
Aby móc kleić, lakierować... 
Klejenie, lakierowanie, powlekanie foliami, zalewanie żywicą… to kilka z wielu przykładów związanych z adhezją do 
powierzchni – to znaczy technologii, które wymagają dobrego przylegania do podłoża. Coraz częściej podłożem są 
tworzywa sztuczne, a jeśli tworzywa sztuczne, to najchętniej poliolefiny (polietylen, polipropylen i pochodne) wyko-
rzystywane do produkcji opakowań do kosmetyków i chemii gospodarczej, sprzętu medycznego, artykułów gospo-
darstwa domowego, części i akcesoriów motoryzacyjnych. Problem powstaje, gdy wyrób z polietylenu czy polipro-
pylenu należy polakierować, oznakować czy ozdobić nadrukiem bezpośrednim.   78
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Umberto Credali z  LyondellBasell został 

powołany przez LyondellBasell Industries 

Holdings B.V. na stanowisko członka zarządu 

i dyrektora sprzedaży w Basell Orlen Polyolefins 

Sp. z o.o. (BOP). Będzie on także pełnił funkcję 

prezesa zarządu Basell Orlen Polyolefins 

Sprzedaż Sp. z o.o. (BOPS) i z dniem 1 wrze-

śnia br. zastąpił Jaapa Rabou, który piastuje te 

stanowiska od czerwca 2017 roku.

Umberto Credalijest obecnie dyrektorem 

sprzedaży Polyolefin na Europę Południową  

w LyondellBasell. W ciągu 25 lat pracy w tej firmie, 

Umberto Credali zajmował różne stanowiska, 

począwszy od działu technicznego po sprzedaż 

i marketing, zwiększając zakres swojej odpowie-

dzialności zarówno na całą Europę, jak i świat. 

Posiada bogate doświadczenie w  obszarze 

zarządzania i rozwoju biznesu. Umberto Credali 

ma tytuł magistra, inżyniera chemii, który zdobył 

na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech. Jaap 

Rabou obejmie w  LyondellBasell stanowisko 

dyrektora sprzedaży surowców i  produktów 

pochodnych na terenie Europy, Bliskiego 

Wschodu i Afryki (Director Sales Intermediates & 

Derivatives, EMEA) i będzie pracować w Rotter-

damie. Umberto Credali będzie raportował do 

Laurent Hautier, prezesa zarządu i  dyrektora 

generalnego BOP. Pozostały skład zarządu BOP 

niezmienne stanowią: Jan Aleksander Rosek 

–  dyrektor ds. produkcji oraz Arkadiusz Wier-

ciński – dyrektor finansowy, który jest również 

członkiem zarządu BOPS. 

Indorama Ventures Public Company 

Limited (IVL), światowy producent chemi-

kaliów, ogłosił zawarcie ostatecznej umowy 

nabycia Industrie Maurizio Peruzzo Polowat 

sp. z  o.o. (IMP  Polowat), zakładu recyklingu 

PET w Polsce. Przejęcie obejmuje dwa aktywa, 

strategicznie zlokalizowane w  Bielsku-Białej 

i Łęczycy, w pobliżu głównych skupisk ludności 

Krakowa i  Warszawy. Zakłady produkcyjne 

mają łączną zdolność wytwórczą 23 000 ton 

przetworzonych płatków politereftalanu etylenu 

(rPET) i 4000 ton granulatu rPET. Firmę wspiera 

118 pracowników.

Transakcja ma zostać sfinalizowana 

w III kw. br., pod warunkiem uzyskania zgody 

organów regulacyjnych.

IMP Polowat ma ugruntowaną pozycję jako 

jeden z wiodących recyklerów PET w Polsce. 

To przejęcie jest zgodne z ambitnym celem IVL, 

jakim jest zwiększenie zdolności recyklingu do 

750 000 ton do 2025 r. Dodaje również atrak-

cyjną platformę recyklingu dla IVL w Europie 

Wschodniej i otworzy nowe możliwości zaspo-

kojenia rosnącego zapotrzebowania rPET na 

bardziej zrównoważone rozwiązania opako-

waniowe. Połączenie dostępu do lokal-

nych dostaw butelek o  sprawdzonej jakości 

produktu zapewni IVL możliwość wzrostu 

i ekspansji w przyszłości.

Polska jest strategicznym rynkiem dla 

IVL i  poczyniła znaczne postępy w  gospo-

darowaniu odpadami i  ich recyklingu. Przy 

260 000 ton konsumpcji butelek PET w Polsce 

oraz aktywnej dyskusji na temat systemu 

zwrotu butelek i  ulepszonej zbiórki, istnieje 

znacząca szansa na zwiększenie mocy 

produkcyjnych i  wykorzystanie rosnącego 

popytu na rPET.

– Cieszymy się, że możemy nadal realizować 

naszą strategię rozwoju, polegającą na realizacji 

strategicznych przejęć, nawet w tym bezprece-

densowym czasie. IMP Polowat reprezentuje 

dla nas strategiczne dopasowanie.

Zaangażowanie Indorama Ventures na 

polskim rynku sięga 2011 roku, kiedy to naby-

liśmy zintegrowany skład PET we Włocławku. 

Wraz z  nabyciem IMP Polowat dodajemy 

zakład recyklingu, aby wnieść synergię 

i  cyrkularny model biznesowy do naszej 

polskiej działalności.

IVL jest w pełni zaangażowana w swoją stra-

tegię i swoją rolę w rozwiązywaniu problemu 

odpadów z  tworzyw sztucznych i  zwięk-

szaniu obiegu PET. Wciąż robimy duże 

postępy i jesteśmy pewni, że osiągniemy nasz 

ambitny cel na 2025  r., jakim jest recykling 

co najmniej 50 mld butelek rocznie. Inwestu-

jemy 1,5 mld dolarów, aby osiągnąć ten cel 

do 2025 r. – powiedział Yashovardhan Lohia, 

dyrektor wykonawczy i dyrektor ds. zrównowa-

żonego rozwoju Indorama Ventures. 

Zmiany w zarządzie BOP i BOPS 

Indorama Ventures przejmuje IMP Polowat
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Grupa Azoty odnotowała w  II kw. zysk netto na poziomie 57 mln zł. 

Oznacza to wzrost (o 22 mln zł) wobec analogicznego okresu 2019 roku. 

Na poziomie skonsolidowanym Grupa odnotowała w  II kw. 2020 roku 

przychody ze sprzedaży na poziomie 2 269 mln  zł, czyli o 469 mln  zł 

mniej niż w  analogicznym okresie 2019 roku. Wynik EBITDA ukształ-

tował się na poziomie 315 mln zł, a marża EBITDA na poziomie 13,9%, co 

oznacza wzrost o odpowiednio 29 mln zł i 3,4 p.p. r/r. Wyniki Grupy Azoty 

w II kw. 2020 roku były w istotnej mierze kształtowane przez obecną sytu-

ację w otoczeniu rynkowym związaną z pandemią COVID-19. Pomimo 

wymagającego otoczenia rynkowego, w drugim kwartale ostatecznie sfina-

lizowane zostały prace związane z zapewnieniem finansowania kluczowej 

inwestycji Grupy Azoty – projektu „Polimery Police”. W ujęciu narastającym 

w pierwszych 6 miesiącach 2020 roku Grupa wygenerowała 5 373 mln zł 

przychodów ze sprzedaży, 753 mln zł wartości EBITDA i 14,0% marży 

EBITDA, skutkując obniżeniem tych wartości względem ubiegłego roku 

o 730 mln zł (przychody), 123 mln zł (EBITDA) i 0,3 p.p. (marża EBITDA).

– Ostatnie miesiące to szereg wyzwań stojących przed Grupą Azoty, zwią-

zanych z obecną sytuacją rozwoju pandemii koronawirusa. W kluczowym 

dla Grupy segmencie nawozowym nie odnotowaliśmy w mijających miesią-

cach istotnego zaburzenia realizacji planu sprzedaży kontraktowej ani więk-

szych opóźnień w płatnościach kontrahentów. Sytuacja pozostaje stabilna, 

czemu od dłuższego czasu sprzyja niska cena gazu. Zgodnie z naszymi 

przewidywaniami, rynek tworzyw, już wcześniej zmagający się z problemami 

przemysłu motoryzacyjnego i elektrotechnicznego, mocno odczuł skutki 

pandemii. Kolejne wyłączenia produkcji przez podmioty w łańcuchu wartości 

segmentu spowodowały spotęgowanie zaburzenia równowagi popytowo-

-podażowej oraz wpłynęły na spadek cen i przychodów ze sprzedaży kapro-

laktamu i poliamidów. W segmencie Chemia sytuacja jest bardziej skom-

plikowana, gdyż obserwujemy zarówno spadek cen i zapotrzebowania na 

NOXy, alkohole OXO i melaminę, jak i relatywnie niewielki wpływ pandemii na 

poziom cen bieli tytanowej. Pandemia pokazuje bardzo wyraźnie jak istotna 

w takich sytuacjach jest dywersyfikacja biznesu. To szczególnie istotne mając 

na względzie, że pomimo wyjątkowo wymagającego czasu, udało nam 

się zapewnić finansowanie dla inwestycji Polimery Police. Obecnie trwają 

już prace budowlane na wszystkich pięciu podprojektach, a naszym prio-

rytetem jest utrzymanie tempa realizacji projektu – powiedział dr Wojciech 

Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Tworzywa
Odnotowany w I kw. 2020 ok. 10% spadek przychodów pogłębił się 

w kolejnych miesiącach i  sięgnął 44% przekładając się na przychody 

w wysokości 218 mln zł (spadek o 163 mln zł r/r) i marżę EBITDA w wyso-

kości minus 6,3% (spadek o 11,4 p.p r/r). W ujęciu narastającym łączne 

przychody wyniosły 591 mln zł (spadek o 199 mln zł r/r), a marża EBITDA 

ukształtowała się na poziomie minus 2,0% (spadek o 10,9 p.p. r/r). Rynek 

tworzyw szczególnie mocno odczuł skutki pandemii. Ceny poliamidu 

naturalnego w II kw. bieżącego roku były niższe w stosunku do roku ubie-

głego o 19%, a ceny kaprolaktamu o 40%. Spadek popytu objął zarówno 

rynek europejski, jak i azjatycki. W II kw. br. sprzedaż w ujęciu ilościowym 

obniżyła się o jedną trzecią r/r.

Chemia
W porównaniu do roku ubiegłego segment Chemia odnotował w II kw. 

bieżącego roku obniżenie przychodów do poziomu 531 mln zł (tj. o 22,2% 

r/r) przy jednoczesnym wzroście marży EBITDA o 13,0 p.p. do poziomu 

20,5%. Narastająco przychody i  marża EBITDA ukształtowały się na 

poziomie odpowiednio 1 216 mln zł (obniżenie o 15,2% r/r) i 16,6% (wzrost 

o 6,3 p.p. r/r). W tym okresie nastąpiło ograniczenie sprzedaży wszystkich 

istotnych produktów segmentu, obniżyły się również ich ceny, za wyjątkiem 

bieli tytanowej. Znacząco spadły również ceny podstawowych surowców 

do produkcji alkoholi i plastyfikatorów, tj. propylenu i kwasu tereftalowego. 

Poprawa marży r/r w tym segmencie, pomimo spadku cen i wolumenów 

sprzedaży, wynika z ujęcia w II kw. 2019 roku w kosztach operacyjnych 

odpisów aktualizujących wartość środków trwałych, a  także z  zaksię-

gowania w analizowanym okresie bieżącego roku rekompensat z  tytułu 

pokrycia skutków wzrostu cen energii elektrycznej na skutek wzrostu cen 

uprawnień do emisji CO2 (przychody z  tytuły rekompensat zostały ujęte 

również w pozostałych segmentach). 

W dniu 6 sierpnia br. Korporacja KGL zawarła ze spółką „Szyma-

nowicz i Spółka” Spółka Jawna Elżbieta Szymanowicz przedwstępną 

umowę sprzedaży, na mocy której strony zobowiązują się zawrzeć 

w  terminie do dnia 31 października br. umowę sprzedaży zakładu 

produkcyjnego znajdującego się w miejscowości Czosnów. W zakła-

dzie, będącym przedmiotem zakupu, prowadzona jest produkcja folii 

oraz opakowań z tworzyw sztucznych. 

W umowie przedwstępnej ustalono, że cena zakupu wyniesie 30.000.000 

(trzydzieści mln) zł. Źródłem finansowania transakcji będą środki własne 

oraz finansowanie bankowe. Na podstawie tej umowy KGL zapłaci na rzecz 

sprzedającego kwotę 9.856.597,22 zł, w terminie do dnia 14 sierpnia br., 

tytułem zaliczki na poczet ceny zakupu. Płatność ta zostanie dokonana ze 

środków własnych KGL. Pozostała część płatności za zakup pochodzić 

będzie z kredytu bankowego. Ponadto strony ustaliły, że wraz ze sprzedażą 

zakładu produkcyjnego, emitent wstąpi w prawa i obowiązki sprzedającego 

wynikające z umów leasingu oraz umowy pożyczki na aktywa produkcyjne 

(linie do wytwarzania folii oraz opakowań z tworzyw sztucznych).

Zamiar zakupu opisanych aktywów wpisuje się w  realizację stra-

tegii rozwoju emitenta, realizowanej konsekwentnie od 2016 r., której 

jednym z podstawowych założeń jest zwiększanie pozycji konkuren-

cyjnej w segmencie produkcji opakowań dla szerokorozumianego prze-

mysłu spożywczego. 

Stabilne wyniki finansowe Grupy Azoty w II kw. br.

KGL kupuje firmę Szymanowicz i Spółka z Czosnowa
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Obróbka powierzchni przeszła długą drogę 

przez 70 lat, odkąd Verner Eisby, założy-

ciel Vetaphone, wynalazł i rozwinął technikę 

znaną obecnie na całym świecie jako koro-

nowanie. Popyt na rynku doprowadził do 

ewolucji nowych farb, lakierów i  podłoży, 

obróbka powierzchni została udoskonalona 

i  lepiej dostosowana do dzisiejszych złożo-

nych wymagań rynku, na którym stale rośnie 

popyt na opakowania z  nadrukiem na folii 

i filmach.

Aby sprostać temu zapotrzebowaniu oraz 

zwiększyć uznanie rynku dla najnowszej tech-

nologii w  obszarze aktywacji powierzchni 

polimerów, Vetaphone zainwestował swoje 

doświadczenie i  wiedzę w  najnowocze-

śniejsze laboratorium testowe w  swojej 

siedzibie głównej w  Kolding w  Danii. Aby 

docenić znaczenie otwarcia laboratorium dla 

klientów, ważne jest zrozumienie podstaw 

obróbki powierzchni. Wszyscy przetwórcy 

doświadczali trudności z  adhezją płyn-

nych mediów do niechłonnych materiałów 

– wystarczy spróbować napisać coś na plasti-

kowej torbie.

Przekładając ten problem do skali prze-

mysłowej, w  której folie z  tworzyw sztucz-

nych są obecnie najczęściej używanym mate-

riałem opakowaniowym na świecie, można 

docenić znaczenie obróbki powierzchni. 

Mówiąc najprościej proces ten to mody-

fikacja powierzchniowej warstwy podłoża 

poprzez zastosowanie wyładowania elektrycz-

nego z  bliskiej odległości. Zmienia to skład 

chemiczny warstwy powierzchniowej i umoż-

liwia przyleganie płynnej farby, kleju lub lakieru 

bez rozmazywania.

Obecnie, przy coraz większej presji na 

właścicieli marek, aby brali odpowiedzialność 

za wpływ ich opakowań na środowisko, cała 

kwestia obróbki powierzchni stała się jeszcze 

bardziej złożona. Mając to na uwadze, firma 

Vetaphone podjęła decyzję o  zainwesto-

waniu w ten nowoczesny obiekt, który umoż-

liwi ścisłą współpracę z klientami w zakresie 

rozwoju ich produktów.

Laboratorium testowe, które znajduje się 

w  Kolding oferuje przetwórcom w  obszarze 

druku, laminacji, ekstruzji i  konwertowania 

możliwość przeprowadzenia testów w kontro-

lowanych warunkach laboratoryjnych przed 

poniesieniem kosztów produkcji komer-

cyjnej. Z tych samych obiektów mogą korzy-

stać również producenci farb, lakierów i subs-

tratów, z których każdy podlega ścisłej kontroli 

rynku, aby zapewnić, że ich nowe produkty 

spełniają lub przewyższają obecne międzyna-

rodowe standardy.

– Dzięki naszemu doświadczeniu w  tech-

nologii obróbki powierzchni staliśmy się „tym” 

dostawcą, do którego zwraca się wielu produ-

centów maszyn do drukowania, przetwa-

rzania i  laminowania, gdyż oni zdają sobie 

sprawę ze znaczenia szczegółowych badań 

w każdym elemencie linii produkcyjnej. Dzięki 

ścisłej współpracy z  producentami maszyn 

przy opracowywaniu ich nowych techno-

logii możemy doradzić, jak najlepiej zapewnić 

maksymalną produktywność i  najniższe 

zużycie energii w  obróbce coraz bardziej 

złożonych i trudnych substratów – powiedział 

Frank Eisby, dyrektor generalny Vetaphone, 

wyjaśniając decyzję i inwestycje w powstanie 

laboratorium testowego.

Vetaphone oczekuje, że jego laboratorium 

będzie odwiedzane przez specjalistów, których 

umiejętności i  zalecenia są kluczowe dla 

zapewnienia pomyślnej produkcji komercyjnej. 

W związku z tym może być postrzegane jako 

narzędzie sprzedaży, oferując jednak o wiele 

więcej obecnym i potencjalnym klientom, gdyż 

daje możliwość poznania efektów i  korzyści 

procesu koronowania i plasmowania. Może to 

być niewielka część całego procesu produk-

cyjnego, ale rola, jaką odgrywa odpowiednio 

dobrana obróbka powierzchni, ma kluczowe 

znaczenie dla sukcesu komercyjnego. 

Guzman Global, rodzinna firma z  ponad 

80-letnią tradycją oraz Grupa Hromatka doszły 

do porozumienia w  sprawie przejęcia więk-

szościowego pakietu udziałów w  Guzman 

Polymers, spółce zajmującej się dystrybucją 

i  sprzedażą polimerów dla różnych branż, 

w  tym jej międzynarodowe spółki zależne, 

a także 50% joint venture w Portugalii, Augusto 

Guimarães & Irmao.

Grupa Hromatka, pochodząca z  Austrii, 

założona w 1969 r., to firma rodzinna prowa-

dzona przez jej założyciela Hansa Hromatkę 

i  jego syna Aleksandra, posiadająca spółki 

zależne w  12 krajach Europy Środkowej 

i Wschodniej.

Obie firmy są ze sobą powiązane od ponad 

15 lat i  mają zbieżną filozofię biznesową: 

skupienie się na długoterminowym tworzeniu 

wartości, mocne stawianie na ludzi i ich odde-

legowanie do wspierania sprawnego zarzą-

dzania dostosowanego do każdego rynku. 

Pasją obu podmiotów są tworzywa sztuczne 

oraz wartości dodane do tychże, jak serwis 

techniczny dostarczany klientom, a  także 

poszukiwanie nowych, zrównoważonych 

rozwiązań zgodnie z obecnym regulacjami.

Dopasowanie obu Grup w  zakresie 

zasięgu geograf icznego jest całko-

wicie komplementarne, co również skut-

kować będzie skuteczniejszym poszuki-

waniem synergii przy zachowaniu ciągłości 

w zakresie marki, zarządzania i ładu korpo-

racyjnego.

Podstawy umowy zostały ustalone 

w 2019  roku, a obecna sytuacja spowodo-

wana pandemią COVID przyspieszyła proces, 

co zdaniem obu firm przyniesie korzyści ich 

klientom i  pozwoli zacieśnić relacje z  głów-

nymi dostawcami. 

Centrum laboratoryjne Corona i Plasma  

– poprawa produktywności i opracowanie nowych produktów

Grupa Hromatka przejmuje pakiet więszościowy w Guzman Global
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 Nowości rynkowe 

LANXESS poszerza zakres zastosowań wytłaczania 

rozdmuchowego o materiały kompozytowe

Koncern LANXESS poszerza zakres zasto-

sowań wytłaczania z  rozdmuchem: do 

procesu produkcji mogą zostać włączone 

także termoplastyczne materiały kompozy-

towe wzmacniane włóknami ciągłymi marki 

Tepex. W  ramach studium wykonalności 

eksperci z  firmy zajmującej się produkcją 

specjalistycznych środków chemicznych 

wykazali, że elementy wykonane z  polia-

midu 6 mogą być produkowane z wykorzy-

staniem technologii formowania rozdmucho-

wego z  jednoczesnym miejscowym wzmoc-

nieniem Tepexem w  miejscach narażonych 

na duże obciążenia. Badania zostały przepro-

wadzone w  centrum technicznym jednostki 

biznesowej High Performance Materials 

(HPM) w  Dormagen na najnowocześniej-

szej rozdmuchiwarce zapewniającej warunki 

zbliżone do warunków panujących podczas 

produkcji seryjnej. –  Elementy charaktery-

zują się wyjątkową przyczepnością, co umoż-

liwia wykorzystanie ogromnej wytrzymałości 

i  sztywności Tepexu – wyjaśnia Arthur Rieb, 

specjalista w dziedzinie formowania rozdmu-

chowego w HPM. 

