejmuje, żeby się zabezpieczyć? 

Muszę przyznać, że mając długie doświadczenie w produkcji 

folii do żywności, takiego okresu, jak ostatnie kilka lat, nie 

pamiętam. Jeśli cofniemy się o średnio trzy lata, to był moment, 

kiedy zaczynały do nas docierać pierwsze sygnały o pandemii, 

które spowodowały ogromne lockdowny i różne załamania sprze-

daży. Potem minął drugi rok, który przyniósł drugą, ogromną falę 

pandemii, kolejne ograniczenia i kompletne rozchwianie rynku, 

nie tylko opakowań, ale całej branży produktów żywnościo-

wych. Wówczas ceny surowców poszybowały w  górę kilku-

krotnie, a ich dostępność była całkowicie ograniczona. Po tym 

burzliwym okresie przyszedł czas, kiedy wszyscy myśleliśmy, 

że może nadszedł moment, w którym wszystko powoli zacznie 

się stabilizować. Niestety, wybuchła wojna na Ukrainie. Prawda 

jest taka, że po tych ostatnich, niezwykle ciężkich latach, jedyne 

czego oczekujemy, to chociaż minimum pewnej stabilizacji przez 

dłuższy czas. Prawdę mówiąc, dla nas nie jest to już tak istotne, 

w jakiej dokładnie cenie będą surowce, spodziewamy się, że ich 

ceny nie wrócą szybko do poziomów z 2020 r. Istotne jest, aby 

ich cena pozostała bez zmian przez dłuższy czas. 

Czy Eurocast planuje dzisiaj długofalowe działania? Jak 

się właściwie dzisiaj funkcjonuje w takim trudnym otoczeniu 

gospodarczym? 

Jak najbardziej mamy swoje wyznaczone cele długotermi-

nowe. Kiedyś rozpisywaliśmy je niezwykle szczegółowo, nato-

miast dzisiaj tak dokładne określenie długoterminowych celów 

jest po prostu niemożliwe, chociażby ze względu na ceny 

surowców, koszty energii, inflację, czy koszty ludzkie. Niemniej 

jednak jesteśmy w na tyle dobrej sytuacji, że większość naszych 

znaczących inwestycji, sfinalizowaliśmy jeszcze przed kryzysem 

gospodarczym, który może nastąpić. Oczywiście mamy 

w planach kolejne, jednak nie są one tak kluczowe, jak te, które 

już zrealizowaliśmy. 

Jesteście przedsiębiorstwem bardzo energochłonnym. 

Jak wygląda kwestia zabezpieczenia energetycznego 

w Eurocast? 

Udało nam się podpisać kontrakt na energię na cały przyszły 

rok, co pozwalało nam spokojniej myśleć o produkcji. W między-

czasie też uchwalono prawo, gdzie jako przedsiębiorstwo śred-

niej wielkości, będziemy podlegać ustawie o stałej stawce energii 

w przyszłym roku, co pozwoli nam zachować podobny poziom 

kosztów za energię jak w roku obecnym. 

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów -

Magdalena Michalska
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Certyfikat ISCC i ISCC Plus
Aby przedstawiać mocne i  wiarygodne oświadczenia, na 

których klienci i  konsumenci mogą naprawdę polegać, firmy 

mogą korzystać z  systemów certyfikacji. Jednym z  nich jest 

ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), który 

zapewnia zrównoważony rozwój, identyfikowalność, tożsamość 

surowca i  prawidłowe oświadczenia dotyczące certyfikowa-

nego materiału. System ISCC został opracowany w 2013 roku 

i niedawno ewoluował. W odpowiedzi na zapotrzebowanie prze-

mysłu powstał program certyfikacji będący rozszerzeniem do 

kultowego ISCC. Chodzi tu oczywiście o  ISCC Plus, między-

narodowy program certyfikacji wszystkich zrównoważonych 

surowców pochodzenia biologicznego. W tym: biomasy rolni-

czej i leśnej, a także tworzyw sztucznych pochodzących z recy-

klingu. Program koncentruje się na sektorach odnawialnych 

źródeł energii, żywności i biopaliw poza UE. Ma na celu stwo-

rzenie gospodarki o obiegu zamkniętym tworzyw sztucznych. 

Wizją ISCC jest świat neutralny pod względem emisji dwutlenku 

węgla i   gospodarka o  obiegu zamkniętym, w  której społe-

czeństwo nie wytwarza już odpadów, a  zamiast tego tworzy, 

ponownie wykorzystuje i poddaje recyklingowi produkty biolo-

giczne i  produkty o  obiegu zamkniętym. Logo ISCC właśnie 

to gwarantuje. Dowodzi to, że nie doszło do wylesiania w celu 

produkcji biomateriałów, ściśle monitorowano ilości i współczyn-

niki konwersji w całym łańcuchu wartości oraz że prawidłowo 

obliczono bilans masy, atrybucji i śladu węglowego i wiele więcej. 

Firmy w  całym łańcuchu dostaw uznają wiarygodność ISCC 

dzięki solidnemu systemowi wielu interesariuszy, wysokim stan-

dardom zrównoważonego rozwoju, szerokiemu rozpoznaniu na 

rynku oraz obszernemu zakresowi surowców i produktów, które 

coraz częściej uzyskują certyfikaty lub licencje ISCC. ISCC Plus 

wychodzi poza ramy dyrektywy EU RED, umożliwiając certyfi-

kację surowców, których dyrektywa ta nie obejmuje, a znajdu-

jących zastosowanie w innych sektorach rynku. ISCC Plus ma 

na celu zmniejszenie zużycia surowców kopalnych, na rzecz 

wykorzystywania surowców odnawialnych i  pochodzących 

z  recyklingu. Doskonale wpisuje się on w gospodarkę obiegu 

zamkniętego (ang. Circular Economy) oraz plany redukcji emisji 

gazów cieplarnianych (GHG). ISCC Plus umożliwia uzyskiwanie 

certyfikatów dla materiałów odnawialnych i  pochodzących 

z recyklingu w całym łańcuchu wartości – od źródła po wyrób 

końcowy. Ważnym elementem standardu ISCC Plus jest możli-

TWORZYWA SZTUCZNE Z CERTYFIKATEM ISCC PLUS – NOWOŚCI RYNKOWE

Certyfikowane i bardziej 
zrównoważone alternatywy 
konwencjonalnych materiałów

W dzisiejszych czasach wydaje się niemożliwe wyobrażenie sobie codziennego życia bez tworzyw 
sztucznych. Z racji troski o środowisko naturalne organy regulacyjne, organizacje pozarządowe i kon-
sumenci coraz częściej naciskają na bardziej środowiskowo zrównoważone materiały. Oczywiście nie 
pozostało to niezauważone przez firmy tworzywowe i coraz więcej z nich wyznacza cele osiągnię-
cia wyższych wskaźników recyklingu, zintegrowania alternatywnych surowców w produkcji czy osią-
gnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Ponieważ całkowita eliminacja tworzyw nie jest ani moż-
liwa, ani pożądana, rośnie liczba alternatywnych surowców do ich wytwarzania. Wzrasta liczba two-
rzyw sztucznych wykonywanych z dodatkiem biosurowców, takich jak np. trzcina cukrowa lub kukury-
dza, lub z użyciem recyklatów, czyli materiałów o obiegu zamkniętym. Ale skąd można mieć pewność, 
że materiał jest naprawdę zrównoważony? 

Justyna Pawłowska
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System rurowy JACOB
Nr 1 w Europie

SZCZELNOŚĆ – TRWAŁOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ

PRO-ORGANIKA Sp. z o.o.

ul. Rogatkowa 34A, 04-773 Warszawa

Tel +48 22 2994 850

proorganika@proorganika.com.pl

www.proorganika.com.pl

  Pełny, kompletny system z tysiącami 
sprawdzonych elementów 

  Rury, łuki, trójniki, redukcje, przepustnice, 
przesypy, itp 

  Zakres średnic od DN 60 do DN 1600 
  Od DN 350 połączenia na kołnierze luźne, 

od DN 1200 na kołnierze spawane 
  Grubość ścianki 1, 1,5, 2 lub 3 mm 
  Wykonanie materiałowe: stal węglowa 

malowana proszkowo, stal węglowa 
ocynkowana, stal nierdzewna AISI 304, 
AISI 316 

  Zastosowanie: Instalacje przesypowe, 
transportu pneumatycznego 
niskociśnieniowego, odpylania 
i odkurzania. 

  Złączki do łączenia rurociągów 
  Wykonanie stal węglowa ocynkowana lub stal nierdzewna 
  Typy złączek „L”, „M”, „HL”, „H” 
  Zakres średnic od D=38,0 do D=219,1 (w zależności od typu złączki) 
  Zastosowanie: Instalacje transportu pneumatycznego, odpylania i odkurzania

  Łuki o dużym promieniu R=500, R=800 lub R=1000 mm 
  Zakres średnic od D=38,0x1,5 do D=168,3x3,0 
 Grubość ścianki 1,5, 2,0 lub 3,0 mm 
 Wykonanie stal nierdzewna AISI 304 
  Duża odporność na wycieranie (seria HVA-Niro®) 
  Zastosowanie: Instalacje transportu pneumatycznego 

Centrum  
dystrybucji złączek  

www.eurac.pl

http://www.proorganika.com.pl
http://www.eurac.pl
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wość używania certyfikatu przez producentów, którzy w swoich 

procesach produkcji stosują zarówno surowce certyfikowane, 

jak i  surowce pierwotne (pochodzące ze źródeł kopalnych). 

Program certyfikacji ISCC Plus działa na zasadzie systemu 

bilansu masy (ang. mass balance system), co oznacza, że na 

każdą tonę przetwarzanego surowca, spełniającego wymagania 

ISCC Plus, odpowiednia część produktu wyjściowego uznawana 

jest za pochodzącą z surowców odnawialnych. Identyfikowal-

ność stanowi podstawę systemu ISCC Plus.

Certyfikaty ISCC Plus w branży – nowości
Solvay wprowadził na rynek wysokowydajne produkty 

o  zmniejszonym śladzie węglowym do zastosowań od moto-

ryzacji i  urządzeń gospodarstwa domowego po elektronikę. 

Zgodnie z  metodą bilansu masowego, Solvay będzie śledzić 

przepływ certyfikowanych materiałów cyrkularnych i/lub odna-

wialnych przez cały łańcuch wartości. Dzięki temu nowy portfel 

polimerów specjalnych ReCycle MB przyczyni się do odpowie-

dzialnego pozyskiwania surowców i przejścia na zrównoważoną 

gospodarkę obiegową. Pierwszym kamieniem milowym w tym 

projekcie było niedawne uzyskanie przez firmę certyfikatu ISCC 

PLUS dla zakładu w Auguście w stanie Georgia. Jest tam produ-

kowany obecnie monomer sulfonowy zgodny z  ISCC PLUS, 

który następnie będzie wykorzystywany do produkcji polimerów 

sulfonowych Udel PSU ReCycle MB i  Radel PPSU ReCycle 

MB. Certyfikowane materiały o wysokiej wydajności Ryton PPS 

ReCycle MB i Amodel PPA ReCycle MB będą wkrótce dostępne 

na całym świecie.

INEOS Styrolution ogłosił wprowadzenie na rynek szerokiej 

gamy zrównoważonych rozwiązań w zakresie specjalistycznych 

tworzyw ABS z grupy Novodur / Novodur High Heat, przezna-

czonych do zastosowań w wielu branżach, w  tym motoryza-

cyjnej, elektronicznej i gospodarstwa domowego. Poszczególne 

gatunki charakteryzują się znaczną redukacją śladu węglowego 

(PCF), wynoszącą do -71% w porównaniu z odpowiednim mate-

riałem wytworzonym z surowców kopalnych. 

Wśród wprowadzonych materiałów są Novodur ECO B 

P2MC B50 i Novodur ECO HD M203 FC B50, które mają 50% 

WDROŻENIE SYSTEMU ISCC PLUS pomaga firmom spełnić założenia polityki Unii Europejskiej 
w zakresie biogospodarki oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Wdrożenie i certyfikowanie systemu ISCC 
Plus, daje przedsiębiorcom wiele korzyści, m.in.:
–  zapewnienie spełnienia wymogów prawa wynikających z unijnej dyrektywy RED,
–  uzyskanie stabilnej pozycji rynkowej w ramach dostaw biomasy,
–  spełnienie wymagań odbiorców w zakresie dostaw zrównoważonej biomasy,
–  uczestnicy systemu ISCC Plus mogą znakować swoje produkty znakiem ISCC – wskazując tym 

samym na stosowanie mieszanych materiałów w produkcji biotworzyw czy materiałów pochodzących 
z recyklingu, dzięki czemu zyskują solidny dowód uwierzytelnienia zrównoważonych materiałów,

–  uzyskanie stabilnej pozycji rynkowej w ramach dostaw zrównoważonych materiałów, przez zmniejszenie 
zużycia surowców kopalnych na rzecz odnawialnych i pochodzących z recyklingu.

–  spełnienie wymagań odbiorców w zakresie dostaw zrównoważonych materiałów.
–  potwierdzenie wparcia dla transformacji gospodarki w kierunku obiegu zamkniętego i realizacji celów 

zrównoważonego rozwoju (SDGs),
–  dobre praktyki zarządzania.

fot. INEOS Styrolution

https://sa-tech.pl/
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NIE TYLKO MASZYNY DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ

Firma oferuje:

– energooszczędne maszyny rozdmuchowe 

KAI MEI jedno- i dwuwózkowe 

z wielokrotnymi głowicami kontynuacyjnymi 

w technologii mono- i wielowarstwowej oraz 

maszyny z głowicami akumulatorowymi dla 

detali do 1500 litrów pojemności,

– formy rozdmuchowe,

– kompletne gniazda produkcyjne dla 

technologii wytłaczania z rozdmuchem,

– wyspecjalizowany oprzęt wspomagający 

i usprawniający proces rozdmuchowy do 

nowych oraz istniejących maszyn,

– pomoc w procesie projektowania detali i form 

rozdmuchowych oraz optymalizacji procesu 

produkcji,

– urządzenia sprawdzające i testujące wyroby, 

roboty etykietujące w formie IML, układy 

zawracania odpadów technologicznych, 

podawania i precyzyjnego przygotowania 

tworzywa, odbioru i automatycznego 

pakowania i paletyzacji gotowych detali, 

– serwis maszyn, części zamienne oraz 

szkolenia w zakresie rozdmuchu,

– pomoc przy odsprzedaży maszyn używanych. 

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

https://sa-tech.pl/
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udziału zawartości bio. Oba gatunki są dostępne w różnych kolo-

rach i jako opcja NR (naturalna). Novodur ECO B P2MC B50 został 

zaprojektowany specjalnie do powlekania galwanicznego, dzięki 

czemu jest chętnie wybierany do produkcji różnych urządzeń 

sanitarnych i  samochodowych. Novodur  ECO  M203  FC  B50 

nadaje się również do zastosowań w  przemyśle medycznym. 

Materiały posiadają certyfikację ISCC Plus. 

Trinseo wprowadził na rynek bardziej zrównoważoną wersję 

swoich żywic MAGNUM ABS do zastosowań motoryzacyj-

nych. Podczas polimeryzacji, polimery otrzymane z surowców 

kopalnych są łączone z  surowcami odnawialnymi zgodnie 

z  procesem bilansu masowego, w  wyniku czego powstają 

żywice MAGNUM BIO ABS z zawartością do 80% bioatrybucji, 

w oparciu o podejście bilansu masowego ISCC.

Trinseo stara się wykorzystywać odpady drugiej generacji, 

takie jak zużyty olej kuchenny i pozostałości z przemysłu celu-

lozowego, które nie konkurują z  łańcuchem pokarmowym i są 

zgodne z  przyszłością zrównoważonej żywności. Ponieważ 

surowce odnawialne stają się identyczne w składzie chemicznym 

z ich kopalnymi odpowiednikami podczas krakingu surowców, 

segregacja podczas produkcji nie jest konieczna. Materiał jest 

strukturalnie i  funkcjonalnie taki sam jak jego odpowiednik na 

bazie kopalnej i może być przerabiany na istniejącym sprzęcie 

w tych samych warunkach przetwarzania.

Żywice MAGNUM BIO ABS są rozwiązaniem typu drop-in, co 

oznacza, że nie wymagają ponownej kwalifikacji, posiadają te 

same cechy i oferują te same korzyści jak materiały konwencjo-

nalne, ale przy zredukowanym śladzie węglowym.

Firma Covestro opracowała nowe TPU, które są wytwa-

rzane z  surowców pochodzenia biologicznego i  charaktery-

zują się mniejszą emisją dwutlenku węgla w porównaniu z  ich 

kopalnymi odpowiednikami. Jednocześnie te zrównoważone 

pod względem masy produkty charakteryzują się taką samą 

jakością oraz właściwościami jak ich odpowiedniki otrzymane 

z surowców kopalnych i mogą być bezpośrednio zintegrowane 

z procesami przetwórczymi, bez wprowadzania zmian technicz-

nych. W  tym kontekście produkty te mają być certyfikowane 

zgodnie ze standardem ISCC Plus.

Rozwiązanie to typu drop-in przeznaczone jest do zasto-

sowań w  branży elektronicznej, obuwniczej, motoryzacyjnej. 

Poprzez certyfikację ISCC Plus koncern dąży do osiągnięcia 

większej przejrzystości od zakupu surowców do produkcji 

i dystrybucji produktu.

Przykładowo firma VAUDE planuje wykorzystać piankową 

podeszwę środkową wykonaną częściowo z  biopochodnego 

TPU w swoich nowych butach turystycznych Lavik Eco. Inne 

rodzaje produktów zawierają komponent, który został wypro-

dukowany proporcjonalnie przy użyciu CO2 zamiast surowców 

kopalnych. Asortyment tworzyw TPU marki Desmopan firmy 

Covestro obejmuje również szereg produktów pochodzących 

w  pełni z  recyklingu. Są one wykorzystywane np. w  etui na 

smartfony holenderskiego producenta Fairphone.

Dostarczanie produktów zrównoważonych masowo jest 

częścią kompleksowego globalnego programu firmy Covestro, 

mającego na celu pełne dostosowanie się do gospodarki cyrku-

lacyjnej. W tym celu firma skupia się na zwiększeniu wykorzy-

stania alternatywnych zasobów, takich jak materiały pocho-

dzenia biologicznego, odpady z  tworzyw sztucznych i  CO2, 

a także odnawialne źródła energii. Do chwili obecnej, łącznie trzy 

zakłady produkcyjne Covestro w Europie i Azji-Pacyfiku uzyskały 

certyfikat zgodności ze standardem ISCC Plus, a certyfikacja ma 

zostać rozszerzona na kolejne zakłady.

Firma Arkema opracowała nowy, zrównoważony materiał 

Kynar PVDF. Te nowe gatunki będą mają w 100% przypisany 

węgiel pochodzący z surowego oleju talowego, zgodnie z podej-

ściem bilansu masowego.

Gatunki Kynar CTO PVDF wykorzystujące metodę bilansu 

masowego w  ramach procesu certyfikacji ISCC+ będą 

produkowane najpierw w  zakładzie Arkema w  Pierre-Bénite 

we Francji dla klientów europejskich, koncentrując się począt-

kowo na gatunkach przeznaczonych specjalnie na rynek baterii 

litowo-jonowych.

Ta zgłoszona do opatentowania technologia pozwala na zmniej-

szenie wpływu na zmiany klimatyczne o prawie 20% w przypadku 

materiału Kynar PVDF (wyrażonego w kg ekwiwalentu CO2/kg, 

zgodnie z normą ISO14040), przy jednoczesnym zmniejszeniu 

zależności od zużycia ropy naftowej. Surowy olej talowy stoso-

wany w  produkcji surowców jest pozostałością po procesie 

Krafta w produkcji celulozy drzewnej. Nowe gatunki Kynar CTO 

posiadają certyfikat zgodności z wiodącymi w branży standar-

dami odpowiedzialnego leśnictwa. Nie powodują one wylesiania, 

nie ma też bezpośredniej konkurencji z uprawami żywności.

W drugiej fazie, produkcja tej gamy zrównoważonych 

gatunków PVDF zostanie rozszerzona na każdy z globalnych 

zakładów produkcyjnych Arkema i będzie dostępna dla wszyst-

kich tradycyjnych rynków i zastosowań PVDF.

Ponadto, Arkema ogłosiła już projekt w Stanach Zjednoczo-

nych, polegający na produkcji PVDF z wykorzystaniem fluoru 

będącego produktem ubocznym w przemysle agrochemicznym 

dzięki czemu nie jest konieczne wydobycie fluorytu. 

Gatunki Kynar CTO będą oferowane jako funkcjonalnie iden-

tyczne alternatywy dla flagowych gatunków firmy Arkema, Kynar 

HSV900 i Kynar HSV1810.

Firma HEXPOL TPE wzbogaciła portfolio o  medyczne TPE 

z zawartością bio zgodnie z zasadą bilansu masy. Materiały te 

stanowią rozwiązanie typu drop-in o  identycznych właściwo-

ściach jak materiały oparte na surowcach kopalnych. Dzieje się 

tak dlatego, że do produkcji polimerów biocyrkularnych (poprzez 

bilans masowy) wykorzystywane są monomery pochodzące ze 

źródeł odnawialnych, ale o takiej samej jakości i czystości jak te 

pochodzenia kopalnego. HEXPOL TPE może zastąpić polimery 

kopalne w swoich mieszankach TPE wersją bio, równoważoną 

masowo, tworząc zamiennik 1:1. Właściwości techniczne, skład 

chemiczny i status prawny TPE o bilansie masowym będą takie 
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W roku 2023 i kolejnych latach,

pozostajemy zaangażowani we wprowadzanie 
innowacji i zrównoważonego rozwoju do Państwa 
projektów. 

Życzymy Państwu wspaniałego nowego roku!

https://www.safic-alcan.com/en/pl/poland
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same jak odpowiadającego mu materiału, otrzymanego przy 

użyciu surowców kopalnych.