 Proces ten może być wykorzystywany 

w  celu miejscowej poprawy właściwości 

mechanicznych elementów formowanych 

rozdmuchowo, na przykład w miejscach, które 

są narażone na duże obciążenia mechaniczne 

spowodowane obciążeniami udarowymi lub 

wysokim ciśnieniem. – Ponadto może być 

wykorzystywany w  produkcji elementów 

konstrukcyjnych formowanych rozdmuchowo, 

na przykład profili zamkniętych służących do 

wzmacniania nadwozi samochodów. Szerokie 

zastosowanie Tepexu może być kluczowym 

czynnikiem w redukcji wagi i zużycia materiału, 

ponieważ możliwe jest zmniejszenie grubości 

ścianek produkowanych elementów – dodaje 

Arthur Rieb. Elementy zamknięte, bazujące 

wyłącznie na systemach termoplastycznych, 

z  łatwością poddają się recyklingowi, dzięki 

czemu łatwiej jest zapewnić obieg materiału 

w zamkniętej pętli.

Etap formowania 
rozdmuchowego określa czas 
trwania cyklu

W przypadku produkcji takich elementów 

zamkniętych najpierw wytłaczana jest kształtka 

wstępna o okrągłym przekroju. W tym samym 

czasie w narzędziu do formowania rozdmu-

chowego umieszczana jest podgrzana i upla-

styczniona wkładka z  Tepexu. Kształtka 

wstępna jest następnie nadmuchiwana 

w narzędziu, formując w ten sposób również 

część z  Tepexu. W  ten sposób powstaje 

element o określonym kształcie z miejscowym 

wzmocnieniem Tepexem. – Formowanie 

Tepexu jest zintegrowane z procesem formo-

wania rozdmuchowego. Wynikiem jest jedno-

etapowy proces z  krótkim, ekonomicznie 

efektywnym czasem trwania cyklu, który jest 

typowy dla formowania rozdmuchowego 

– wyjaśnia Arthur Rieb. 

 

Uproszczony proces
Wcześniej produkcja tego typu elementów 

obejmowała późniejsze dospawanie do 

formowanej rozdmuchowo części zamkniętej 

dwu- lub trójwymiarowej wkładki z  Tepexu. 

Cały proces w pierwszym przypadku składa 

się z dwóch etapów, a w drugim z trzech ze 

względu na wcześniejszy proces formowania 

Tepexu. – Dzięki temu nasz proces jest o wiele 

prostszy – wyjaśnia Tilmann Sontag, ekspert 

w dziedzinie lekkich konstrukcji w Tepex Auto-

motive Group należącej do HPM. – Ponadto 

wzmocnienie struktury sprawia, że uplastycz-

niony Tepex jest znacznie łatwiejszy w obróbce 

niż taśmy, które są jednokierunkowo wzmac-

niane włóknami ciągłymi. Zapewnia to stabilny 

i bezpieczny proces produkcji. 

W pełni scalone połączenie 
materiałów

Włókna ciągłe stosowane w  Tepexie są 

w pełni wstępnie zaimpregnowane tworzywem 

sztucznym. W  związku z  tym ciśnienie 

podczas formowania rozdmuchowego jest 

wystarczające do scalenia materiału, dzięki 

czemu nie powstają żadne przestrzenie wypeł-

nione powietrzem. – W  rezultacie powstaje 

połączenie o wysokiej przyczepności pomiędzy 

materiałem formowanym rozdmuchowo 

a Tepexem. Nawet niskie ciśnienia w procesie 

formowania rozdmuchowego wystarczają do 

uzyskiwania krytycznych geometrii 3D, takich 

jak półkule o  małych promieniach – dodaje 

Tilmann Sontag. 

Szeroki asortyment PA 
przeznaczonych do formowania 
rozdmuchowego

HPM opracowała szeroką gamę produktów 

o dużej lepkości na bazie PA 6 i 66 ze wzmoc-

nieniem włóknem szklanym i  bez niego. 

Materiały te mogą być również stosowane 

w  nowym procesie/kombinacji materiałów. 

Asortyment ten obejmuje na przykład bardzo 

miękkie, odporne na uderzenia warianty 

produktów, takie jak niewzmocnione PA 6 

– Durethan BC700HTS DUSXBL i  Durethan 

BC550Z DUSXBL. Materiały tego typu spraw-

dzają się w przypadku zbiorników wzmocnio-

nych Tepexem lub innych elementów zamknię-

tych, w  przypadku których wymagana jest 

na przykład duża odporność na uderzenia 

i  elastyczność. Natomiast produkty wzmac-

niane włóknem szklanym są najczęściej 

wybierane jako materiał do produkcji lekkich 

elementów konstrukcyjnych. 

Również w przypadku Tepexu dostępna jest 

szeroka gama produktów do tego procesu 

– na przykład warianty materiałów, które są 

wzmacniane włóknami ciągłymi lub lamina-

tami z  włókien szklanych, aramidowych lub 

węglowych. Skład materiałów kompozyto-

wych może również być zróżnicowany. Na 

przykład oprócz PA 6 lub 66 może również 

zawierać poliolefiny, takie jak polipropylen lub 

polietylen. 

www.plastigo.pl
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 Zarządzanie 

Doceniając rolę i  znaczenie internetu dla 

funkcjonowania firm i  ich wizerunku 

coraz istotniejszym aspektem staje się obszar 

działań związanych z szeroko pojętym marke-

tingiem internetowym (SEM) definiowanym jako 

wszelkie działania mające na celu opracowanie 

strategii dla wprowadzenia produktu na rynek, 

jego promocji oraz przedstawienie w korzystny 

sposób marki przy wykorzystaniu internetu. 

Działania w marketingu internetowym zmie-

rzają do  zwiększenia widoczności firmy 

w internecie oraz budowaniu marki w sieci 

i są one prowadzone przy pomocy portali 

społecznościowych, aplikacji mobilnych 

i wyszukiwarek internetowych z zamiarem 

dotarcia do jak największego grona 

odbiorców. 

Marketing internetowy skupia się na stwo-

rzeniu oraz utrwalaniu więzi na linii marka 

– odbiorca. W przeciwieństwie do marketingu 

tradycyjnego, w marketingu internetowym rola 

odbiorcy jest znacznie większa. Nie jest on 

biernym odbiorcą komunikatów marketingo-

wych, ale ma możliwość prowadzenia dialogu 

z marką i wyrażenia swojej opinii w odpowiedzi 

na działania marketingowe.

Marketing internetowy to:

– strategia związana ze sprzedażą dóbr 

i usług,

– promowanie oferty (produktu, usługi) i marki,

– komunikacja marketingowa,

– komunikacja z rynkiem,

– kreowanie wizerunku,

– wywoływanie w  odbiorcach pożądanych 

działań, które mają miejsce w Internecie.

Celem jest efektywna relacja na linii firma-

-klient oraz powiększenie dostępu do infor-

macji o marce.

Marketing internetowy nie może być 

wyłącznie ograniczony do przekazywania 

podstawowych informacji na temat firmy 

w sieci. Przeciwnie, na spójne działania marke-

tingowe składa się wiele, wzajemnie uzupełnia-

jących się narzędzi. Tylko dzięki przemyślanej 

strategii marketingowej, jak też jej sprawnej 

realizacji można odnieść sukces w internecie. 

Wśród najpopularniejszych działań marke-

tingu internetowego wymienić można przede 

wszystkim:

– pozycjonowanie stron (SEO),

– reklamy Google Ads,

– remarketing,

– video marketing,

– mailing,

– content marketing,

– marketing wirusowy (buzz marketing),

– profile na serwisach społecznościowych 

(FB, Instagram, LinkedIn, Printerest, Snap-

chat, Twitter), współpracę z blogosferą.

Kreowanie świadomości marki pośród 

konsumentów, a także budowanie wolumenu 

sprzedaży wymaga w  ogólnym założeniu 

dwóch odrębnych koncepcji strategicznych – 

wizerunkowej i sprzedażowej. Powinny jednak 

cechować się znaczną synergią. Oznacza 

to, że stawiane przed nimi cele są odrębne, 

wykorzystywane są inne narzędzia promocji, 

jednak  muszą cechować je spójność na 

poziomie komunikacji, aspektów wizualnych 

czy wartości konsumenckich. 

W niektórych przypadkach obie koncepcje 

stykają się na poziomie realizacji poszczegól-

nych działań. Takim przykładem może być pozy-

cjonowanie strony www, które realizuje wspólne 

cele dla kampanii wizerunkowej i  sprzeda-

żowej, zwiększając widoczność marki w inter-

necie, dzięki czemu dociera do niej coraz więcej 

potencjalnych klientów, a w konsekwencji rośnie 

wolumen sprzedaży. Jednak nie istnieją racjo-

nalne przesłanki, aby prowadzić dwa odrębne 

działania z zakresu pozycjonowania. 

W takim podejściu z  całą pewnością 

w znaczący sposób może pomóc dokument 

porządkujący i  planujący działania marke-

tingowe w  postaci strategii marketingowej, 

zapewniającej właściwą spójność podejmo-

wanych aktywności i  konsekwentną reali-

zację przyjętych założeń. Należy tutaj także 

pamiętać, że każda strategia marketingowa 

dopuszcza pewien poziom elastyczności 

pozwalając na doraźną modyfikację założeń 

prowadzonych kampanii reklamowych. 

Źródło: www.marketing.tworzywa.pl

Rola i znaczenie marketingu 
internetowego

Budowanie rozpoznawalności i zaufania wobec marki we współczesnych realiach rynkowych to wymagające 
zadanie. Silna konkurencja, przyzwyczajenia konsumenckie, szum informacyjny – to tylko niektóre elementy, pod-
noszące poziom trudności dotarcia do klienta końcowego. Jednocześnie należy mieć świadomość tego, iż pewne 
okoliczności nie są możliwe do przewidzenia, mogą jednak znacząco wpłynąć na zmianę zachowań konsumenc-
kich czy sytuację rynkową. Przykładem tutaj może być pandemia COVID-19, która w drastyczny sposób odmieniła 
codzienną rzeczywistość – prywatną i biznesową. 

 Jacek Szczerba 
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 Tworzywa z odzysku 

Definicja regranulatu nie zalicza się do grona 

skomplikowanych. Jest on materiałem, 

który został wyprodukowany w procesie prze-

twarzania tworzyw sztucznych i, najogólniej 

mówiąc, jest wykorzystywany do otrzymywania 

kolejnych wyrobów. Z  kolei rola regranulatu 

we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym 

jest wręcz nieoceniona, tym bardziej że spektrum 

jego zastosowania staje się coraz szersze. 

Grupa Utz to firma zajmująca się wytwarza-

niem pojemników i palet z  tworzywa sztucz-

nego przeznaczonych do transportu, magazy-

nowania i logistyki. Grupa posiada 8 zakładów 

produkcyjnych w  kilku krajach. 2  lata temu 

Georg Utz obchodził 20-lecie obecności na 

polskim rynku – fabryka firmy znajduje się 

w Kątach Wrocławskich. 

W latach 70. w Grupa Utz uruchomiła insta-

lację do przetwarzania plastikowych zakrętek 

po napojach, a uzyskany w ten sposób suro-

wiec wtórny wykorzystywany jest do produkcji 

pojemników i palet. Dzisiaj wyroby z  tworzyw 

sztucznych Utz wytwarzane są z przyjaznego 

dla środowiska materiału wielokrotnego użytku – 

UIC (Utz Industrial Compound). Jest to surowiec 

wtórny, który pozwala obniżyć ślad węglowy 

wyrobu danego pojemnika aż do 50%.

Czym firma kieruje się podczas wyboru 

dostawców regranulatów? – Dostawca musi 

zagwarantować nam stabilną jakość oraz para-

metry techniczne zamawianego materiału. Znak 

chroniony UIC to marka dla surowca wtórnego, 

którego skład sprawdzany jest laboratoryjnie. 

Nasze pojemniki Eurowave są produkowane 

głównie z UIC. Wyroby tego typu posiadają takie 

same cechy materiałowe, jak te z  surowców 

pierwotnych i  spełniają przy tym wysokie 

wymogi jakościowe Utz – wyjaśnia Wojciech 

Bytner, dyrektor generalny Georg Utz Sp. z o.o.

Jego zdaniem, podstawowym problemem 

jest zaprojektowanie ekonomicznego i zarazem 

bezpiecznego dla środowiska systemu 

odzyskiwania surowca. Przede wszystkim 

trzeba zacząć od zmiany sposobu myślenia 

o  powtórnym użyciu materiałów i  szkolenia 

konsumentów korzystających z  surowców 

nadających się do wielokrotnego przetwarzania. 

W opinii Wojciecha Bytnera, Rozsze-

rzona Odpowiedzialność Producenta będzie 

wspierać tych wytwórców, którzy realizują 

misję zrównoważonego rozwoju i zamkniętego 

obiegu opakowań w  gospodarce. A  miano-

wicie takie przedsiębiorstwa, które zabiegają 

o ochronę środowiska na wielu równoległych 

płaszczyznach, zaś realizowane przez nie 

procesy są przemyślane i proekologiczne, bo 

wynikają wprost z filozofii działania tych firm.

Grupa Jokey od 50 lat wytwarza opakowań 

z  tworzyw sztucznych. Koncern posiada 

15  zakładów produkcyjnych w  12 krajach. 

W Polsce fabryka firmy mieści się w Kędzie-

rzynie-Koźlu. Jokey wykorzystuje regranulaty 

przy wyrobie opakowań dla branży non-food. 

Najczęściej stosowanym typem surowca jest 

PP wtryskowy, zaś udział recyklatu uzależ-

niony jest od oczekiwań klienta. Zasadniczo 

jednak jego zawartość waha się od 25% do 

nawet 75% w opakowaniu.

– Decyzję o  stosowaniu tego materiału 

w produkcji podjęliśmy głównie ze względu na 

wymiar proekologiczny i  oczekiwania rynku. 

Spory wpływ na nią miała również rosnąca świa-

domość konsumentów. Dla klientów czynnik 

ekonomiczny stanowi pewną wartość, ale nie 

jest najważniejszy – mówi Daniel Konopka, 

dyrektor sprzedaży Jokey Poland Sp. z o.o.

Do największych wyzwań związanych 

z  wykorzystaniem regranulatów szef sprze-

daży Jokey Poland zalicza kwestie procedu-

ralne, zwłaszcza te dotyczące ich segregacji 

u  wytwórców zajmujących się produkcją dla 

branży spożywczej – czego przykładem jest 

konieczność specjalnych procedur wejścia 

i nadzoru. Kłopotliwe bywają również aspekty 

techniczne, takie jak dostosowanie parametrów 

przetwórczych materiałów, czy brak dopusz-

czenia do kontaktu z żywnością. Z kolei taka 

kwestia jak wpływ na maszyny i urządzenia nie 

została jeszcze zbadana na skalę przemysłową.

Daniel Konopka ma nadzieję, że wraz 

z  wprowadzeniem ROP, środki finansowe 

pochodzące od wytwórców wprowadzają-

cych na rynek produkty w  opakowaniach, 

przyczynią się do upowszechnienia segregacji 

–  a  co za tym idzie, do lepszego przygoto-

wania materiału do recyklingu. To z kolei może 

przełożyć się na wyższej jakości regranulat, 

który częściowo lub w  całości będzie mógł 

zastąpić tworzywa oryginalne. Producenci 

zobligowani do używania opakowań z zawar-

tością regranulatu będą mogli z powodzeniem 

realizować wytyczne unijne w tym zakresie. 

Firma keeeper jest jednym z  europejskich 

producentów AGD z  tworzyw sztucznych. 

Swoje produkty dostarcza do ponad 50 krajów 

na całym świecie. Ponad 400 zatrudnionych 

przez nią osób pracuje w dwóch lokalizacjach: 

w niemieckim Stemwede oraz w Bydgoszczy, 

gdzie znajduje się jedyny na całą Europę zakład 

produkcyjny. keeeper wykorzystuje regranulaty 

przy produkcji artykułów z PP, m.in. skrzynek, 

koszy na śmieci, pojemników na pranie czy też 

pojemników transportowych. 

W tym roku keeeper wprowadził na rynek 

całą linię produktów wykonanych z regranulatu 

pochodzącego w 100% z recyklingu – keeeper 

eco line. Materiał spełnia surowe kryteria ozna-

kowania ekologicznego Blue Angel. Dla firmy 

głównym czynnikiem wyboru dostawcy jest 

przede wszystkim poziom jego wyrobów. Musi 

on spełniać wszelkie normy jakości i bezpie-

czeństwa; istotne są też prowadzone przez 

niego kontrole surowca. Ważnym aspektem 

jest również zapewnienie ciągłości dostaw, co 

oznacza gwarancję, że towar będzie zawsze 

dostępny. 

Regranulaty
w praktyce

 Agata Mojcner 
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Rozwijający się prężnie przemysł tworzyw 

sztucznych w  Polsce od wielu lat 

zajmował czołowe miejsce wśród innych 

działów przetwórstwa przemysłowego, takich 

jak branża spożywcza, motoryzacyjna, meta-

lowa oraz produkcji urządzeń elektrycz-

nych i  elektronicznych. Wartość produkcji 

sprzedanej dla wyrobów z  gumy i  tworzyw 

sztucznych w  roku 2019 osiągnęła poziom 

ok. 100 mld złotych (wzrost o ok. 6% w porów-

naniu z  rokiem 2018), a  wzrost w  latach  

2008-2019 wyniósł 134%. W  tym okresie 

średni wskaźnik rocznego wzrostu produkcji 

sprzedanej dla wyrobów z  gumy i  tworzyw 

sztucznych wyniósł 7,4% i  był o  2,4 punkty 

procentowe wyższy niż dla produkcji sprze-

danej całego przetwórstwa przemysłowego. 

Zużycie tworzyw sztucznych (virgin) do 

produkcji wyrobów w  roku 2019 wyniosło 

w  Polsce ok. 3,6 mln, co oznacza wzrost 

o  ok.  3% w  porównaniu z  rokiem 2018. 

W Europie zapotrzebowanie na tworzywa, oscy-

lujące od kilku lat pomiędzy 50 a 52 mln ton, 

w  roku 2019 szacuje się na 50,7  mln ton, 

czyli o ok. 0,8% mniej niż w roku poprzednim. 

Ilości tworzyw zużywane na potrzeby prze-

twórstwa w Polsce stanowiły ok. 7,1% śred-

niego zapotrzebowania europejskiego, co daje 

Polsce szóste miejsce pod względem zapo-

trzebowania na tworzywa w Europie po Niem-

czech, Włoszech, Francji, Hiszpanii i Wielkiej 

Brytanii. Biorąc pod uwagę segmenty zasto-

sowań najwięcej tworzyw sztucznych wyko-

rzystuje sektor produkcji opakowań (33,5%), 

budownictwo (25,1%), motoryzacja (10%) 

oraz przemysł urządzeń elektrycznych i  elek-

tronicznych (6,7%). Biorąc pod uwagę rodzaj 

polimeru największy udział w ogólnym zużyciu 

tworzyw mają polietyleny (LDPE, LLDPE, 

HDPE) – ok. 30%, PP (20%), PVC (13%) oraz 

tworzywa styrenowe PS i  EPS – z  łącznym 

udziałem na poziomie 10%. Mniejsze udziały 

– po 6% – notuje się dla poliuretanów i PET. 

W  największym segmencie zastosowań, 

tj. w przemyśle opakowaniowym, zapotrzebo-

wanie systematycznie rośnie – w ciągu ostat-

nich 10 lat wzrosło o 55% z 772 tys. ton w roku 

2010 do ok. 1,2 mln ton w roku 2019. 

Polska, importer netto surowców do prze-

twórstwa, w roku 2019 odnotowała – łącznie 

dla tworzyw i wyrobów z  tworzyw – ujemne 

saldo wymiany handlowej na poziomie 

2361 tys. ton. Głównym partnerem handlowym 

Polski w wymianie wewnątrzunijnej, zarówno 

w  eksporcie, jak i  w imporcie tworzyw 

w  formach podstawowych oraz wyrobów, 

od lat są Niemcy. Wymiana handlowa Polski 

w 80-90% obywa się z krajami unijnymi, nato-

miast z  krajów spoza UE nasze największe 

rynki eksportowe to Ukraina – w  zakresie 

tworzyw w  formach podstawowych i  Rosja 

– w  zakresie wyrobów. Spoza UE najwięcej 

tworzyw w formach podstawowych importu-

jemy z Korei Płd., a wyrobów – z Chin. 

W kraju prowadzone są nowe projekty 

inwestycyjne zmierzające do zwiększenia 

produkcji polimerów. Największy producent 

poliolefin w Polsce, Basell Orlen Polyolefins, 

zakończył w 2019 roku rozbudowę instalacji 

Spheripol, w której wytwarzany jest PP i tym 

samym zwiększył zdolności produkcyjne tego 

polimeru o  20%. Grupa Synthos realizuje 

inwestycje zwiększenia mocy wytwórczych 

XPS w  Oświęcimiu, natomiast Grupa Azoty 

podwoiła do 170  tys. ton zdolności produk-

cyjne poliamidu PA6. Obecnie Grupa Azoty 

prowadzi w  Policach duży projekt wytwa-

rzania propylenu (technologia PDH ) i polipro-

pylenu z  zamiarem uruchomienia w  roku 

2022 zakładu o  zdolności 430  tys. ton PP. 

W swoich wypowiedziach podczas tegorocz-

nego Kongresu Chemicznego przedstawiciele 

Grupy Azoty ocenili stan zaawansowania tej 

inwestycji na ok. 30%. 

Wg GUS nakłady inwestycyjne w  branży 

produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 

w roku 2019 wyniosły prawie 5,5 mld zł i były 

o 12% wyższe niż w roku 2018. Łącznie inwe-

stycje w  sektorze produkcji wyrobów z  gumy 

i  tworzyw sztucznych w  latach 2008-2019 

wzrosły o  88% (w całym przetwórstwie prze-

mysłowym wzrost wyniósł tylko 40%). Sektor 

produkcji wyrobów z  gumy i  tworzyw sztucz-

nych w  Polsce zatrudniał w  roku 2019 

ok.  211  tys.  pracowników (wzrost o  41% 

w stosunku do roku 2008). 

Nie ma wątpliwości, że kryzys gospo-

darczy wywołany pandemią, obejmujący 

prawie wszystkie dziedziny życia i  gospo-

darki, będzie miał bardzo duży wpływ także 

na branżę tworzyw sztucznych. Najnowsze 

dostępne dane GUS wskazują, że produkcja 

sprzedana wyrobów z gumy i tworzyw sztucz-

nych w pierwszym półroczu 2020 była niższa 

o  6,5% w  porównaniu w  analogicznym 

okresem roku ubiegłego. Należy się również 

spodziewać, że zapotrzebowanie na tworzywa 

w całym roku 2020 będzie mniejsze niż w roku 

2019, ale konkretne dane dostępne będą 

dopiero w połowie przyszłego roku. 

Należy także podkreślić, że i polski, i euro-

pejski przemysł tworzyw sztucznych stoją 

przed dodatkowymi wyzwaniami mogącymi 

wpłynąć na konkurencyjność branży tworzyw 

sztucznych, a związanymi z wdrażaniem euro-

pejskich strategii i  projektów legislacyjnych, 

takich jak Gospodarka o Obiegu Zamkniętym, 

Strategia na rzecz Tworzyw Sztucznych, Euro-

pejski Zielony Ład czy ostatnio Plastics Levy, 

czyli opłata związana z  ilością niepoddanych 

recyklingowi odpadów opakowaniowych 

z tworzyw sztucznych. 

Fundacja PlasticsEurope Polska

Przemysł tworzyw Anno Domini 2019

W opublikowanym we wrześniu raporcie rocznym PlasticsEurope Polska znalazły się dane liczbowe podsumowu-
jące kondycję przemysłu tworzyw sztucznych w roku ubiegłym. Patrząc na te dane z perspektywy obecnej sytu-
acji gospodarczej, nie ma wątpliwości, że rok 2019 był ostatnim rokiem tak optymistycznych wzrostów. 

PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH W POLSCE

www.plasticseurope.org

Źródło: PEMRG (PlasticsEurope Market Research Group), Conversio Market&Strategy GmbH
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W 2018  r. prognozy dla branży tworzyw 

konstrukcyjnych były więcej niż opty-

mistyczne: sektor ten miał wzrastać znacznie 

szybciej niż cały rynek polimerów – zdaniem 

firmy MarketsandMarkets w  średnim tempie 

7,2% w  latach 2018-2023. W  efekcie na 

koniec prognozowanego okresu jego wartość 

miała sięgnąć ponad 115 mld dolarów 

– o 30 mld dolarów więcej niż jeszcze 5 lat 

wcześniej. Co więcej, wzrost ten zdaniem 

analityków miał mieć wyjątkowo stabilne 

podłoże: tworzywa konstrukcyjne zawładnęły 

bowiem sercami i  umysłami dwóch wielkich 

sektorów – motoryzacyjnego i produkcji elek-

troniki. A te od lat stały mocno na nogach i nic 

nie wskazywało na to, aby w kolejnych latach 

miały zaliczyć gwałtowne spadki popytu.

Epidemia koronawirusa postawiła jednak 

pod znakiem zapytania prawdziwość 

publikowanych przed nią prognoz. O  ile 

bowiem sektor elektroniki – mimo zerwania 

wielu łańcuchów dostaw – ostatecznie na 

pandemii raczej skorzystał, o  tyle rynek 

motoryzacyjny w pierwszych trzech miesią-

cach całkowicie się załamał. Jak podaje 

Europejskie Stowarzyszenie Producentów 

Pojazdów (ACEA), w marcu zarejestrowano 

w  Europie o  51,8% mniej nowych samo-

chodów niż rok wcześniej, a w całym pierw-

szym kwartale 2020  r. koncerny odnoto-

wały najgorsze wyniki sprzedaży od 1990 r. 

Podobne spadki (rzędu ponad 40%) miały 

miejsce również na rynku polskim. I choć 

wydaje się, że najgorsze mamy już za sobą, 

obawy o  ponowny wzrost zachorowań 

i będące jego efektem lockdowny kolejnych 

gospodarek sprawiają, że rynkowi motoryza-

cyjnemu daleko do odprężenia. A to z kolei 

rodzi pytanie o  przyszłość całego sektora 

tworzyw konstrukcyjnych.

Motoryzacja poliamidem stoi
Swoista fascynacja koncernów moto-

ryzacyjnych tworzywami konstrukcyjnymi 

nie wzięła się znikąd: materiały te, dyspo-

nując znacznie lepszymi właściwościami 

niż tzw.  tworzywa masowe, pod względem 

wytrzymałości mogą bowiem z powodzeniem 

konkurować z konwencjonalnymi surowcami 

wykorzystywanymi w produkcji samochodów, 

takimi jak stal czy aluminium. Jednocześnie 

są od nich łatwiejsze w  obróbce, a  przede 

wszystkim lżejsze, co ma istotne znaczenie 

w  obliczu powszechnego dążenia do obni-

żenia całkowitej masy pojazdu, a tym samym 

ograniczenia zużycia paliwa i emisji spalin do 

poziomu zgodnego z coraz bardziej restryk-

cyjnymi normami międzynarodowymi. To 

samo dążenie doprowadziło zresztą do popu-

laryzacji samochodów elektrycznych i hybry-

dowych – również z  korzyścią dla produ-

centów tworzyw konstrukcyjnych, masowo 

wykorzystywanych m.in. w  silnikach „elek-

tryków” (ze względu na bardzo dobrą odpor-

ność na wysokie temperatury).

W efekcie jeszcze w ubiegłym roku sektor 

motoryzacyjny zajmował pierwsze miejsce 

na liście odbiorców tworzyw konstrukcyj-

nych, a  polimery te stanowiły drugą – po 

metalach żelaznych i  ich stopach – najpo-

pularniejszą grupę materiałów wykorzysty-

wanych w produkcji samochodów. Nie tylko 

zresztą w  niej: ich doskonałe właściwości 

fizykochemiczne sprawiają, że są chętnie 

stosowane także w  szeregu innych apli-

kacji, m.in. w elektronice (obudowy, ekrany), 

produkcji sprzętu sportowego (narty i  buty 

narciarskie), motocyklach i  ich wyposażeniu 

(kaski motocyklowe) czy medycynie. Zakres 

ich zastosowań zależy przy tym wprost od 

posiadanego zestawu cech, a te mogą być 

bardzo różne i  obejmować m.in. odpor-

ność na ścieranie (poliamidy), udarność 

(poliwęglany), odporność termiczną, sztyw-

ność, stabilność chemiczną, niepalność czy 

wreszcie odporność na warunki atmosfe-

ryczne (patrz: tabela na 22 stronie).

Rynek tworzyw konstrukcyjnych: 
czy należy spodziewać się tąpnięcia popytu?

Jeszcze do niedawna sektor tworzyw konstrukcyjnych należał do najszybciej rozwijających się segmentów rynku 
polimerów. Specyficzna struktura popytu na te materiały sprawia jednak, że ich producenci są szczególnie nara-
żeni na wahania koniunktury spowodowane epidemią Covid-19. Dlatego zdaniem niektórych analityków w kolej-
nych miesiącach należy spodziewać się masowego spadku zainteresowania tą grupą polimerów.

 Agata Świderska 

Rys. 1   Tworzywa konstrukcyjne wykorzystywane 
są także w produkcji dóbr konsumenckich, 
takich jak płyty CD i DVD wykonane 
z poliwęglanów. 
Źródło: Wikimedia CC
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Roszady na pozycji lidera
W niektórych analizach (np. firmy Mordor 

Intelligence) do czołowych odbiorców 

tworzyw konstrukcyjnych zaliczany jest 

także przemysł opakowaniowy – z  progno-

zowanym wzrostem udziału w  rynku na 

poziomie 7,2% w  latach 2020-2025. Dyna-

mika ta daje mu pierwszą pozycję na liście 

najszybciej rozwijających się segmentów 

rynku tworzyw konstrukcyjnych – pod warun-

kiem wszakże, że zostanie do niego zakla-

syfikowany. Skąd ta rozbieżność? Wynika 

ona głównie z kontrowersji, które w niektó-

rych źródłach narosły wokół PET i tego, czy 

tworzywo to należy zaliczać do konstrukcyj-

nych. Polimer ten wykazuje bowiem bardzo 

dobre właściwości fizykochemiczne (wysoką 

odporność mechaniczną, udarność oraz 

barierowość w kontakcie z wilgocią i gazem), 

jednak ich zakres zależy w dużej mierze od 

sposobu jego przetwarzania, w  tym przede 

wszystkim stopnia krystalizacji. W  zasto-

sowaniach masowych PET nie jest podda-

wany pełnej krystalizacji, co pozbawia go 

części właściwości tworzyw konstrukcyjnych. 

A  jednocześnie właśnie w  tej formie stoso-

wany jest najczęściej w  przemyśle opako-

waniowym, który odpowiada za blisko 30% 

wykorzystania całych zasobów PET dostęp-

nych na rynku. Pozostałe 60% stanowią 

tkaniny na bazie PET (poliester), zaś zaledwie 

10% – zastosowania typowo konstrukcyjne 

(obudowy silników, przełączniki, czujniki i inna 

urządzenia elektroniczne).

Owe różnice klasyfikacyjne znajdują wyraz 

w dychotomii publikowanych prognoz: o  ile 

w analizach uwzględniających PET zajmuje 

on czołową pozycję na liście najczęściej 

stosowanych tworzyw konstrukcyjnych, 

o tyle w raportach niezaliczających go do tej 

grupy na pierwsze miejsce wysuwa się poli-

tlenek metylenu (POM). Polimer ten swoją 

popularność zawdzięcza z  jednej strony 

bardzo dobrym właściwościom fizykoche-

micznym (odporności na ścieranie i  rozcią-

ganie, sztywności, wytrzymałości chemicznej, 

właściwościom izolacyjnym oraz naturalnej 

smarowności), a  z drugiej – łatwości prze-

Tab. 1. Porównanie właściwości i zastosowań wybranych tworzyw konstrukcyjnych
Nazwa tworzywa Właściwości Główne zastosowania

Terpolimer akrylonitrylo-butadieno-
styrenowy (ABS)

Duża udarność, twardość i odporność na zarysowania, 
można pokrywać warstwami metalicznymi podczas 
obróbki galwanicznej

Obudowy aparatury elektronicznej, sprzętów i urządzeń; 
elementy samochodów oraz broni 

Poliamidy (PA) Wysoka trwałość oraz wytrzymałość
Przemysł tekstylny i samochodowy, przyrządy kuchenne, odzież 
motocyklowa (włókna aramidowe)

Politereftalan butylenu (PBT) Wysoka krystaliczność i mała kurczliwość
Warstwa izolacyjna w przemyśle elektronicznym, precyzyjne 
kształtki w przełącznikach i elementy aparatury medycznej

Poliwęglany (PC)
Wysoka przezroczystość i udarność oraz bardzo dobre 
właściwości mechaniczne

Warstwy uodporniające szklane szyby na stłuczenie lub 
przestrzelenie z broni palnej, szyby w batyskafach, szyby 
hełmów astronautów

Polieteroeteroketon (PEEK) Wytrzymałość na warunki ultrawysokiej próżni (UHV) Przemysł lotniczy i chemiczny, implanty medyczne

Poliimidy
Zależne od wyjściowego monomeru, najczęściej 
odporne na działanie wysokich temperatur, o dużej 
twardości i wytrzymałości mechanicznej

Laminaty w przemyśle elektronicznym, izolatory i płaszcze 
ochronne przewodów, taśmy w ruchomych elementach 
elektronicznych

Polioksymetylen (POM)
Łatwość przetwórstwa, odporność fizykochemiczna, 
wytrzymałość

Elementy napędów, uszczelnień wysokich ciśnień oraz armatury 
wodnej i gazowej

Polisiarczek fenylenu (PPS)
Odporność na działanie wysokich temperatur, korozji, 
kwasów, zasad, wybielaczy

Izolacja elektryczna, półprzewodniki, specjalistyczne membrany, 
uszczelki i opakowania

Tlenek polifenylenu (PPO)
Niska gęstość oraz wysoka udarność i odporność na 
działanie temperatur

Membrany separacyjne do generatorów azotu, części 
elektroniczne, obudowy i części odporne na temperaturę 
w motoryzacji

Polisulfon (PSU)
Wytrzymałość i stabilność w wysokich temperaturach, 
odporność na kwasy, zasady i elektrolity

Ogniwa paliwowe, gastronomia, membrany i filtry

Politetrafluoroetylen (PTFE/teflon)
Bardzo mała swobodna energia powierzchniowa, 
wysoka odporność chemiczna

Przedmioty i ich powłoki oraz elementy urządzeń pracujących 
w wysokich temperaturach lub agresywnym środowisku, 
materiały hydrofobowe, smary, materiały uszczelniające, 
implanty

Polimetakrylan metylu (PMMA)
Duża przezroczystość, odporność na promieniowanie 
UV, łatwość obróbki

Światłowody, okna samolotów, statków i innych pojazdów, 
elementy maszyn

Źródło: opracowanie własne

Rys. 2   Prognozowany wzrost popytu na tworzywa konstrukcyjne w poszczególnych regionach świata 
w latach 2020-2025 
Źródło: Mordor Intelligence
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twórstwa z wykorzystaniem standardowych 

metod: wtrysku i  wytłaczania. Pozytywnie 

wyróżnia go to na tle wielu innych tworzyw 

konstrukcyjnych, których zakres zasto-

sowań ograniczony jest właśnie przez skom-

plikowane, czaso- i  kosztochłonne prze-

twarzanie. W przeciwieństwie do nich POM 

może być nie tylko formowany plastycznie, 

ale też poddawany obróbce skrawaniem, 

dzięki czemu z  łatwością można produ-

kować z niego cały szereg wyrobów o wyso-

kich wymaganiach wytrzymałościowych, 

w tym elementy napędów, armatury wodnej 

i  gazowej, zespołów uszczelniających do 

wysokich ciśnień, pojazdów, sprzętu AGD, 

urządzeń elektronicznych, systemów stero-

wania, a nawet… kostki gitarowe. W naszym 

kraju jednym z  bardziej znanych produ-

centów tego tworzywa są Zakłady Azotowe 

w  Tarnowie-Mościcach (nazwa handlowa: 

Tarnoform).

Po piętach POM depcze jednak polietero-

eteroketon (PEEK), który jako jeden z niewielu 

wykazuje się wytrzymałością pozwalającą 

mu przetrwać warunki ultrawysokiej próżni 

(UHV), dzięki czemu znajduje szerokie zasto-

sowanie w  przemyśle lotniczym, samocho-

dowym i chemicznym. Jest również doceniany 

przez twórców implantów medycznych, którzy 

wykonują z niego m.in. fragmenty czaszki oraz 

gwoździe i pręty stosowane do usztywniania 

kości po złamaniach. Według firmy Mordor 

Intelligence w najbliższych latach PEEK raczej 

nie zagrozi POM na pozycji lidera, ale szybki 

wzrost jego udziału w całościowym wolumenie 

sprzedaży może znacznie namieszać w ukła-

dzie sił na rynku.

Drobnica pnie się w górę
Układ ten jest zresztą i tak naznaczony sporą 

dozą niestabilności wynikającej z bardzo dużego 

rozdrobnienia rynku. Jak podaje Mordor Intelli-

gence, łączny udział w nim pięciu największych 

graczy: BASF SE, Sabic, Solvay, Royal  DSM 

i DuPont nie przekracza 15% (według wartości 

przychodów ze sprzedaży). Pozostała część 

przypada kilku tysiącom małych producentów 

wytwarzających na rynki lokalne, w tym głównie 

na największy z nich rynek azjatycki.

Mimo znacznego rozdrobnienia i  zwią-

zanej z tym istotnej roli fuzji i przejęć w kształ-

towaniu struktury rynku tworzyw konstruk-

cyjnych, wśród większych producentów 

uwidacznia się także tendencja do integracji 

wertykalnej łańcucha tworzenia wartości. 

Mówiąc inaczej: każdy, kto ma ku temu 

możliwości, stara się wytwarzać surowce na 

własny rachunek, a  jednocześnie rozwijać 

produkcję gotowych wyrobów na zlecenie. 

W Europie trend ten szczególnie widoczny jest 

na rynku niemieckim, który jako największy 

rynek Starego Kontynentu odznacza się 

także wysokim udziałem średnich i  dużych 

podmiotów. Czołową pozycję wśród nich 

zajmuje oczywiście BASF, ale po piętach 

depcze mu m.in. Covestro – największy na 

świecie producent żywic poliwęglanowych.

Innowacyjne  
znaczy specjalne

Duże przedsiębiorstwa wykazują się też 

największą inicjatywą w  zakresie tworzenia 

innowacji, wyznaczając tym samym trendy 

rozwojowe dla całego rynku tworzyw konstruk-

cyjnych. Trendy te zmierzają głównie w dwóch 

kierunkach: rosnącej specjalizacji, tj. tworzenia 

polimerów o  parametrach spełniających 

wymagania konkretnej branży, a nawet apli-

kacji, oraz ekologii znajdującej wyraz w rozwi-

janiu struktur bazujących na naturalnych 

surowcach.

Duża grupa tworzyw specjalnego prze-

znaczenia tradycyjnie powstawała i  nadal 

powstaje z myślą o zaawansowanych aplika-

cjach w  przemyśle motoryzacyjnym. Jakby 

na przekór niepewnej sytuacji na rynku auto-

motive w  czerwcu BASF zaprezentował 

Ultrason  E0510 C2TR – polieterosulfon 

z  10-proc. dodatkiem włókna węglowego 

stworzony specjalnie z  myślą o  produkcji 

części samochodowych mających kontakt 

z rozgrzanym olejem. Jak podaje producent, 

materiał cechuje się bardzo niskim zużyciem 

w wysokich temperaturach, dobrą odporno-

ścią na działanie oleju i wysoką stabilnością 

wymiarową. Może być z powodzeniem formo-

wany wtryskowo, a także wykorzystywany do 

wytwarzania cienkich detali o grubości ścianek 

poniżej 1 mm. Z  tego względu sprawdzi się 

m.in. w  produkcji pomp olejowych, tłoków, 

zaworów ciśnieniowych oraz elementów 

skrzyń biegów.

Na drugim biegunie znalazł się polimer 

o handlowej nazwie DURABIO – żywica poli-

węglanowa na bazie naturalnego izosorbidu 

opracowana przez Mitsubishi Chemical. Mimo 

że została wprowadzona na rynek już kilka lat 

temu, nadal stanowi sporą innowację, łącząc 

w  sobie naturalne pochodzenie z  doskona-

łymi parametrami fizykochemicznymi. Materiał 

jest idealnie przezroczysty, niemal nie żółknie 

pod wpływem światła, a  dodatkowo jest 

odporny na zarysowanie, przebicie i ścieranie. 

Z  tego względu od razu wzbudził ogromne 

zainteresowanie producentów elektroniki 

i sprzętu RTV, m.in. firmy Sharp, która wyko-

rzystała go do produkcji ekranów smartfonów 

z  serii Aquos, a  także dostawców kompu-

terów pokładowych. Wyjątkowa twardość 

i odporność na ścieranie sprawiają, że można 

go jednak zastosować także do produkcji 

elementów konstrukcji pojazdów, w  tym 

m.in. grilli i słupków bocznych.

A gdyby tak stworzyć materiał konstruk-

cyjny przystosowany do seryjnego znako-

wania laserem? Na pomysł taki wpadła firma 

Ensinger: w 2018 r. producent zaprezentował 

TECAFORM AH LM – kopolimer poliacetalu 

(POM-C) opracowany specjalnie na potrzeby 

znakowania UV komponentów maszyn dla 

przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. 

Dostępny w kolorze białym i szarym, umożliwia 

nanoszenie wysoko kontrastowych znaków 

o wysokości nawet poniżej 1 mm. 

Czy pomysłowość producentów tworzyw 

konstrukcyjnych pozwoli im uniknąć spadku 

popytu wywołanego pandemią? Wiele zależy 

od tego, w  jakiej kondycji znajdą się ich 

klienci. Już przy okazji globalnego kryzysu 

finansowego z  lat 2009-2011 można było 

bowiem zaobserwować praktykę zastępo-

wania tworzyw konstrukcyjnych ich tańszymi 

odpowiednikami, zwłaszcza w aplikacjach, 

w  których w  mniejszym stopniu liczyła 

się wytrzymałość, a  w większym – cena. 

Analogicznie największego spadku popytu 

można obecnie oczekiwać na rynkach dóbr 

konsumenckich. Ich producenci, dążąc do 

redukcji kosztów, będą bowiem poszukiwali 

oszczędności m.in. przez zakup tańszych 

surowców. A  tu pole do popisu dla niektó-

rych tworzyw masowych jest duże. Szcze-

gólnie popularnym zamiennikiem jest 

polipropylen, który pod względem wytrzy-

małości i  elastyczności może z  powodze-

niem konkurować, np. z ABS. 