Szwedzki zakład HEXPOL TPE był jednym z  pierwszych 

compounderów TPE, którzy w ubiegłym roku uzyskali certyfikat 

ISCC PLUS.

Nowe materiały będą stanowiły część oferty Mediprene – TPE 

do zastosowań medycznych. Dostępne są wersje z bilansem 

masowym standardowej serii Mediprene 500M, a także gatunki 

dostosowane do potrzeb klienta. Typowe zastosowania obej-

mują maski twarzowe, membrany zamykane, systemy infuzyjne, 

uszczelnienia i złącza itd.

DSM Engineering Plastics wprowadził na rynek biopochodne 

odmiany produktów Arnitel i Stanyl, wytwarzane metodą bilansu 

masowego z  surowców pochodzenia biologicznego. Biopo-

chodne odmiany Stanyl są już dostępne z uznanym na całym 

świecie certyfikatem zrównoważonego rozwoju ISCC Plus.

Biopochodne tworzywa sztuczne Arnitel i  Stanyl zapewnią 

taką samą wydajność funkcjonalną jak konwencjonalne materiały 

z portfolio firmy. Umożliwia to klientom łatwe przejście na bardziej 

zrównoważone rozwiązanie bez konieczności ponownej kwalifi-

kacji materiałów.

Certyfikowane, odnawialne rozwiązania firmy SABIC z port-

folio TRUCIRCLE produkowane są z surowców pochodzenia 

biologicznego, oferując taką samą wysoką jakość i czystość 

jak materiał pierwotny i posiadają certyfikat ISCC PLUS. Jako 

gotowe rozwiązania zastępujące materiały kopalne, zwięk-

szają odnawialność produktów konsumenckich, jednocześnie 

zmniejszając ich wpływ na środowisko, zachowując jakość 

produktu bez wpływu na przetwarzanie i  zachowując możli-

wość recyklingu wyrobu. 

Tworzywa te zostały już zastosowane przez wiele firm. Jedną 

z nich jest Mysoda, która certyfikowane produkty SABIC wyko-

rzystała we wprowadzonym na rynek saturatorze do gazowania 

wody. Jest on produkowany z biokompozytu składającego się 

prawie w 100% z materiałów odnawialnych firmy UPM Formi 

EcoAce. Biokompozyt UPM Formi EcoAce zawiera certyfiko-

wany surowiec drzewny i certyfikowany odnawialny polimer PP 

z portfolio SABIC TRUCIRCLE. 

Firma Mattel jest pierwszą firmą na rynku zabawek, która 

współpracuje z SABIC nad podejściem do bilansu masowego 

mającym na celu przywrócenie odnawialnego surowca drugiej 

generacji do wysokiej jakości nowych zastosowań z  tworzyw 

sztucznych. Partnerstwo to wspiera cel firmy Mattel, jakim jest 

do 2030  r. wykorzystanie materiałów tworzywowych pocho-

dzących w  100% z  recyklingu, nadających się do recyklingu 

lub pochodzenia biologicznego w swoich produktach i opako-

waniach oraz przejście na gospodarkę cyrkularną. Pierwszymi 

„owocami” tej współpracy są zabawki MEGA BLOKS i Matchbox 

wykonane z certyfikowanych odnawialnych polimerów PP firmy 

SABIC. MEGA BLOKS Green Town to pierwsza w historii linia 

zabawek dostępna w  masowej sprzedaży detalicznej, która 

uzyskała certyfikat neutralności pod względem emisji CO2. 

Gama kremów do twarzy NIVEA Naturally Good na dzień i na 

noc jest oferowana w  słoiczkach wyprodukowanych z  certy-

fikowanego PP z  portfolio SABIC TRUCIRCLE. Opracowany 

w  ścisłej współpracy firm Beiersdorf i  SABIC projekt aplikacji 

przeszedł od koncepcji do wdrożenia w ciągu zaledwie dzie-

więciu miesięcy. Według wewnętrznego badania LCA firmy 

Beiersdorf na każdy wyprodukowany pojemnik oszczędza się 

ok. 76 g CO2, co stanowi redukcję o około 60% w porównaniu 

z poprzednim opakowaniem opartym na paliwach kopalnych.

SABIC posiada obecnie osiem certyfikowanych zakładów 

produkcyjnych: sześć w Europie i dwa w Ameryce Północnej. 

Obejmują one produkcję surowców chemicznych (MTBE, BPA) 

i polimerów (polietylen, polipropylen, poliwęglan) oraz ich compo-

unding. Ponieważ certyfikacji podlega cały łańcuch surowców, 

jego posiadaczami są również dystrybutorzy tworzyw SABIC. 

Firma Borealis nawiązała współpracę z  firmą PACCOR 

w  zakresie pokrywek i  pojemników z  polipropylenu (PP) 

z  serii Bornewables. Firma Froneri Finland zaś zastoso-

wała otrzymane opakowanie do pakowania swoich popu-

larnych lodów marki Aino. Nowe pojemniki i  pokrywki do 

lodów Aino są formowane z Bornewables PP firmy Borealis, 

który produkowany jest z odnawialnego surowca pochodzą-

cego z biomasy drugiej generacji, strumieni odpadów i pozo-

stałości, które nie konkurują z  ludzkim łańcuchem pokar-

mowym. Materiał został skomponowany w oparciu o bilans 

masowy zgodny z  certyfikatem ISCC PLUS. Firma Bore-

alis twierdzi, że właściciele marek mogą również udoku-

mentować certyfikowaną zawartość odnawialną za pomocą 

reprezentatywnej etykiety lub informacji wytłoczonych na 

opakowaniu. Ponadto Froneri jako pierwsza firma produku-

jąca lody otrzymała certyfikat ISCC PLUS na rynku wrażli-

wych opakowań do mrożonek. Nowe pojemniki i wieczka do 

pakowania lodów Aino są formowane wtryskowo z Borne-

wables PP w  procesie zintegrowanym z  dekoracją etykie-

towania w  formie (IML). Sprawia to, że monomateriałowe 

opakowanie w  100% może zostać poddane recyklingowi, 

a jednocześnie jest trwałe, nadaje się do kontaktu z żywno-

ścią i  zapewnia ochronę podczas zamrażania. Dodatkowo 

według firm PP pochodzenia biologicznego może być stoso-

wany jako wydajne rozwiązanie typu drop-in bez dalszych 

modyfikacji l inii produkcyjnych i  pakujących klientów, 

a  stosowanie certyfikowanych surowców odnawialnych 

pomaga klientom zmniejszyć ślad węglowy ich produktów. 

Dodatkowo zgodność ze standardem ISCC PLUS zapewnia 

pełną przejrzystość produkcji, przy zachowaniu wysokich 

standardów jakościowych dla oferowanych opakowań do 

lodów. Froneri planuje rozszerzyć zastosowanie polimerów 

Bornewables na kolejne swoje marki w całej Europie.

Cray Valley ogłosił rozszerzenie certyfikacji ISCC PLUS 

zakładów w  Carling Saint-Avold we  Francji, co umożliwia 

produkcję i komercjalizację certyfikowanych materiałów odna-

wialnych w ramach tej specjalistycznej jednostki biznesowej. 



24  PlastNews 12’2022 25  PlastNews 12’2022

 Tworzywo wydania 

Instalacje w  Carling Saint-Avold produkują specjalistyczne 

żywice oraz polimery o wartości dodanej przeznaczone głównie 

dla przemysłu motoryzacyjnego, a także jest głównym zakładem 

produkcji polistyrenu TotalEnergies w  Europie. W  celu przy-

śpieszenia gospodarki o obiegu zamkniętym, zakłady rozwijają 

wykorzystanie surowców uzyskanych w wyniku przetwarzania 

biomateriałów lub zaawansowanych materiałów recyklingo-

wych. Umożliwiają produkcję polimerów o identycznych właści-

wościach jak polimery pierwotne i  znacznie zredukowanym 

wpływie na środowisko. Uzyskany certyfikat ISCC PLUS 

zapewnia możliwość śledzenia i zabezpiecza nadzór poprzez 

podejście oparte na bilansie masy w całym łańcuchu wartości, 

od surowca do produktu końcowego. Dzięki ISCC PLUS, port-

folio produktów wytwarzanych w  Carling i  sprzedawanych 

pod specjalnymi markami, takimi jak Ricon, Krasol i Cleartack, 

jest teraz dostępne jako certyfikowane materiały odnawialne. 

Umożliwi to szybsze przejście klientów firmy z branży motory-

zacyjnej i klejów na produkty bardziej przyjazne dla środowiska. 

Ten certyfikat pozwoli firmie sprostać rosnącemu zapotrzebo-

waniu rynku na bardziej niskoemisyjne rozwiązania. Potwierdza 

to zaangażowanie zakładów w  Carling w  realizację ambicji 

TotalEnergies, aby do 2030  r. produkować 30% polimerów 

o obiegu zamkniętym.

Synthos otrzymał certyfikat ISCC Plus, który potwierdza, że 

firma dostarcza swoim klientom rozwiązania o wysokiej wydaj-

ności, jednocześnie zmniejszając negatywny wpływ na środo-

wisko naturalne. Certyfikat otrzymały dwie grupy produktów 

wytwarzanych przez Synthos Kralupy: butadien (BD) i kauczuk 

butadienowy (BR). Oprócz certyfikacji zakładów przetwór-

czych i produkcyjnych w Kralupach nad Wełtawą w Czechach, 

Synthos Kralupy otrzymał również certyfikat ISCC za globalną 

działalność handlową w obszarze BD. Firma wierzy, że dostęp-

ność kauczuku syntetycznego wytwarzanego w sposób zrów-

noważony z  biobutadienu lub innych surowców w  obiegu 

zamkniętym będzie istotnym czynnikiem pozwalającym branży 

przemysłowej sprostać wymogom nowoczesnej mobilności. 

Uzyskanie certyfikatu bilansu masy ISCC Plus jest kolejnym 

przykładem zaangażowania Synthos we  wprowadzanie 

niezbędnych zmian w przemyśle. To również kolejny ważny krok 

na drodze wzmacniania zrównoważonego rozwoju w branży. 

Grupa Synthos stopniowo zwiększa udział surowców wtór-

nych i odnawialnych, zastępując surowce pierwotne surowcami 

pochodzącymi z  recyklingu lub odnawialnymi. W  2021 roku 

udział surowców pochodzących z  recyklingu lub surowców 

odnawialnych zwiększył się z  232  ton do 355 ton. Spółka 

zwiększa zastosowanie kluczowych monomerów pochodzą-

cych z recyklingu oraz bio, aby osiągnąć poziom 10% w całko-

witym zużyciu do 2030 roku. Jako kluczowe monomery zdefi-

niowano butadien, styren, octan winylu. Aby spełnić zało-

żony cel należy zakupić lub wyprodukować około 100  tys. 

turn-on.grafe.com

http://turn-on.grafe.com


26  PlastNews 12’2022

 Tworzywo wydania 

ton monomerów z  recyklingu lub bio rocznie. Firma przyjęła, 

że w  przypadku zwiększenia zdolności produkcyjnych, ilość 

potrzebnych monomerów zostanie zwiększona proporcjonalnie 

do wzrostu produkcji. Potwierdzenie pochodzenia mono-

merów z recyklingu lub bio odbywa się poprzez dostarczenie 

przez dostawcę Deklaracji Zrównoważonego Rozwoju ISCC 

Plus. W 2021 roku Synthos podjął również działania w kierunku 

wdrożenia deklaracji ISCC Plus dla swoich instalacji produkcyj-

nych. Wykonano certyfikację instalacji InVento w Oświęcimiu 

oraz rozpoczęto certyfikację dla instalacji butadienu, polisty-

renu oraz kauczuków w Synthos Kralupy. Dzięki tym działaniom 

Synthos będzie mógł potwierdzić zawartość surowców bio oraz 

z recyklingu w swoich produktach. Firma deklaruje, iż dobie-

rając kontrahentów w zakresie przetwórstwa odpadów kieruje 

się możliwością przetwarzania odpadów w ramach gospodarki 

obiegu zamkniętego lub możliwości nadania im tzw. drugiego 

życia. W  minionym roku rozpoczęto proces kalkulacji śladu 

węglowego dla wszystkich produktów oraz pilotażowo śladu 

środowiskowego dla wybranych produktów.

Na rynku krajowym również Grupa Azoty uzyskała certyfikat 

ISCC Plus. Uzyskany certyfikat to ważny krok w kierunku wyko-

rzystywania biosurowców do produkcji tworzyw Grupy Azoty. 

To również kolejny krok w  kierunku realizacji założeń zawar-

tych w nowej strategii firmy do 2030 roku, w której wskazano 

na rozwój portfolio zielonych produktów spółki. Dzięki wdrożeniu 

systemu, Grupa Azoty będzie mogła oferować swoim klientom 

w pełni ekologiczne, „zielone produkty”, w 100% pochodzące 

z surowców odnawialnych. Dotyczyć to będzie odmian poliamidu 

naturalnego, jak również poliamidu modyfikowanego powierzch-

niowo. Uzyskany certyfikat pokazuje, że już dziś spółka odpo-

wiada na wymagania klientów poszukujących produktów opar-

tych na biosurowcach. Z  obserwacji firmy wynika, że takie 

zapotrzebowanie zgłaszają głównie klienci z obszaru motory-

zacyjnego, jednak potencjał tej technologii jest coraz większy. 

Zakłada, że pierwsze produkty tworzywowe, zgodne z certyfi-

katem i oparte na biosurowcach zostaną wprowadzone do port-

folio spółki jeszcze w tym roku. 

Podsumowanie
W celu poprawy obiegu materiałów i ograniczenia oddziały-

wanie na środowisko, przedsiębiorstwa skłaniają się ku mate-

riałom o  pochodzeniu niekopalnym. Z  racji coraz większej 

dostępności tworzyw alternatywnych zawierających surowce 

wtórne, organizacje muszą uważnie monitorować swoje 

łańcuchy dostaw pod kątem jakości, niezawodności i zrówno-

ważonego rozwoju. W nowej gospodarce zawartość surowców 

wtórnych w  produktach i  ich opakowaniach będzie miała 

kluczowe znaczenie, by udowodnić, że wyroby te są bardziej 

zrównoważone od konkurencyjnych ofert. Rządy z całego świata 

wyznaczają ambitne cele w zakresie recyklingu tworzyw sztucz-

nych i wykorzystania materiałów wtórnych oraz oferują zachęty 

podatkowe przedsiębiorstwom, które spełniają cele zrównowa-

żonego rozwoju. Dobrowolna certyfikacja w ramach ISCC PLUS 

obejmuje materiały pochodzące z recyklingu tworzyw sztucz-

nych, biotworzywa i biomateriały, które mogą obecnie być wyko-

rzystywane jako surowce polimerowe i biokompozyty mające 

wiele zastosowań: od opakowań po tekstylia. Standard ISCC 

Plus daje możliwość używania certyfikatu przez producentów, 

którzy w swoich procesach produkcji stosują zarówno surowce 

certyfikowane, jak i surowce pierwotne (pochodzące ze źródeł 

kopalnych). Stawia on wymagania dla surowców w obszarze 

weryfikowalności trwałych tworzyw sztucznych wprowadza-

nych do obrotu, zgodnie z zasadą bilansu masy. Surowce do 

produkcji tworzyw sztucznych są wytwarzane na drodze recy-

klingu chemicznego lub pochodzą z  substancji pochodzenia 

biologicznego, które są wytwarzane jako odpady w  innych 

sektorach przemysłu. I
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Polisiarczki i polisulfony
– polimery techniczne zawierające siarkę

Jak wszystkie związki organiczne, tworzywa sztuczne są zbudowane z węgla i wodoru. Najprost-
sze z nich – poliolefiny – są oparte tylko na tych dwóch pierwiastkach. Natomiast większość polime-
rów termoplastycznych zawiera ich więcej; przede wszystkim tlen, dalej azot, chlor, fluor. Istnieje rów-
nież niewielka grupa tworzyw sztucznych, w budowie których bierze udział siarka. Atomy siarki wystę-
pują w cząsteczkach tych związków w postaci siarczków (R-S-R’) i sulfonów (R-SO2-R’). Analizując ich 
budowę, bardziej szczegółowo wyróżniamy PPS - poli(siarczek fenylenu), PES lub PESU – polieterosul-
fon, PSU – polisulfon oraz PPSU – polifenylosulfon. 

Jacek Łyżwa
Plastoplan Polska Sp. z o.o.

TROCHĘ HISTORII
Jako pierwszy w 1965 roku został 
wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych 
polisulfon (PSU), następnie w Wielkiej Brytanii 
w 1972 r. zaczęto produkcję polieterosulfonu 
(PES ), a polifenylosulfon trafił na rynek USA 
w 1976 r. Polisiarczek fenylenu również pochodzi 
zza oceanu, pojawił się na amerykańskim rynku 
w 1969 roku. 

W klasyfikacji tworzyw termoplastycz-

nych pod względem ich właściwości 

polisulfony i polisiarczki są zaliczane do grupy 

polimerów konstrukcyjnych wysokospraw-

nych. Są więc materiałami o  szczególnie 

wysokiej wytrzymałości mechanicznej i zdol-

ności ciągłej pracy w wysokiej temperaturze, 

ale to nie wszystkie cechy, dzięki którym są 

cenione i  stosowane w  bardzo wymagają-

cych aplikacjach.

Źródło: Freepik

https://www.plastoplan.pl/
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Polisulfony
Polisulfony to tworzywa amorficzne. W  formie naturalnej są 

przeźroczyste, o  zabarwieniu żółtym, bursztynowym. Jest to 

wyjątkowa właściwość wśród tworzyw wysokosprawnych, 

dlatego są chętnie stosowane właśnie w tej formie. Ponieważ są 

one chemicznie obojętne, wysoce biokompatybilne oraz mogą 

być sterylizowane, ich główne zastosowanie to elementy urzą-

dzeń medycznych. Z tego samego względu są również chętnie 

stosowane w  przemyśle spożywczym, w  mleczarstwie itp. 

Tworzywa te są odporne na wodę chlorowaną, na detergenty, 

na nieorganiczne kwasy i zasady, czynniki korodujące. Mogą być 

więc użyte w instalacjach tłoczenia i filtracji soków, piwa i innych 

napojów oraz wody przeznaczonej do spożycia.

Polisulfony mają wysoką odporność termiczną i  stabilność 

wymiarową. Dobrą ilustracją tego jest temperatura zeszklenia 

oraz temperatura odkształcenia pod obciążeniem, które zostały 

przedstawione w tab. 1.

Polimery te są naturalnie niepalne, posiadają bardzo dobre 

właściwości elektryczne, wysoką wytrzymałość mechaniczną, 

odporność na pełzanie. Dlatego są również stosowane w prze-

myśle maszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, E&E. Do 

niektórych aplikacji modyfikuje się je poprzez zbrojonie włóknem 

szklanym lub włóknem węglowym, zwykle w ilości 20 lub 30%. 

Poli(siarczek fenylenu)
W odróżnieniu do naturalnie amorficznych polisulfonów, 

poli(siarczek fenylenu) jest tworzywem semikrystalicznym. Biorąc 

pod uwagę strukturę cząsteczkową, wyróżniamy gatunki PPS 

o budowie liniowej i o budowie rozgałęzionej. Jest to tworzywo 

nieprzeźroczyste o kolorze szaro-beżowym. Polisiarczki są mate-

riałami o bardzo wysokiej odporności termicznej i wytrzymałości 

mechanicznej. Niemniej często polimer ten jest zbrojony włóknem 

szklanym lub wypełnieniem mineralnym, albo też ich mieszaniną. 

W gatunkach specjalnych dodatki te stanowią nawet 60% masy 

tworzywa. Dzięki temu, np. temperatura odkształcenia pod obcią-

żeniem (HDT/A-1,8 MPa) osiąga bardzo wysoką wartość 275°C. 

Właściwości mechaniczne tego tworzywa można również popra-

wiać przez dodatek np. modyfikatorów udarności. Wysokowypeł-

niane gatunki polisiarczków posiadają doskonałą stabilność wymia-

rową, mogą być stosowane do wyrobów o szczególnie wysokiej 

dokładności. Dzięki wysokiej wytrzymałości dielektrycznej tworzywo 

to jest chętnie stosowane w urządzeniach elektrycznych, w prze-

myśle maszynowym, środków transportu itp. W aplikacjach tego 

wymagających stosuje się tworzywo uniepalnione. Odpowiednio 

wypełniane mineralne compoundy PPS mogą charakteryzować się 

wysokim przewodnictwem cieplnym. Natomiast PPS z dodatkiem 

włókien węglowych posiada wysokie przewodnictwo elektryczne, 

stosowane w produkcji elementów półprzewodnikowych, podze-

społów elektronicznych itp. Compoundy na bazie PPS modyfikuje 

się również w zakresie właściwości trybologicznych – obniżenie 

współczynnika tarcia i podniesienie odporności na ścieranie. W tym 

celu dodaje się zwykle mikronizowany PTFE i/lub silikon.

Kilka słów o przetwórstwie
Głównym wyzwaniem w przetwórstwie polisiarczków i polisul-

fonów jest wysoka temperatura. W przypadku formowania wtry-

skowego, najbardziej popularnej metody przetwórstwa tych poli-

merów, temperatura układu uplastyczniającego musi znacznie 

przewyższać 300°C, często w zakresie 340-360°C, a w wyjąt-

kowych przypadkach osiągając nawet 390°C. Oczywiście 

wtryskarka musi być wyposażona w odpowiednie urządzenia 

pomocnicze pozwalające na pracę w tak wysokich temperatu-

rach. Układ plastyfikujący, szczególnie często w przypadku poli-

siarczków, musi być przygotowany na przetwórstwo materiałów 

o wysokiej zawartości wypełniaczy mineralnych i włókna szkla-

nego. Do czyszczenia układów plastyfikujących z pozostałości 

przetworzonego tworzywa należy stosować specjalne gatunki 

środków (granulatów) czyszczących.