24  PlastNews 9’2020

 Temat wydania  RYNEK TWORZYW 

Choć poliolefiny kojarzone są głównie 

z polietylenem i polipropylenem, grupa ta 

obejmuje aż siedem różnych polimerów, w tym 

cztery termoplasty (PE, PP, PMP, PB-1) i  trzy 

elastomery (PIB, EPR i  EPDM). Ich wspólną 

cechą jest prosta struktura składająca się 

z węgla połączonego wiązaniem podwójnym 

z wodorem (alkenu), a następnie poddanego 

procesowi polimeryzacji. Powstałe w  efekcie 

polimery wykazują się też podobnym zestawem 

właściwości fizykochemicznych: są elastyczne, 

odporne na działanie chemikaliów, klarowne 

lub przezroczyste, wytrzymałe mechanicznie 

i  termicznie, a  przy tym łatwe w  obróbce 

i  lekkie, dzięki czemu świetnie sprawdzą się 

jako surowce do produkcji lekkich materiałów 

konstrukcyjnych. Każdy z  nich różni się przy 

tym nieco od pozostałych, dzięki czemu rzadko 

bezpośrednio konkuruje ze swoimi kuzynami. 

Wyjątkiem są polietylen i  polipropylen, które 

niekiedy stosowane są zamiennie, choć ten 

drugi cechuje się większą sztywnością i odpor-

nością na zginanie i rozrywanie, podczas gdy 

pierwszy wykazuje zdecydowanie mniejszą 

podatność na oddziaływanie chemikaliów.

Doskonałe właściwości poliolefin niemal 

od razu zjednały im sympatię producentów 

wyrobów z  tworzyw sztucznych: od czasu 

wprowadzenia na rynek pierwszych poli-

merów z  tej grupy (1939  r. – LDPE; 1957  r. 

– PP) ich produkcja stabilnie rosła, osiągając 

w 2018 r. imponującą wartość ponad 270 mld 

dolarów. Co znamienne, znakomitą większość 

tego wolumenu stanowiły te same tworzywa, 

które jako pierwsze zawojowały światowe 

rynki, tj.  PP i  różne odmiany PE (LLDPE, 

LDPE, HDPE). Mało tego, według ostrożnych 

szacunków w 2018 r. tworzyły one blisko 80% 

masy wszystkich produkowanych na świecie 

polimerów syntetycznych. Motorem tego 

– oszałamiającego bądź co bądź – sukcesu 

były dwa sektory: automotive i  przemysł 

opakowaniowy. Pierwszy wykorzystuje polio-

lefiny jako lekką, łatwą w przetwórstwie alter-

natywę dla metalowych komponentów 

pojazdów; drugi wytwarza z nich najróżniejsze 

rodzaje opakowań, w  tym torebki na chipsy 

(PP), torebki foliowe (LLDPE), woreczki na 

żywność (LDPE) i kartony na mleko (HDPE). 

I to właśnie sektor opakowaniowy – zdaniem 

firmy analitycznej Polaris Market Research 

– jest obecnie najszybciej rozwijającym się 

rynkiem zbytu dla różnego typu poliolefin. 

Spory popyt na nie rejestruje jednak także 

sektor chemiczny i  farmaceutyczny (rury, 

przewody, sprzęt medyczny), włókienniczy 

(dywany, tkaniny techniczne), elektroniczny 

(obudowy, izolacje kabli i przewodów), a także 

budownictwo (izolacje piankowe, wykładziny).

Globalne przepychanki
Stabilny wzrost popytu ze strony wymie-

nionych sektorów sprawił, że przez lata 

rynek poliolefin konsekwentnie rósł w  siłę, 

niepodatny na okresowe wahania koniunk-

tury. Największą bolączką ich producentów, 

podobnie zresztą jak wytwórców innych poli-

merów na bazie surowców kopalnych, była 

niestabilność cen ropy naftowej i  jej pochod-

nych. Ich zmiany powodowały bowiem fluk-

tuacje cen samych poliolefin, co jednak rynek 

cierpliwie znosił – do czasu, aż w  połowie 

obecnej dekady seria niefortunnych zdarzeń 

zmusiła ich producentów do przewartościo-

wania stosowanych dotąd strategii działania.

Pierwszym objawem zbliżającego się 

kryzysu był spadek popytu na poliolefiny ze 

strony branży motoryzacyjnej, odnotowany po 

raz pierwszy w 2018  r. Jego przyczyn należy 

upatrywać w  chińsko-amerykańskiej wojnie 

handlowej zapoczątkowanej w  lipcu 2018  r. 

przez Waszyngton. Celem Stanów Zjednoczo-

nych było osłabienie Chin, które w ciągu ostat-

niej dekady zarówno pod względem gospo-

darczym, jak i militarnym urosły do rangi głów-

nego rywala USA na globalnej scenie geopoli-

tycznej. Jednocześnie eskalacja miała zmniej-

szyć zależność gospodarczą Stanów od Chin: 

u  jej progu deficyt w  obrotach handlowych 

między oboma krajami wynosił bowiem ponad 

375  mld  dolarów  – oczywiście na korzyść 

Państwa Środka. Głównym narzędziem osią-

gnięcia tego celu stały się cła: latem 2018  r. 

administracja Donalda Trumpa zdecydowała 

o obłożeniu towarów eksportowanych z Chin 

rekordowymi cłami w  wysokości 10-25%, 

zaś Pekin odpowiedział wprowadzeniem ceł 

podobnej wysokości na towary amerykańskie. 

W  efekcie handel między krajami na ponad 

rok zamarł, co mocno odczuli m.in. amery-

kańscy producenci samochodów, w  40-50% 

bazujących na komponentach sprowadzanych 

z Meksyku, Chin i Kanady. I choć w styczniu 

br. obu rządom udało się zawrzeć tymczasowe 

porozumienie zawieszające „działania wojenne”, 

rynek motoryzacyjny nie zdążył już podnieść się 

z kolan: w marcu epidemia Covid-19 skutecznie 

pokrzyżowała bowiem plany producentów, 

a cały sektor pogrążył się w stagnacji, która siłą 

rzeczy dotknęła także rynki tworzyw konstruk-

cyjnych dla branży automotive.

Rynek poliolefin: kurs na zmiany

Przez lata segment poliolefin stabilnie żeglował na fali wysokiego popytu na polipropylen i polietylen – jedne z naj-
ważniejszych tworzyw na rynku dóbr konsumenckich. Ostatnie zmiany postaw społecznych i sytuacji międzyna-
rodowej nie pozostały jednak bez wpływu na funkcjonowanie tego sektora, zmuszając producentów do zdecydo-
wanej reakcji i zboczenia z dotychczasowego kursu. 

 Agata Świderska 
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Bardziej niż sama wojna handlowa na sytu-

acji producentów i dystrybutorów polimerów, nie 

tylko zresztą poliolefin, zaważyło jednak inne, kilka 

miesięcy wcześniejsze wydarzenie. W styczniu 

2018  r. rząd chiński oficjalnie zakazał wwozu 

do kraju 24 rodzajów odpadów, w tym tworzyw 

sztucznych. Jak argumentował Pekin, jest to 

część strategii zmierzającej do zmiany wizerunku 

Chin ze światowego „rezerwuaru odpadów” na 

producenta wyrobów wysokiej jakości. Decyzja 

ta spowodowała ogromne zamieszanie na 

rynkach międzynarodowych: do tej pory do 

Chin trafiało bowiem 56% wszystkich odpadów 

plastikowych produkowanych na świecie i  aż 

87% zużytych tworzyw z  Europy. Teraz poja-

wiła się konieczność zagospodarowania tych 

zasobów w ramach lokalnych rynków, a na to 

żadne z państw nie było przygotowane. Oczywi-

ście najlepszym sposobem byłby efektywny recy-

kling, ale do tej pory prace nad odzyskiem polio-

lefin przebiegały relatywnie powoli, stymulowane 

co prawda presją społeczną na wprowadzenie 

bardziej zrównoważonej gospodarki odpadami, 

ale spowalniane brakiem odpowiednich techno-

logii przetwórstwa.

Kwestia ta zbiegła się w czasie z eskalacją 

negatywnych nastrojów społecznych zwią-

zanych z  wpływem tworzyw sztucznych, 

w  tym zwłaszcza wszechobecnych polio-

lefin, na środowisko naturalne. W efekcie po 

raz pierwszy w historii kraje rozwinięte odno-

towały ujemny wzrost popytu na te polimery, 

a globalna sprzedaż była co prawda dodatnia 

– w czym ogromną zasługę miały Chiny – ale 

wzrosła nie o przewidywane 5%, lecz 4,4% r/r.

Trend 1:  
poliolefiny stają się bio

Rosnące naciski społeczeństw krajów rozwi-

niętych na ograniczenie udziału surowców nieod-

nawialnych w tworzywach sztucznych sprawiły, 

że producenci poliolefin stanęli przed wyzwaniem 

podjęcia na nowo odkładanego dotąd tematu 

przejścia od surowców kopalnych do natural-

nych. Pierwsze próby w  tym kierunku podej-

mowane były już pod koniec ubiegłej dekady: 

w 2010 r. brazylijski koncern Braskem wprowa-

dził na rynek polietylen wysokiej gęstości produ-

kowany na bazie etanolu w całości pozyskanego 

z trzciny cukrowej. Jego bio-HDPE wykazywało 

dokładnie takie same właściwości chemiczne jak 

HDPE na bazie surowców kopalnych i okazało 

się sporym sukcesem rynkowym, co zachę-

ciło firmę do rozszerzenia swojej oferty biotwo-

rzyw o LDPE i LLDPE. Na tym jednak poprze-

stała: mimo wcześniejszych deklaracji w 2015 r. 

zrezygnowała z budowy instalacji do wytwarzania 

biopolipropylenu. Przeszkodą okazały się duże 

koszty produkcji tego materiału, które podważały 

ekonomiczność całego przedsięwzięcia: bio-PP 

byłby bowiem znacznie droższy niż konwencjo-

nalny polipropylen. W tym samym roku z planów 

produkcji polietylenu na bazie trzciny cukrowej 

wycofały się także koncerny Dow Chemical 

i Mitsui Chemicals. Ich projekt – o wartości, baga-

tela, 1,5 mld dolarów – zakładał budowę prze-

twórni o  zdolności produkcyjnej 900  tys. ton 

rocznie i miał być największą tego typu inwe-

stycją mijającej dekady.

Teraz nadszedł czas na powrót do zapo-

mnianych inicjatyw oraz podejmowanie 

nowych. Prace takie prowadzą m.in. austra-

lijska firma Plantic czy niemiecki INEOS, który 

w lutym br. podpisał długoterminową umowę 

z UPM Biofuels na dostawę surowca odna-

wialnego do produkcji biopoliolefin. Mate-

riał o  nazwie handlowej BioVerno składa 

się w  całości z  masy celulozowej stano-

wiącej odpad poprodukcyjny. Na jego bazie 

INEOS będzie produkował nie tylko przyjazne 

dla środowiska poliolefiny, ale także szereg 

innych tworzyw, w  tym PVC. Produkty takie 

ma już w swojej ofercie także m.in. koncern 

PONT Europe: jego opakowania i  butelki 

dla przemysłu spożywczego i  kosmetycz-

nego dostępne są zarówno w standardowym 

wariancie (HDPE/LDPE), jak i w wersji „bio”.

Na rynku nie brak jednak także inicjatyw 

zmierzających do przezwyciężenia trud-

ności, które do tej pory skutecznie powstrzy-

mywały producentów przed inwestowaniem 

w wytwórnie biopolipropylenu. Materiał tego 

typu wytwarza już m.in. francuska firma Natu-

rePlast, ale jej PP składa się jedynie w 30% 

z  surowców naturalnych (naturalnego oleju 

odpadowego). Znacznie szerzej zakrojone 

plany mają m.in. IKEA i Borealis: obie podjęły 

współpracę z  koncernem Neste mającym 

dostarczyć im biosurowiec do produkcji 

w pełni ekologicznego polipropylenu. Projekt 

IKEI zakłada wykorzystanie w  tym procesie 

naturalnych hydrowodorów oraz olejów, 

podczas gdy Borealis planuje produkować 

bio-PP na bazie naturalnego propylenu.

Trend 2: PE i PP z odzysku
Istotną zaletą poliolefin na bazie surowców 

naturalnych jest fakt, że mogą być one podda-

wane recyklingowi bezpośrednio w strumieniu 

odpadów poliolefin termoplastycznych. Problem 

jednak w tym, że wciąż trwają prace nad tech-

nologią, która pozwoliłaby efektywnie, a przede 

wszystkim tanio przetwarzać odpady z PP i PE. 

W teorii polimery te jako termoplasty mogą być 

przetwarzane niemal w  nieskończoność bez 

istotnego uszczerbku dla ich właściwości fizy-

kochemicznych. W praktyce jednak większość 

z  nich była dotychczas poddawana spalaniu 

i wykorzystywana do produkcji energii zasila-

jącej inne procesy produkcyjne. Wspomniany 

zakaz importu odpadów plastikowych do Chin 

sprawił jednak, że kwestia efektywnego prze-

twarzania zużytych produktów z PE, PP i innych 

poliolefin z dnia na dzień nabrała kluczowego 

znaczenia. Część strumienia odpadów płyną-

cego do tej pory do Państwa Środka została 

co prawda przekierowana do innych państw 

azjatyckich, m.in. Indii i Wietnamu, ale kraje te, 

nieprzygotowane technicznie na taką ewentual-

ność, nie są jak na razie w stanie, a często także 

nie chcą zastąpić Chin w roli głównego prze-

twórcy globalnych odpadów.

Alternatywą jest utylizacja zebranych 

surowców w miejscu ich wytworzenia. Powo-

dzenie tego przedsięwzięcia zależy jednak od 

spełnienia dwóch zasadniczych warunków 

– zmiany postaw społecznych w kwestii zbiórki 

poliolefin, której wskaźniki znacznie odbie-

gają od idealistycznych założeń recyklerów, 

a  także opracowania taniej technologii ich 

odzysku. Niejaki postęp w tej materii poczy-

nili naukowcy z Brazylii, którym w zeszłym roku 

udało się wyprodukować wartościowy LDPE 

z dodatkiem rLDPE pozyskanego z prepregów 

transportowych. Do tej pory zawarty w prepre-

gach polietylen niskiej gęstości traktowany 

był jako odpad, nie przedstawiając większej 

wartości dla przetwórców. Teraz może się to 

zmienić: wytwarzany w procesie wytłaczania 

kompozyt LDPE, rLDPE, MMT i  kompatybi-

lizatora nie tylko cechuje się dobrymi właści-

wościami mechanicznymi i wysoką odporno-

ścią termiczną, ale jest także relatywnie tani 

w recyklingu, a tym samym może z powodze-

niem konkurować z czystym LDPE.

Dużo trudniejszym zadaniem jest wypraco-

wanie efektywnego sposobu odzysku polipro-
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pylenu, m.in. ze względu na wyższą niż w przy-

padku LDPE temperaturę topnienia. Próby takiej 

podjęła się w połowie obecnej dekady brytyjska 

firma Nextek. Opracowana przez nią technologia 

została stworzona z myślą o recyklingu opakowań 

z PP stosowanych w przemyśle spożywczym 

i umożliwia efektywne usunięcie z nich resztek 

żywności. Proces został podzielony na dwie fazy: 

w pierwszej polietylen poddawany jest procesowi 

topienia w  temperaturze 250°C, zaś w drugiej 

– oddziaływaniu atmosfery próżniowej. Gotowy 

materiał jest zestalany w ok. 140°C, a następnie 

granulowany i domieszkowany z PP w stosunku 

maksymalnie 1:1.

Metoda ta, choć ciekawa, ma jednak dwie 

zasadnicze wady: zajmuje sporo czasu, 

a  dodatkowo nie gwarantuje przetworzenia 

odpadów z  PP do postaci w  pełni czystej, 

tj. o właściwościach porównywalnych z orygi-

nalnym polipropylenem. Możliwość taką 

ma zapewnić technologia opracowywana 

wspólnie przez Procter & Gamble i PureCycle 

Technologies. Obie firmy zawiązały partner-

stwo, które jeszcze w tym roku ma doprowa-

dzić do otwarcia pierwszego zakładu prze-

twórstwa UPRP, czyli ultraczystego rPP. 

W 2019 r. do inicjatywy dołączyła także firma 

L’Oreal, która również zamierza korzystać 

z  zasobów budowanego właśnie zakładu 

w  Ohio. Fabryka ma przetwarzać rocznie 

ponad 5 ton odpadów z polipropylenu, wytwa-

rzając z niego ok. 4,8 tony wartościowego rPP.

Trend 3:  
ekologiczna polimeryzacja

Ekologia wkracza na rynek poliolefin także 

tylnymi drzwiami: nie tylko w postaci biotwo-

rzyw i recyklatów, ale również nowych techno-

logii polimeryzacji olefin – szybszych, efektyw-

niejszych energetycznie i bardziej przyjaznych 

dla środowiska niż stosowane niezmiennie od 

lat 50. XX w. metody Phillipsa i Zieglera. 

Aby zrozumieć, na czym polega ich nowator-

stwo, warto przyjrzeć się bliżej pierwszym prze-

mysłowym technikom produkcji polietylenu: 

jego synteza, przeprowadzona po raz pierwszy 

w 1935 r. przez naukowców z  ICI Chemicals, 

wymagała poddania mieszanki oddziaływaniu 

ciśnienia rzędu kilkuset atmosfer. Była więc 

skrajnie nieefektywna, co przez lata skłaniało 

kolejnych badaczy do poszukiwania lepszych 

alternatyw. Rozwiązaniem okazało się zasto-

sowanie katalizatorów, które dzięki wysokiej 

aktywności umożliwiły obniżenie temperatury 

i  ciśnienia polimeryzacji. Pierwszym był tlenek 

chromu  (VI), zastosowany w  tej roli w 1951  r. 

przez naukowców z Phillips Petroleum. Umoż-

liwiał on syntezę polietylenu w  temperaturze 

150°C przy ciśnieniu 30 atmosfer i dał początek 

tzw. metodzie Phillipsa, stosowanej zresztą do 

dziś – zamiennie z nieco młodszą od niej tech-

niką Zieglera, który w roli katalizatora wykorzy-

stał chlorek tytanu (IV) i metaloorganiczne związki 

glinu. Sposób Zieglera pozwala obniżyć tempe-

raturę i ciśnienie polimeryzacji odpowiednio: do 

60°C i 1 atmosfery. Ponieważ jednak jest droższy 

i trudniejszy do sterowania niż metoda Phillipsa, 

nie wyparł jej całkowicie z rynku.

Technika Zieglera wykorzystywana była 

również z  powodzeniem do syntezowania 

niskociśnieniowego polipropylenu. Aby jednak 

uzyskać regularny, izotaktyczny PP, należało 

zastosować inny katalizator. Sztuka ta udała się 

po raz pierwszy w  1957 r. zespołowi Giulia Natty, 

za co w 1963 r. obaj naukowcy zostali uhonoro-

wani nagrodą Nobla. Metoda Zieglera-Natty jest 

stosowana z powodzeniem do dziś. Jej słabością 

jest jednak konieczność przemywania zawie-

siny wodą w celu usunięcia dezaktywowanego 

katalizatora. Dlatego cały czas trwają poszuki-

wania nowych, bardziej aktywnych katalizatorów 

umożliwiających eliminację procesu mycia, a tym 

samym także potrzeby oczyszczania ścieków 

i suszenia polimeru parą technologiczną.

Jedną z  takich alternatyw jest technologia 

bazująca na metalocenach (związkach sandwi-

czowych) odkryta w 1976 r. przez niemieckich 

naukowców Waltera Kamińskiego i Hansjörga 

Sinna. Metaloceny – aktywowane za pomocą 

metyloaluminoksanu (MAO) – mają tę zaletę, 

że zwiększają jednorodność syntezowanych 

poliolefin, a jednocześnie umożliwiają aktywne 

sterowanie ich właściwościami przez modyfi-

kację struktury samego katalizatora. Jeszcze 

dalej idące zmiany strukturalne można indu-

kować za sprawą tzw. katalizatorów postme-

talocenowych – bardziej aktywnych, ale i mniej 

stabilnych związków, stosowanych na razie 

głównie na małą skalę.

Reakcje z  wykorzystaniem katalizatorów 

można jednak przeprowadzać nie tylko standar-

dowo w rozpuszczalniku, ale także np. w ciekłym 

monomerze lub gazie. Proces ten jest znacznie 

bardziej ekonomiczny, ponieważ pozwala ogra-

niczyć stężenie katalizatora i objętość samych 

reaktorów wykorzystywanych w procesie poli-

meryzacji. A  jego efekty są zbliżone do tych 

uzyskiwanych podczas syntezy w roztworze.

Luka do załatania
Jeśli do wspomnianych trendów dodać 

rosnące znaczenie handlu elektronicznego 

i  modelowania komputerowego w  rozwoju 

produktów na bazie tworzyw poliolefinowych, 

zwłaszcza dla sektora produkcji opakowań, 

z  zestawienia tego wyłania się obraz dyna-

micznie zmieniającego się rynku, który po okresie 

spokojnego rozwoju musi w dość krótkim czasie 

poradzić sobie z szeregiem wyzwań stawianych 

przez nowoczesne społeczeństwa i  zmienną 

sytuację międzynarodową. Obraz ten jest jednak 

niepełny: brakuje w nim bowiem odniesień do 

rynków rozwijających się. A  te wciąż odnoto-

wują wielocyfrowe wzrosty popytu na poliolefiny, 

niejako w oderwaniu od warunków stawianych 

ich producentom przez rozwinięte, zachodnie 

gospodarki. Największe z  owych wzrostów 

obserwowane są w takich regionach jak Afryka 

czy ludne kraje Azji (m.in. Chiny i Indie), a więc 

w gospodarkach o wysokiej dynamice wzrostu 

urbanizacji, liczby ludności i dochodu per capita. 

Niektóre z nich dopiero rozpoczynają przygodę 

z  poliolefinami, a  tym samym znajdują się na 

wczesnym etapie rozwoju rynku – mniej więcej 

takim, na jakim Europa Zachodnia i  Ameryka 

Północna były dokładnie pół wieku temu. Czy 

ową lukę rozwojową można wyeliminować? 

Wydaje się, że nie, biorąc pod uwagę, że jest ona 

ściśle związana z poziomem rozwoju gospodar-

czego danego kraju. Wyjątkiem są Chiny, które 

konsumują rekordowe ilości poliolefin, będąc już 

w pełni rozwiniętą ekonomicznie gospodarką.

Na drugim biegunie znajduje się wspomniana 

Europa Zachodnia i Ameryka Północna, które 

na poliolefiny patrzą bardziej krytycznie, ale 

bynajmniej nie zamierzają z nich rezygnować. 

Żadne z  państw nie rozważa na poważnie 

powrotu do szklanych butelek czy metalowych 

pojemników – zarówno z  uwagi na większą 

wagę i koszty transportu tego typu opakowań, 

jak też nakłady pracy i energii związane z  ich 

ponownym wykorzystaniem. Prognozy dla 

rynku PE i PP są więc dosyć optymistyczne 

– pod warunkiem wszakże, że ich wytwórcy 

nadal podążać będą z duchem czasu i szybko 

reagować na zmienne potrzeby społeczne. 
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W tym roku nylon obchodzi swoje 

85.  urodziny: wynaleziony w  1935  r. 

przez Wallace’a Carothersa z  koncernu 

DuPont (wówczas: E.I. du Pont de Nemours 

and Company), już trzy lata później został 

oficjalnie wprowadzony na rynek – najpierw 

jako surowiec do produkcji włosia szczoteczek 

do zębów, a potem słynnych na cały świat… 

rajstop. To właśnie one zapewniły nylonowi, 

a właściwie poliamidowi 66 (Nylon jest nazwą 

handlową należącą do koncernu DuPont), 

międzynarodowy sukces, który z kolei zachęcił 

konkurencję do poszukiwania sposobów, 

jakby uszczknąć co nieco z  tego nowego 

tortu. W efekcie jeszcze w tym samym 1938 r. 

Paul Schlack, niemiecki chemik pracujący dla 

koncernu IG Farben, dokonał syntezy polika-

prolaktamu (poliamidu 6) – polimeru o właści-

wościach podobnych do nylonu 66, ale 

wytwarzanego w zupełnie inny sposób.

Dziś PA 6 i  PA 66 stanowią podstawową 

klasę poliamidów wytwarzanych na świecie 

– z  blisko 70-proc. udziałem w  całkowitej 

produkcji tych tworzyw. Oprócz nich istnieją 

jednak jeszcze dwie inne klasy o poprawio-

nych właściwościach fizykochemicznych 

– stosowane rzadziej, w  bardziej specjali-

stycznych aplikacjach. A  niejako w  poprzek 

tego podziału przechodzi inny, w którym jako 

główne kryterium stosuje się pochodzenie 

surowca – naturalne lub syntetyczne. Rynek 

poliamidów jak żaden inny zmierza bowiem 

konsekwentnie w kierunku „bio”, a proces ten, 

stymulowany wahaniami cen surowców ropo-

pochodnych, w ostatnich latach jeszcze przy-

brał na sile.

Pierścień otwarty  
czy zamknięty

Aby zrozumieć różnice między poszczegól-

nymi klasami poliamidów, warto zacząć od 

tego, co je łączy. Wszystkie zawierają w łańcu-

chach głównych wiązania amidowe i  są 

efektem polikondensacji kwasu adypinowego 

i  heksametylodiaminy. Różnią się natomiast 

budową łańcuchów polimerowych: poliamidy 

alifatyczne (PA 6, PA 66) składają się z prostych 

lub rozgałęzionych łańcuchów o  otwartej 

strukturze, podczas gdy poliamidy aroma-

tyczne (aramidy) mają budowę pierścieniową 

z wyraźnie wyeksponowanymi zdelokalizowa-

nymi elektronami. Ich cząsteczki są nie okrągłe, 

lecz spłaszczone, co zapewnia im dużo 

większą trwałość niż w przypadku typowych 

wiązań podwójnych. Pomiędzy tymi klasami 

istnieje jeszcze jedna – pośrednia, obejmu-

jąca poliamidy semiaromatyczne (poliftalamidy 

– PPA), które w 55% składają się z kwasów 

aromatycznych (tereftalowego i izoftalowego).

Podział ten jest o  tyle istotny, że znaj-

duje odzwierciedlenie we  właściwościach, 

a tym samym i zakresie aplikacji poszczegól-

Nylon, kevlar i ekologia, 
czyli czego nie wiemy 
o poliamidach

Poliamidy stanowią jedno z najważniejszych tworzyw konstrukcyjnych sto-
sowanych w przemyśle. A to mocno napędza konkurencję na światowych 
rynkach i sprzyja innowacyjności całego sektora. W efekcie niemal co roku 
w sprzedaży pojawia się kolejny gatunek zawierający wiązania amidowe, 
obowiązkowo na bazie surowców naturalnych.

 Agata Świderska 

www.lifocolor.pl
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nych polimerów. Poliamidy alifatyczne można 

w  tym kontekście uznać za grupę bazową 

o  właściwościach charakterystycznych dla 

wszystkich tworzyw zawierających wiązania 

amidowe. A te obejmują m.in. znakomite para-

metry mechaniczne (sztywność, twardość 

i wytrzymałość mechaniczną), dużą elastycz-

ność, odporność na rozciąganie i  ścieranie, 

dobre właściwości ślizgowe, stałość kształtu 

w wysokich temperaturach oraz odporność na 

oddziaływanie chemikaliów: benzyny, olejów, 

tłuszczów, smarów i  rozpuszczalników. Co 

więcej, poliamidy tej klasy można także łatwo 

obrabiać z wykorzystaniem konwencjonalnych 

metod ubytkowych (m.in. cięcia, toczenia 

i frezowania). 

Mimo że zarówno PA 6, jak i PA 66 są związ-

kami alifatycznymi, także między nimi wystę-

pują pewne różnice, obserwowane już zresztą 

w przypadku wspomnianych pończoch. Orygi-

nalne pończochy rodem z USA (na bazie PA 66) 

cechowały się bowiem większą wytrzymałością 

niż ich niemiecki konkurent. Wynika to z faktu, 

że poliamid 66 jest sztywniejszy, bardziej 

odporny termicznie, chemicznie i  mecha-

nicznie, a  także mnie podatny na ścieranie 

i  pełzanie niż poliamid 6. Zalety te okupione 

są jednak mniejszą udarnością i  zdolnością 

tłumienia drgań. Oba polimery są natomiast 

jednakowo chłonne, co sprawia, że nie mogą 

być wykorzystywane w aplikacjach, w których 

występuje wilgoć. Jej obecność może bowiem 

ograniczyć ich właściwości izolacyjne, zmie-

niając je de facto w przewodniki.

Części tych słabości pozbawione są polia-

midy z  drugiej grupy (PPA): zastąpienie 

kwasów alifatycznych aromatycznymi pozy-

tywnie wpływa bowiem na ich sztywność 

i  odporność chemiczną, a  także zwiększa 

ich temperaturę topnienia i zeszklenia, dzięki 

czemu polimery te mogą być z powodzeniem 

stosowane także w podwyższonych tempe-

raturach. Jednocześnie jednak są trudniejsze 

w obróbce, przez co niekiedy domieszkuje się 

je poliamidami alifatycznymi, tworząc funk-

cjonalne hybrydy o nieco lepszych właściwo-

ściach mechanicznych i nieco gorszej skrawal-

ności niż oryginalne PA.

Związek między wzrostem odporności 

mechanicznej i spadkiem rozpuszczalności pod 

wpływem zwiększania udziału grup aromatycz-

nych w strukturze polimeru najlepiej uwidacznia 

się w  przypadku aramidów. Tworzywa te są 

wyjątkowo odporne na rozciąganie, a  także 

wykazują najwyższą odporność mechaniczną, 

termiczną i pożarową spośród wszystkich polia-

midów. Dlatego z ich włókien wytwarza się kami-

zelki kuloodporne oraz odzież dla strażaków, 

lotników, kierowców rajdowych i  astronautów. 

Są również chętnie wykorzystywane do produkcji 

masztów jachtów, kijów narciarskich, a  także 

cienkich folii wprasowywanych w laminaty w celu 

zwiększenia ich odporności mechanicznej. 

Najbardziej znane są pod nazwą Kevlar wprowa-

dzoną po raz pierwszy w 1965 r. przez koncern 

DuPont, ale na rynku występują także pod innymi 

nazwami, m.in. Twaron, Nomex czy Technora.

Starzy wyjadacze  
i nowi gracze

Pod względem zastosowań aramidy 

stanowią pewnego rodzaju wyjątek od reguły: 

większość poliamidów wykorzystywana jest 

bowiem w  podobnych grupach aplikacji, 

wśród których na pierwsze miejsce wysuwa 

się przemysł motoryzacyjny (35% udziału 

w  rynku). Wytwarza się tu z  nich przede 

wszystkim elementy konstrukcyjne, takie jak 

zbiorniki chłodnic, osłony wahaczy, kolektory 

wlotu powietrza czy miski olejowe. Tam, gdzie 

niezbędne są lepsze właściwości mecha-

niczne oraz odporność chemiczna i termiczna, 

PA 6 i PA 66 zastępuje się PPA. Stosuje się 

go m.in. do produkcji zaworów odcinających, 

obudów termostatów, elementów pomp oraz 

modułów i przewodów paliwowych.

Drugim wielkim odbiorcą poliamidów jest 

energetyka i  sektor produkcji elektroniki 

(komponenty SMD, złącza USB-C, moco-

wania diod LED i elementy elektroizolacyjne), 

zaś na kolejnych miejscach znalazły się: 

przemysł tekstylny (odzież, dywany, walizki), 

lotniczy (komponenty silników), obronny 

(elementy broni) i opakowaniowy.

Jednym z  najnowszych, a  jednocześnie 

bardziej perspektywicznych zastosowań polia-

midów (zwłaszcza PA 66) jest także druk 3D. 

Nylonowe filamenty stanowią jeden z  najpo-

pularniejszych typów żyłek do drukarek 3D 

dostępnych na rynku, a  według firmy anali-

tycznej Market Research Future ich rola w przy-

szłości jeszcze wzrośnie – wraz z popularyzacją 

samego druku 3D w zastosowaniach przemy-

słowych (m.in. w procesach szybkiego proto-

typowania czy budowy narzędzi). Według 

prognoz drukowanie przyrostowe będzie 

w kolejnych pięciu latach najszybciej rozwijającą 

się grupą aplikacji wykorzystujących poliamidy.

Skomasowane fluktuacje
Jeszcze dwa lata temu równie optymi-

styczne prognozy dotyczyły rynku automotive: 

według Market Research Future w  latach  

2018-2025 zapotrzebowanie na poliamidy gene-

rowane przez ten sektor miało rosnąć w średnim 

tempie 5,5%, a więc szybciej niż cały rynek tych 

polimerów (5% do 2025 r.). W obliczu epidemii 

Covid-19 i spowodowanego nią załamania na 

globalnym rynku motoryzacyjnym przewidy-

wania te mogą jednak okazać się nietrafione. 

A ponieważ analitycy są zgodni, że sektor auto-

POLSKA W EUROPEJSKIEJ CZOŁÓWCE
Z ok. 1 mln ton poliamidu 6 wytwarzanego w Europie blisko 20% produkuje 
Grupa Azoty, plasując się tym samym na trzecim miejscu w rankingu 
największych wytwórców tego surowca na Starym Kontynencie (za BASF 
i Lanxessem, ale przed Radici i Domo). Poliamid pod nazwami Tarnamid 
i Ertalon produkowany jest w dwóch lokalizacjach: w Tarnowie oraz w Guben. 
W 2017 r. firma uruchomiła nową wytwórnię poliamidów II w Tarnowie 
o zdolności produkcyjnej 80 tys. ton, dzięki czemu jej moce wytwórcze niemal 
się podwoiły.

Rys. 1   Przekrój poliamidu 6 zbrojonego włóknami 
szklanymi 
Źródło: Wikimedia CC
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motive stanowi główny motor rozwoju rynku 

poliamidu, spadek popytu ze strony produ-

centów samochodów może bardzo negatywnie 

odbić się na kondycji całej branży.

Ratunkiem dla niej może okazać się rosnące 

zapotrzebowanie na włókna nylonowe do 

produkcji odzieży i  materiałów technicznych, 

obserwowane zwłaszcza na rynku azjatyckim. 

Zdecydowanym liderem pod tym względem 

pozostają Indie, a  w podziale branżowym 

– sektor medyczny i  farmaceutyczny. Wydaje 

się jednak wątpliwe, aby rosnący popyt w tym 

segmencie był w stanie zrównoważyć spadek 

zapotrzebowania na dużo bardziej pojemnym 

rynku motoryzacyjnym.

To jednak nie jedyny problem, z  którym 

w  najbliższych latach będą musieli zmierzyć 

się producenci poliamidów. Niejako w  cieniu 

wahań koniunktury spowodowanych wybuchem 

epidemii koronawirusa rozgrywa się bowiem 

także inna batalia – o stabilizację ceny tych poli-

merów na globalnych rynkach. A ta zależna jest 

bezpośrednio od cen trzech głównych surowców 

wykorzystywanych do ich produkcji: kwasu 

adypinowego, heksametylodiaminy i  kapro-

laktamu, które – podobnie jak ceny innych 

produktów ropopochodnych – od lat podlegają 

mniejszym lub większym fluktuacjom. Niemoż-

ność poradzenia sobie z tym problemem  w połą-

czeniu z rosnącą presją na ograniczenie udziału 

pochodnych ropy naftowej w produkcji tworzyw 

sztucznych – skłania coraz większą grupę produ-

centów do poszukiwania ich naturalnych alter-

natyw. W efekcie od kilku lat udział poliamidów 

na bazie surowców naturalnych w całkowitym 

wolumenie produkcji tego sektora sukcesywnie 

rośnie, stanowiąc jeden z  głównych trendów 

rozwojowych ostatniej dekady.

W wersji bio
Z czego wytwarzany jest biopoliamid? 

Podstawowym surowcem do jego produkcji 

jest olej rycynowy otrzymywany z nasion rącz-

nika pospolitego. Jednym z pierwszych produ-

centów, który zastosował go w procesie wytwa-

rzania PA, była francuska firma Arkema. Jej PA 

11 o nazwie handlowej Rilsan składa się w 100% 

z  naturalnych surowców, a  przy tym zacho-

wuje właściwości poliamidów syntetycznych, 

w  tym przede wszystkim wysoką wytrzyma-

łość mechaniczną oraz odporność na ścieranie, 

skrajne temperatury i  oddziaływanie chemi-

kaliów (olejów, płynów hydraulicznych i paliw). 

Co więcej, wykazuje się także niską absorpcją 

wilgoci, co zapewnia mu przewagę nad PA 66 

i PA 6, umożliwiając wykorzystanie w produkcji 

komponentów pracujących w otoczeniu wody, 

glikolu i innych substancji płynnych.

Cechę tę współdzieli zresztą z  innym 

biopoliamidem na bazie oleju rycynowego 

– PA 4.10 EcoPaXX firmy DSM. Składające się 

w 70% z surowców pochodzenia naturalnego 

tworzywo nie tylko o  30% mniej absorbuje 

wilgoć, ale także wyróżnia się wysoką tempe-

raturą topnienia (do 250ºC) i szybką krystali-

zacją ułatwiającą jego przetwarzanie. Właści-

wości te upodabniają go do PA 66 i  PA  6, 

sprawiając, że może być z  powodzeniem 

wykorzystywany jako alternatywa dla polia-

midów syntetycznych m.in. w produkcji części 

dla sektora motoryzacyjnego.

Jak podaje firma Technoform – notabene 

również producent poliamidów na bazie biosu-

rowców – zastąpienie produktów ropopo-

chodnych olejami naturalnymi ma podwójnie 

ekologiczny wymiar: ogranicza bowiem 

zarówno zużycie surowców kopalnych i energii 

wykorzystywanej w procesach przetwórstwa 

(o 23%), jak i emisję CO2 (o 62%). Co więcej, 

wytwarzany z naturalnych składników poliamid 

jest w pełni recyklingowalny, a kolejne procesy 

odzysku nie wpływają degradująco na jego 

właściwości. Na dowód tego Technoform 

oprócz biopoliamidów wprowadził do swojej 

oferty także rPA o  właściwościach oryginal-

nego PA 66 wzmacnianego 25-proc. udziałem 

włókna szklanego. Poliamidy z  recyklingu 

oferują zresztą także inni producenci i dystry-

butorzy, m.in. warszawska firma Resinex (PA 6 

i PA 66 Ravamid). 

RYNKOWI SIŁACZE, CZYLI POLIAMIDY MODYFIKOWANE

PA GF25-30

Poliamid wzmocniony 25- lub 30-proc. dodatkiem włókna szklanego cechuje się wyższą wytrzymałością mechaniczną, 
sztywnością oraz odpornością na ścieranie i pełzanie, a dodatkowo zachowuje dobrą stabilność wymiarową także 
w wysokich temperaturach pracy.

PA Z OLEJEM MINERALNYM

Dzięki dodatkowi środka smarnego i stabilizatorów polimer wykazuje doskonałe właściwości ślizgowe istotne 
w przypadku pracy na sucho, a jednocześnie zachowuje wysoką odporność na ścieranie przez cały okres eksploatacji. 
Dlatego jest chętnie stosowany jako surowiec do produkcji komponentów maszyn o ograniczonych możliwościach 
regularnego smarowania.

PA MoS2

Poliamid modyfikowany dwusiarczkiem molibdenu charakteryzuje się lepszymi właściwościami ślizgowymi 
i odpornością na ścieranie przy zachowaniu wysokiej udarności i wytrzymałości zmęczeniowej, dzięki czemu może być 
z powodzeniem wykorzystywany jako materiał do produkcji komponentów systemów awaryjnych.

PA Z UNIEPALNIACZAMI 

W celu obniżenia palności poliamidu można go uzupełnić o bezhalogenowe dodatki uniepalniające na bazie fosforu. 
Tego typu polimer znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle elektrycznym i elektronicznym, m.in. w procesach 
spawania laserowego.
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Wymagania stawiane tworzywom 

sztucznym rosną. Przyczyniają się do 

tego gwałtowne zmiany na rynkach detalicz-

nych wywoływane ciągle pojawiającymi się 

nowymi trendami w  oczekiwaniach konsu-

mentów. Jeszcze więcej wyzwań stwarzają 

potrzeby użytkowników w  zakresie jakości 

i funkcjonalności tworzyw, a także wydajności 

ich przetwarzania. Ponadto, konsumenci 

coraz częściej domagają się produktów trwa-

łych i przyjaznych dla środowiska.

Innowacyjne rozwiązania dla wszystkich tych 

wyzwań oferuje bogaty asortyment środków 

pomocniczych firmy BYK. Jednym z najważ-

niejszych celów BYK jest zapewnienie swoim 

odbiorcom, przy zastosowaniu środków 

pomocniczych BYK, wartości dodanej, dzięki 

której mogą wyprzedzić konkurencję na ich 

własnych rynkach.

Asortyment produktów obejmuje wiele 

różnych grup produktów, w  tym: środki 

pomocnicze poprawiające zwi lżanie 

i dyspersję, produkty reologiczne, środki obni-

żające lepkość, środki przeciwpienne, środki 

wiążące, środki zwiększające przyczepność 

oraz dodatki ułatwiające przetwórstwo. Spółka 

oferuje też specjalnie opracowane i  łatwe 

w użyciu koncentraty środków pomocniczych, 

które są oparte na innowacyjnej technologii 

mieszania i prasowania oraz mogą być wyko-

rzystywane w zastosowaniach termoplastycz-

nych. Mieszaniny te pozwalają na zwiększanie 

stężeń środków pomocniczych.

Produkty BYK są pomocne w optymalizacji 

walorów estetycznych tworzyw, takich jak 

odporność na zarysowania, połysk, czy gład-

kość. W zastosowaniach termoplastycznych 

poprawiają również właściwości funkcjonalne, 

poprzez np. zmniejszenie palności, czy też 

zwiększenie odporności na promieniowanie 

ultrafioletowe i światło. Od roku 2019 środki 

pomocnicze występują pod wspólną marką 

BYK-MAX. 

Zastosowanie w  wysokiej jakości tworzy-

wach kompozytowych na bazie włókien szkla-

nych lub węglowych, środków pomocniczych 

BYK, optymalizuje ich właściwości mecha-

niczne i  udarnościowe. W  tym typie zasto-

sowań producent BYK stał się również pierw-

szym producentem na świecie środków 

BYK ZAPEWNIA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA ORAZ INNOWACYJNĄ OBSŁUGĘ

Środki pomocnicze: Unikalna wartość 
dodana w przemyśle tworzyw sztucznych

BYK jest światowym liderem w pro-
dukcji środków pomocniczych 
przeznaczonych dla m.in.  prze-
mysłu tworzyw sztucznych. Ofe-
ruje producentom, przetwór-
com i wytwórcom mieszanek sze-
roki asortyment wysokowydajnych 
środków pomocniczych oraz kom-
pleksową, innowacyjną obsługę. 
Produkty można wykorzystywać 
do optymalizowania tworzyw kom-
pozytowych, tworzyw lekkich, two-
rzyw termoplastycznych, czy też 
plastizoli na bazie PVC. Specjali-
styczna wiedza zapewnia korzy-
ści w  rozmaitych branżach prze-
mysłu, w  tym w  przemyśle moto-
ryzacyjnym, budowlanym, produk-
cji opakowań, urządzeń elektro-
nicznych, jak również w przemyśle 
produkcji turbin wiatrowych, wykła-
dzin podłogowych, skóry naturalnej 
i sztucznej.