Na zakończenie
Dzięki odkryciom i  badaniom chemicznym możemy otrzy-

mywać całkiem nowe substancje, nowe materiały mające zasto-

sowanie praktyczne. Jest to naturalny proces próby wykorzy-

stania eksperymentów naukowych do zastosowań praktycz-

nych. W  ten właśnie sposób otrzymaliśmy materiały polime-

rowe zawierające w swej budowie siarkę. Warto jednak dodać, 

że to dzięki praktycznym badaniom mającym na celu zastoso-

wanie tych tworzyw, dopasowanie własności polimerów przez 

ich modyfikację, compounding i dodatki, otrzymujemy materiały 

nowe, o niespotykanych dotąd, unikalnych właściwościach. I

Tabela 1. Temperatury zeszklenia oraz odkształcenia pod 
obciążeniem polisulfonów

PES PSU PPSU

Tg [°C] 230 190 220

HDT/A – 1,8 MPa [°C] 205 180 200

Rys. 1   Budowa tworzyw sztucznych z siarką – wzory strukturalne
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Polimery elektroprzewodzące Cz. 1

Polimery są grupą materiałów konstrukcyjnych, które na przestrzeni ostatniego stulecia 
zanotowały najintensywniejszy rozwój, łamiąc kolejne bariery ograniczające ich stosowa-
nie. Początkowo nieodporne na starzenie, kruche, łatwopalne i trudne do przetwórstwa 
stały się pełnoprawnymi materiałami konstrukcyjnymi, a ponadto zaczęły wykazywać 
cechy niespotykane w materiałach konwencjonalnych: wytrzymałość względną większą 
od stali, elastyczność lepszą od kauczuku, przezroczystość wyższą od szkła, odporność 
na coraz wyższe temperatury, niepalność, biozgodność i zdolność zastępowania tkanek, 
pamięć kształtu, umiejętność samonaprawy czy zdolność przewodzenia prądu elek-
trycznego. Intensywny rozwój nauki w zakresie budowy i właściwości polimerów dopro-
wadził do sytuacji, w której po raz kolejny w nad wyraz ciekawej historii tworzyw sztucz-
nych złamano utarte schematy i stworzono materiał wcześniej nieistniejący – polimery 
przewodzące prąd elektryczny. 

Jacek Szczerba

Z HISTORII TWORZYW
Polianilinę (PANI) zsyntetyzował już w 1862 r. H. Letheby, ale z uwagi na ówczesny stan techniki 
nie znalazła ona wtedy praktycznego zastosowania. W 1958 roku G. Natta, poszukując nowych 
katalizatorów polimeryzacji, uzyskał poliacetylen (PAC), w postaci czarnego, nierozpuszczalnego 
proszku, ulegającemu stopniowej degradacji pod wpływem powietrza. Z kolei w 1968 H. 
Shirakawa prowadził syntezę PAC i na skutek przypadkowego zastosowania 1000x nadmiaru 
katalizatora, otrzymał materiał w postaci srebrzystej błony, u której wykryto wysokie, jak na 
związek organiczny, przewodnictwo elektryczne. 

Fot. Freepik
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Modyfikacje i domieszkowanie
Dodatkowo w obszarze tworzyw przewodzących na ścieżce postępu swe ślady zaznaczyła poprawa trwałości 

w warunkach atmosferycznych i właściwości przetwórczych, bowiem pierwsze polimery przewodzące były nieod-

porne na działanie tlenu, kruche, nie dawały się wtryskiwać i wytłaczać oraz charakteryzowały się bardzo słabą 

rozpuszczalnością w znanych rozpuszczalnikach. Dzięki modyfikacji monomerów oraz odpowiedniemu domiesz-

kowaniu udało się otrzymać polimery przewodzące prąd elektryczny, rozpuszczalne w określonych rozpuszczal-

nikach organicznych, a także w wodzie. Polimery przewodzące stały się materiałami, które umożliwiły powstanie 

przełomowych rozwiązań w wielu dziedzinach techniki.

Kluczem do gwałtownego rozwoju polimerów przewodzących stała się możliwość ich domieszkowania, 

podobnie jak klasycznych półprzewodników, dzięki czemu modyfikuje się właściwości elektryczne polimerów prze-

wodzących poprzez usuwanie lub wprowadzanie elektronów do układu.

Mechanizmy przewodnictwa
Wyróżnia się trzy mechanizmy przewodnictwa tworzyw polimerowych. W pierwszym z nich przewodzenie prądu 

odbywa się podobnie jak w metalach, na skutek istnienia pasm przewodnictwa powstających w wyniku delo-

kalizacji elektronów w wiązaniach chemicznych, z  tego powodu jest nazywane przewodzeniem „po głównym 

łańcuchu”. 

W polimerach z tej grupy, nazywanych niekiedy metalicznymi, występują najczęściej układy sprzężonych wiązań 

wielokrotnych, natomiast w sytuacji, kiedy w budowie polimeru nie ma takich wiązań, wówczas przewodnictwo 

wynika z nakładania się pustych orbitali d wzdłuż łańcucha głównego. W polimerach tego typu, podobnie jak 

w metalach, wzrost temperatury powoduje pogorszenie przewodnictwa elektrycznego.

Polimery przewodzące elektronowo mogą występować w postaci neutralnej (brak ładunku), utlenionej (czyli 

w postaci kationowej) lub zredukowanej (postać anionowa). Ta ostatnia forma jest najczęściej nietrwała, szcze-

gólnie w kontakcie z powietrzem, a niska stabilność polimerów elektroprzewodzących jest jedną z ich najwięk-

szych wad.

Druga metoda przewodzenia prądu elektrycznego przez polimery opiera się na wykorzystaniu mechanizmu 

kompleksowania z przeniesieniem ładunku. Polimery tego typu mają grupy boczne o strukturze kompleksów zdol-

nych do przenoszenia ładunku elektrycznego. Taka izolowana przestrzennie i elektrycznie grupa funkcyjna może 

być odwracalnie redukowana i utleniana, wiążąc się z łańcuchem głównym polimeru kowalencyjnie lub elektrosta-

tycznie. Wówczas przewodzenie prądu elektrycznego następuje przez przeskakiwanie elektronów między grupami 

funkcyjnymi będącymi związkami chemicznymi metali przejściowych. Zakres przewodnictwa takich polimerów jest 

stosunkowo wąski i zależy od stosunku formy utlenionej do zredukowanej grupy funkcyjnej.

Trzecim mechanizmem jest przewodnictwo jonowe (jony są transportowane przez kanały występujące między 

łańcuchami polimerów). Polielektrolity muszą posiadać grupy jonowymienne lub elektronodonorowe przyłączone 

do łańcucha głównego. 

W takich polimerach zazwyczaj elementem odpowiedzialnym za przewodnictwo jest kation, poruszający się 

skokowo pomiędzy grupami elektronodonorowymi. Ruch kationu, zgodnie z zasadą zachowania elektroobojęt-

ności, powoduje ruch anionu w przeciwną stronę. W przypadku polimerów przewodzących jonowo przewodnictwo 

rośnie wraz ze wzrostem temperatury, bowiem wyższa temperatura zmniejsza lepkość polimeru i zwiększa ruchli-

wość jonów. Wpływ na przewodnictwo w tym przypadku ma także stężenie soli, będącej elektrolitem, podobnie jak 

w klasycznych roztworach elektrolitów. 

Polimery wykazujące przewodnictwo jonowe nazywa się niekiedy elektrolitami stałymi i charakteryzuje za pomocą 

liczby jonowej i ruchliwości jonowej. Wyższe wartości tych parametrów wskazują na lepsze przewodnictwo elek-

tryczne i lepsze właściwości ogniw, w których takie polimery zastosowano.

Wymienione mechanizmy przewodzenia polimerów występują często obok siebie w  jednym materiale, aby 

zwiększyć przewodnictwo elektryczne, czego przykładem są polimery przewodzące „po głównym łańcuchu”, które 

modyfikuje się wprowadzeniem grup funkcyjnych, umożliwiających przeniesienie ładunku. I

Literatura:

1. Polimery przewodzące prąd elektryczny (Tomasz Jachowicz, Ivan Gajdoš, Volodymyr Krasinskyi)
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Jak wynika z wielu raportów, technologie przyrostowe w tym 

FDM/DPE z roku na rok cieszą się coraz większą popularno-

ścią i stanowią znaczną część rynku technologii przyrostowych. 

Powołując się na Wohlers Report 2021, rynek branży techno-

logii przyrostowych wzrósł tylko w 2020 roku o 7,5%, sięgając aż 

12,8 biliona USD.

W wyniku pandemii COVID-19 nastąpiła akceleracja tempa 

wzrostu zapotrzebowania na technologie przyrostowe. Techno-

logia druku 3D z filamentu jest bardzo użyteczna i precyzyjna, 

jednak długotrwała czasowo. Omijając ten jeden proces tech-

nologiczny i skupiając się na druku 3D bezpośrednio z granu-

latu, można wytworzyć ten sam detal minimum 3x szybciej 

niż z filamentu, jednocześnie obniżając koszt produkcji detalu. 

Zamknięcie zakładów, organicznie produkcji oraz przerwanie 

łańcuchów dostaw wywołanych pandemią COVID-19 napędziło 

branżę druku 3D. Jak wynika np. z „Additive manufacturing trend 

report 2021”, opracowanego przez Hubs B.V., aż 

83% firm inżynieryjnych zwiększyło lub utrzymało 

wykorzystanie druku 3D po wybuchu pandemii 

COVID-19.

rPET w druku 3D
Pomimo silnego nacisku na wyko-

rzystywanie biodegradowalnych 

surowców na opakowania jedno-

razowe, wciąż duży udział w rynku 

stanowią opakowania oparte o poli-

-tereftalan-etylenu, w związku z powyższym 

technologie przyrostowe są znakomitą alternatywą ponownego 

wykorzystana tego surowca, który de facto globalnie stanowi 

ogromny problem w  gospodarce odpadami. Odpady PET 

stanowią wyzwanie w  przypadku ponownego wykorzystania, 

tj. recyklingu ze względu na niepożądane właściwości kilkukrot-

nego przetwórstwa tworzyw sztucznych (utrata właściwości fizy-

kochemicznych oraz mechanicznych).

Bardzo dobrą alternatywą wykorzystania recyklatu PET jest 

druk 3D z  granulatu. Recyklingowe tworzywo PET w  przy-

padku ponownego przetwórstwa ma bardzo wysoki współ-

czynnik płynięcia, przez co ograniczone jest jego wykorzystanie. 

W związku z powyższym taki materiał może zostać ponownie 

użyty właśnie w druku 3D.

Projekt filamentu z rPET-G
Marka Print-Me nie ustaje w  pracach badawczo- rozwojo-

wych nad opracowaniem metody otrzymania recyklatu z butelek 

PET, który poprzez modyfikację właściwości, będzie mógł być 

ponownie wykorzystany z użyciem technologii przyrostowych, 

a  ściślej do bezpośredniego druku z  granulatu. W  związku 

z innym projektem B+R firmy POLIGRAF: „ProtoPlastMaker 4.0. 

Innowacyjne centrum addytywno-skrawającej obróbki tworzyw 

sztucznych, odpowiadające na potrzeby prototypowania w prze-

myśle 4.0.”, możliwe będzie przeprowadzenie badań nad granu-

latem bezpośrednio w siedzibie firmy.

Jako że zespół Print-Me podąża za ogólnoświatowymi tren-

dami ekologii, oprócz powyższych proponuje swoim klientom 

nowy w  ofercie filament: rPET-G. Jest to przyjazny 

środowisku filament w  całości wykonany z  mate-

riałów pochodzących z recyklingu. Nawinięty jest 

na szpulę wykonaną z  tektury oraz pakowany 

w folię termokurczliwą pochodzącą z recyklingu. 

Oferowany przez Print-Me rPET-G jest w 100% 

ekologiczną i  ekonomiczną wersją standardo-

wego filamentu PET-G. I

Filament z rPET-G  
– nowość od Print-Me

http://www.print-me.pl
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Jeszcze dziesięć lat temu druk 3D wykorzystywany był 

głównie w  procesach szybkiego prototypowania. Dziś 

coraz częściej stanowi ważny element produkcji ze względu na 

rosnący udział nietypowych zamówień i krótkich serii produktów 

druk 3D zyskuje na znaczeniu niemal we wszystkich sektorach 

przemysłu umożliwiając wytwarzanie detali trudnych do wyko-

nania innymi metodami. 

Nie dość, że pozwala na testowanie nowych, innowacyjnych 

rozwiązań przed uruchomieniem właściwej produkcji, to jeszcze 

ułatwia firmom organizację procesu wytwarzania małych partii. 

Poszczególne detale drukowane są na bieżąco, co zwiększa 

elastyczność produkcji, skraca czas reakcji na zmiany rynkowe, 

a także znacznie ogranicza koszty utrzymania magazynu.

Piramida termoplastyczna  
– tworzywa do druku 3D

„Piramida termoplastyczna” to powszechna kategoryzacja 

gamy tworzyw sztucznych dostępnych w produkcji. W dolnej 

części piramidy znajdują się tanie materiały, idealne do zasto-

sowań niekrytycznych. Do takich standardowych tworzyw 

sztucznych w tym asortymencie należą ABS i PLA. Idąc w górę 

piramidy mamy droższe tworzywa konstrukcyjne, lepsze do 

ogólnego przeznaczenia i zastosowania. Należą do nich akryle 

i nylony. Na szczycie piramidy znajdują się najbardziej wydajne 

i najdroższe tworzywa sztuczne, lepsze do zastosowań w wyso-

kich temperaturach i charakteryzujące się dobrą odpornością 

na zużycie. W tym zakresie można znaleźć PEEK oraz najsku-

teczniejszy ze wszystkich termoplastów PBI. Należy zauważyć, 

że nie wszystkie z tych tworzyw termoplastycznych są odpo-

wiednie do drukowania 3D. Na przykład PVC jest prawdopo-

dobnie najbardziej powszechnym ze wszystkich polimerów 

termoplastycznych, o  doskonałych właściwościach pod 

względem trwałości i kosztów. Jednak nie jest on powszechny 

w druku 3D czego tłumaczyć chyba nie trzeba. Podobnie, PBI 

nie jest kompatybilny z popularnymi aplikacjami do drukowania 

3D, chociaż niektórzy prowadzą badania w tym obszarze. PLA 

jest zdecydowanie najbardziej popularnym tworzywem do druku 

3D ze względu na łatwość użytkowania i przystępną cenę. To 

sprawia, że jest doskonałym materiałem do nauki i  ekspery-

mentowania, chociaż jego właściwości mechaniczne są ogra-

niczone. PLA nie wytrzymuje dużego ciężaru ani uderzenia. 

W związku z tym użytkownicy drukują za jego pomocą głównie 

zabawki, przedmioty dekoracyjne i  niefunkcjonalne proto-

typy. ABS jest materiałem bardziej funkcjonalnym niż PLA. Jest 

powszechnie spotykany w  artykułach gospodarstwa domo-

wego. Ma wysoką wytrzymałość, niską elastyczność, a także 

jest bardzo trwały. Nylon (z rodziny poliamidów, PA) jest popu-

larną alternatywą druku 3D dla PLA i ABS, o jeszcze lepszych 

właściwościach inżynierskich. Z tego materiału powstają trwałe 

i elastyczne części. Nylon ma szereg zastosowań, od protetyki 

po futerały i obudowy. Mniej popularnym tworzywem do druko-

wania 3D, ale coraz bardziej dostępnym, jest PP (polipropylen). 

Jest to materiał wybierany przez producentów samochodów na 

zderzaki samochodowe czy wykonuje się z niego wiele przed-

miotów gospodarstwa domowego. Drukowanie może być 

trudne ze względu na problemy ze skurczem i wypaczeniem. 

TPU to kolejna innowacyjna opcja druku 3D, idealna do druko-

wania elastycznych części z tworzyw sztucznych. Materiały TPU 

łączą właściwości termoplastyczne z  właściwościami gumy. 

Są praktyczne w przypadku urządzeń medycznych, artykułów 

Nowości w „świecie” 3D 
– drukarki, filamenty i skanery

Druk 3D stał się poważną alternatywą nie tylko do wytwarzania wyrobów prototypowych. Wymaga-
nia użytkowników wciąż rosną. Zauważalne jest zapotrzebowanie na komponenty wytwarzane z two-
rzyw sztucznych przy użyciu druku 3D, pozwalających uzyskać specjalne właściwości. Dominują one 
w technologii druku 3D. Chociaż materiały, takie jak metale i ceramika są coraz bardziej kompatybilne 
z tą technologią, druk 3D z tworzyw sztucznych – który obejmuje liczne tworzywa termoplastyczne 
i elastomery – jest najbardziej powszechny. 
Jakie nowości związane z technologiami 3D zostały wprowadzone w ostatnim czasie na rynek?

Mia Walasek

http://www.coldteam.pl
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CHILLERY TO NASZA SPECJALNOŚĆ

LATA
PEŁNEJ 
GWARANCJI!!!

Uwaga!!! Pod warunkiem wykonania pierwszego uruchomienia  
oraz odpłatnych przeglądów serwisowych (z CRO) przez serwis Coldteam.
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PRZEMYSŁOWE CHILLERY KOMPAKTOWE 
TAE EVO TECH FIRMY MTA SpA.
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sportowych itp. PEEK jest jednym z  najbardziej wydajnych 

tworzyw sztucznych do drukowania 3D, charakteryzującym się 

wyjątkowo wysokim stosunkiem wytrzymałości do masy oraz 

doskonałą odpornością na chemikalia, wodę, ogień i korozję. 

Jednak jego wysoce krystaliczny charakter sprawia, że druko-

wanie jest bardzo trudne.

Technologie druku 3D
FFF i SLA są łatwo dostępne w konsumenckich i profesjo-

nalnych maszynach stacjonarnych, podczas gdy technologia 

Powder Bed Fusion (PBF) jest najlepsza do zastosowań prze-

mysłowych. Najpopularniejszym rodzajem technologii druku 

3D z  tworzyw sztucznych jest Fused Deposition Modeling 

(FDM) lub Fused Filament Fabrication (FFF). Nazwa FDM jest 

znakiem towarowym firmy Stratasys, której założyciel Scott 

Crump wynalazł tę technologię. W  tym procesie podgrzana 

dysza topi się i wytłacza termoplastyczne włókno na platformę 

roboczą. Niektóre drukarki do wytłaczania materiałów mogą 

drukować w 3D tworzywowe granulki zamiast filamentu. Zasto-

sowanie pelletu przyczynia się do skrócenia czasu drukowania, 

a  ponieważ są wytwarzane masowo dla konwencjonalnych 

metod produkcji, takich jak formowanie wtryskowe, a ponadto 

przyczynia się do obniżenia kosztów. Drukarki stereolitogra-

ficzne (SLA) są również dość popularne w przypadku druko-

wania 3D z tworzyw sztucznych. W ostatnich latach stały się 

one bardzo przystępne cenowo. Drukowanie SLA to proces 

polimeryzacji w  kadzi: laser lub źródło światła polimeryzuje 

(zestala) kadź (zbiornik) żywicy. Materiały fotopolimerowe SLA 

obejmują materiały kruche do bardziej wytrzymałych mate-

riałów poliwęglanowych, polipropylenowych i  podobnych do 

ABS. Selektywne spiekanie laserowe (SLS) to proces PBF, 

w którym powstają wysokiej jakości części z tworzyw sztucz-

nych 3D odpowiednie do funkcjonalnych prototypów, a nawet 

małych serii produkcyjnych. W SLS laser spieka razem cząstki 

proszku. Dzięki tej technologii można produkować bardzo 

złożone geometrie, a także ruchome części, które nie wyma-

gają montażu. Jedną z  wad tej technologii i  powodem, dla 

którego SLS nie nadaje się do użytku konsumenckiego, jest 

to, że części wymagają żmudnego i czasochłonnego przetwa-

rzania końcowego.

Rynek i trendy
Druk 3D z tworzyw sztucznych to eksplodujący ekosystem. 

3dpbm, firma zajmująca się wywiadem rynkowym w obszarze 

technologii addytywnych ustaliła w swoim raporcie, że główny 

rynek polimerów (materiały, sprzęt, usługi) wygenerował 

w 2020  r. 3,7 miliarda dolarów przychodu i ma wzrosnąć do 

ponad 11 mld dolarów do 2025 r. i 34 mld dolarów do 2030 r.

Tworzywa sztuczne do drukowania 3D otwierają ogromny 

potencjał innowacji nie tylko pod względem swobody projek-

towania. Dostępność druku 3D z  tworzyw sztucznych, ze 

względu na jego niskie koszty, pozwala startupom na całym 

Technologie druku 3D z tworzyw 
sztucznych dzielą się najczęściej  
na trzy kategorie: 
–  wytłaczanie materiałów (np. FFF, FDM), 
–  polimeryzacja kadzi (np. SLA, DLP), 
–  stapianie w złożu proszkowym (np. SLS, MJF). 

Fot. BASF
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świecie wprowadzać na rynek spersonalizowane produkty za 

pomocą zaledwie kilku drukarek. Pandemia COVID-19 przy-

spieszyła wykorzystanie druku 3D, demonstrując jego skutecz-

ność we wspieraniu przeciążonych łańcuchów dostaw, które 

opierają się na tradycyjnej produkcji. Druk 3D z  tworzyw 

sztucznych jest skuteczny w dziedzinie protetyki. Umożliwia 

dostosowanie urządzeń do budowy ciała pacjenta, a  nawet 

jego chodu. Co więcej, złożone geometrie wewnętrzne 

(np. struktury plastra miodu i siatki) mogą znacznie zmniejszyć 

masę części stałych urządzenia. Redukcja wagi ma kluczowe 

znaczenie dla pacjentów noszących przedmioty 24 godziny 

na dobę. W branży motoryzacyjnej opony Michelin i Goodyear 

badają wykorzystanie druku 3D do tworzenia opon niepneuma-

tycznych (bezpowietrznych). Wykorzystują unikalną geometrię 

druku 3D z tworzyw sztucznych do tworzenia alternatywnych 

struktur wewnętrznych, które są odporne na przebicie. IKEA 

pracuje również nad drukiem 3D, aby meble były bardziej funk-

cjonalne dla osób niepełnosprawnych. Firma uruchomiła swoją 

inicjatywę ThisAbles w  2019 roku, zapewniając bezpłatne 

projekty do druku 3D, które można przymocować do istnie-

jących mebli. Takie modyfikacje obejmują powiększanie gałek 

i tworzenie platform drukowanych w 3D, aby podnieść sofy lub 

krzesła wyżej nad ziemią. Powyższe przykłady jedynie wska-

zują na możliwości, jakie daje druk 3D z tworzyw sztucznych. 