Rys. 1   Środki pomocnicze firmy BYK można wykorzystywać w szerokim 
spektrum zastosowań tworzyw sztucznych. Dodatki te generalnie 
wywierają pozytywny wpływ na rozmaite parametry procesowe oraz 
właściwości produktu końcowego. Właściwości te testowane są na 
systemach klienta w laboratoriach.
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pomocniczych, które można stosować bezpo-

średnio do włókien węglowych. 

Środki pomocnicze ułatwiające przetwór-

stwo typu BYK-MAX P wykorzystywane są do 

zwiększania efektywności produkcji przy prze-

twarzaniu tworzyw, ponieważ zapewniają one 

wysoką niezawodność i wydajność procesów. 

Ponadto, wspomniane środki pomocnicze 

pomagają również w  redukcji emisji lotnych 

związków organicznych i  niepożądanych 

zapachów.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebo-

wanie na produkty podlegające recyklin-

gowi, BYK opracował środki pomocnicze  

RECYCLOBYK, które są omawiane bardziej 

szczegółowo w  literaturze fachowej pod 

nazwą RECYCLOBLEND. Preparaty te 

stosowane są do recyklingu tworzyw na 

bazie poliolefin lub tworzyw PET. W przeci-

wieństwie do szeroko rozpowszechnionych 

procesów przetwarzania surowców z jedno-

czesnym obniżeniem jakości materiału, 

wspomniane środki pomocnicze w  istocie 

podnoszą jakość materiałów poddawanych 

recyklingowi, a  także dają możliwość prze-

kształcania tworzyw sztucznych pochodzą-

cych z obudów do akumulatorów, skrzynek 

na napoje, czy butelek PET, na produkty 

wysokiej jakości. 

Asortyment producenta BYK dzieli się 

łącznie na dziewięć różnych marek (tab. 1). 

Unikalna obsługa
BYK łączy szeroki asortyment swoich 

produktów z  niemającym sobie równych 

poziomem obsługi odbiorców z  całego 

świata. Obsługa ta polega na przykład na 

organizowaniu seminariów dla klientów, na 

których przekazywana jest wiedza prak-

tyczna na temat dozowania i  przetwarzania 

produktów oraz obchodzenia się z  nimi. 

Ponadto, unikalna sieć ponad 30 laborato-

riów badawczo-rozwojowych rozmieszczo-

nych na całym świecie zapewnia możliwość 

gruntownego testowania tych produktów 

w różnych zastosowaniach. Wysokiej jakości 

wyposażenie techniczne laboratoriów umoż-

liwia precyzyjne dostosowywanie środków 

pomocniczych producenta BYK używanych 

w produktach konsumenckich do indywidu-

alnych potrzeb klienta. Dzięki temu możliwe 

jest dobranie odpowiednich środków pomoc-

Tabela 1. Podsumowanie marek firmy BYK

BYK
Środki pomocnicze ułatwiające przetwórstwo plastizoli na bazie PVC, 
tworzyw termoutwardzalnych i termoplastycznych.

BYK-MAX

Rodzina środków pomocniczych obejmująca szeroki asortyment produktów. 
Funkcjonalne środki pomocnicze typu BYK-MAX optymalizują właściwości 
produktów w  zastosowaniach termoplastycznych. Środki przetwórcze 
typu BYK-MAX pomagają firmom wytwarzającym mieszanki w zwiększaniu 
efektywności produkcji. Warto także pamiętać, że wytwarzane na 
indywidualne zamówienie produkty BYK-MAX oferują skuteczne rozwiązania 
dla specjalnych, indywidualnych wymagań klienta.

DISPERBYK / DISPERPLAST
Środki pomocnicze wykorzystywane przy wprowadzaniu substancji stałych 
do płynnych tworzyw sztucznych.

SCONA
Środki wiążące i  środki zwiększające przyczepność zaprojektowane 
specjalnie do użytku w kompozytowych tworzywach termoplastycznych oraz 
tworzywach sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym i węglowym.

RECYCLOBYK
Dzięki tym środkom, używane tworzywa na bazie HDPE, PET, PP, MFI 
i  PE/nylonu można poddawać upcyklingowi (tj. przetwarzać ich odpady 
w sposób zapewniający uzyskiwanie produktów o wyższej wartości).

VISCOBYK Dodatki stosowane do obniżania lepkości plastizoli na bazie PVC.

RHEOBYK
Ciekłe produkty reologiczne na bazie organicznej, które powodują 
tiksotropowe płynięcie materiałów.

GARAMITE
Proszkowe środki pomocnicze, które powodują półplastyczne płynięcie 
materiałów.

Rys. 4   W systemie SMC, który wyposażony jest w stanowisko do cięcia włókien szklanych i węglowych, 
wybrane przez klienta komponenty (jak np. żywice, wypełniacze, czy włókna wzmacniające) do 
produkcji mieszanek do mas formierskich są optymalizowane przy użyciu środków pomocniczych 
w ramach testów celowanych. 

Rys. 2   Zakład produkcyjny firmy BYK-Chemie Rys. 3   W  tym budynku mieści się laboratorium 
badawcze do zastosowań środków 
p o m o c n i c z y c h  w   t w o r z y w a c h 
sztucznych, które jest wyposażone 
w najnowocześniejsze technologie
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Osoba kontaktowa: 
Magda Przydział, Inside Sales Manager
magda.przydzial@krahn.eu
tel. kom.: 668 895 890

Artykuł sponsorowany

niczych do poszczególnych przypadków indy-

widualnie, jak również określenie prawidło-

wych sposobów ich dawkowania. 

Dzięki ścisłej współpracy z  odbiorcami 

bezpośrednimi i  pośrednimi w  ramach 

łańcucha tworzenia wartości dodanej, BYK 

stale poszerza swoją znajomość różnych 

rynków, na których jest aktywny. Dzięki tej 

wiedzy potrafi sprawnie identyfikować nowe 

trendy na wczesnych etapach ich powsta-

wania i  reagować na nie poprzez opracowy-

wanie nowych produktów.

Innowacyjność  
jako siła napędowa

Dla BYK kluczową rolę odgrywają inno-

wacje. W prace badawczo-rozwojowe inwe-

stuje osiem procent swoich obrotów rocznych, 

to znacznie więcej niż wynosi średnia w całej 

branży chemicznej. Na terenie swoich trzech 

ośrodków badawczo-rozwojowych zlokalizo-

wanych w Wesel, St. Louis i w Szanghaju BYK 

koncentruje wysiłki na opracowywaniu inno-

wacyjnych produktów przeznaczonych dla 

konkretnych rynków i  zastosowań, aby móc 

zaoferować swoim odbiorcom pewną wartość 

dodaną na odpowiednich rynkach. Znako-

mitymi przykładami powyższego są ostatnie 

innowacje produktowe przeznaczone dla 

przemysłu tworzyw sztucznych.

Na przykład produkt BYK-MAX CT 4270 

stanowi odpowiedź na rosnące zapotrze-

bowanie przemysłu motoryzacyjnego na 

tworzywa lekkie stosowane do produkcji 

przyjaznych dla środowiska i  wydajnych 

energetycznie pojazdów. Ten nowy środek 

pomocniczy na bazie organicznie modyfiko-

wanych krzemianów warstwowych nadaje 

się do wzmacniania mieszanek termopla-

stycznych i kompozytowych tworzyw polio-

lefinowych. Jako funkcjonalny wypełniacz, 

pomaga w  obniżeniu całkowitej zawar-

tości minerałów oraz w  uzyskaniu niższej 

gęstości, co z  kolei prowadzi do zmniej-

szenia masy komponentów. Jednocześnie 

środek ten podnosi jakość powierzchni i  jej 

odporność na zarysowania, a także płynność 

tworzywa przez formę i  stabilność wymia-

rową. Zwiększa także wytrzymałość kompo-

nentów na rozciąganie.

W podobny sposób, zmniejszający palność 

synergetyk BYK-MAX CT 4260 działa przy 

opracowywaniu koncepcji tworzyw przyja-

znych dla środowiska. Nadaje się do stoso-

wania w  bezhalogenowych, zmniejszają-

cych palność mieszankach termoplastycz-

nych. Dodanie środka powoduje polep-

szenie parametrów użytkowych mieszanki 

w  zakresie nie tylko redukcji palności, lecz 

także zmniejszenie kapania stopionego palą-

cego się tworzywa i  tworzenia się spalonej 

warstwy powłoki. Dzięki niższej zawartości 

wypełniacza obniżona zostaje masa całko-

wita produktu. W wyniku zastosowania tegoż 

krzemianu warstwowego, tworzywa uzyskują 

również lepsze właściwości fizyczne, 

ponieważ podnosi on właściwości barierowe 

tworzyw w zakresie odporności na tlen, parę 

wodną i  węglowodory. Po dodaniu go do 

poliamidów czy biotworzyw, jak np. kwasu 

polimlekowego (PLA), zwiększa się lepkość 

w  formie roztopionej, co w  konsekwencji 

podnosi stabilność wymiarową podczas 

wytłaczania profili.  

Kontakt
KRAHN Chemie Polska Sp. z  o.o. jest 

wyłącznym dystrybutorem środków pomocni-

czych producenta BYK. Misją KRAHN Chemie 

jest łączenie ze sobą elementów, które razem 

zwiększą wartość dodaną: rynków z  inno-

wacjami, dostawców z  producentami, 

wyzwań z  rozwiązaniami. Łączy również to 

wszystko, co cenią sobie wytwórcy w prze-

myśle chemicznym: szeroką ofertę produktów, 

fachowe doradztwo oraz znakomitą obsługę 

klienta. Firma wykonuje to wszystko z wielkim 

zaangażowaniem i  zawsze z  myślą, aby 

znaleźć jak najlepsze rozwiązanie. 

Rys. 5   Masy te są kształtowane na prasie o  sile 
nacisku 1000 ton, po czym przechodzą na 
testy tworzywa. Przedmiotem badań są: 
właściwości powierzchniowe, przyczepność 
powłoki, jednorodność kolorystyczna 
i parametry dotyczące wielkości emisji.

Rys. 6   Do sprawdzania skuteczności środków 
pomocniczych w optymalizowaniu cienkich 
powłok jednowarstwowych stosowany 
jest system odlewania taśmowego. 
W  ramach tych testów prowadzone są 
analizy powierzchni, dyspersji i właściwości 
mechanicznych.
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Jest tworzywem z grupy termoplastów, półkry-

stalicznym należącym do poliestrowej rodziny 

polimerów o  gęstość 1,31 g/cm3 i  dobrych 

właściwościach reologicznych. Podobnie jak 

inne poliestry, nadaje się także do zastosowań 

w przemyśle spożywczym z uwagi na doskonałą 

odporność na chlor i żrące roztwory czyszczące. 

Charakteryzuje się również dużą wytrzymało-

ścią, sztywnością i  odpornością na odkształ-

cenia cieplne, a także dużą stabilnością wymia-

rową i małą tendencją do pełzania. PBT wykazu-

jebardo dobre właściwości cierne i dużą odpor-

ność na zużycie. Można go łatwo modyfikować 

za pomocą włókien, dzięki czemu jest dostępny 

także w wersji wzmocnionej włóknami. Odporny 

na korozję naprężeniową i starzenie cieplne, ale 

stały kontakt z  gorącą wodą powoduje jego 

hydrolizę.

PBT przeznaczony jest głównie do prze-

twarzania metodą wtrysku elementów 

typowych dla zastosowań inżynieryjnych. 

Gatunki PBT są zróżnicowane pod względem 

współczynnika płynięcia, co pozwala zasto-

sować je w przetwórstwie wtryskowym oraz 

wytłaczaniu. Politereftalan butylenu (PBT) 

otrzymuje się poprzez polikondensację kwasu 

tereftalowego lub tereftalanu dimetylowego 

i glikolu butylenowego.

Do stosowania na zewnątrz i gdzie ogień jest 

problemem, dzięki nowoczesnym dodatkom 

można oczekiwać znacznej poprawy jego 

właściwości UV i  palności.  Modyfikacje te 

powodują, że niepalne gatunki politerefta-

lanu butylenu mogą posiadać klasę palności 

UL 94 V0, a w niektórych przypadkach nawet 

UL 94 5VA – o czym później.

Rynek
Europejski rynek PBT zakończył rok 2019 

z typowym dla tego okresu zapotrzebowaniem 

kupujących. Oczekuje się, że rynek PBT pozo-

stanie słaby do końca pierwszego kwartału 

2020 roku, ale gracze uważają, że znaczne 

obniżki cen są mało prawdopodobne. Jak to 

wygląda? Było tak: Asia-Pacific jest liderem 

w wykorzystaniu PBT, która nie zmieniła się 

nawet po kryzysie gospodarczym – mowa tu 

o 2019 roku, tak „mówiła” literatura. W niektó-

rych krajach azjatyckich, PBT jest stosowany 

głównie na rynkach elektronicznych i elektrycz-

nych, natomiast w Ameryce Północnej, Japonii 

i Europie PBT jest stosowany głównie w prze-

myśle motoryzacyjnym. Uważa się, że do roku 

2020, konsumpcja i  produkcja PBT w  Azji 

znacząco wzrośnie w porównaniu do Europy 

i  USA. Ta przepowiednia wynika z  licznych 

inwestycji zagranicznych w regionie i zapotrze-

bowanie na materiały przy niższych kosztach 

produkcji, co nie jest możliwe w wielu krajach 

zachodnich. A  jak to się ma teraz w  dobie 

pandemii? To może od początku.

W styczniu br. nie odnotowano znaczącej 

poprawy popytu. Produkcja DuBay Poly-

mers została wyłączona pod koniec ubiegłego 

roku ze względu na słaby popyt. Biorąc pod 

uwagę, że podaż jest duża, a  popyt słaby, 

I kwartał br. raczej nie obfitował w  lepsze 

zmiany. Ceny w  IV kw. 2019  roku spadły 

o około 60 EUR/T w stosunku do III kw. roku. 

Takie były prognozy z  końcem 2019, a  jak 

PBT – WŁAŚCIWOŚCI, ZASTOSOWANIA

Materiał o pożądanych 
właściwościach konstrukcyjnych

Popyt na wyroby konstrukcyjne z politereftalanu butylenu (PBT) stale rośnie. Podstawowy obszar zastosowań PBT 
stanowią różne mocno obciążone, wysokiej wartości elementy maszyn i urządzeń z branży elektrycznej i elektro-
nicznej, branży samochodowej, maszynowej i w technice konstrukcji precyzyjnych. Wykonuje się z niego takie ele-
menty, jak koła zębate, łożyska oraz różne elementy ślizgowe. Dzięki wysokiej stabilności wymiarów i kształtu sto-
sowany jest do budowy precyzyjnych systemów dozujących. Ma „doskonałe” właściwości elektryczne, stabilność 
wymiarową, odporność chemiczną oraz odporność na długotrwałe działanie wysokich temperatur. 

 Marta Lenartowicz-Klik 
 Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMPiB Toruń 
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to się ma w połowie roku 2020? Europejskie 

ceny PBT nadal słabną, stabilizując się w II kw. 

na poziomie niższym o około 60-100 EUR/T 

od poprzedniego. W I kw. ceny spadły o około 

100 EUR/T. Europejski rynek PBT został 

poważnie dotknięty epidemią Covid-19, 

gdyż jednak duża część materiałów trafia do 

sektora motoryzacyjnego. W  kwietniu popyt 

na PBT spowolnił z powodu zamknięcia więk-

szości zakładów motoryzacyjnych, a fabryki te 

zaczęły powoli wracać do normalnej działal-

ności w maju. Mimo że rozpoczęto produkcje, 

wprowadzone zostały liczne ograniczenia 

włączając w  to ilość pracowników. Według 

doniesień zakłady PBT działają przy niższych 

poziomach operacyjnych od kwietnia, 

ponieważ popytu po prostu nie ma. Więk-

szość zakładów ma wysoki poziom zapasów, 

a  jedna z  firm poinformowała, że do Europy 

wciąż przybywa „tani import”, czyniąc rynek 

jeszcze bardziej konkurencyjnym. 

Najprawdopodobniej europejski rynek PBT 

nie odbudowuje się tak szybko, jak oczeki-

wano i  nadal znajduje się znacznie poniżej 

poprzednich poziomów. Zwrócono uwagę 

na poziomy popytu, które prawdopodobnie 

wzrosną od września, a lipiec i sierpień praw-

dopodobnie będą dotyczyć restrukturyzacji. 

Większość graczy zgadza się, że krótkotermi-

nowa sytuacja jest bardzo niepewna, ale w tej 

chwili rynek zaczyna iść w dobrym kierunku. 

Więc miejmy nadzieję że w końcu wszystko 

wróci do normy.

Co kto może zaoferować 
myśląc o PBT?

Ensigner
Firma Ensinger dostarcza różne odmiany 

tworzywa PBT pod nazwami handlowymi 

TECADUR PBT i  HYDEX. Wśród różnych 

odmian mamy m.in. PBT wzmocniony 

w  30% włóknem szklanym TECADUR PBT 

GF30 natural. Materiał ten wykazuje zopty-

malizowane właściwości w wielu obszarach 

–  charakteryzuje się bardzo dużą sztywno-

ścią i  wytrzymałością mechaniczną, dużą 

wytrzymałością na pełzanie oraz bardzo dużą 

stabilnością wymiarową. Materiał spełnia 

wymagania w  zakresie precyzji dla części 

o wąskich zakresach tolerancji. Właściwości 

te sprawiają, że ten wzmocniony włóknem 

szklanym poliester nadaje się do stosowania 

w częściach narażonych na długotrwałe duże 

obciążenia statyczne w  wysokich tempera-

turach. Ponieważ włókna szklane miewają 

w  niektórych przypadkach istotne dzia-

łanie ścierne na powierzchnie współpracu-

jące, zmodyfikowany TECADUR PBT GF30 

w  mniejszym stopniu nadaje się do zasto-

sowań ślizgowych.

Ensinger produkuje PBT w postaci prętów 

i  płyt. W  swoim portfolio posiada szeroki 

zakres materiałów polimerowych. 

Lanxess
Koncern Lanxess nieustannie rozszerza 

swój asortyment w  zakresie m.in. PBT 

o wysokiej płynności, niskiej podatności na 

odkształcenia, właściwościach opóźniających 

palenie i  wysokiej stabilności w  warunkach 

hydrolizy. W  związku z  tym jednostka High 

Performance Materials koncernu LANXESS 

opracowała szeroką gamę gatunków PBT 

stabilnych w  warunkach hydrolizy prze-

znaczonych do produkcji części odpowie-

dzialnych za bezpieczeństwo, które muszą 

spełniać swoje zadanie nawet w  warun-

kach zwiększonej temperatury i wilgotności 

przede wszystkim w  motoryzacji. Jednym 

z  przykładów nowych produktów koncernu 

LANXESS jest tworzywo sztuczne Pocan 

BF 4232 HR, które charakteryzuje się stabil-

nością w warunkach hydrolizy oraz wyjątko-

wymi właściwościami pod względem opóź-

niania palenia. Materiał szczególnie nadaje się 

do samochodów o  napędzie elektrycznym, 

w odniesieniu do których wymogi dotyczące 

opóźniania palenia są bardziej rygorystyczne 

ze względu na większe wartości prądu. PBT 

który jest w  30-proc. wzmocniony włók-

nami szklanymi, przeszedł test palności 

UL 94 i został przypisany do klasy V-0 przy 

grubości próbki testowej wynoszącej zale-

dwie 0,4 mm. Materiał ten osiąga doskonałe 

wyniki w odniesieniu do wszystkich kolorów 

wymaganych do przeprowadzenia testu, co 

stanowi wyjątek, a  nie regułę wśród mate-

riałów tego typu.

W portfolio koncernu znajdują się również 

gatunki stabilne w  warunkach hydro-

lizy o  15-proc. zawartości włókien szkla-

nych. Przykładem takiego materiału jest 

Pocan  B  3216  HR, który zapewnia bardzo 

wysoką stabilność w  warunkach podwyż-

szonej temperatury i  wilgoci, a  ponadto 

charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwo-

ściami, jeżeli chodzi o przetwarzanie.

Trzecią generacją stabilizowanych przed 

hydrolizą materiałów PBT firmy LANXESS 

i uzupełnieniem gamy Pocan HR są produkty 

Pocan XHR (Xtreme Hydrolysis-Resistant). 

Oferują wyjątkową odporność na degradację 

hydrolityczną w warunkach wysokiej tempe-

ratury i wilgotności. Maja one wiele zalet, jak 

polepszona odporność na bardzo mocne 

zasady, dobre właściwości przetwórcze, 

dodatkowo części wykonane z  XHR wyjąt-

kowo dobrze nadają się do obtrysku części 

metalowych, takich jak szyny zbiorcze, złącza, 

listwy zasilające i główne ramy nośne. Ulep-

Tab. 1. Wady i zalety PBT
Zalety Wady

Dobra odporność na działanie czynników atmosferycznych 
Dobra odporność chemiczna w temperaturze pokojowej
Dobra stabilność wymiarowa (niska absorpcja wilgoci)
Doskonałe właściwości izolacyjne
Łatwość przetwórstwa – niski skurcz podczas formowania
Możliwość dopuszczenia do kontaktu z żywnością
Możliwość recyklingu 
Dodanie włókien poprawia jego właściwości mechaniczne i termiczne, co pozwala mu 
wytrzymywać wyższe temperatury
Niski współczynnik tarcia
Przepuszczalność promieniowania mikrofalowego

Brak odporności na działanie gorącej wody
Brak odporności na działanie stężonych alkaliów
Brak odporności, w podwyższonych temperaturach, na działanie 
ketonów, aromatycznych i chlorowanych węglowodorów
Brak odporności, w podwyższonych temperaturach, na działanie 
rozcieńczonych kwasów i zasad
Niższa, w porównaniu z PET, wytrzymałość mechaniczna oraz 
sztywność
Niższa, w porównaniu z PET, temperatura ugięcia pod obciążeniem
Słaba odporność na działanie płomienia
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szona długoterminowa stabilność tempera-

turowa i odporność na hydrolizę zmniejszają 

podatność na pęknięcia naprężeniowe.