Ponieważ tworzywa termoplastyczne stają się bardziej funkcjo-

nalne i przystępne cenowo, zakres zastosowań będzie się tylko 

zwiększał. Różnorodność i elastyczność druku 3D z tworzyw 

sztucznych będzie również nadal rosnąć, a producenci opra-

cują kompozyty wypełnione metalami, ceramiką, drewnem, 

włóknem węglowym i nie tylko.

Skanery 3D
Przy okazji druku 3D nie sposób nie wspomnieć o  skane-

rach 3D. Mają one bardzo szeroki zakres zastosowań, takich 

jak inżynieria odwrotna, kontrole jakości, czy szybkie prototy-

powanie. Z jednakową dokładnością wykonują pomiary niewiel-

kich elementów, wielkogabarytowych konstrukcji o  złożonej 

budowie, jak i  obiektów bardzo delikatnych, podatnych na 

mechaniczne uszkodzenia.

Wg raportu Research And Market wielkość rynku skanowania 

3D została wyceniona na 3,72 mld USD w 2020 roku i prze-

widuje się, że do 2030 roku osiągnie 16,66 mld USD, rosnąc 

w tempie CAGR 16,3% od 2021 do 2030 roku.

Technologia skanowania 3D to ulepszony proces analizy 

środowiska w świecie rzeczywistym poprzez zbieranie danych 

w  celu odtworzenia trójwymiarowego kształtu i  wyglądu. 

Ponadto, skaner laserowy 3D dobrze nadaje się do pomiaru 

zakrzywionych powierzchni i skomplikowanych geometrii, które 

wymagają ogromnych ilości danych z prawidłowym opisem. 

Rynek skanowania 3D był świadkiem znacznego rozwoju, 

dzięki wysokiej adopcji urządzeń AR/VR oraz komercjalizacji 

pojazdów autonomicznych.

Trendy na globalnym rynku skanowania 3D są głównie 

napędzane przez wzrost zapotrzebowania na przechwyty-

wanie dużych ilości danych 3D do modelowania i  analizy 

w  połączeniu z  gwałtownym wzrostem popytu na bardzo 

dokładne skanowanie 3D. Ponadto, rozwój technologiczny 

w  zakresie skanowania 3D będzie pozytywnie wpływać na 

jego rynek.

Zgodnie z  analizą segment skanerów laserowych miał 

największy udział w rynku w 2020 roku, zaś skanery krótkiego 

i  długiego zasięgu wspólnie stanowiły około 81,9% udziału 

w rynku w 2020 roku. 

Nowinki, nowości, eksperymenty …
Stratasys wprowadza 16 nowych materiałów 

dla trzech różnych technologii druku 3D
Firma ogłosiła premierę dwóch nowych drukarek 3D z serii 

F123, a także wprowadzenie aż 16 nowych materiałów produk-

cyjnych. Nowości obejmują materiały zatwierdzone przez Stra-

tasys dla drukarek 3D typu FDM, otwarte materiały badawcze 

dla drukarki 3D Origin One opartej na technologii P3 oraz 

proszek polipropylenowy dla drukarki 3D H350, pracującej 

w technologii SAF.

W wyniku współpracy z Covestro, Kimya i Victrex opracowane 

zostały materiały Stratasys dla drukarek typu FDM, zaczynając 

od maszyny Fortus 450mc. Nowe materiały FDM obejmują:

– polimery o  wysokiej wydajności: Arkema/Kimya PEKK-SC, 

semikrystaliczny polimer termoplastyczny PEKK na bazie 

KEPSTAN firmy Arkema oraz VICTREX AM 200, półkry-

staliczny filament termoplastyczny LMPAEK, kompatybilny 

z materiałem rozpuszczalnym w wodzie,

– wzmocnione polimery: Covestro PA6/66 GF20 FR – ogniood-

porny materiał kompozytowy z włóknem szklanym,

– polimery inżynieryjne: Kimya PC FR – ognioodporny materiał 

poliwęglanowy,

– polistyren wysokoudarowy (HIPS).

Inną nowością jest sproszkowany PP dla drukarki 3D H350 

wykorzystującej technologię SAF. Polipropylen to wszech-

stronny, elastyczny i niezwykle popularny polimer. Jego wyższa 

plastyczność i  odporność chemiczna, a  także zdolność do 

sterylizacji sprawiają, że nadaje się do szerokiej gamy zasto-

sowań, takich jak wewnętrzne i zewnętrzne części samocho-

dowe, protetyka i towary konsumpcyjne. Wraz z PA12 (znanym 

również jako Nylon 12), który Stratasys wprowadził we wrze-

śniu 2021  r., polipropylen rozszerzy zestaw materiałów do 

drukarki H350 z  początkowego Stratasys High Yield PA11, 

zrównoważonego materiału pozyskiwanego w 100% z ziaren 

rącznika pochodzenia biologicznego. PA12, to obecnie najpo-

pularniejszy materiał w przemysłowym druku 3D, zapewniający 

geometryczną dokładność, odporność chemiczną i sztywność 

elementów maszyn, do zastosowań w branży komunikacyjnej 

i prototypowania. 



38  PlastNews 12’2022

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 

Recures – Filaflex SEBS, nowy gumowo-
poliolefinowy materiał do druku 3D

Hiszpański producent filamentów Recreus, wprowadził do 

oferty Filaflex SEBS, nowy gumowo-poliolefinowy materiał do 

druku 3D, łączący elastyczność i  trwałość z  właściwościami 

izolacyjnymi, wodoodpornością oraz odpornością chemiczną, 

termiczną i na promieniowanie UV. Nowy filament jest dostępny 

w 2 kolorach (naturalny i czarny) w dwóch różnych rozmiarach 

szpul (0,6 i 2,5 kg) w średnicach 1,75 mm i 2,85 mm.

Materiał zapewnia wysokiej jakości wykończenie części 

oraz szeroki zakres zastosowań w dziedzinach przemysło-

wych. Obejmują one produkcję elastycznych uszczelek, 

elementów izolacyjnych, aplikacje stosowane w warunkach 

morskich i  innych wymagających środowiskach. Filaflex 

SEBS ma twardość 90A w skali Shore’a i według Recreus 

jest odporny na cykle autoklawowania, w przypadku części 

wymagających sterylizacji. Jest także izolujący elektrycznie. 

Właściwości odporności chemicznej obejmują odporność 

na oleje, paliwa, rozpuszczalniki i słoną wodę. Filaflex SEBS 

znajduje zastosowanie jako filament techniczny dla prze-

mysłu i alternatywa dla PVC. Nadaje się do druku 3D części, 

które muszą pochłaniać drgania i/lub zachować swoje 

właściwości elastyczne nawet w przypadku wystawienia na 

działanie wysokich temperatur. Sprawdza się również przy 

drukowaniu części zewnętrznych narażonych na działanie 

czynników atmosferycznych, takich jak np. obuwie, wyroby 

gumowe i  zabawki, artykuły przemysłowe (pasy i  paski, 

mocowania antywibracyjne, ochraniacze, butelki i pojemniki, 

systemy antypoślizgowe, osłony szklane), artykuły sportowe 

(m.in. maski, wodoszczelne uszczelki lub płetwy do nurko-

wania i kijki do jazdy na nartach, pedały) akcesoria do wnętrz 

samochodów (uchwyty, wykończenia soft-touch, uszczelki 

wodoodporne, ochraniacze, maty podłogowe itp.).

FiberSmooth od Fiberlogy
Fiberlogy – polski producent filamentów do druku 3D typu 

FDM / FFF, wprowadził do oferty nowy materiał o nazwie – Fiber-

Smooth. Za jego pomocą możliwe jest tworzenie wydruków 

3D, które po dodatkowym, chemicznym wykończeniu 

uzyskują niemal doskonale gładkie wykończenie. FiberSmooth 

to handlowa nazwa dla poliwinylobutyralu, znanego szerzej 

jako PVB. Polimer ten jest ceniony za łatwość obróbki, która 

polega na poddaniu go działaniu alkoholu izopropylowego (IPA) 

– efektem „kąpieli” w oparach IPA zewnętrzne obrysy ulegają 

rozpuszczeniu, tworząc jednolitą strukturę i zacierając granice 

pomiędzy warstwami. Powoduje to powstanie gładkiej, błysz-

czącej powierzchni, która po całkowitym wyschnięciu zyskuje na 

wytrzymałości. Filamenty z rodziny PVB zaliczyć można bardziej 

do grupy produktów o  walorach estetycznych i  hobbystycz-

nych niż technicznych. Swoimi właściwościami przypominają 

PLA i są równie łatwe w druku 3D. Sprawdzą się w produkcji 

elementów dekoracyjnych, figurek, ozdób (w tym świątecznych) 

oraz gotowych produktów. FiberSmooth jest dostępny w 5 kolo-

rach: czarny, grafitowy, szary, czerwony i niebieski, ale paleta ta 

będzie rozszerzana.

Nowe materiały do druku 3D od 3D Systems
Firma 3D Systems. wzbogaciła swoje portfolio o dwa mate-

riały do druku 3D klasy produkcyjnej, kompatybilne z drukarką 

3D Figure 4 i przeznaczone do selektywnego spiekania lase-

Fot. Freepik
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rowego (SLS). Pierwszym materiałem jest żywica światło-

utwardzalna Figure 4 Tough Clear, a drugim proszek poliami-

dowy DuraForm PAx Black. Materiały zostały zaprojektowane 

z myślą o „długotrwałej wydajności mechanicznej i stabilności 

w każdym środowisku”, dzięki czemu nadają się do szeregu 

zastosowań końcowych, od towarów konsumpcyjnych po 

lotnictwo i  obronność. Figure 4 Tough Clear jest pierwszym 

przezroczystym materiałem zaprojektowanym pod drukarkę 

3D Figure 4, pozwalającym na wytwarzanie części o wysokiej 

przejrzystości. Materiał powinien znaleźć zastosowanie w apli-

kacjach pokazujących przepływ płynów i  gazów oraz oświe-

tleniu – w tym soczewkach, światłowodach i osłonach. Zastoso-

wania rozciągają się zarówno na duże, jak i małe serie produk-

cyjne przedmiotów, takich jak uchwyty nośne, korby, gałki 

i  dźwignie, wsporniki konstrukcyjne, zatrzaski i  łączniki oraz 

opakowania towarów konsumpcyjnych. Drugi materiał – Dura-

Form PAx Black, służy do użytku z dowolną drukarką SLS. Ten 

nadający się do recyklingu kopolimer nylonu zapewnia podobne 

właściwości do tworzyw sztucznych formowanych wtryskowo, 

a także wysoką odporność na uderzenia i duże wydłużenie przy 

zerwaniu w dowolnym kierunku. Te właściwości sprawiają, że 

jest to odpowiedni materiał do produkcji wytrzymałych, lekkich, 

produkcyjnych części ortez, uchwytów narzędziowych, szyn 

i  aparatów ortodontycznych, kanałów, ruchomych zawiasów, 

zbiorników cieczy i  obudów wymagających dużej udarności 

i  wysokiej wytrzymałości. Dodatkowe właściwości obejmują 

drukowanie 3D w niskiej temperaturze w temperaturze 120°C, 

długoterminowe wskaźniki stabilności powyżej pięciu lat oraz 

błyszczące i gładkie wykończenie powierzchni po wygładzaniu 

parą oraz wydłużenie przy granicy plastyczności powyżej możli-

wości innych materiałów nylonowych (np. PA-11 i  PA-12). 

Planowany termin wprowadzenia nowych materiałów na rynek 

to IV kw. br.

Sculpteo
Firmy Citroën i BASF zaprezentowały wspólnie opracowany 

w  pełni elektryczny samochód koncepcyjny [all-ë], będący 

potwierdzeniem tego, jak wiele można zaoszczędzić, dzięki 

redukcji masy i  zużycia zasobów. Innowacyjny projekt prze-

suwa granice poprzez przeprojektowanie konstrukcji i  różnych 

komponentów pojazdu, udowadniając, że prostota może iść 

w  parze z  ulepszoną funkcjonalnością. Szereg elementów 

konstrukcyjnych samochodu powstała w technologii druku 3D, 

a za ich produkcję było odpowiedzialne Sculpteo – firma usłu-

gowa, należąca do BASF. Dzięki prędkości ograniczonej do 

110 km/h (68 mph) i przyspieszeniu zbliżonemu do klasycznego 

modelu 2CV, samochód koncepcyjny zyskuje większy zasięg 

i znacznie poprawioną żywotność baterii. Pojazd został wyposa-

https://www.youtube.com/watch?v=r-MvSnVi0Ek
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żony w fotele wydrukowane na drukarkach 3D o konstrukcji latti-

cowej (kratownica) i podłogą inspirowaną podeszwami obuwia 

sportowego. Wnętrze pojazdu zostało zaprojektowane tak, aby 

było jak najbardziej praktyczne i  ułatwiało jazdę. Do produkcji 

wykorzystano elastyczne TPU, aby ułatwić recykling mecha-

niczny pod koniec cyklu życia produktu. Jednocześnie proces 

druku 3D wszystkich tych części zapewnia produkcję nisko-

odpadową i  trwałość materiału przez długi cykl życia pojazdu. 

Ta zasada upraszczania produkcji została również wdrożona 

w  innych obszarach konstrukcji. Drzwi kierowcy i pasażera są 

identyczne, a złożoność jest niższa. To samo dotyczy wszystkich 

nadkoli i zderzaków. Pojazd koncepcyjny all-ë jest dowodem na 

to, że zrównoważony rozwój i atrakcyjny design nie wykluczają 

się wzajemnie.

Sculpteo wydrukowało fotele samochodowe z  elastycznego 

TPU (Ultrasint TPU88A). Jeśli chodzi o  konstrukcję siedziska, 

otwarta kratownica zapewnia naturalny przepływ powietrza i zastę-

puje wszystkie wentylatory w siedzisku. Jego wytrzymałość została 

wzmocniona elastyczną powłoką na bazie wody (Ultracur3D Coat 

F), która wytrzymuje wszystkie naprężenia podłoża. Sculpteo 3D 

wydrukowało łącznie dwadzieścia części do tego projektu.

Samochód koncepcyjny Citroën oli [all-ë] został zaprojekto-

wany z użyciem materiałów BASF, z których niektóre są wyko-

rzystywane w zupełnie nowych zastosowaniach.

Projekt w technologii SEAM
Firmy AKRO-PLASTIC GmbH, Plasmatreat i Yizumi Germany 

Gmb zaprezentowały połączenie pomysłów na temat druku 3D. 

Podstawową ideą projektu trzech innowacyjnych firm jest druko-

wanie 3D wysokowytrzymałego, zrównoważonego tworzywa 

sztucznego na arkuszu ze stali nierdzewnej, który jest pokryty 

środkiem wiążącym. Według AKRO-PLASTIC proces SEAM 

(Screw Extrusion Additive Manufacturing) okazuje się szcze-

gólnie korzystny dla wysoce wydajnej i ekonomicznej produkcji 

addytywnej ze względu na zastosowanie standardowego granu-

latu i wysoką wydajność, przekraczającą 5 kg/h. Podczas druko-

wania tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami można 

uzyskać bardzo wysoką orientację włókien. W  optymalnych 

warunkach można osiągnąć wytrzymałość wyższą niż w przy-

padku geometrii formowanych wtryskowo. Biorąc pod uwagę 

możliwą do uzyskania wydajność i właściwości materiału w połą-

czeniu z konstrukcją specyficzną dla danego komponentu, ta 

produkcja przyrostowa pozwala na wytwarzanie w ilościach prze-

kraczających 10 000 sztuk i stanowi alternatywę dla formowania 

wtryskowego, a w zależności od geometrii i systemu możliwe są 

do uzyskania większe wydajności. Według trzech firm elastycz-

ność procesu pozwala na tworzenie nowych projektów w struk-

turach 3D, których nie można wytwarzać metodą formowania 

wtryskowego. W przypadku korzystania z trójwymiarowej struk-

tury plastra miodu, ekstremalne obciążenia ściskające mogą być 

obsługiwane przy niskiej masie komponentów. Tworzywa amor-

ficzne są często używane w  druku 3D, ponieważ kurczą się 

znacznie mniej niż te półkrystaliczne, a zatem mniej się wypa-

czają. Przyczepność do platformy roboczej jest znacznie popra-

wiona dzięki mniejszemu skurczowi.

AKRO-PLASTIC opracowuje mieszanki wzmocnione włók-

nami z półkrystalicznymi polimerami, które nadają się do wytwa-

rzania addytywnego. Łączą one wysoką odporność chemiczną 

z  wysoką sztywnością, wytrzymałością i  stabilnością wymia-

rową, co zapewnia wysoką wydajność w produkcji addytywnej. 

AKROMID NEXT U3 ICF 40 1 czarny (8238) polimer na bazie 

oleju rycynowego. Zawartość biomasy w polimerze wynosi 97%, 

a mieszanka jest również wzmocniona 40% włóknami węglowymi 

z recyklingu (PIR). Według firmy produkującej mieszankę skurcz 

produktu jest tak niski, że bez problemu można wyprodukować 

nawet bardzo duże elementy o długości warstwy prawie 4 metry. 

Właściwości mechaniczne są bardzo wysokie, z modułem sprę-

żystości 20 GPa i  wytrzymałością 190 MPa, a  jednocześnie 

niezwykle plastycznych, z wydłużeniem przy zerwaniu 3,5%.

ProtoPlast Maker 4.0 Innowacyjne centrum 
addytywno – subtraktywne

Zespół Print-Me w przeciągu ubiegłych 2 lat opracował inno-

wacyjny prototyp wielkogabarytowego min. (1 m x 1 m x 2 m) 

urządzenia produkującego gotowe detale z granulatów tworzyw 

sztucznych przy pomocy drukowania 3D oraz obróbki skrawa-

niem. Możliwe jest wytwarzanie gotowych detali bezpośrednio 

z granulatów tworzyw sztucznych i kompozytów poprzez druko-

wanie 3D oraz obróbkę skrawaniem w jednym kroku technolo-

gicznym. Protoplast Maker 4.0 to jedno urządzenie przemysłowe 

o nieskończonych możliwościach dzięki dedykowanym rozwiąza-

niom CAD/CAM opartych na SolidWorks i SolidCam oraz profe-

sjonalnemu systemowi sterowania CNC opartemu o FANUC. 

Dodatkowo zespół Print-Me opracował innowacyjną głowicę 

drukującą bezpośrednio z  granulatu, pozwalającą na wydruk 

w doskonałej jakości oraz stosowanie retrakcji i druk z granu-

latu zbrojonego włóknem ciągłym. Głowica drukująca umoż-

liwia wykorzystanie materiałów inżynierskich, jak PEEK czy POM, 

co w  połączeniu z  5-osiowym skrawaniem stwarza warunki 

do drukowania form wtryskowych małoseryjnych. Hybrydowe 

centrum z dodatkowych atutów posiada również przyjazny i intu-

icyjny dla użytkownika panel HMI. Zadanie obróbki skrawaniem 

realizowane jest w procesie postprocessingu w pięciu osiach, 

w którym uzyskujemy geometrie niemożliwe lub trudne do wyko-

nania w druku 3D, np. technologią FDM. 

Freeformer od Arburg
Arburg, niemiecka firma działająca na rynku formowania 

wtryskowego, od wielu lat działa w branży druku 3D. Oprócz 

produkcji drukarek 3D z  serii Freeformer, wykorzystujących 

w pracy materiał w formie granulatu, jest również właścicielem 

German RepRap, które zostało przekształcone w markę inno-

vatiQ. Specjalizuje się ona w produkcji drukarek 3D opartych 

o tradycyjną technologię FDM / FFF. 
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Linia Freeformer opiera się na selektywnym wytłaczaniu 

mikrogranulek tworzyw sztucznych stosowanych w  technolo-

giach wtryskowych, tworząc części przy bardzo niskich kosz-

tach samego materiału. Arburg zamierza wypuścić na rynek 

swoją drukarkę 750-3X, która ma 2,5 razy większą objętość 

druku 3D niż poprzedni model. Zasada przetwarzania materiału 

pozostaje taka sama jak we wcześniejszych modelach, ale cały 

system – jednostki przygotowania i wyładunku – został zopty-

malizowany, aby nowa drukarka 3D mogła być zaprojektowana 

bardziej kompaktowo. Ze ściśle zewnętrznego punktu widzenia 

Freeformer 750-3X nie różni się od 300-3X, ponieważ ma te same 

wymiary zewnętrzne. Jednakże obszar roboczy jest około 2,5 razy 

większy i ma około 750 cm2 – do czego również odnosi się nazwa 

nowego systemu. Znacznie powiększona komora konstrukcyjna 

o wymiarach 330 mm x 230 mm x 230 mm, w której tempera-

tura jest utrzymywana na stałym poziomie bez specjalnego prze-

pływu powietrza lub cyrkulacji, jest wynikiem kilku innowacji tech-

nicznych. Należą do nich zoptymalizowane generatory ciśnienia 

stopu do dozowania i wtrysku, które wykorzystują serwosilniki 

AMKmotion, firmy należącej do Arburg. Dzięki zaawansowanym 

funkcjom oprogramowania systemu sterowania możliwe było 

znaczne zwiększenie prędkości druku 3D. Czas budowy zopty-

malizowanych pod kątem procesu, kratowych konstrukcji wspo-

rczych jest do 55 procent szybszy niż w przypadku konstrukcji 

„konwencjonalnie”.

Nowa drukarka od Zmorph
Na światowy rynek druku 3D wchodzi nowa drukarka przemy-

słowa opracowana przez firmę Zmorph, będącej od niedawna 

częścią Sygnis SA, pozwalająca przyspieszyć produkcję i zmniej-

szyć jej koszty w wielu branżach. Zmorph i500 został zaprojekto-

wany z myślą o profesjonalnych odbiorcach, przede wszystkim 

z  sektora przemysłowego. Jego największą zaletą jest jedna 

z najniższych cen w tym segmencie rynkowym, przy jednocze-

śnie bardzo dużym polu roboczym, niespotykanym w tej klasie 

urządzeń. Dodatkowo, i500 oferuje funkcje spotykane dotąd 

tylko w znacznie droższych urządzeniach. Urządzenie jest nieza-

wodne i proste w obsłudze, dzięki czemu przestoje związane 

z  naprawami są niewielkie, a  szkolenia operatorów - krótkie. 

Dzięki tym cechom, może się bardzo dobrze sprawdzić w branży 

motoryzacyjnej, lotnictwie, wojsku, działach badawczo-rozwojo-

wych i wielu innych sektorach. Drukarka i500 została zaprojekto-

wana z myślą o produkcji niskonakładowej, na przykład do proto-

typowania w działach R&D. Poza tym znajdzie zastosowanie do 

Zapraszamy na www.plastnews.pl
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tworzenia komponentów niestandardowych, takich jak np. moco-

wania. W niektórych zakładach produkcyjnych może też pojawić 

się ze względów bezpieczeństwa – aby wewnętrzne rozwią-

zania nie były tworzone w firmach zewnętrznych. Obszar roboczy 

Zmorph i500 wynosi aż 500 x 460 x 300 mm, co pozwala na 

drukowanie wielu części na raz oraz dużych modeli o skompli-

kowanej geometrii. Podwójny ekstruder Dual Drive z unikatowym 

kołyskowym przełączaniem głowic pracuje z użyciem różnych 

sensorów i tensometrów, zapewniając najwyższą jakość druku.

Zortax z nową fotopolimerową drukarką 3D
Zortrax ogłosił premierę nowej wersji swojej fotopolime-

rowej drukarki 3D – Zortrax Inkspire 2, która stanowi istotny 

upgrade w stosunku do pierwszej wersji urządzenia z 2017 roku. 

Posiada dużo większy obszar roboczy i szereg zautomatyzowa-

nych funkcji, jak np. czujnik zużycia żywicy czy zamknięty obieg 

powietrza. Oprócz tego, olsztyński producent zaprezentował 

dwa autorskie urządzenia do postprocessingu – stację czysz-

czącą wydruki 3D Zortrax Cleaning Station i stację do doświe-

tlania wydruków 3D światłem UV Zortrax Curing Station. Nowa 

drukarka 3D została przystosowana do pracy z wysokiej klasy 

żywicami inżynieryjnymi produkowanymi przez Henkel/Loctite 

i BASF Forward AM. W połączeniu z autorskim oprogramowa-

niem Z-SUITE i  Zortrax inCloud, czyli systemem zarządzania 

drukiem 3D w chmurze, czyni to Inkspire 2 bardzo interesującą 

pozycją na rynku żywicznych drukarek 3D. Nowy system Zortrax 

do druku 3D i postprocessingu wprowadza innowacyjne rozwią-

zania, które zaspokajają potrzeby profesjonalnych użytkow-

ników tej technologii. Dzięki wytrzymałym inżynieryjnym żywicom, 

będącym funkcjonalnymi odpowiednikami najbardziej wytrzy-

małych filamentów, można z powodzeniem drukować zarówno 

prototypy, jak i końcowe modele, korzystając wyłącznie z żywic 

światłoutwardzalnych..

Zortrax Inkspire 2 posiada obszar roboczy na poziomie 

192 x 120 x 280 mm. Autorska matryca świetlna, opracowana 

w całości przez Zortrax, zapewnia równomierny rozkład światła 

UV na całej platformie roboczej, dzięki czemu użytkownicy 

uzyskują taką samą jakość wydruków, niezależnie od tego, czy 

modele umieszczone są na środku, czy na brzegach platformy. 

W nowej drukarce 3D zautomatyzowano większość procesów 

–  czujnik poziomu żywicy mierzy ilość potrzebną do wydru-

kowania w 3D danego modelu – jeśli w zbiorniku jest za mało 

żywicy, drukarka 3D informuje o tym użytkownika oraz posiada 

wiele innych, dodatkowych opcji.

Nowe drukarki 2K od Igus
Drukarki 3D firmy Igus mogą obecnie produkować kompo-

nenty z różnych materiałów. Za pomocą dwukomponentowego 

druku 3D można łatwo łączyć różne właściwości materiałów, 

na przykład przy produkcji elementów wymagających zarówno 

specjalnej sztywności, jak i dużej odporności na zużycie. Nowe 

drukarki 2K mogą pracować z  dwoma różnymi materiałami 

drukarskimi w  procesie FDM, oferując większą elastyczność 

podczas opracowywania produktu. Każde z dwóch stopionych 

tworzyw sztucznych przepływa przez oddzielną dyszę ciśnie-

niową. Drukarki dwuskładnikowe mogą przełączać się między 

materiałami w  dowolnym momencie podczas drukowania. 

Nie ma praktycznie żadnych ograniczeń dotyczących geome-

trii elementu. Materiały mogą się otaczać, przeplatać i naprze-

miennie układać warstwami. W  wyjątkowym przypadku, gdy 

temperatury topnienia filamentów znacznie się różnią, fuzja staje 

się niemożliwa. W takim przypadku, projektanci mogą tworzyć 

dopasowane połączenia, takie jak złącze płetwowe, które łączą 

dwa obszary wykonane z różnych tworzyw sztucznych.

Premiera Wematter Gravity w Polsce
Wematter Gravity to pierwszy kompaktowy ekosystem druku 3D 

w technologii SLS o biurowym charakterze. Urządzenie szwedz-

kiego producenta jest już dostępne na polskim rynku i rewolucjo-

nizuje podejście do tworzenia systemów produkcyjnych.

To, co do tej pory było zarezerwowane jedynie dla urządzeń 

klasy przemysłowej, staje się dostępne dla znacznie szerszego 

Fot. Freepik

https://www.3d-lab.pl/plastic-3d-printers/?mtm_campaign=PRESS&mtm_kwd=pn22#sls
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grona odbiorców.

Urządzenie jest w stanie drukować wytrzymałe i precyzyjne 

modele z bogatego portfolio materiałów budulcowych na bazie 

poliamidu (również do wydruków o zastosowaniu spożywczym), 

a duże pole robocze o wielkości 300x300x300 mm zapewnia 

szeroki zakres zastosowania.

Dodatkowo wyposażone jest w dedykowane urządzenie do 

zapewnienia atmosfery roboczej w  komorze, opatentowany 

system podawania i przechowywania proszku wewnątrz drukarki 

oraz możliwość zdalnej kontroli procesu.

Nowa drukarka 3D od Sygnis
Wyjątkową drukarką 3D pracującą w technologii DIW (Direct 

Ink Writing) może pochwalić się Sygnis SA – polska firma deep-

tech, specjalizująca się w projektach B+R z zakresu m.in. nowych 

technologii addytywnych. Drukarka F-NIS 23151 to propozycja 

skrojona pod potrzeby laboratoriów materiałowych i chemicz-

nych. Pozwala na druk 3D z każdego jednoskładnikowego mate-

riału płynnego i półpłynnego. A zatem możemy drukować z mate-

riałów, takich jak silikon, pasty ceramiczne, a  nawet żywice. 

Proces druku 3D w technologii DIW odbywa się jedynie poprzez 

zadanie odpowiedniego ciśnienia (bez zmiany temperaturowej), 

a  tym możemy wygodnie sterować za pomocą zewnętrznego 

modułu kontrolnego. Maksymalne ciśnienie może wynosić nawet 

4 bary. Drukarka F-NIS 23151 posiada sporo możliwości dopa-

sowania do potrzeb użytkownika, np. montaż lamp UV do utwar-

dzania wydruków żywicznych, dodanie drugiego ekstrudera, 

dodanie możliwości grzania głowicy do 60°C. Dzięki powyż-

szym funkcjonalnościom, F-NIS 23151 to odpowiednie rozwią-

zanie dla wszystkich osób pracujących nad nowymi materiałami, 

elastyczną elektroniką, izolatorami ceramicznymi, uszczelkami, 

pastami przewodzącymi i nowymi rodzajami baterii.

Nowości od Scantech
Wśród nowości wprowadzonych na rynek przez firmę Scantech 

jest m.in. TrackScan-P, optyczny system pomiarowy 3D oraz nowa 

wersja najmniejszego, metrologicznego skanera 3D – SIMSCAN 42.

TrackScan-P wyposażony jest w  zwiększone linie laserowe 

o  zwiększonej wydajności skanowania, ulepszone kamery 

o wysokiej rozdzielczości i  zaawansowaną kontrolę krawędzi. 

Nowa oferta zapewnia użytkownikom rozszerzoną funkcjonal-

ność umożliwiającą wydajne i dokładne skanowanie 3D. Zapro-

jektowany z  inteligentnym optycznym pomiarem śledzenia 

i kamerami o wysokiej rozdzielczości, TrackScan-P może precy-

zyjnie mierzyć części bez konieczności naklejania celów refe-

rencyjnych. Ten system pomiarowy 3D, składający się z przeno-

śnego skanera 3D i optycznego trackera E-Track, nadaje się do 

skanowania 3D obiektów o dużej skali.

Może być szeroko stosowany do kontroli jakości, rozwoju 

produktu, inżynierii odwrotnej nie tylko w przemyśle lotniczym, 

motoryzacyjnym, kolejowym i  nie tylko. Przenośna sonda T 

umożliwia precyzyjne pomiary styku krawędzi, okręgów i rowków. 

Jest urządzeniem przenośnym, które można uruchomić za 

pomocą zaledwie kilku kliknięć, co znacznie poprawia wydaj-

ność i obniża koszty. Dzięki swobodnemu przełączaniu między 

wieloma trybami pracy, TrackScan dopasowuje się do różnych 

sytuacji skanowania z dokładnością do 0,025 mm i ultraszybką 

szybkością pomiaru do 2 600 000 pomiarów/s. Jego 7 równole-

głych niebieskich linii laserowych dobrze sprawdza się w uchwy-

ceniu szczegółów. Pojedyncza niebieska linia laserowa ma na 

celu wydajne zbieranie danych 3D z głębokich otworów i trudno 

dostępnych obszarów.

W nowej wersji systemu pomiarowego serii SIMSCAN, produ-

cent zastosował podzespoły o  lepszych parametrach, które 

pozwoliły na znaczący wzrost szybkości pomiaru.

Zmiany w najwyższym modelu - wersji SIMSAN 42 to:

– szybsze kamery, pozwalające na pomiar z  prędkością 

2 800 000 punktów na sekundę,

– zwiększenie do 17, ilość krzyży pomiarowych w trybie ultrafast,

– powiększenie głównego obszaru pomiarowego do 

700x600 mm,

– do każdego zakupionego egzemplarza, dostarczany jest cer-

tyfikat dokładności, pomiarowej wykonywany według stan-

dardu VDI/VDE 2634, wykonany w laboratorium spełniającym 

wymagania normy ISO/IEC 17025,

– waga utrzymana na rekordowo niskim poziomie. 

SIMSCAN 42 mimo użycia podzespołów o  wyższej wydaj-

ności, nadal posiada niezmienione wymiary gabarytowe 

203 × 80 × 44 mm oraz wagę, jedyne 570g.

Te cechy fizyczne, wraz z  najlepszymi na rynku prędko-

ściami kamer i zastosowaniem technologii niebieskiego lasera 

powodują, że jest to niezwykle potężne narzędzie w obszarach 

kontroli jakości i inżynierii odwrotnej - szczególnie w obszarach 

z niewielką ilością przestrzeni do wykonywania pomiarów.

Nowe skanery od WObit
W ofercie WObit dostępna jest nowa, ekonomiczna seria 

skanerów laserowych Micro-Epsilon do przemysłowych zadań 

pomiarowych. Seria scanCONTROL 25xx to połączenie zwartej 

konstrukcji, wszechstronności i stabilności sygnału. Ta kombi-

nacja cech umożliwia uzyskanie dobrej relacji ceny do wydaj-

ności, szczególnie w przypadku zadań pomiarowych obejmują-

cych duże ilości urządzeń. Dzięki trzem zakresom pomiarowym 

i  kompleksowym akcesoriom, w  tym obudowom ochronnym, 

typom przewodów i  konwerterom interfejsów modele z  serii 

scanCONTROL 25xx są odpowiednie do integracji szeregowej 

na liniach produkcyjnych i w maszynach.

ModelMaker H120 i system MCAx S
Wysokiej klasy skaner laserowy ModelMaker H120 firmy Nikon 

i 7-osiowe przegubowe przenośne ramię CMM MCAx S tworzą 

najnowocześniejsze rozwiązanie do pomiarów 3D, które pozwala 

użytkownikom skrócić czas wprowadzania produktów na rynek 

i usprawnić procesy produkcyjne. Połączenie skanera laserowego 
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ModelMaker H120 z  gamą precyzyjnych przenośnych ramion 

CMM MCAx S zapewnia niezrównaną swobodę w dokładnym 

badaniu jakości produkcji we wszystkich zastosowaniach przemy-

słowych. ModelMaker H120 szybko mierzy prawie każdy rozmiar 

części lub wykończenia powierzchni, rejestrując drobne szcze-

góły z wiodącą w swojej klasie dokładnością w każdym środo-

wisku przemysłowym. Dokładność, łatwość użycia i  elastycz-

ność 7-osiowego ramienia MCAx S zapewnia szybkie i precyzyjne 

sondowanie oraz skanowanie, nawet podczas pracy bezprze-

wodowej. Każdy skaner ModelMaker H120 i  system ramienia 

MCAx S zapewniają wysoką produktywność i precyzyjną metro-

logię bezkontaktową i kontaktową. Optymalizują przepływ pracy 

w produkcji poprzez szybką, niezawodną i dokładną analizę cech 

o dowolnym kształcie i wymiarów produktu. Udowodniono, że 

systemy są nieocenionym narzędziem do szybkiego diagnozo-

wania problemów we wszystkich obszarach produkcji, od hali 

produkcyjnej po laboratorium metrologiczne. Są w stanie mierzyć 

prawie każdy materiał i  mają elastyczność w  zakresie kontroli 

części o rozmiarach od milimetrów do kilku metrów. 

Podsumowanie
Poprzednie lata utrwaliły w nas przekonanie, że druk 3D jest 

elementem wykorzystywanym w prototypowaniu i tak został już 

zaszufladkowany. To jednak tylko początek długiej listy zastoso-

wania druku 3D. Wraz ze wzrostem dostępności oraz funkcjo-

nalności drukarek 3D coraz więcej firm decyduje się na wprowa-

dzanie druku 3D jako usprawnienia produkcji. Na rynku pojawiają 

się personalizowane wyroby specjalne, krótkie serie produk-

cyjne, gdzie to właśnie druk 3D odnalazł się idealnie. Niski koszt 

wytworzenia, możliwość szybkiej zmiany i dostosowania nawet 

pojedynczych elementów do produkowanego wzoru jest tym, co 

od dłuższego czasu wyznacza trend. 

Druk 3D zyskał na popularności podczas walki z Covid 19: 

przyłbice ochronne (zobacz projekt), respiratory z drukarki 3D, 

maseczki, testery – to wszystko pokazało, że największa korzyść 

z druku 3D to możliwość szybkiego dostosowania się do sytu-

acji, która w krytycznych czasach jest czynnikiem często decy-

dującym i ratującym życie. W ostatnim czasie coraz więcej jedno-

stek medycznych i  rehabilitacyjnych zwraca uwagę na możli-

wości druku 3D, aby jeszcze skuteczniej reagować na zmie-

niającą się rzeczywistość. Coraz większa świadomość konsu-

mentów o możliwościach zastosowania druku 3D oraz trend, 

aby bardziej unifikować produkcję stała się motorem napę-

dowym tworzenia bardziej wyspecjalizowanych filamentów. Tak 

powstał chociażby PEEK – CF, który jest najmocniejszym mate-

riałem drukowanym przez drukarki FDM (które nie wymagają 

dodatkowej obróbki). Obserwujemy wysyp mieszanek, które 

odpowiadają na konkretne potrzeby aplikacyjne: CFPA, ABS-PC, 

ABS-ESD, PETG-ESD i wiele innych. Gamy materiałowe wpisują 

się w potrzeby określonych, coraz to węższych grup użytkow-

ników i sprawiają, że rozwój druku 3D ma przed sobą kolejny rok 

z silnym trendem dynamicznego rozwoju. I

Literatura:

1. https://centrumdruku3d.pl/stratasys-wprowadza-16-nowych-materialow-dla-

trzech-roznych-technologii-druku-3d/

2. www.ultimaker.com 

3. www.makerbot.com

4. https://zmorph3d.com

5. https://omni3d.com/pl/blog/co-przyniesie-2021-rok-w-druku-3d-czyli-o-

przyszlosci-druku-3d/

6. www.snapmaker.com

7. https://fiberlogy.com/pl/

8. www.arburg.com

9. www.actusnews.com

10. https://www.raise3d.com

11. https://centrumdruku3d.pl/zortrax-prezentuje-nowa-generacje-

fotopolimerowych-drukarek-3d-zortrax-inkspire-2-oraz-autorskie-stacje-do-

post-processingu/

12. www.flashforge-usa.com

13. https://www.3dpbm.com

14. www.basf.com

15. https://centrumdruku3d.pl/nowy-elastyczny-filament-filaflex-sebs-od-

hiszpanskiego-recreus/

16. www.postprocess.com

17. https://www.tctmagazine.com/additive-manufacturing-3d-printing-news/3D-

Scanning-and-Metrology-News

18. https://newatlas.com/materials/pla-plastic-3d-printing-resin/

19. https://www.3d-scantech.com/news/

20. www.recreus.com

21. www.onlinelibrary.wiley.com

22. www.3dprinting.com

23. www.quickparts.com

24. www.nexa3d.com

25. https://centrumdruku3d.pl/arburg-freeformer-profesjonalna-drukarka-3d-

drukujaca-granulatu/

26. https://zortrax.com/pl/

27. https://akro-plastic.com/news/latest-news/3d-printing-teamwork-for-future-ideas/

28. https://automatykaonline.pl/Firmy/http-www.wobit.com.pl/Skanery-laserowe-

z-serii-scanCONTROL-25xx-do-aplikacji-przemyslowych

29. https://www.computerworld.pl/news/Trzeci-wymiar-w-inzynierii-i-

historii,400802.html

30. https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/07/19/2482061/0/en/

Global-3D-Scanner-Market-to-Reach-USD-7-9-Billion-by-2028-BlueWeave-

Consulting.html

31. https://www.businesswire.com/news/home/20220509005444/en/The-Global-

3D-Scanning-Market-Will-Grow-to-USD-16.66-Billion-by-2030-at-a-CAGR-of-

16.3---ResearchAndMarkets.com

32. https://www.igus.pl

33. https://www.3dsystems.com



46  PlastNews 12’2022 47  PlastNews 12’2022

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych Artykuł promocyjny

INVIZION Sp. z o.o. I ul. Morelowa 8 I 61-474 Poznań 
tel. kom.: 608 88 37 20 I info@invizion.pl I www.invizion.pl

Kontrola jakości 
tworzyw sztucznych

Skanery 3D SCANTECH gwaran-

tują wysoką dokładność i  stabilność 

pomiarową, a  wykorzystywanie tech-

nologii niebieskiego lasera pozwala na 

pomiary trudnych powierzchni bez ich 

specjalnego przygotowania. Optyczny 

pomiar 3D pozwala dostrzec więcej 

defektów geometrii, niż konwencjo-

nalny pomiar metodą stykową i przedstawić je w postaci kolo-

rystycznej mapy odchyłek porównania z modelem CAD. Dzięki 

temu możemy zweryfikować jakość całego produktu, a nie tylko 

wybranych obszarów. Dodatkowo, posiadamy możliwość wyko-

nania pełnej inspekcji wymiarowej 3D i na przekrojach, weryfi-

kacji GD&T, analizy trendu, czy tworzenia różnych bazowań.

Skanowanie 3D daje możliwość inspekcji nie tylko produktów 

końcowych, ale także narzędzi przed wtryskiem i w trakcie ich 

optymalizacji. 

Mocowanie części elastycznych
Element wiotki, położony swobodnie, odkształca się. Dlatego, 

kluczową rzeczą w wiarygodnym sprawdzeniu jakości elementu 

formowanego wtryskowo jest poprawne odwzorowanie jego 

kształtu w uchwycie. Rozwiązaniem są tutaj modułowe systemy 

mocowania Witte ALUFIX, z  których można zbudować przy-

rząd do odebrania wszystkich stopni swobody weryfikowanego 

elementu. Zaletą ALUFIX jest ich modułowość, która umoż-

liwia łatwą przebudowę oprzyrządowania, gdy musimy zmie-

rzyć nową część, co daje ogromne 

oszczędności czasu, pieniędzy i prze-

strzeni magazynowej.

Inżynieria odwrotna 
produktów i narzędzi

Skanery 3D sprawdzają się nie tylko 

w  kontroli jakości ale także w  inży-

nierii odwrotnej. W  sytuacji, kiedy 

dany element lub forma nie posiada 

dokumentacji, można wykonać jego skanowanie 3D, a następnie 

na bazie skanu przygotować odpowiednie modele. Inżynieria 

odwrotna pozwala także na odtworzenie zużytych narzędzi lub 

stworzenie dokumentacji form po optymalizacji. 