Materiały z  linii XHR zostaną wzbogacone 

o produkty o obniżonej palności. Związki unie-

palniające są wzmocnione włóknami szkla-

nymi (wagowo 15, 25 i 30%). Dostępna będzie 

również wersja niewzmocniona produktu. 

Wszystkie materiały są wyposażone w ognio-

odporny pakiet halogenowanych materiałów 

i  osiągają najwyższą klasyfikację V-0 przy 

małych grubościach próbek zgodnie z testami 

palności zgodnie z normą US UL 94.

Kolejnym innowacyjnym materiałem do 

produkcji np. klapek wlewów paliwa jest 

Pocan B 5220 XF, w 20% wzmocniony granu-

latem szklanym. Produkt ten jest alternatywą 

dla mieszanek eterów polifenylenu i  polia-

midu, które często wykorzystuje się w seryjnie 

produkowanych klapkach wlewów paliwa, 

ponieważ można malować je na linii produk-

cyjnej. Wadą takich mieszanek jest jednak 

ich duża skłonność do absorbcji wilgoci, co 

sprawia, że niedostatecznie trzymają wymiary. 

W  odróżnieniu od nich PBT wyróżnia się 

wysokim stopniem stabilności wymiarowej. 

Pocan B 5220 XF wytrzymuje również typowe 

temperatury wymagane przy katodowym 

malowaniu zanurzeniowym (CDC). Oznacza 

to, że element może być zamocowany na 

karoserii pojazdu i  przechodzić malowanie 

i proces CDC na linii produkcyjnej, co pozwala 

ograniczać koszty. 

Inną przewagą nowego PBT są dobrej 

jakości faktura powierzchni i  łatwość malo-

wania, co zawdzięcza się nieobecności 

włókna szklanego w  materiale. W  porów-

naniu z podobnymi materiałami wzmacnianymi 

granulatem szklanym na szczególną uwagę 

zasługują jego istotnie poprawiona przepły-

wowość w  stanie stopionym i  o około 50% 

wyższa wytrzymałość.

Celanese
CELANEX od Celanese  to półkrystaliczny, 

termoplastyczny nasycony poliester na bazie 

politereftalanu butylenu. CELANEX PBT 

charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, 

twardością, sztywnością i  dobrą odporno-

ścią na pełzanie, nawet w wyższych tempera-

turach. Do tego dochodzi wysoka stabilność 

wymiarowa i niskie wchłanianie wilgoci.

CELANEX PBT jest również odporny na 

wiele chemikaliów, rozpuszczalników, olejów 

i smarów. Szeroka gama produktów CELANEX 

to duży wybór gatunków PBT do wielu różnych 

zastosowań technicznych, wymagań i metod 

przetwarzania tworzyw sztucznych.

Biesterfeld Polska 
To dystrybutor tworzyw i  elastomerów, 

należący do globalnej grupy Biesterfeld AG. 

Ich oferta obejmuje m.in. tworzywa konstruk-

cyjne, a w tym PBT – Crastin (DuPont) i jego 

pochodne. Crastin charakteryzuje sztyw-

ność, wytrzymałość oraz doskonałe właści-

wości izolacyjne. Ten „gatunek” PBT po 

przetworzeniu posiada estetyczną, błysz-

czącą strukturę powierzchni. Tworzywo to 

zapewnia dobre właściwość, takie jak stabil-

ność wymiarowa oraz dobra odporność 

na wysoką temperaturę. Atuty te pozwa-

lają zastosować Crastin do opraw oświetle-

niowych, złączy, komponentów elektrycz-

nych, skrzynek rozdzielczych i światłowodów. 

PBT jest również dostępny z  certyfikatami 

FDA, zatwierdzonymi w UE dla zastosowań 

w przemyśle spożywczym i kosmetycznym. 

Oferowane przez firmę surowce są dedyko-

wane do większości metod przetwórczych, 

m.in. wtrysku, wytłaczania czy rozdmuchu.

Resinex
Resinex Poland jest dostawcą ponad 

10  000 różnego rodzaju tworzyw, obejmu-

jących prawie wszystkie grupy polimerów, 

w  tym PBT. Arnite (w tym PBT) są wysokiej 

jakości tworzywami konstrukcyjnymi, które 

łączą w sobie wysoką wytrzymałość i sztyw-

ność oraz doskonałe możliwości przetwórcze. 

W rezultacie Arnite T (PBT) to szeroka gama 

gatunków o  obniżonej palności, to gatunki 

o wyjątkowo niskiej emisji substancji lotnych, 

nadają się do szerokiego zakresu zasto-

sowań w motoryzacji, elektronice i artykułach 

konsumpcyjnych. Mają wysoką stabilność 

termiczną zarówno długo-, jak i  krótkoter-

minową. UL RTI podaje na ogół temperaturę 

pracy ciągłej równą 130-140°C dla większości 

gatunków Arnite.

BASF
Koncern BASF oferuje nowy produkt 

Ultradur B6551 LNI do wytłaczania 

i  pierwszą na świecie substancję termofor-

mowalną PBT Ultradur B6560 M2 FC TF. 

Nowe gatunki łączą wszystkie znane cechy 

rodziny Ultradur, takie jak wysoka tempera-

tura topnienia, niska absorpcja wody, duża 

stabilność wymiarowa i  dobre właściwości 

barierowe. Do tej pory jednak odporność 

na topnienie PBT była niewystarczająca, 

aby substancje te mogły stać się produktem 

preferowanym w celach wytłaczania. Łącząc 

i  rozgałęziając łańcuchy polimerowe przy 

pomocy „szytych na miarę” dodatków, 

eksperci BASF uzyskali bardzo dużą odpor-

ność na topnienie. Dzięki temu

– Ultradur B6551 LNI jest odpowiednim mate-

riałem do rur, profili i trzpieni, 

– Ultradur B6560 M2 FC - materiałem pierw-

szego wyboru, jeśli chodzi o wytłaczanie folii 

i  termoformowanie opakowań czy części 

technicznych. 

Obecnie oba gatunki produktów oferują 

dobre właściwości mechaniczne, są łatwe 

w barwieniu, a nawet umożliwiają spienianie. 

Ultradur B6551 LNI i Ultradur B6560 M2 FC 

TF są mocnymi i stabilnymi materiałami, które 

mogą być wykorzystywane do szerokiego 

wachlarza zastosowań związanych z  wytła-

czaniem w wielu dziedzinach przemysłu.

SABIC
Firma w  swoim portfolio ma PBT VALOX 

–  żywice i  mieszanki poliestrowe o  zmniej-

szonej palności o dopasowanych właściwo-

ściach. Rodzina termoplastycznych żywic 

poliestrowych VALOX to półkrystaliczne 

materiały na bazie polimerów politereftalanu 

butylenu (PBT) i  / lub politereftalanu etylenu 

(PET). Formuły żywic VALOX obejmują wiele 

gatunków o dopasowanych właściwościach, 

zaprojektowanych w celu zapewnienia profili 

właściwości specyficznych dla poszczegól-

nych aplikacji. Żywice VALOX łączą w sobie 

odporność termiczną i  chemiczną, a  także 

wyjątkowe właściwości elektryczne z  wyjąt-

kowo dobrą przetwarzalnością i  wyglądem 

powierzchni. Żywice z serii VALOX PBT znaj-

dują zastosowanie w bardziej wymagających 

zastosowaniach, które wymagają wysokiej 

sztywności i  zapewniania doskonałej bariery 

tlenowej, oferując dobrą równowagę między 

stabilnością, trwałością produktu i odporno-

ścią na przebicia.
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DSM Engineering Plastics
DSM Engineering Plastics oferuje szeroką 

gamę produktów cechujących się wysoką 

wydajnością i wytrzymałością, m.in.   polie-

stry Arnite PBT. Wysokowydajne mieszanki 

poliestrowe z  PBT łączą doskonały prze-

pływ z dobrą wytrzymałością mechaniczną. 

Mają zastosowanie w precyzyjnych kompo-

nentach dla przemysłu samochodo-

wego i  elektrycznego. To wysokowydajne 

konstrukcyjne tworzywo sztuczne, które 

łączy wysoką wytrzymałość i  sztywność 

z  doskonałymi właściwościami przetwór-

czymi. W rezultacie materiał Arnite T (PBT) to 

dobrze dostosowane do szerokiego zakresu 

zastosowań motoryzacyjnych, elektrycz-

nych i elektronicznych oraz dóbr konsump-

cyjnych. Dostępna jest szeroka gama Arnite, 

w tym gatunki niewzmocnione, wzmocnione 

i uniepalniane. Politereftalan butylenu Arnite 

zachowuje wysoką stabilność wymiarową 

w połączeniu z niskim odgazowywaniem, co 

jest kluczowe w zastosowaniach oświetlenia 

samochodowego.

Przyszłość PBT 
W obliczu kryzysu związanego z  COVID-

19, globalny rynek politereftalanu butylenu 

szacowany na 1,3 miliona ton w  roku 2020 

ma osiągnąć 1,7 mln ton do 2027 roku. Prze-

widuje się, że branża motoryzacyjna osią-

gnie 757,1  tys. ton do końca okresu obję-

tego analizą. Po wczesnej analizie skutków 

pandemii i  wywołanego przez nią kryzysu 

gospodarczego, wzrost w segmencie elektro-

niki i elektryki zostaje skorygowany do wzrostu 

o  3,3% CAGR, co ma mieć miejsce przez 

kolejne 7 lat. Segment ten ma obecnie 34,1% 

udział w światowym rynku PBT.

Stany Zjednoczone stanowią ponad 29,4% 

wielkości rynku globalnego w 2020 r., przewi-

duje się, że w Chinach będzie rósł na poziomie 

3,6% CAGR w okresie 2020-2027. Rynek poli-

tereftalanu butylenu w  USA szacuje się na 

392,2 tys. ton na rok 2020. Kraj ten ma obecnie 

29,43% udziału w światowym rynku. Prognozuje 

się, że Chiny, druga co do wielkości gospodarka 

świata, osiągnie szacunkową wielkość rynku 

wynoszącą 308,8  tysięcy  ton w  roku 2027, 

a  CAGR będzie na poziomie 3,6% do 2027 

roku. Wśród innych godnych uwagi rynków 

geograficznych są Japonia i Kanada, z których 

każdy przewiduje wzrost o odpowiednio 3,9% 

i 3% w latach 2020-2027. W Europie (Niemcy) 

prognozuje się wzrost o  około 3,2% CAGR, 

podczas gdy reszta rynku europejskiego 

(zgodnie z  definicją w  badaniu) osiągnie 

308,8 tysięcy ton metrycznych do roku 2027. 
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Sprawdź jak łatwe może być

DOZOWANIE
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DOZOWNIKI GRAWIMETRYCZNE FERLIN

 Wysoka precyzja dozowania
 Odporne na wibracje maszyny
  Możliwość dozowania  

od 2 do 10 komponentów
 Łatwa obsługa
  Szybkie czyszczenie  

– brak rozsypanego granulatu
 Dostępna aplikacja na tablet/telefon
  Panel sterowania z ekranem 

dotykowym lub przenośny sterownik
  Dodatkowe opcje w zależności  

od potrzeb

INWESTYCJA,
która się opłaca
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 Temat wydania  RYNEK TWORZYW 

Udoskonalanie procesów, produktów 

i zastosowań polimerów styrenowych jest 

systematycznie komercjalizowane, aby wyko-

rzystać potencjalne korzyści tej klasy materiałów. 

Innowacyjne procesy i współpraca z wiodącymi 

użytkownikami w  każdym segmencie rynku 

prowadzą do rozwoju napędzanego przez prze-

mysł, który w coraz większym stopniu ukierun-

kowany jest na rozwiązania systemowe i inno-

wacje oparte na współpracy. Do głównych 

trendów na rynku tworzyw należą spersonalizo-

wane nanostrukturalne powierzchnie, redukcja 

masy tworzyw, poprawa wydajności i bezpie-

czeństwa aplikacji, a  także dostosowywanie 

produktów z  tworzyw sztucznych do potrzeb 

klientów i ich zastosowań.

Zrównoważony rozwój zyskuje na znaczeniu 

we  wszystkich obszarach zastosowań i  nie 

ogranicza się do stosowania biodegrado-

walnych polimerów. Cele tutaj obejmują 

zmniejszenie wielkości śladu węglowego  

i/lub poszukiwanie najlepszych ekologicznych 

i  ekonomicznych alternatyw dla istniejących 

rozwiązań. 

Kopolimery styrenu stanowią liczną grupę 

tworzyw i ogólnie można je podzielić na trzy 

podgrupy: 

– termoplastyczne tworzywa konstrukcyjne, 

– elastomery termoplastyczne, 

– kauczuki.

Styren-akrylonitryl (SAN)
Styren-akrylonitryl (SAN) jest kopolimerem 

styrenu i  akrylonitrylu o  zawartości akryloni-

trylu w  granicach 20-30%. Styren-akryloni-

tryl (SAN) w ostatnich latach znajduje szerokie 

zastosowanie w różnych obszarach: w gospo-

darstwie domowym, opakowania kosmetyków 

oraz w wytrzymałych bateriach przemysłowych. 

Wynika to z  szeregu właściwości, takich jak 

odporność chemiczna, bardzo dobra przezroczy-

stość i wysoka sztywność. Kopolimer SAN ma 

naturalnie lekko żółte zabarwienie, ale dostępny 

jest również w  odcieniu błękitnym. Ponieważ 

standardowa odmiana SAN nie jest przystoso-

wana do aplikacji zewnętrznych, opracowano też 

warianty odporne na działanie promieniowania 

UV. SAN jest odporny na alifatyczne węglowo-

dory, kwasy nieutleniające, alkalia, oleje roślinne, 

alkohole i detergenty. Wykazuje natomiast niższą 

od ABS udarność, gdyż nie zawiera kauczuku. 

Tworzywo SAN może być przetwarzane metodą 

wtrysku, wytłaczania i prasowania.

W ostatnich latach INEOS Styrolution odniosło 

sukces, np. w zastosowaniach zewnętrznych 

w motoryzacji poprzez opracowywanie receptur 

na bazie żaroodpornego Luranu HH-120 (alfa-

-metylostyren-akrylonitryl). Ten produkt jest 

używany w  wykończeniach słupków drzwi 

i  innych elementach dekoracyjnych. Klasa 

SPF50 posiada bardzo dobrą stabilność UV, 

wysoki połysk i wyjątkową głębię koloru. Ten 

specjalny SAN ma również inne nieodłączne 

zalety, takie jak zwiększona odporność na ciepło 

(temperatura mięknienia Vicata ok. 120°C), 

wysoka odporność chemiczna i  łatwość prze-

twarzania. Tworzywa te zapewniają ogromne 

korzyści zarówno dla producentów pojazdów, 

jak i  przetwórców tworzyw sztucznych, więc 

można oczekiwać, że przełoży się to na ponad-

przeciętny wzrost w  tym segmencie. Podob-

nych wyników oczekuje się w innych segmen-

tach rynku, gdyż portfolio produktów zostało 

tak dostosowane, aby spełniać bardziej rygory-

styczne wymagania użytkowników.

Nazwy handlowe SAN to: Luran (Styrolu-

tion), Tyril (Trinseo), KOSTIL (Polimeri Europa), 

Lustran (Ineos ABS), SAN (LG Chemical).

Produkowane są również blendy SAN/ABS 

przez SABIC Innovative Plastics (CYCOLAC).

Styren – metakrylan metylu 
(SMMA)

Kopolimer metakrylan metylu – styrenu 

(SMMA) łączy w sobie doskonałą łatwość prze-

twarzania polimerów styrenu z przezroczystością 

polimetakrylanu metylu (PMMA). Znajduje zasto-

sowanie w produkcji sprzętu domowego, takiego 

jak filtry do wody, zbiorniki na wodę i kubki oraz 

w  zastosowaniach optycznych i  wyświetla-

czach. Krystaliczna klarowność, doskonały prze-

KOPOLIMERY STYRENOWE – PRZEDSTAWICIELE, ZASTOSOWANIA

Materiały o wielu obliczach

Kopolimery styrenowe utrzymują swoją pozycję na światowym rynku dzięki ciągłemu rozwojowi i  innowacjom. 
Gwałtowny wzrost popytu na specjalistyczne kopolimery doprowadził do wzrostu mocy wytwórczych producen-
tów w Azji i na Bliskim Wschodzie. 
Wielkość globalnego rynku kopolimeru blokowego styrenu wyceniono na 6,88 mld USD w 2018 r. Niedawne 
zmiany w sektorach wytwórczym i budowlanym mogą wpłynąć na popyt na styrenowy kopolimer blokowy w róż-
nych segmentach zastosowań. Oczekuje się również, że coraz większe stosowanie produktów przyjaznych dla 
środowiska i energooszczędnych będzie miało pozytywny wpływ na rynek.

 Edyta Gibas 
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pływ w formowaniu wtryskowym, niska nasiąkli-

wość i wysoka sztywność wyróżnia ten polimer 

w zastosowaniach grubościennych, które muszą 

spełniać wysokie standardy estetyczne. Kopo-

limery z  serii NAS (SMMA) oferowane przez 

INEOS Styrolution zostały rozszerzone o warianty 

kolorowe wraz z gatunkami przezroczystymi. 

Przezroczyste kopolimery akrylowo-styre-

nowe NAS są odpowiednie do zastosowań 

wymagających mocnego, sztywnego, prze-

zroczystego tworzywa sztucznego, np. do 

filtrów wody. NAS zapewnia doskonałą stabil-

ność termiczną, lepszą odporność na alkohole 

i mniejsze naprężenia wtryskowe niż poliakrylan. 

NAS XC i  NAS XC UV to najnowsze dodatki 

w portfolio NAS firmy INEOS Styrolution. „XC” 

oznacza „Xtra Clear”, a „XC UV” oznacza „Xtra 

Clear o zwiększonej stabilności UV”. Materiał jest 

przeznaczony do zastosowań wymagających 

ultraklarowności i  bardzo niskiego zamglenia. 

Uważa się, że branża elektroniczna jest głównym 

przedmiotem zainteresowania NAS XC. Nowe 

mieszanki dedykowane są głównie do zastoso-

wania jako panele światłowodowe (stosowane 

w telewizorach, komputerach, telefonach, table-

tach, laptopach i  innych urządzeniach mobil-

nych). NAS XC UV zapewnia zwiększoną stabil-

ność koloru UV i wysoką odporność UV, co czyni 

go odpowiednim materiałem do zastosowań 

zewnętrznych i  wewnętrznych w  przemyśle 

motoryzacyjnym. Może być również stosowana 

jako warstwa koekstrudowana na innym mate-

riale, dzięki czemu nadaje się do szerokiego 

zakresu zastosowań domowych i budowlanych, 

w tym np. brodziki.

CHIMEI jako jeden z największych dostawców 

SMMA na świecie i dzięki wieloletniemu doświad-

czeniu w  dziedzinie paneli optycznych, ma 

wiedzę na temat wymagań dotyczących mate-

riałów przezroczystych optycznie i  wykorzy-

stuje tę wiedzę w opracowywaniu oferowanych 

materiałów. ACRYST-EX może być stosowany 

w materiałach do kontaktu z żywnością i wodą, 

towarach codziennego użytku, panelach elektro-

nicznych i zabawkach. ACRYST-EX jest zgodny 

z RoHS, REACH SVHC, UL i wieloma międzyna-

rodowymi normami dla różnych zastosowań.

Kopolimer  
styrenowo-butadienowy (SBC)

Polimery SBC są nadal prawie wyłącznie 

mieszane z  polistyrenem przeznaczonym 

głównie do przezroczystych, sztywnych 

opakowań na artykuły spożywcze i  dobra 

konsumpcyjne. Polimery SBC stosowane są do 

wytwarzania opakowań do żywności. Wykorzy-

stuje się je do produkcji wielowarstwowych folii 

kompozytowych z innymi polimerami, z których 

niektóre zapewniają zadania funkcjonalne, takie 

jak właściwości barierowe dla gazów. Kopoli-

mery SBC w foliach odpowiadają za wytrzyma-

łość mechaniczną, elastyczność oraz przezro-

czystość. Mieszanie kopolimerów SBC z innymi 

tworzywami styrenowymi, a  także z  poliolefi-

nami, może poprawić właściwości folii, takie jak: 

odporność na przebicie, odporność na pękanie 

naprężeniowe i  elastyczność. Dzięki modyfi-

kacji folii kopolimerem SBC istnieje możliwość 

zmniejszenia jej grubości bez uszczerbku dla 

wydajności. To przyczynia się do tego, że poli-

mery te stają się coraz bardziej atrakcyjne do 

ulepszania materiałów pochodzących z  recy-

klingu. Wyjątkowo niska zawartość resztko-

wego monomeru styrenu wynikająca z metody 

polimeryzacji, predestynuje SBC jako materiał 

do produkcji wysokiej jakości, niskoemisyjnych 

pokryć podłogowych. 

Również branża medyczna docenia podsta-

wowe właściwości kopolimerów SBC, czyli 

przejrzystość i  wytrzymałość, elastyczność 

i  wyjątkowe neutralne zachowanie po steryli-

zacji promieniowaniem wysokoenergetycznym. 