Zalety laserowych skanerów 3D:

– wysoka dokładność i rozdzielczość pomiarowa,

– wysoka mobilność – możliwość pomiarów w dowolnej lokalizacji,

– uniwersalność – możliwość pomiaru elementów od kilkudzie-

sięciu mm do kilkunastu m za pomocą jednego urządzenia,

– pomiar 3D i kontrola całej geometrii,

– możliwość pomiaru bez specjalnego przygotowania 

powierzchni,

– wirtualne złożenia części współpracujących.

Zalety modułowych uchwytów:

– powtarzalne ustalanie pozycji części,

– wzrost stabilności i dokładności procesu pomiarowego,

– brak ryzyka deformacji części poprzez ruch lub dotyk,

– możliwość automatyzacji procesu pomiarowego,

– możliwość przebudowy uchwytu i dostosowania do nowej części. I

Skanery 3D i systemy mocowania 
w procesach formowania wtryskowego

Tworzywa sztuczne są powszechnie wykorzystywane w każdej gałęzi przemysłu. Niesie to ze sobą 
zwiększające się wymagania jakościowe odnośnie części formowanych wtryskowo, jak i narzędzi 
wykorzystywanych do ich produkcji. Wysokie standardy jakościowe, duże skomplikowanie geometrii 
i wiotkość elementów z tworzyw wymusza odpowiednie podejście do ich pomiarów, dlatego dosko-
nałym rozwiązaniem są laserowe skanery 3D SCANTECH, w połączeniu z modułowymi uchwytami Witte 
ALUFIX.
 

http://www.invizion.pl
https://www.invizion.pl/inzynieria-odwrotna/
https://www.invizion.pl/inzynieria-odwrotna/
https://www.invizion.pl/skanery-3d/
https://www.invizion.pl/modulowe-systemy-mocujace-witte-alufix/
https://www.invizion.pl/modulowe-systemy-mocujace-witte-alufix/
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Branże motoryzacyjna i  zajmująca się wyrobami medycz-

nymi są zazwyczaj narażone na problem przyczepności, 

podobnie jak wiele innych gałęzi przemysłu, w których powleka 

się tworzywa sztuczne, drukuje się na nich lub poddaje się je 

innym technikom wiązania. Ze względu na zwiększone wyko-

rzystanie poliolefin, wzrasta zapotrzebowanie na obróbkę 

powierzchniową. Wynika to z  faktu, że poliolefiny mają niepo-

larną powierzchnię, czyli taką, na której występuje niska energia, 

która nie reaguje na drukowanie, wiązanie, powlekanie lub malo-

wanie itp. Dlatego należy poddać ją obróbce.

Zastosowania
Plazma znalazła wiele zastosowań. Elektronika to jedna 

z  branż, gdzie jest wykorzystywana. Wszystko zaczyna się 

od jakiejś powierzchni, którą gdzieś trzeba skleić, nanieść 

lakier, stworzyć lutowane złącze. W przypadku, kiedy operacje 

dotyczą powierzchni tworzyw sztucznych lub niektórych metali, 

wykonanie na nich jakiegokolwiek z powyższych działań staje 

się prawdziwym wyzwaniem. W  przypadku takich trudnych 

powierzchni wiele problemów z adhezją daje się rozwiązać za 

pomocą plazmy atmosferycznej. Aktywowanie powierzchni 

materiału podnosi jego energię powierzchniową. To docelowo 

najważniejsza miara determinująca adhezję na powierzch-

niach malowanych lub powlekanych. Tworzywa sztuczne 

generalnie mają niską energię powierzchniową, na poziomie 

poniżej 28-40  mN/m. Doświadczenia pokazują, że dopiero 

powierzchnie osiągające energię powierzchniową na poziomie 

38-40 mN/m zapewniają wystarczającą adhezję powłok, zatem 

aby przyczepność (kleju, lakieru, uszczelki silikonowej lub poliu-

retanowej, farby itp) do podłoża z  tworzywa była zadowala-

jąca, energia powierzchniowa materiału musi być wyższa od 

napięcia powierzchniowego wykorzystywanego pokrycia. Dzięki 

aktywacji plazmowej uzyskiwane wartości energii powierzch-

niowej nierzadko osiągają poziom 72 mN/m. Podłoża wykorzy-

stywane do produkcji elektronicznych obwodów drukowanych 

częściowo przewodzą prąd. Dotąd oznaczało to, że niemożliwe 

było wykorzystanie procesów zachodzących pod ciśnieniem 

atmosferycznym na takich płytkach, gdyż jakakolwiek metoda 

obróbki wstępnej, która by niosła za sobą ryzyko wprowadzenia 

potencjału elektrycznego, prowadziła do zniszczenia układu 

i komponentów.

Właśnie dla tego typu aplikacji elektronicznych zastosowano 

strumień plazmy pracujący z zerowym napięciem wyjściowym. 

Ta unikatowa funkcja obróbki plazmowej otwiera nowe możli-

wości dla szerokiego zakresu aplikacji przemysłowych.

Ekologia 
Troska o poszukiwanie ekologicznych rozwiązań zdominowała 

niemal wszystkie dyskusje dotyczące przemysłu. Zmiany rozpo-

czynają się nie od międzynarodowych korporacji, a od rozwiązań 

wdrażanych na niewielką skalę przez firmy rodzinne.

W procesach produkcyjnych coraz częściej odchodzi się od 

korzystania z  substancji na bazie rozpuszczalników chemicz-

nych. Nie tylko są one szkodliwe dla środowiska, ale dodat-

kowo używanie reaktywnych substancji chemicznych wiąże się 

ze znacznymi kosztami dodatkowymi za czyszczenie, mate-

riał i wywóz odpadów. Inne czynniki, takie jak czas do otwarcia, 

okres trwałości po otwarciu i  warunki przechowywania, jak 

również czystość miejsca pracy muszą być ciągle monitorowane. 

Roczne koszty utrzymania takiego stanowiska mogą osiągać 

niebotyczne wartości. Jest w tym jednak jedna ważna zaleta – 

zazwyczaj pokrycie płytki takimi substancjami, czy to klejami, czy 

lakierami, nie wymaga dodatkowych działań. Plazma atmosfe-

ryczna stanowi doskonałą alternatywę dla mokrej chemii, spra-

wiając, że cały proces staje się przyjazny środowisku, bezpieczny 

dla operatorów i przede wszystkim tani. Cała technologia nie 

PLAZMA W PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Nie tylko do aktywacji powierzchni

Plazma na stałe zadomowiła się we współczesnej technologii. Poza badaniami dotyczącymi wszech-
świata wykorzystywana jest też w nieco bardziej przyziemnych dziedzinach życia. A gdzie w branży 
przetwórstwa tworzyw sztucznych znajduje ona zastosowanie?

Mia Walasek
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Plazma jest stanem skupienia, który nie występuje naturalnie na Ziemi, można ją jednak z Ziemi obserwować, 
ponieważ w szczególnych warunkach jest widoczna w okolicach podbiegunowych w formie zorzy polarnej. 
W 1995 roku firma Plasmatreat stworzyła system uzyskiwania plazmy w ciśnieniu atmosferycznym. Pozwoliło to na 
korzystanie z tej technologii bezpośrednio przy linii produkcyjnej, co zrewolucjonizowało przemysł, ponieważ jest 
to metoda przyjazna środowisku – w przeciwieństwie do stosowania różnego rodzaju rozwiązań chemicznych.

wymaga niczego więcej poza sprężonym powietrzem, które jest 

tutaj gazem procesowym oraz energii elektrycznej. Zapobiega to 

emisji lotnych związków organicznych podczas produkcji.

Procesy stosujące plazmę
Obróbka
Obróbka plazmowa służy do zmiany właściwości powierzch-

niowych szerokiej gamy materiałów, aby ułatwić ich łączenie, 

klejenie i malowanie. Dzięki poddaniu działaniu plazmy danego 

elementu, czyścimy go, jak i  aktywujemy jego powierzchnię, 

poprawiając charakterystykę przyczepności. Obróbkę plazmową 

można przeprowadzić w komorze. Najpierw wypompowywane 

jest powietrze, by następnie wprowadzić pod niskim ciśnieniem 

gaz i dodać energii w postaci energii elektrycznej. Co ważne, 

obróbka plazmowa jest w  istocie procesem niskotemperatu-

rowym, dzięki czemu możliwe jest jej zastosowanie do mate-

riałów wrażliwych na ciepło. Obróbka plazmowa tworzyw sztucz-

nych powoduje zwiększenie zwilżalności powierzchni, poprawia 

charakterystykę drukowania i  klejenia, stosuje się ją także na 

powłoki o niskim współczynniku tarcia na uszczelkach i  orin-

gach. Urządzenia do obróbki plazmowej i procesy plazmowej 

obróbki powierzchni są wykorzystywane do poprawy adhezji 

szerokiej gamy wewnętrznych i zewnętrznych części samocho-

dowych bez problemów z ciepłem, które mogą być typowe dla 

urządzeń do obróbki płomieniowej.

Czyszczenie
Czyszczenie plazmowe jest sprawdzoną, skuteczną, 

ekonomiczną i  – co ważne - bezpieczną dla środowiska 

metodą obróbki powierzchni. Eliminuje naturalne i techniczne 

oleje oraz smary w skali nano. Czyści do 6 razy skuteczniej 

w porównaniu z tradycyjnymi metodami czyszczenia na mokro 

– włącznie z  czyszczeniem rozpuszczalnikami. Czyszczenie 

plazmowe wytwarza nieskazitelną powierzchnię, gotową do 

klejenia lub do dalszej obróbki, i to bez jakichkolwiek szkodli-

wych odpadów. Światło ultrafioletowe generowane w plazmie 

jest bardzo skuteczne w  rozbijaniu większości organicz-

nych wiązań zanieczyszczeń powierzchniowych: olejów 

i  tłuszczy. Drugie działanie czyszczące wykonuje energe-

tyczny tlen. Ładunki te reagują z zanieczyszczeniami organicz-

nymi, tworząc głównie wodę i dwutlenek węgla, które podczas 

procesu są stale usuwane (wypompowywane) z komory. Jeżeli 

dana część przeznaczona do czyszczenia plazmą składa się 

z  łatwo utlenianych materiałów, takich jak srebro lub miedź, 

stosuje się wtedy gazy obojętne (na przykład argon lub 

hel). Aktywowane plazmowo atomy i  jony zachowują się jak 

„piaskowanie molekularne” i mogą rozkładać zanieczyszczenia 

organiczne. Zanieczyszczenia te są ponownie odparowywane 

i usuwane z komory. Czyszczenie plazmowe odpowiednie jest 

dla przygotowania metalowych powierzchni, tworzyw i elasto-

merów, a także szkła i ceramiki. 

fot. Pixabay
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Powlekanie
Powlekanie plazmowe polega na nanoszeniu cienkiej (w skali 

nano) warstwy polimeru na całą powierzchnię przedmiotu 

umieszczonego w  plazmie. Proces powlekania plazmowego 

zajmuje tylko kilka minut. Wytworzona powłoka ma zazwy-

czaj mniej niż setna część grubości ludzkiego włosa. Jest 

bezbarwna, bezwonna i nie wpływa w żaden sposób na wygląd 

ani dotyk materiału. Jest to również powłoka trwała, związana 

z powierzchnią materiału w skali atomowej. Powlekanie jest jedną 

z  najbardziej ekscytujących dziedzin technologii plazmowej, 

oferując ogromny potencjał do poprawy funkcji i wartości mate-

riału dla szerokiego zakresu zastosowań. Dostarcza dwie główne 

możliwe właściwości powierzchni: całkowicie odpychającą 

ciecz (np. wodę/olej) lub wręcz przeciwnie: w pełni zwilżalną. 

Ciekłe monomery wprowadza się wraz z  gazem do komory 

próżniowej. Monomery to małe cząsteczki, które w odpowied-

nich warunkach łączą się ze sobą, tworząc polimery. Działanie 

plazmy umożliwia stworzenie takich odpowiednich warunków 

na powierzchni materiału, aby łączenie mogło nastąpić szybko 

i sprawnie. Stosuje się różne monomery, w zależności od tego, 

czy powierzchnia ma być trwale hydrofobowa czy hydrofilowa. 

Cięcie
Cięcie plazmowe zaliczane jest do metod cięcia termicznego. 

Wykorzystuje jako źródło ciepła strumień plazmy jarzący się między 

elektrodą a materiałem obrabianym. Proces ten można prowa-

dzić ręcznie lub w  sposób zautomatyzowany na obrabiarkach 

sterowanych numerycznie lub z wykorzystaniem robotów prze-

mysłowych. Plazma jest silnie zjonizowanym gazem wyrzucanym 

w formie wiązki z dyszy plazmowej z prędkością zbliżoną do pręd-

kości dźwięku. Temperatura strumienia plazmy zależy od natę-

żenia prądu elektrycznego, a także rodzaju gazu plazmotwórczego 

i wynosi od 10 000 do 20 000°C. Niektóre źródła literaturowe jako 

górną granicę temperatury plazmy podają około 30 000°C. Plazma 

jako zjonizowana materia jest elektrycznie obojętna, pomimo że 

składa się z naładowanych i obojętnych cząstek elementarnych. 

Wyróżnia się plazmę powstałą w plazmotronach, tak zwaną zimną, 

którą wykorzystuje się w technologii cięcia, a także plazmę wyso-

kotemperaturową (gorącą) wytwarzaną podczas reakcji termoją-

drowych. W odróżnieniu od plazmy zimnej jonizacja jąder atomo-

wych w plazmie gorącej jest całkowita. Przepływ prądu w plazmie 

wyzwala następujące rodzaje zjawisk: „czarny prąd” przejawiający 

się brakiem emisji światła widzialnego, przepływ jarzeniowy, a także 

łuk elektryczny. Wymienione zjawiska wyzwalają się kolejno przez 

zwiększające się natężenie prądu elektrycznego.

Wytrawianie 
Mówiąc najprościej, wytrawianie plazmowe lub na sucho 

jest procesem trawienia przeprowadzanym z wykorzystaniem 

plazmy zamiast płynnego odczynnika do wytrawiania.

Proces ten w dużej mierze przypomina rozpylanie. Nie trzeba 

w nim tak naprawdę nakładać warstwy, ale raczej w tym samym 

czasie wytrawić powierzchnię materiału. Głównym wyzwaniem 

związanym z wytrawianiem plazmowym jest wytworzenie odpo-

wiedniego typu plazmy gdzieś pomiędzy elektrodą a płytką wyma-

gającą wytrawienia. Gdy zostanie to zrobione prawidłowo, płytka 

od razu zostanie wytrawiona. Aby do tego doszło w komorze 

ciśnieniowej musi występować ciśnienie mniejsze niż 100 Pa. 

Do jonizacji dochodzi tylko w  przypadku jarzenia. Wywołane 

w  ten sposób wzbudzenie pochodzi od zewnętrznego źródła, 

które może zapewnić moc sięgającą 30 kW i częstotliwość od 

50 Hz (DC) do 5–10 Hz (pulsujący prąd stały) oraz częstotliwość 

radiową i mikrofalową (MHz–GHz). Proces wytrawiania plazmo-

wego można podzielić na dwa rodzaje: pierwszy z nich to wytra-

wianie plazmą mikrofalową, w ramach którego wykorzystywane 

jest wzbudzenie o częstotliwości mikrofalowej, która kształtuje się 

między zakresami MHz i GHz. Drugi rodzaj to wytrawianie plazmą 

wodorową, które jest wariacją procesu wytrawiania plazmowego, 

obejmującą wykorzystanie gazu jako plazmy. Oba procesy są 

obecnie wykorzystywane do przetwarzania materiałów półprze-

wodnikowych, stosowanych w produkcji elektroniki.

Fluorowanie plazmowe
Dzięki fluorowaniu plazmowemu możliwe jest nadanie właści-

wości barierowych np. pojemnikowi z  tworzywa sztucznego, 

dzięki czemu może być stosowany jako opakowanie chemika-

liów, np. agrochemikaliów, dając większą odporność na kontakt 

z takimi produktami, zmiany temperatury i ciśnienia oraz unikanie 

przenikania pary wodnej i tlenu. Wszystko to sprawia, że  opako-

wanie nadal w 100% nadaje się do recyklingu, a proces produk-

cyjny jest przyjazny dla środowiska. Fluoryzacja plazmowa 

łączy zalety recyklingu opakowań monomateriałowych z zale-

tami pojemników o  właściwościach barierowych, które, choć 

niezbędne w przypadku niektórych produktów, stanowią nowe 

wyzwania dla recyklingu. 

Aktywacja powierzchni
Plazmowa aktywacja skutecznie zmienia powierzchnię poli-

meru poprzez przyłączenie do niego polarnych (w tym przypadku: 

zawierających tlen) grup chemicznych. Wiele polimerów, w szcze-

gólności poliolefiny – PE i PP, są chemicznie obojętne i nie mogą 

się łatwo łączyć z innymi materiałami, wykazując słabą przyczep-

ność z atramentami, farbami i klejami. Powodem tego jest brak 

polarnych i reaktywnych grup funkcyjnych w ich strukturze.

Plazmowa aktywacja powierzchni sprawia, że wiele polimerów 

jest podatnych na działanie środków wiążących i powłok. Zazwy-

czaj jako gaz procesowy używany jest tlen, jednak wiele aktywacji 

można również przeprowadzić wyłącznie za pomocą otaczają-

cego powietrza. Elementy poddane obróbce plazmowej, pozo-

stają aktywne przez kilka minut do kilku miesięcy, w zależności 

od konkretnego materiału, który został poddany obróbce. Na 

przykład polipropylen może być aktywny nawet do kilku tygodni 

po zabiegu. Promieniowanie UV i aktywne formy tlenu z plazmy 

usuwają środki oddzielające, silikony i oleje z powierzchni. Są 
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one wypompowywane przez system próżniowy. Aktywne formy 

tlenu (rodniki) z plazmy łączą się z aktywnymi powierzchniami 

na całym materiale, tworząc powierzchnię, która jest wysoce 

„aktywna” dla środków wiążących. Aktywacja powierzchni 

plazmy jest odpowiednia dla:

– popularnych tworzyw sztucznych i gumy,

– medycznych tworzyw sztucznych,

– tworzyw sztucznych do elektroniki,

– części samochodowych,

– komponentów lotniczych.

Wyróżnia się:

– aktywację plazmą niskociśnieniową – na powierzchni two-

rzywa powstaje polimer, który pozostaje nawet na kilka mie-

sięcy. Jest to najbardziej uniwersalna technologia aktywacji. 

Można nią obrobić prawie każde tworzywo, w tym nawet PTFE. 

Powierzchnia jest aktywowania na głębokość kilku mikronów. 

Istotną cechą jest brak naruszenia estetyki powierzchni. Zasada 

działania: trawienie powierzchni silnie wzbudzonym, ale rozrze-

dzonym gazem. Najpopularniejsze jest trawienie tlenem, ale 

można użyć też innych gazów. Istotna jest wielkość komory pla-

zmującej, gdyż jest to proces wsadowy. Elementy obrabia się na 

całej powierzchni, razem z częściami wewnętrznymi i ukrytymi. 

– aktywację plazmą atmosferyczną – koncepcyjnie podobna do 

koronowania. Tlen atmosferyczny zawarty w powietrzu jest 

przepuszczany przez silnie wzbudzające elektrody. Wzbu-

dzony gaz aktywuje powierzchnię skutecznie i  stosunkowo 

trwale. Proces może być kontrolowany i jest powtarzalny. To 

estetyczna metoda – powierzchnia pozostaje czysta i  nie-

naruszona, a efekt nie zanika nawet po kilku dniach. Wyma-

gana jest jednak pewna automatyzacja – ręczne przesuwanie 

przedmiotów pod strumieniem plazmy jest niebezpieczne dla 

człowieka oraz może grozić przegrzaniem powierzchni two-

rzywa. Zastosowanie: polifenole, poliwęglan, plexi i poliamidy.

Plazmowe technologie do aktywacji 
powierzchni tworzyw sztucznych

Plazmowe metody obróbki powierzchni są już z  powodze-

niem stosowane w przemyśle. Jednak ze względu na rozsze-

rzające się możliwości wykorzystania obróbki plazmowej oraz na 

konieczność obniżania kosztów procesu, stale prowadzone są 

intensywne prace badawcze nad nowymi metodami generacji 

i wykorzystania plazmy.

Dostępne na rynku technologie – przykłady
Aktywacja powierzchni za pomocą plazmy Openair jest szcze-

gólnie skuteczna w przypadku materiałów niepolarnych, takich 

jak tworzywa sztuczne składające się z  długołańcuchowych 

polimerów. Takie niespolaryzowane powierzchnie są trudne do 

http://plazma.info.pl
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klejenia i powlekania. Ponieważ energia plazmy selektywnie mody-

fikuje napięcie powierzchniowe, materiały te można łatwo prze-

twarzać i wytwarzać nowe kombinacje materiałów, jak w procesie 

klejenia. Aktywacja plazmowa Openair zapewnia szczególnie 

wydajną modyfikację powierzchni tworzyw sztucznych, metali, 

tekstyliów, szkła, materiałów pochodzących z recyklingu i mate-

riałów kompozytowych. Energia powierzchniowa jest zwiększana 

przez aktywację plazmą i osiągana selektywnie, dokładnie tam, 

gdzie jest potrzebna. Rezultatem jest wyraźnie lepsza zdolność 

zwilżania powierzchni. Zalety aktywacji plazmą Openair:

– wysoka szybkość procesu i bezpieczeństwo,

– duże okno procesowe dzięki jednorodnemu strumieniowi 

plazmy,

– ekonomiczna, przyjazna dla środowiska modyfikacja 

powierzchni,

– obróbka wstępna bez efektu korony, brak kontaktu materiału 

z wysokim napięciem,

– sterowana robotem, integracja w linii produkcyjnej.

Z kolei duńska firma Vetaphone, wynalazca procesu Corona, 

opracował metodę obróbki powierzchni iPlasma. Przez wiele 

lat Corona, czyli wyładowanie elektryczne przeprowadzone 

nad materiałem w powietrzu atmosferycznym, była najbardziej 

wydajnym i opłacalnym sposobem aktywacji powierzchni poli-

merów, a w ponad 95% przypadków nadal nim jest.

Jednak wraz z pojawieniem się w ostatnim czasie bardziej 

złożonych i wyrafinowanych podłoży plastikowych, te ostatnie 

5% ma specjalne potrzeby, trudne do spełnienia lub możliwe do 

zrealizowania w kosztowny sposób, często wymagający zasto-

sowania szkodliwych składników. Wówczas rozwiązaniem może 

być oferowany przez Vetaphone proces plazmowania, czyli wyła-

dowanie koronowe w kontrolowanej atmosferze azotu, precy-

zyjnie dostrojonej do potrzeb danego materiału i efektów, jakie 

chcemy uzyskać poprzez zastosowanie odpowiedniego jej 

składu i ewentualnie dodanie niewielkich domieszek gazów do 

wszczepiania molekuł. Stąd dobór tej technologii poprzedzony 

jest zawsze testami w laboratorium Vetaphone w Danii i opraco-

waniem receptury optymalnej dla danego procesu.

Przykładowym zastosowaniem tej technologii jest aktywacja 

folii BOPP, która nie była aktywowana na etapie ekstruzji to 

takiego poziomu dyn, że z powodzeniem można zadrukować 

ją farbami wodnymi bez uprzedniego zastosowania primera. 

Mimo że próg inwestycyjny jest znacznie wyższy niż w wypadku 

Corony, iPlasmy, to proces opłacalny i przyjazny dla środowiska 

i stanowi alternatywę dla stosowania szkodliwych składników. 

Dzięki temu iPlasma może oferować inną funkcjonalność niż 

Corona oraz zapewnia szereg specjalnych właściwości materiału 

po obróbce i pełną kontrolę nad efektem końcowym. 

Plasmajet (zarejestrowany znak towarowy AFS) wytwarza 

plazmę bez próżni. Generowana przez wysokie napięcie w połą-

czeniu z dowolnym gazem procesowym, jest wydmuchiwana 

z urządzenia i jest pozbawiona potencjału. Służy do modyfikacji 

powierzchni. Gdy plazma styka się z powierzchnią z tworzywa 

sztucznego, zwiększa się zwilżalność. Powierzchnie meta-

lowe można skutecznie czyścić, możliwe jest również spawanie 

arkuszy tworzyw sztucznych. Zalety tego procesu to: 

– proces pod ciśnieniem atmosferycznym, technologia próż-

niowa nie jest wymagana, 

– ekstremalnie niskie koszty eksploatacji (zużycie energii na 

dyszę ok. 500 W),

– bardzo bezpieczny i czysty proces w porównaniu z systemami 

obróbki płomieniowej, 

– bezpotencjałowa wiązka plazmy, dzięki czemu materiały prze-

wodzące mogą być obrabiane bez żadnych problemów,

– dobra operatywność dysz plazmowych, zarówno pojedynczo, 

jak i w grupach do złożonych zastosowań,

– oddzielne monitorowanie funkcji każdej dyszy plazmowej. 

System PlasmaJet zawsze składa się z generatora wysokiego 

napięcia i dyszy plazmowej. Wewnątrz dyszy plazmowej plazma 

jest generowana przez wyładowanie wysokiego napięcia między 

dwiema elektrodami. Gaz procesowy opływa elektrody, gdzie 

staje się plazmą i dzięki swojemu przepływowi wydostaje się przez 

dyszę na zewnątrz. Nazywa się to zdalną plazmą, a tanim gazem 

procesowym jest powietrze. Już dzięki temu można osiągnąć 

dobre wyniki. Wybierając odpowiednią dyszę wylotową, można 

również obrabiać trudno dostępne geometrie detali. Niewielka 

waga dyszy plazmowej oraz elastyczne zasilanie gazem i energią 

sprawiają, że PlasmaJet ma uniwersalne zastosowanie.

Firma APJeT zajmująca się zaawansowaną technologią stosuje 

obecnie proces plazmy powietrznej do obróbki powierzchni 

części z tworzyw sztucznych przed znakowaniem lub etykieto-

Aktywacja powierzchni przeprowadzana jest głównie 
z powodów ekonomicznych. Tworzywa łatwiejsze np. do 
klejenia (ABS, poliwęglan) są drogie. Znacznie niższą cenę 
mają poliolefiny, które są jednak trudno sklejalne. Dzięki 
aktywowaniu powierzchni niwelujemy trudności w klejeniu. 
Raczej bardziej opłacany jest zakup urządzenia do aktywacji 
niż kupowanie drogich surowców. Z tego właśnie powodu 
aktywacja powierzchni odgrywa kluczową rolę w przemyśle 
w przygotowywaniu powierzchni tworzyw sztucznych.

fot. Freepik
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waniem. Technika zimnej plazmy eliminuje potrzebę stosowania 

ciepła i chemikaliów w celu zwiększenia zwilżalności i przyczep-

ności podłoży, jednocześnie zmniejszając zagrożenia bezpie-

czeństwa, wpływ na środowisko i degradację materiałów.

Technologia jest kompatybilna z  wieloma rodzajami poli-

merów, w tym z HDPE, PVC, PP i PE. Plazma jest generowana 

przy ciśnieniu atmosferycznym i przemysłowych prędkościach 

linii przy użyciu niedrogich gazów. Systemy plazmowe są tak 

zaprojektowane, aby powodować silne reakcje chemiczne 

na powierzchni bez zmiany wytrzymałości nasypowej lub 

innych pożądanych właściwości materiału. Zmieniając 

napięcie powierzchniowe podłoża z  tworzywa sztucznego, 

proces plazmowy sprawia, że   staje się on hydrofilowy, zwięk-

szając zwilżalność i zwiększając przyczepność, umożliwiając 

łatwiejsze wchłanianie atramentów i barwników na bazie wody 

i  wiązanie się z  podłożem. Firma APJeT nawiązała ostatnio 

współpracę ze światowym producentem kanałów infrastruktu-

ralnych w celu testowania na skalę komercyjną swojej techno-

logii plazmowej. 

Technologia ULS to obróbka plazmowa pod ciśnieniem atmos-

ferycznym, która łączy aktywację powierzchni i  czyszczenie, 

skuteczne na wielu różnych materiałach. Wraz z  rozwojem tej 

metody przez firmę AcXys Technologies, plazma atmosferyczna 

stała się najlepszym rozwiązaniem problemów z brakiem adhe-

zyjności w procesach klejenia i powlekania.

Dzięki dużej mocy maksymalnej generatora (1200 W) możliwe 

jest przeprowadzenie obróbki powierzchni z prędkością nawet 

do 300 mm/s. Ponadto możliwość wyposażenia jednego gene-

ratora ULS w  trzy niezależnie sterowane dysze plazmujące 

pozwala na obsłużenie trzech linii produkcyjnych jednocześnie, 

co znacznie redukuje koszty zakupu i utrzymania. Kompaktowa 

konstrukcja systemu AcXys ULS umożliwia bezproblemową inte-

grację urządzenia w istniejącą już linię produkcyjną.

Zdaniem Stanisława Gołębiewskiego, inżyniera aplikacyj-

nego w  firmie Sygnis S.A., który zajmuje się wieloetapowym 

procesem integracji systemów ULS na istniejących już liniach 

produkcyjnych automotive, opakowań żywności oraz rur 

z tworzyw sztucznych, klienci doceniają to rozwiązanie za beza-

waryjność, łatwość w korelowaniu z resztą aparatury obecnej 

na linii, możliwość zarządzania parametrami procesu z poziomu 

wyświetlacza (m.in. moc, przepływ gazu procesowego), a także 

niskie koszty eksploatacyjne.

Urządzenia plazmowe dostępne  
na rynku – przykłady

Systemy plazmowe od Henniker
Zaawansowane systemy plazmowej obróbki powierzchni 

firmy Henniker są wyposażone w  wielkoformatowe komory 

próżniowe wraz z  wieloma zaawansowanymi funkcjami, 

a  wszystko to z  niezawodnością sterowania PLC sterowa-

nego recepturami. Są to konfigurowalne narzędzia, które są 

wystarczająco solidne do niezawodnego, powtarzalnego prze-

twarzania przemysłowego, a  jednocześnie wystarczająco 

elastyczne, aby prowadzić badania i rozwój najnowocześniej-

szych procesów plazmowych.

Systemy plazmowe NEBULA są używane do czyszczenia, 

poprawy przyczepności i  zwiększania zwilżania powierzchni 

poprzez aktywację powierzchni plazmą. Obróbka może być 

przeprowadzona zarówno na metalach, polimerach, kompo-

zytach, szkle i ceramice. Przy pojemnościach komory od 50 l 

do 150 l,   każdy przyrząd może być skonfigurowany z wieloma 

częściami/elektrodami do montażu poziomego lub pionowego. 

Dodatkowo, wysokowydajny obrotowy mechanizm bębnowy 

może być wybrany do obróbki, np. dużej liczby małych części. 

Unikalną cechą każdego systemu NEBULA jest dodanie opcjo-

nalnego wlotu dozującego monomer. Jest to w  pełni zauto-

matyzowane urządzenie do wprowadzania szerokiej gamy 

ciekłych monomerów do wytwarzania trwale funkcjonalizowa-

nych powierzchni poprzez polimeryzację plazmową, co znacznie 

rozszerza zakres możliwości obróbki powierzchni plazmowej 

w jednej maszynie.

PlasmaTEC-X od Tantec
System do obróbki plazmą atmosferyczną PlasmaTEC-X 

firmy Tantec jest oparty na koncepcji wyładowań plazmowych 

w powietrzu atmosferycznym, do których dochodzi w wyniku 

zastosowania prądu stałego pod wysokim napięciem. Wszech-

stronność tego zespołu pozwala stosować go w  całkowicie 

zintegrowanych komórkach robota, jako samodzielny zespół 

lub w większości linii produkcyjnych. Aby zapewnić prawidłowe 

wyładowania plazmowe z dyszy wylotowej, sprężone powietrze 

musi mieścić się w określonym poziomie ciśnienia i objętości, 

a nowy układ AirTEC, który jest wbudowany w system Plasma-

TEC-X, zapewnia stały i nieprzerwany przepływ do dyszy wylo-

towej. Dzięki układowi AirTEC generator plazmy automatycznie 

dostosowuje przepływ powietrza dyszy wylotowej, niezależnie 

od długości kabla/węża. W ofercie znajduje się system oparty 

na połączeniu łańcuchowym, w  którym dowolną kombinacją 

1–8 generatorów plazmy PlasmaTEC-X można sterować za 

pomocą jednej jednostki sterującej – jednostki PlasmaREMOTE 

z interfejsem HMI. Jednostki mogą być sterowane indywidualnie 

za pomocą konwencjonalnego systemu przekaźnikowego lub 

z poziomu interfejsu cyfrowego jako grupa, z wykorzystaniem 

tego samego sygnału głównego.

Najnowszą funkcją, która jest teraz dostępna w ofercie, jest 

„niski przepływ powietrza w  trybie gotowości”. Za pośrednic-

twem interfejsu HMI operator może ustawić przepływ powietrza 

w trybie gotowości, aby uniknąć przyciągania kurzu do głowicy 

wyładowczej.

Rubin Eco od Eckert
Przecinarka do cięcia plazmowego (grubość cięcia do do 

30 mm) Rubin Eco została stworzona z myślą o małych i śred-

nich przedsiębiorstwach. Jest to urządzenie, którego najważniej-
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szymi cechami są: zoptymalizowana konstrukcja, ergonomiczna 

obsługa oraz niski koszt eksploatacji.

Innowacyjną zaletą maszyny Rubin Eco jest możliwość rozbu-

dowy wraz ze wzrostem potrzeb klienta. Rubin Eco może zostać 

doposażony w  mocniejszy agregat plazmowy, zwiększony 

obszar roboczy, dodatkowy palnik tlenowy oraz stół z systemem 

odciągowym, zmieniając się w pełni funkcjonalną przecinarkę 

Rubin HD. Rubin ECO jest urządzeniem zrobotyzowanym auto-

matycznie sterowanym, programowalnym, wielozadaniowym 

i  stacjonarnym o co najmniej 3 stopniach swobody, posiada-

jącym właściwości manipulacyjne i lokomocyjne dla zastosowań 

przemysłowych. Support plazmowy pozwala na pełne wykorzy-

stanie palnika plazmowego. Oprócz klasycznego cięcia, istnieje 

możliwość trasowania przy użyciu argonu.

Zastosowanie stołu wodnego w  technologii cięcia plazmo-

wego ma korzystny wpływ na ograniczenie odkształceń wyci-

nanych elementów, redukcję poziomu hałasu i poprawę jakości 

krawędzi wycinanego elementu. Maksymalne uproszczenie 

konstrukcji zostało zrekompensowane doborem najlepszych 

komponentów. 

Maszyny KOLZER do powlekania plazmą
KOLZER MK34 PVD 2.0 to nowa technologia w  ramach 

KOLZER. Firma stworzyła niezwykle wydajne maszyny o zmniej-

szonej przestrzeni produkcyjnej. System może wygenerować 

dowolny kolor PVD 2.0 i  powlekać dowolny materiał meta-

lowy, tworzywowy i  szklany. KOLZER MK34 może pomieścić 

do 4 źródeł MS PVD 2.0, a  próżnia jest uzyskiwana w  zale-

dwie 4 minuty. Aktywacja powierzchni plazmą Ultra przyspiesza 

przygotowanie powierzchni, czyniąc maszynę superszybką 

i wydajną. W próżni maszyna może uruchomić energetyczną 

atomizację metalu, która tworzy gęstą powłokę na dowolnym 

elemencie o różnym kształcie lub geometrii i zapewnia równo-

mierne pokrycie. Nowa maszyna PVD Kolzer MK34 pozwala na 

uzyskanie szerokiej gamy eleganckich i aktualnych odcieni meta-

licznych kolorów. Dzięki optymalizacji procesów i  systemowi 

podwójnych drzwi jest to odpowiednia maszyna do równocze-

snego załadunku i rozładunku. 

Maszyny Kolzer z  serii MK gwarantują wysoką wydajność, 

szybki czas cyklu i  wysoką produktywność, odpowiednie do 

integracji linii produkcyjnych OEM.

Podsumowanie
Przed producentami pojawiają się nowe wyzwania. W dobie 

wzrastających wymogów jakościowych przy ciągłym dążeniu do 

redukcji kosztów produkcji, na ratunek przychodzi technologia 

plazmowa opracowana prawie trzydzieści lat temu i która z roku 

na rok coraz bardziej zyskuje na popularności.

Technologia plazmy atmosferycznej coraz częściej znaj-

duje zastosowanie w nowych procesach produkcyjnych, jak 

również w  już istniejących liniach technologicznych. Stosuje 

ją wiele branż, zajmujących się produkcją elektroniki – także 

przemysł samochodowy. Technologia ta doskonale sprawdza 

się w  powlekaniu, aktywacji oraz czyszczeniu powierzchni 

tworzywowych, wykonanych z kompozytu czy nawet niektó-

rych powierzchni metalowych. Świetnie radzi sobie także ze 

szkłem czy materiałami pochodzącymi z  recyklingu. Rozwią-

zanie plazmowe w ciągu kilku sekund wykonuje trzy operacje 

jednocześnie: przeprowadza dokładne czyszczenie, elimi-

nuje wyładowania elektrostatyczne i  aktywuje powierzchnię. 

Szybszy czas przeprowadzenia całego procesu to mniejsze 

zużycie energii. To również zapewnienie stabilnej i długotrwałej 

ochrony powierzchni, nawet przy znacznym obciążeniu. A więc 

potrójny zysk w  porównaniu do konwencjonalnych metod 

obróbki wstępnej.

Nie jest to zupełnie nowe rozwiązanie, ale nie funkcjonuje ono 

jeszcze w takiej skali, w  jakiej ma potencjał. Z każdym rokiem 

będzie się rozwijać i  trafiać do nowych branż potrzebujących 

coraz doskonalszych jakościowo urządzeń. A każda zaawanso-

wana technologia prędzej czy później staje się „commodity”. I

Literatura:

1. https://glowny-mechanik.pl/2019/10/23/zwrot-w-przyszlosc-plazma-

zamiast-chemii/

2. https://plasmatreatment.co.uk/pt/plasma-treatments

3. https://elektronikab2b.pl/technika/31658-plazma-atmosferyczna-zwiastunem-

przyszlosci

4. https://www.henniker-plasma.pl/technologia-plazmowa

5. http://plusuj.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=351:n

owatorskie-urzadzenia-do-generacji-plazmy-i-ich-zastosowania&catid

=35&Itemid=131

6. https://tantec.pl/system-do-obrobki-plazma-atmosferyczna-plasmatec-x/

7. https://dlaprodukcji.pl/ciecie-plazmowe-charakterystyka-i-zastosowanie/

8. https://scroll.morele.net/technologia/czwarty-stan-skupienia-plazma/

9. https://eckert.com.pl/aktualnosci/komplet-technologii-ciecia.html

10. https://eckert-cutting.com

11. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0257897220303716

12. https://knowledge.ulprospector.com/5708/pe-plastic-surface-plasma-

processing/

13. https://alcion.com/en/plasma-fluorination-revolution-of-plastic-packaging-

manufacturing-industry/

14. https://www.knuth.com/en/machines/plasma-cutting-machines

15. https://www.kolzer.com/pl/kolzer/news

16. http://proxima-adhesives.pl/uploaded/file/Newsletter_2018.12.003.pdf

17. https://www.rycobel.com/optimization/surface-treatment/atmospheric-

plasma/surface-activation

18. https://www.afs.biz/en/products/der-plasmajet/

19. https://www.plasticstoday.com/materials/air-plasma-technology-applied-

surface-treatment-plastics

20. https://www.acxys.com/discover-with-acxys-technologies-how-to-use-

atmospheric-plasma-technology-for-folding-gluing-processes/

21. https://www.vetaphone.com/wp-content/uploads/2019/05/Vetaphone_

iPlasma_ENG.pdf



54  PlastNews 12’2022 55  PlastNews 12’2022

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych Artykuł promocyjny

TAMPOTECHNIKA Sp. z o.o. I ul. Kleszczowa 17B I 02-485 Warszawa
tel.: (22) 863 57 13 I info@tampotechnika.pl I tampotechnika.pl
elektrostatyka.com I aktywacjapowierzchni.pl I youtube.com/user/tampotechnika/

Aby potwierdzić potrzebę aktywacji powierzchni, konieczne 

jest określenie energii powierzchniowej podłoża. TAMPO-

TECHNIKA oferuje testery do określania energii powierzch-

niowej rozmaitych materiałów i  czystości powierzchni. Jeżeli 

kreska narysowana testerem straci swój kształt, energia 

powierzchniowa podłoża jest niższa, niż napięcie powierzch-

niowe cieczy testera i wymaga ono aktywacji.

Metody zwiększania energii powierzchniowej
Sposobem zwiększenia energii powierzchniowej jest oddziały-

wanie na powierzchnię tworzyw plazmą. Pod wpływem działania 

plazmy na powierzchni tworzywa powstają rodniki, cząsteczki 

zawierające niesparowane elektrony, które zapewniają zwilżal-

ność tworzywa.

Aktywacja płomieniowa
Aktywacja plazmą płomienia gazowego jest najczę-

ściej stosowaną metodą ze względu na wysoką skuteczność, 

niski koszt i duży obszar aktywacji. Plazma powstaje podczas 

spalania gazu palnego (propan-butan, 

gaz ziemny) z  nadmiarem powie-

trza. Kształt płomienia i  jego części 

aktywnej, a  także zużycie gazu zależą 

od konstrukcji palnika. Palniki posia-

dają automatyczne sterowanie (zapłon 

i kontrolę obecności płomienia) i osłony 

zabezpieczające przed pożarem lub 

poparzeniem obsługi. TAMPOTECH-

NIKA oferuje ręczne, półautoma-

tyczne i automatyczne rozwiązania do aktywacji płomieniowej 

– od palników ręcznych po stanowiska, w których palnik prze-

mieszcza się po zaprogramowanej trajektorii za pomocą robota 

przemysłowego.

Szczególnym przypadkiem wykorzystania technologii akty-

wacji płomieniowej jest metoda PYROSIL®, w  której do 

płomienia wprowadzamy zawiesinę krzemianów (precur-

sora), przez co efekt aktywacji zostaje radykalnie zwiększony. 

TAMPOTECHNIKA buduje urządzenia do tego typu aktywacji 

powierzchni z tworzyw sztucznych, szkła i metali, które mają być 

poddane lakierowaniu, drukowaniu, czy klejeniu.

Aktywacja plazmą atmosferyczną
Aktywacja plazmą wyładowania elektrycznego i  modyfikacja 

własności powierzchni za pomocą dyszy plazmy atmosferycznej 

to najbardziej zaawansowane technologie. Specjalizuje się w nich 

firma Tantec A/S, której urządzenia TAMPOTECHNIKA oferuje 

w Polsce. Charakteryzują się one dużą wydajnością, bezpieczeń-

stwem i łatwością obsługi. Można z powodzeniem integrować je 

w liniach produkcyjnych. Dodatek gazo-

wych lub ciekłych domieszek (precur-

sorów) pozwala na uzyskanie specjalnych 

właściwości powierzchni. Poza zapew-

nieniem znakomitej zwilżalności, można 

uzyskać np. własności barierowe, hydro-

fobowe, czy dielektryczne. Dysze plazmy 

atmosferycznej mogą być również wyko-

rzystane do czyszczenia wyrobów bez 

zastosowania rozcieńczalników. I

Wykorzystanie plazmy do aktywacji powierzchni 
z tworzyw sztucznych, szkła i metali

Częstym problemem przy wytwarzaniu produktów z  tworzyw sztucznych jest niewystarczająca 
adhezja pomiędzy farbą drukarską, lakierem, czy klejem a tworzywem. Ciecz nie zwilża podłoża, lecz 
tworzy krople. Wpływa to ujemnie na jakość wyrobu końcowego. Rozwiązaniem problemu jest aktywa-
cja podłoża, czyli podwyższenie jego energii powierzchniowej do poziomu odpowiednio przekraczają-
cego napięcie powierzchniowe stosowanej cieczy.

Maciej Tryburcy
TAMPOTECHNIKA

http://aktywacjapowierzchni.pl/testery-do-sprawdzania-energii-powierzchniowej-i-czystosci-powierzchni/
http://aktywacjapowierzchni.pl/testery-do-sprawdzania-energii-powierzchniowej-i-czystosci-powierzchni/
http://aktywacjapowierzchni.pl/metody-aktywacji-powierzchni/aktywacja-plomieniowa/
http://aktywacjapowierzchni.pl/pyrosil/
http://tampotechnika.pl
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Czym jest poduszka resztkowa?
Poduszka resztkowa to nic innego jak bufor tworzywa, które 

pozostaje przed ślimakiem po zakończonym procesie wtrysku 

i docisku (rys. 1). Jej obecność zapewnia dystans pomiędzy 

końcówką ślimaka a  głowicą cylindra. Poduszka reszt-

kowa przenosi wytworzone przez tłoki wtryskowe ciśnienie 

do wnętrza gniazda formującego, co zapewnia powtarzalną 

jakość części.

Wartość poduszki resztkowej jest wynikiem ustawionych para-

metrów procesu wtrysku i nie może ona być programowana jako 

parametr nastawny.

Jak wygląda ustawianie tego parametru w praktyce, gdzie nie 

jest to już tak oczywiste? Z jakiego powodu? Możemy wyróżnić 

dwie definicje poduszki resztkowej na wtryskarce w zależności 

od momentu jej rejestracji:

– pozycja ślimaka po zakończonej fazie docisku,

– najdalej wysunięta pozycja ślimaka.

Wartości dla obu wariantów poduszki mogą być takie same, 

ale nie muszą. Doświadczony technolog musi znać różnicę 

i  poprawnie interpretować wskazania maszyny wtryskowej. 

Pozostaje więc odpowiedzieć na pytanie, z czego mogą wynikać 

wspomniane przed chwilą różne wskazania?

Posłużę się pewnym przykładem, z którym zapewne spotka-

liście się przy ustawianiu parametrów procesu: jeżeli ustawię 

USTAWIANIE PARAMETRÓW PROCESU WTRYSKU  
TWORZYW SZTUCZNYCH CZ. 10

Poduszka resztkowa

Tym razem naszej analizie poddamy jeden z  ważniejszych parametrów wynikowych, jakim jest 
poduszka resztkowa. Co wpływa na jej zmienność? Jakie konsekwencje niesie ze sobą niestabilna 
poduszka resztkowa? Dlaczego jest ona tak istotna w naszym procesie? I w końcu, ile powinna wyno-
sić? To tylko kilka pytań, na które odpowiemy sobie w poniższym artykule.

Adam Sobczyński
Ascons

Rys. 1   Pozycje ślimaka: 1 – pozycja końcowa; 2 – wielkość poduszki 
resztkowej; 3 – punkt przełączenia na docisk; 4 – objętość 
dozowania (źródło: opr. własne)

Rys. 2   Nadzór parametru min. poduszki resztkowej oraz objętości przy 
końcu czasu docisku (źródło: opr. własne)
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malejące ciśnienie docisku (pomińmy tu wyjaśnienie powodów 

takiego ustawiania) to pozycja ślimaka będzie malała do 

pewnego momentu. Ściśliwość stopu tworzywa przy niskim 

ciśnieniu docisku może spowodować zmianę kierunku prze-

suwu ślimaka – będzie zwiększał swoją wartość. W  takim 

przypadku część maszyn zarejestruje minimalną wartość 

pozycji ślimaka, a część wtryskarek wskaże poduszkę reszt-

kową jako wartość pozycji ślimaka w  momencie zakoń-

czenia czasu docisku. Czyli pozycję większą niż osiągnięta 

pozycja minimalna. Coraz więcej wtryskarek rejestruje obie 

pozycje i pozwala je kontrolować, co ułatwia nam nadzór nad 

procesem (rys. 2)

Konsekwencje niestabilnej poduszki 
resztkowej

Jak już ustaliliśmy definicję parametru wynikowego poduszki 

resztkowej, to musimy się skupić na konsekwencjach, jakie 

niesie za sobą jej niestabilność.

Rys. 3   Przykład zmienności w rejestrowanym parametrze poduszki (źródło: opr. własne)

MASZYNY PRODUKCYJNE: 
■ Wtryskarki hydrauliczne
■ Wtryskarki szybkobieżne

AUTOMATYZACJA PROCESU 
■ Roboty trawersowe i manipulatory do wtryskarek
■ Roboty do maszyn rozdmuchowych
■ Uzbrajanie form, Etykietowanie detali (IML)
■ Linie transportu gotowych wyrobów
■ Podajniki wibracyjne
■ Testowanie wyrobów, testery szczelności opakowań
■ Systemy pakowania gotowych wyrobów
■ Automatyzacja – montaż automatyczny półproduktów

Feni Tech s.c.
ul. Rzemieślnicza 12
05-270 Marki k. Warszawy
 
512-567-464, 573-355-310
biuro@feni-tech.pl
www.feni-tech.pl

URUCHAMIAMY I USPRAWNIAMY 
PROCESY PRODUKCYJNE

http://www.feni-tech.pl
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– Niedolew. Niedolana wypraska to bardzo częsty powód pro-

blemów z niestabilną poduszką resztkową. Celem poduszki 

jest przeniesienie ciśnienia do wnętrza formy wtryskowej, co 

zapewnia nam omawiany parametr. Jeżeli nie przeniesiemy 

skutecznie tego ciśnienia do wnętrza formy, to detal będzie 

niekompletny i zwiększymy brakowość produkcji.

– Wciągi, zapady. Brak odpowiedniego ciśnienia w wyniku braku 

poduszki resztkowej spowoduje również problemy z zapadami 

czy wciągami na powierzchni części.

– Zmienna masa części. To kolejny problem, z jakim możemy się 

spotkać produkując z niestabilną poduszką. Jej wahania będą 

bezpośrednio wpływać na masę i tym samym na jakość wypraski.

Wahania poduszki resztkowej
Zmienność w każdym procesie jest naturalnym czynnikiem. 

Wahania poduszki resztkowej na wtryskarce nie stanowią w tym 

przypadku żadnego wyjątku (rys. 3). Wartość poduszki zależy 

m.in. od:

– Parametrów procesu wtrysku – zbyt niska prędkość wtrysku 

w początkowej fazie może utrudniać domknięcie pierścienia 

na zaworze zwrotnym. Zbyt duże przeciwciśnienie podczas 

dozowania może przesuwać pierścień końcówki ślimaka 

i również utrudnić domknięcie. W takim przypadku poduszka 

będzie wykazywać dużą zmienność.

– Przetwarzanego tworzywa – łatwo płynące tworzywa częściowo 

krystaliczne będą miały największe wahania poduszki resztkowej 

(np. PA, PE). Tworzywa amorficzne charakteryzują się mniejszymi 

wahaniami poduszki resztkowej (np. ABS, PC) (rys. 4).

– Sprawności maszyny – przetwarzanie tworzyw zbrojonych, 

np.  włóknem szklanym przyspiesza zużycie elementów 

w  układzie plastyfikacji. Wycieranie się końcówki ślimaka 

będzie powodowało powstawanie nieszczelności i zachwianie 

procesu, a tym samym poduszki resztkowej.

Duża czy mała?
Wartość poduszki resztkowej to bardzo często poruszany 

wątek podczas moich rozmów z technologami. Lata doświad-

czeń z ustawianiem procesu wtrysku pozwoliły wypracować mi 

argumenty, które chętnie Wam przedstawię.

Wartość poduszki resztkowej nie powinna być duża. Są ku 

temu następujące powody:

– Ściśliwość wtryskiwanego stopu ma wpływ na przekazanie 

ciśnienia do wnętrza formy wtryskowej. Jeżeli poduszka 

będzie zbyt duża, przekazanie ciśnienia do wnętrza formy 

będzie mało efektywne. Część ciśnienia będzie wytracona 

na ściskanie tworzywa, będącego poduszką resztkową. Na 

omawianą efektywność ma wpływ lepkość tworzyw, o której 

wcześniej wspominałem. Większa strata będzie występowała 

dla tworzyw o wysokiej lepkości.

– Duża poduszka resztkowa to większa ilość tworzywa w strefie, 

która jest intensywnie grzana. To może wpływać na degradację 

tworzywa w wyniku podwyższonej temperatury i dłuższego czasu 

oddziaływania tej temperatury. Uszkodzony stop, który zostanie 

wtryśnięty do formy, może powodować wady powierzchniowe 

oraz pogorszenie własności wytrzymałościowych.

Czy zatem mała poduszka to najlepszy wybór? Zdecydowanie 

tak. Najczęstszą zalecaną wartością dla poduszki resztkowej jest 

pozycja około 6 mm dla średnic ślimaka 25 mm – 70 mm. Przy 

stosowaniu większych średnic zalecam zwiększenie poduszki 

o kolejne milimetry.

Nadzór poduszki w procesie
Stabilna poduszka resztkowa w  prowadzonym przez nas 

procesie pośrednio gwarantuje stabilną jakość wytwarzanych 

części. Jest oznaką powtarzalnej ilości tworzywa, które dostar-

czane jest wnętrza formy wtryskowej.

Na każdej maszynie powinniśmy załączyć funkcję kontroli 

poduszki. Dzięki temu będzie w  stanie bardzo szybko zare-

agować na wszelkie odchylenia, które mogą wystąpić. Wartości 

tolerancji, jakie wpiszemy w  układ kontrolny, powinny być 

poprzedzone próbami procesowymi i  ocenie ich wpływu na 

jakość wypraski. W  przypadku poduszki resztkowej stosu-

jemy najczęściej większe odchylenia niż np. dla czasu wtrysku. 

Wartość tolerancji powinniśmy dopasować do specyfiki 

produkcji. Jeżeli produkujemy wypraski ogólnego przeznaczenia 

to najczęściej odchyłka +-4% będzie wystarczająca. Produkcja 

elementów technicznych np. dla branży automotive, będzie 

wymagała zawężenia tolerancji do +-3%. Najbardziej wyma-

gające będzie wytwarzanie elementów precyzyjnych – w takim 

przypadku odchyłka nie powinna być większa niż +-2% (rys. 2).

Podsumowanie
Poduszka resztkowa nie jest parametrem ustawczym tylko 

parametrem wynikowym. Stanowi ona dla nas pewien obraz 

procesu wtrysku. Przytoczone przeze mnie przykłady i zalecenia 

zdecydowanie nie wyczerpują tematu, np. nie omówiliśmy wpływu 

przemiału na wartości poduszki, ale to temat na osobny artykuł.

Pamiętaj, że poduszka nie może być za duża, bo utracisz 

kontrolę nad procesem. Staraj się kontrolować wartość poduszki 

z pomocą opcji dostępnych na wtryskarce, a tolerancje, które 

zastosujesz, poprzedź próbami procesowymi. I

Rys. 4   Porównanie wahań poduszki dla wybranych tworzyw  
(źródło: Qualitätssicherung beim Spritzgießen, M. Bichler, 2008)
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Drążenie drutowe  
(WEDM – wire EDM)

Zasadnicza różnica między drążeniem 

wgłębnym a drutowym polega na rodzaju 

użytej elektrody. W tym przypadku elek-

trodą – narzędziem jest cienki jednorodny 

drut o średnicy 0,02-0,5 mm wykonany 

z mosiądzu, miedzi, wolframu, molibdenu 

lub drut z  pokryciem. Przedmiot obra-

biany mocowany jest na stole obrabiarki, 

zaś drut przemieszcza się prostopadle, 

prowadzony przez sterowane nume-

rycznie układy napędowe. 

Drut przesuwa się wzdłuż obrabianego 

materiału, odwijany ze szpuli. Po wyjściu 

z kontaktu z detalem drut najczęściej już 

nie nadaje się do użycia i jest odpadem. 

Drut sprzedawany jest szpulach o różnej 

wadze, zaś długość nawiniętego na taką 

szpulę drutu może przekraczać 20 km.

Czasem, w  tańszych modelach 

drutówek, drut przewija się ze szpuli zdaw-

czej na odbiorczą, a gdy zapas się skończy, 

szpule zmieniają się rolami i drut przewijany 

jest w przeciwną stronę. Niestety, jakość 

powierzchni jest wtedy niezbyt wysoka, zaś 

każdy moment, kiedy drut zmienia kierunek 

odwijania, jest widoczny na powierzchni 

przecinanej w postaci wyraźnych linii. 

W trakcie wycinania WEDM pomiędzy 

przedmiotem obrabianym a  drutem 

dochodzi do tysięcy jednoczesnych wyła-

dowań na całej wysokości wycinanego 

elementu. Szczelina wypełnia się produk-

tami erozji. Są one usuwane ze szcze-

liny wraz z  przepływającym dielektry-

kiem. Wyróżnia się dwa podstawowe typy 

drutówek: zanurzeniowe i natryskowe.

W pierwszym przypadku detal w całości 

jest zanurzony w dielektryku. Dzięki temu 

mamy optymalne warunki chłodzenia 

i płukania oraz stabilne warunki dla powsta-

wania iskry. Dlatego w przypadku wyso-

kich wymagań jakościowych jest to jedyny, 

akceptowalny sposób cięcia drutowego. 

Wadą jest tutaj wyższa cena maszyn.

Drugim typem są obrabiarki natry-

skowe. Maszyny te pojawiły się na rynku 

jako pierwsze, ale dzisiaj nie zapew-

niają już ani odpowiedniej jakości, ani 

wydajności. Są stopniowo wypierane 

przez maszyny zanurzeniowe. W maszy-

nach natryskowych dielektryk poda-

wany jest w formie strumienia, podobnie 

ELEKTRODRĄŻENIE CZ. 2

Drążenie drutowe 
i drążenie otworów

Kontynuujemy temat obróbki elektrodrążeniem. W poprzedniej części omówiliśmy drążenie wgłębne. 
Teraz przyszła kolej na kolejne typy drążenia.

Ireneusz Bukszyński
Nifco Poland

Rys. 1   Schemat drążenia WEDM

Rys. 2   Przykład realizacji napędu drutu
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Rys. 3   Szpule z drutem do WEDM

Rys. 4   Drążarka zanurzeniowa

Rys. 5   Drążarka natryskowa

Rys. 6   Schemat przesunięcia między górnym 
a dolnym prowadzeniem drutu

Rys. 7   Schemat procesu powstawanie szczeliny podczas cięcia drutem

Rys. 8   Mechanizm powstawania baryłkowatości
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GIMATIC POLSKA Sp. z o.o.
ul. Spadowa 13, 42-233 Wierzchowisko
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jak w obrabiarkach do obróbki skrawa-

niem. Niestety powoduje to, że zarówno 

płukanie, jak i warunki dla powstawania 

iskry nie są stabilne. Drutówki tego typu 

znajdują zastosowanie głównie tam, gdzie 

dopuszczalna jest nieco gorsza jakość 

powierzchni po obróbce.

Bardzo ważną właściwością cięcia 

drutowego jest możliwość niezależnego 

sterowania górnego i  dolnego napędu 

drutu. Dzięki temu kształty wlotowy i wylo-

towy otworu mogą być zupełnie różne.

Proces wycinania rozpoczyna się, gdy 

natężenia pola elektrycznego osiągnie odpo-

wiednią wartość i zacznie powstawać łuk. 

Początkowe tworzy się szczelina czołowa. 

W  momencie, gdy elektroda zagłębi się 

w  materiał na głębokość równą połowie 

grubości drutu, zaczyna się formować 

szczelina boczna. Wartość tej szczeliny 

zależna jest od wielu czynników: materiału, 

energii impulsu elektrycznego, przewod-

nosci dielektryka, posuwu, naciągu i szyb-

kości przewijania drutu, ciśnienia dielek-

tryka. Aby uzyskać wysoką jakość i dokład-

ność wymiarową należy dążyć do tego, by 

w trakcie procesu te wielkości były stałe.

Częstym problemem w cięciu drutowym 

jest baryłkowatość. Lokalnie, najczęściej 

na środku drutu, gdzie warunki płukania są 

najgorsze, produkty erozji nie są należycie 

usuwane i  powodują rozbicie szczeliny. 

Skutkiem jest charakterystyczny, baryłko-

waty kształt wykonanego otworu. Dlatego 

producenci zawsze podają maksymalną 

wysokość cięcie dla danej obrabiarki.

Jakość powierzchni zależy od wspo-

mnianych wyżej paramentów wpływających 

na szczelinę. Cięcie drutowe nie odbiega tu 

wiele od drążenia wgłębnego. To, co jest 

natomiast dla niego typowe to strategia 

obróbki, polegająca na stopniowym zbli-

żaniu się drutu do wymaganego wymiary, 

z  jednoczesnym zmniejszaniem parame-

trów obróbki przy kolejnych przejściach.

Wyładowania elektryczne między 

drutem a przedmiotem tworzy przecięcie 

w  wymiarze nieco większym od śred-

nicy drutu. Po bokach mamy opisaną już 

wcześniej szczelinę boczną, natomiast 

wymiar od środka drutu do krawędzi 

przecięcia to tzw. „offset 0” . 

Rys. 9   Cięcie w 3 przejściach: wycinania, wykańczanie, wygładzanie

Rys. 10   Przykłady elementów wyciętych 
drutem Rys. 11   Przykłady elektrod do wiercenia

Rys. 12   Kolejne fazy wiercenia EDM
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Projektując ścieżkę dla cięcia, uwzględ-

niamy tolerancję, jakość powierzchni 

wycinanego kształtu i  koszt cięcia. 

W  zależności od tych czynników wyci-

nanie przebiega w kilku przejściach (stan-

dardowo od 1 do kilku). Dla każdego 

przejścia ustalane są inne parametry 

wycinania. Ostatecznie możemy w  ten 

sposób uzyskać bardzo wysoką dokład-

ność wymiarową i gładkość powierzchni.

Dzięki swojej specyfice drążenie 

drutowe największe zastosowanie 

znalazło w produkcji wykrojników, wygi-

naków i  innych przyrządów do obróbki 

plastycznej metali. Drutówki dosko-

nale nadają się do wycinania otworów 

tnących w matrycach, stempli kształto-

wych, wkładek itp. Podobnie jak przy 

każdym innym rodzaju obróbki EDM, 

nie ma tu znaczenia twardość materiału 

wyjściowego.

Ograniczeniem dla cięcia drutowego 

jest możliwość wykonywania wyłącznie 

powierzchni prostokreślnych .

Drążenie otworów  
(EDM drilling)

W procesie wiercenia metodą EDM 

elektrodą jest rurka, wykonana najczęściej 

z mosiądzu. Przez otwór w rurce, do dna 

drążonego otworu, podawany jest, pod 

wysokim ciśnieniem, dielektryk, który po 

pierwsze inicjuje łuk, a po drugie wypłu-

kuje produkty spalania materiału obrabia-

nego i elektrody. 

W metodzie tej, inaczej niż w  innych 

obróbkach drążeniem, elektroda spala 

się bardzo szybko, dlatego podawana 

jest ruchem ciągłym w  kierunku czoła 

drążenia. Wykonuje przy tym dodatkowo 

ruch obrotowy wokół własnej osi. 

Drążenie otworów znalazło największe 

zastosowanie przy wykonywaniu 

otworów startowych dla elektrodrą-

żarki drutowej. Zwykle ma to miejsce 

przy obróbce wykrojników, gdzie istnieje 

konieczność wykonania otworów tnących 

w zahartowanej już matrycy. Wtedy, aby 

przewlec drut, musimy wykonać wcze-

śniej odpowiednio umiejscowiony otwór. 

Również, kiedy zaistnieje konieczność 

naprawy, poprzez usunięcie i  wkładko-

wanie uszkodzonych fragmentów matryc, 

może być potrzebne wykonanie otworu 

startowego. Nie zawsze możemy wciąć 

się drutem z boku detalu, a we wnętrzu 

wkładu czy matrycy rzadko znajduje się 

otwór, który moglibyśmy użyć do przewle-

czenia drutu. Dzięki wierceniu EDM wyko-

nanie otworu startowego trwa kilkadzie-

siąt sekund. Wiercenie EDM ma również 

zastosowanie w  procesach produkcyj-

nych, gdzie istnieje potrzeba wykonania 

małych otworów w twardych elementach, 

na trudno dostępnych powiedzeniach lub 

w  trudnej pozycji. Wtedy jest to często 

jedyna metoda, jaką w  ogóle można 

zrealizować wiercenie. 

Tam, gdzie kończą się możliwości 

tradycyjnych rodzajów obróbki, tam wier-

cenie EDM jest niezastąpione. Na rys. 14 

pokazano przykłady wykonania otworów, 

np. w twardej kulce.

Podsumowanie
Na tym kończymy przegląd metod 

obróbki elektrodrążeniem. Mimo wysokiej 

ceny i stosunkowo niskiej wydajności, jest 

to jedna z najbardziej popularnych metod 

obróbki. Jej zalety bowiem zdecydowanie 

górują nad wadami i  z pewnością EDM 

będzie w przyszłości rozwijać się równie 

intensywnie, jak dotychczas. I

Rys. 13   Moment przebicia materiału 
obrabianego przez elektrodę (rurkę)

Rys. 14   Przykłady wiercenia EDM

Zalety wiercenia EDM:
–  możliwość wiercenia otworów z dużą dokładnością, bez 

zadziorów, 
–  możliwość obróbki materiałów, niezależnie od ich 

wytrzymałości i twardości, 
–   możliwość uzyskania otworów o smukłości nawet 1/400.

Wady:
–  duże trudności podczas obróbki materiałów o obniżonej 

przewodności elektrycznej, 
–  szybkie zużycie narzędzia, 
–  niska wydajność usuwania produktów spalania, 
–  występowanie strefy wpływów ciepła.
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