Łatwość kształtowania prawie wszystkimi meto-

dami przetwórstwa i proste łączenie z  innymi 

materiałami. Nacisk na nowe polimery styrenu 

skupiony jest raczej na ulepszanie istniejących 

produktów, niż tworzenie nowych. Dla użyt-

kownika to często oznacza lepiej dostosowane 

rozwiązanie, które eliminuje potrzebę szeroko 

zakrojonej modyfikacji technologii przetwarzania 

w jego zakładzie produkcyjnym.

Styroflex 2G66 to SBC, który jest przykładem 

materiału, który łączy zrównoważony rozwój 

z ulepszonymi właściwościami produktu. Jego 

wytrzymałość oraz wydłużenie przy zerwaniu 

okazały się odpowiednie do zastosowania 

w opakowaniach, które oferują połączenie ulep-

szonych wytrzymałości i zmniejszonej grubości 

powłoki. Styroflex jest przetwarzalny w  stanie 

stopionym i  jest odpowiedni do kompatybili-

zowania niemieszających się polimerów. Jest 

to własność, która otwiera nowe możliwości 

zastosowania materiałów pochodzących z recy-

klingu poużytkowego. SBC wnosi ważny wkład 

Sprawdź jak łatwe może być
TRANSPORTOWANIE

WWW.KMPPLASTICS.COM.PL

PRZENOŚNIKI TAŚMOWE 

  Konstrukcja z anodyzowanego 
aluminium

  Proste, skośne, łamane
  Różne wymiary na zapytanie
  Szeroki wybór taśm
  Różne kąty nachylenia taśmy  

stałe lub regulowane
  Dostępne separatory wlewków

INWESTYCJA,
która się opłaca



44  PlastNews 9’2020

 Temat wydania  RYNEK TWORZYW 

w zrównoważony rozwój. Materiał ten znacznie 

poprawia wydłużenie przy zerwaniu i odporność 

na pękanie naprężeniowe tworzyw termopla-

stycznych, takich jak akrylonitryl-butadien-styren 

(ABS) oraz polistyren wysokoudarowy. Ten mate-

riał został użyty przez Microspec Corp., Peter-

borough, New Hampshire, USA, do wykonania 

systemów rur Multi-Lumen. Rurka zawiera wiele 

otworów o  różnej średnicy, które umożliwiają 

podawanie różnych leków i  zapewniają opty-

malne natężenie przepływu w jednej aplikacji.

KIBITON Q-Resin SBC firmy Chimei oferuje 

wyjątkowe połączenie krystalicznej przejrzy-

stości i wytrzymałości z łatwością formowania 

zarówno w grubych, jak i cienkich odcinkach, 

z dodatkową odpornością chemiczną i trwa-

łością. Q-Resin to materiał o  doskonałych 

właściwościach, takich jak wysoka przezro-

czystość, wysoki połysk powierzchni i sztyw-

ność oraz łatwe barwienie i  drukowanie. 

KIBITON może być przetwarzany jako czysta 

żywica lub stosowany jako modyfikator udar-

ności po zmieszaniu z polistyrenem ogólnego 

przeznaczenia (GPPS).

Metakrylan metylu-butadien-
styren (MBS)

MBS otrzymywany w wyniku kopolimeryzacji 

szczepionej metakrylanu metylu i styrenu na poli-

butadienie. W przeciwieństwie do ABS kopo-

limer MBS charakteryzuje się dobrą przezroczy-

stością i mieszalnością z polichlorkiem winylu.

Arkema oferuje gamę produktów Clear-

strength MBS. Tworzywa te są przeznaczone 

do zastosowań z  przezroczystym opakowa-

niem, łącząc doskonałą udarność i odporność 

na olej. Modyfikatory udarności Opaque Clear-

strength zapewniają wysoką odporność na 

uderzenia zarówno w temperaturze otoczenia, 

jak i obniżonej. Nowy MBS Clearstrength XT100 

oferuje możliwość wprowadzenia udarności 

w  wysokowydajnych kompozytach i  rynkach 

klejów strukturalnych. Wciąż pojawiają się nowe 

zastosowania dla przezroczystych, odpornych 

na uderzenia polimerów na bazie metakrylanu 

butadieno-styrenu (MBS) na szybko rozwi-

jającym się rynku, np. przezroczyste części 

obudowy do odkurzaczy domowych oraz prze-

zroczystych wyświetlaczy i paneli na wyposa-

żenie siłowni. Zastosowanie materiałów MBS 

w  medycynie oraz w  segmencie opakowa-

niowym towarów konsumpcyjnych jest dobrze 

ugruntowane, ale jeszcze nie wyczerpane. Jest 

stosunkowo niewielu dostawców MBS.

Kopolimery MBS o  wysokiej przejrzystości 

optycznej, znakomitym stosunku sztywności 

do twardości oraz bardzo dobrej płynności są 

odpowiednim tworzywem do produkcji wyma-

gających elementów formowanych wtryskowo. 

Pomijając zastosowania formowania wtrysko-

wego, właściwości MBS wykorzystano podczas 

produkcji wyrobów formowanych z  rozdmu-

chem. Dienes Packaging GmbH, Kaiserslau-

tern, Niemcy produkuje kanistry, czyli zbior-

niki płynu czyszczącego. To jest przezroczysty 

wariant znanych kanistrów PE.

W ofercie INEOS Styrolution pojawił się nowy 

kopolimer MBS z serii Zylar – Zylar 631, który 

oferuje dobrą równowagę między sztywnością 

i wytrzymałością. Gatunek o średniej udarności, 

który zapewnia dobrą twardość powierzchni, 

bez uszczerbku dla przejrzystości. Ten kopolimer 

jest odpowiednim materiałem do szerokiego 

zakresu zastosowań, od korpusów po uchwyty 

narzędzi, od naczyń do napojów po słoje blen-

dera. Sprawdza się również w zastosowaniach, 

takich jak stojaki na tace medyczne, zawory do 

strzykawek, części do odkurzaczy, opakowania 

kosmetyków i zabawki.

Paraloid EXL 2650J firmy Dow to modyfi-

kator MBS ogólnego przeznaczenia, który łatwo 

dysperguje w  różnych systemach żywic inży-

nieryjnych i  zapewnia właściwości udarności 

w  niskich temperaturach. Dodatki Paraloid 

EXL zwiększają plastyczność elementów wtry-

skowych, obniżają udarność temperaturową 

i zmniejszają lepkość stopu żywic technicznych.

Metakrylan metylu-
akrylonitryl-butadien-styren 
(MABS)

Polimery na bazie metakrylanu metylu i akry-

lonitrylo-butadieno-styrenu (MABS) również 

zaliczane są do rodziny kopolimerów styrenu. 

MABS jest popularnie nazywany przezroczystym 

ABS. Charakteryzuje się doskonałą przezro-

czystością, wysoką odpornością na uderzenia 

i dobrą odpornością chemiczną. Stosuje się go 

do wytwarzania artykułów o bardzo dobrej jako-

ściowo powierzchni, wysokim połysku i dosko-

nałej przezroczystości przy zachowaniu właści-

wości wytrzymałościowych ABS.

Kopolimey tajwańskiej firmy CHIMEI 

POLYLAC MABS zapewniają dobrą prze-

zroczystość, przetwarzalność, właściwości 

mechaniczne i stabilność wymiarową. MABS 

zapewnia również wysoką odporność na 

uderzenia. Materiał ten nadaje się do produkcji 

urządzeń peryferyjnych, elektroniki domowej, 

przezroczystych części zabawek, sprzętu 

AGD, sprzętu medycznego, materiałów do 

kontaktu z żywnością i wodą oraz pojemników 

na kosmetyki. POLYLAC MABS jest zgodny 

z RoHS, REACH SVHC, UL i wieloma między-

narodowymi normami dla różnych zasto-

sowań. Dostępne są dwa produkty: PA-758 

o  dobrej przejrzystości i  wysokiej płynności 

oraz PA-758R wyróżniający się wysoka sztyw-

nością i odpornością chemiczną.

Przezroczyste polimery ABS, które INEOS 

Styrolution sprzedaje pod nazwą handlową 

Terlux, przewyższają materiały MBS o  dwie 

ważne właściwości: odporność na ciepło i odpor-

ność na chemikalia, zwłaszcza smary i oleje. 

MABS ugruntował swoją pozycję wśród 

preferowanych materiałów do wielu zasto-

sowań medycznych, takie jak złącza, obudowy 

filtrów i dializ oraz przezroczyste części respi-

ratorów. Jego dobra odporność chemiczna 

wspomaga również produkcję przezro-

czystych i  nieprzezroczyste kolorowych 

opakowań kosmetycznych, gdyż posiada 

wyjątkową intensywność i kolor.

Akrylonitryl-butadien-styren 
(ABS)

Kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styre-

nowy (ABS) jest najbardziej popularnym styre-

nowym tworzywem konstrukcyjnym. Dzięki 

trzem różnym monomerom, ABS charaktery-

zuje się dobrą odpornością chemiczną i stabil-

nością termiczną (dzięki obecności akryloni-

trylu), dobrą odpornością na uderzenie, również 

w niskich temperaturach (butadien), sztywno-

ścią i dobrym przetwórstwem (styren). Niewielka 

zmiana w proporcjach poszczególnych skład-

ników tworzywa ABS może wpłynąć za znaczną 

zmianę właściwości mechanicznych oraz fizycz-

nych. Zaleca się stosowanie ABS w zastoso-

waniach wewnętrznych, ze względu na niską 

odporność na warunki atmosferyczne (od 

-20°C do +80°C). Tworzywo to jest odporne na 

działanie wodnych roztworów kwasów, zasad, 

stężonego kwasu chlorowodorowego i  fosfo-

rowego, alkoholi oraz olejów, natomiast nie jest 

odporne na działanie stężonych kwasów: siar-
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kowego i azotowego. Kopolimer ten rozpuszcza 

się w  estrach, ketonach, acetonie i  chlorku 

etylenu. Przetwórstwo ABS obejmuje procesy 

formowania wtryskowego i wytłaczania.

Kopolimer ABS szeroko stosowany jest 

w wielu gałęziach przemysłu, a wśród zasto-

sowań wymienić należy: panele sterowania 

sprzętu AGD, wewnętrzne panele drzwiowe, 

słupki, elementy foteli, kratki wlotu powietrza, 

deski rozdzielcze, obudowy lusterek, zabawki 

(np. klocki LEGO), telefony, kaski ochronne, 

obudowy urządzeń kuchennych i odkurzaczy, 

brodziki łazienkowe, dachy do ciągników, 

obrzeża meblowe, wnętrza lodówek.

ABS jest również najpopularniejszym mate-

riałem do druku 3D w technologii FDM (Fused 

Deposition Modeling). Elementy drukowane 

z ABS nie mogą być stosowane jako implanty 

medyczne. Filamenty do druku 3D produkują 

np. firmy Spectrum, 3DGO, Noviplast, Form-

futura. Tworzywo ABS, jako materiał do druku 

3D, nie nadaje się do tworzenia smukłych 

i delikatnych elementów ze względu na łatwą 

łamliwość, za to wielką zaletę stanowi ogólna 

dostępność oraz powszechność materiału, 

a także niska cena.

Filamenty do drukarek 3D z linii materiałów 

termoplastycznych oferowanych przez Grupę 

Azoty pod marką Tarfuse można kupować 

w  jej sklepie internetowym. W  ofercie znaj-

dują się filamenty podstawowe (masowe), 

techniczne i specjalne, oparte miedzy innymi 

o  ABS, występujące w  różnych gatunkach 

i charakteryzujące się różnymi właściwościami 

(np. z domieszką włókna węglowego). Mate-

riały są dostępne w  szerokiej gamie kolory-

stycznej. Wszystkie filamenty oferowane przez 

Grupę Azoty są w 100% produktami polskimi.

ABS nadaje się do galwanizacji, a  otrzy-

mane w  ten sposób powierzchnie metalizo-

wane znajdują zastosowanie w  armaturze 

łazienkowej oraz w branży motoryzacyjnej. 

Nowa rodzina produktów styrenowych, 

zwana INEOS Styrolution ECO, została opraco-

wana specjalnie w celu wspierania gospodarki 

o  obiegu zamkniętym, łącząc w  innowacyjny 

sposób recykling z unikalnymi, wysokowydajnymi 

właściwościami tworzyw styrenowych. Produkty 

INEOS Styrolution ECO zawierają surowce pozy-

skane z  odpadów pokonsumenckich podda-

nych recyklingowi mechanicznemu lub chemicz-

nemu oraz materiały oparte na udziale surowców 

odnawialnych. Te innowacyjne rozwiązania mają 

na celu zmniejszenie ilości odpadów pokon-

sumenckich trafiających na wysypiska śmieci, 

wspieranie recyklingu odpadów pokonsumenc-

kich i  efektywne wykorzystanie istniejących 

zasobów. INEOS Styrolution koncentruje się na 

dwóch sposobach zamknięcia tej pętli: poprzez 

recykling oraz wykorzystanie surowców ze źródeł  

odnawialnych. 

Terluran ECO, pierwsze w branży produkty 

ABS z  zawartością surowca pochodzącego 

z  mechanicznego recyklingu, są pierwszymi 

produktami z rodziny ECO. Dwa nowe produkty 

Terluran ECO GP-22 MR50 i  Terluran ECO 

GP-22 MR70 zawierają odpowiednio 50 i 70% 

surowca pochodzącego ze zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Mate-

riały o wysokim połysku powierzchni są obecnie 

dostępne w kolorze czarnym i szarym i przezna-

czone są do zastosowań w artykułach gospo-

darstwa domowego oraz artykułach elektronicz-

nych. Te produkty ABS firmy INEOS Styrolution, 

pochodzące z mechanicznego recyklingu, a ich 

właściwości odpowiadają profilowi właściwości 

mechanicznych odpowiednika pochodzą-

cego całkowicie z surowców nieodnawialnych. 

INEOS Styrolution nawiązuje i  rozwija współ-

pracę z wybranymi podmiotami zajmującymi się 

recyklingiem w celu zwiększenia produkcji nowo 

opracowanych gatunków ABS pochodzących 

z recyklingu. Pierwsze takie partnerstwo, podpi-

sane z  austriackim przedsiębiorstwem Bage 

Plastics zajmującym się recyklingiem tworzyw 

sztucznych, ma na celu wytwarzanie z natych-

miastowym skutkiem w  skali komercyjnej 

wysokiej jakości gatunków ABS z zawartością 

surowca z  recyklingu dochodzącą do 70%. 

INEOS Styrolution połączy surowiec wyselek-

cjonowany przez firmę Bage Plastics pocho-

dzący z odpadów elektrycznych i elektronicz-

nych i stworzy najwyższej jakości formuły ABS 

z wsadem z recyklingu.

INEOS Styrolution ogłosił również umowę 

z firmą Sirap, działającą w sektorze produkcji 

opakowań do żywności (zwłaszcza pojem-

ników na żywność na bazie XPS), na opraco-

wanie rozwiązań w zakresie opakowań na bazie 

polistyrenu pochodzącego z chemicznej depo-

limeryzacji. W ramach działań INEOS Styrolu-

tion zmierzających do zmniejszenia negatyw-

nego wpływu na środowisko i  oszczędzania 

cennych zasobów, firma pracuje nad zaofe-
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rowaniem integracji odnawialnych surowców 

jako zamiennika paliw kopalnych. Firma planuje 

łączyć surowce odnawialne z surowcami kopal-

nymi, wykorzystując istniejące procesy i  infra-

strukturę. Wiarygodny zewnętrzny podmiot 

certyfikujący zapewni, że udział procentowy 

odnawialnych surowców wprowadzanych 

jako surowiec do produkcji tworzyw sztucz-

nych zostanie przypisany do produktu końco-

wego. Takie podejście przypisania biopochod-

nych surowców (wykorzystywania surowców 

odnawialnych) umożliwi łatwe przejście z paliw 

kopalnych na odnawialne, ponieważ oferuje 

rozwiązanie typu drop-in.

Spółka Axion Polymers opracowała nową 

odmianę trwałego i  wytrzymałego tworzywa 

ABS w całości wytworzonego w procesie recy-

klingu. Przeznaczona jest ona do stosowania 

w procesach formowania wtryskowego, szcze-

gólnie w produkcji na rzecz sektora budowla-

nego i motoryzacji, a jej zastosowanie pozwala 

na ograniczenie kosztów i zmniejszenie śladu 

węglowego. Recyklat pod nazwą Axpoly otrzy-

muje się z  niemetalicznej frakcji odpadów 

pochodzących ze zużytych samochodów. Prze-

prowadzone studium LCA wskazuje, iż użycie 

tworzywa pozwala zredukować ślad węglowy 

o  dwie trzecie w  porównaniu z  pierwotnym 

tworzywem produkowanym z surowców petro-

chemicznych. Dodatkową korzyścią wynikającą 

ze stosowania recyklatu jest stabilna i konku-

rencyjna cena, która nie jest uzależniona od 

chwiejnego rynku ropy naftowej. Aby pozy-

skać potrzebne tworzywo, najpierw odpady 

tworzywowe są separowane mechanicznie, 

a następnie poddawane są dalszej obróbce na 

instalacji do compoundingu. Wszystkie partie 

produkcyjne są monitorowane, dzięki czemu 

można dotrzeć do źródła surowca. Właściwości 

standardowego tworzywa Axpoly r-ABS52 

1009 mogą być modyfikowane zgodnie z indy-

widualnym zapotrzebowaniem klienta z wyko-

rzystaniem instalacji do compoundingu i labora-

torium znajdującego się w zakładach firmy.

Dla Polykemi, szwedzkiego producenta 

compoundów, obecna sytuacja na świecie 

związana z pandemią COVID-19 oznacza gwał-

towny wzrost produkcji i co za tym idzie zwięk-

szone zapotrzebowanie na surowce. Szwedzki 

Liljas Plast AB jest producentem elementów do 

respiratorów i masek ochronnych. cześniej Liljas 

Plast produkował niektóre elementy masek 

z  materiału POLYblend PC/ABS PBL 83FR 

w kolorze szarym. Ponieważ zapotrzebowanie 

te wyroby medyczne drastycznie wzrosło, 

zwiększył się również popyt na tworzywa. 

Nowe BMW serii 8 to umiejętne połączenie 

sportowego charakteru z wysokim komfortem 

i bezpieczeństwem jazdy. O jego luksusowym 

charakterze decydują detale, takie jak wyrazista 

maskownica, wydłużone reflektory przednie czy 

subtelna, sportowa linia nadwozia. Elementy 

do produkcji jego lekkiego i  wytrzymałego 

nadwozia będą powstawać we  wrocławskiej 

fabryce Knauf Industries. Dostarczone przez 

firmę Knauf Industries formowane wtryskowo 

elementy z  tworzywa ABS przeszły kontrolę 

jakości w  fabryce BMW w  Dingolfing bez 

zastrzeżeń. Powstające obecnie w  zakładzie 

produkcyjnym w Nowej Wsi Wrocławskiej części 

będą stosowane we wszystkich trzech wersjach 

nadwozia BMW 8. Szeroka gama wyposa-

żenia samochodowego, zarówno zewnętrz-

nego, jak i  wewnętrznego powstaje obecnie 

dzięki technologii wtrysku tworzyw termopla-

stycznych. Komponenty z wysokoudarowego 

tworzywa ABS stopniowo zastępują metal w roli 

elementów usztywniających i  odbierających 

falę pierwszego uderzenia podczas wypadku. 

Można do nich zaliczyć m.in. maskownice, 

zderzaki, panele drzwiowe, słupki drzwi i okien 

czy deski rozdzielcze i  panele dachowe. 

Wszystkie wymienione komponenty muszą 

spełniać rygorystyczne wymagania jakościowe.

Niemiecki dystrybutor K.D. Feddersen dodał 

mieszankę ABS Cadon ABS CG 28 natural firmy 

Elix Polymers do swojego portfolio dystrybucyj-

nego. Materiał ma wysoką zawartość kauczuku, 

dobre parametry płynięcia i wysoką odporność 

na uderzenia w niskich temperaturach. Wystę-

puje wyłącznie w naturalnym, jasnym kolorze, 

dzięki czemu nadaje się do barwienia. ABS 

może być używany do standardowych zasto-

sowań. K.D. Feddersen ogłosił również, że 

może teraz dostarczać Elix ABS P2H-AT natu-

ralny / czarny zawiejadący dodatek antysta-

tyczny, Elix ABS P2 MC naturalny (ABS Galvano) 

i Elix ABS H801 czarny (blenda ABS/PC). Ofero-

wane gatunki ABS nadają się do stosowania 

przy formowaniu wtryskowym.

Ze względu na pandemię SARS-CoV-2 firmy 

z branży tworzyw sztucznych wspierają walkę 

z  nowym koronawirusem. Działania koncen-

trują się głównie na produkcji środków ochrony 

indywidualnej dla pracowników służby zdrowia. 

Główni producenci i przetwórcy tworzyw sztucz-

nych wspierają produkcję masek i osłon twarzy 

za pomocą materiałów i technologii. Hiszpański 

producent ABS Elix Polymers współpracuje 

z dużą grupą firm w ramach ClusterMAV, hisz-

pańskiego klastra materiałów zaawansowa-

nych w Katalonii, w walce z wirusem COVID-19. 

Producent tworzyw sztucznych przekazuje swój 

materiał klasy medycznej Elix ABS 3D-FC, aby 

zaspokoić zapotrzebowanie szpitali na maski 

medyczne, zawory wentylatorów i  inne urzą-

dzenia medyczne. Gatunek ABS opracowany do 

konwersji na filamenty do produkcji filamentów 

(FFF) w druku 3D jest obecnie również używany 

przez Ford Motor Company oraz dwóch hisz-

pańskich przetwórców tworzyw sztucznych: 

Pesl i Siim. Ford używa 15 drukarek 3D w swoim 

zakładzie w Walencji do produkcji ochronnych 

osłon twarzy w tempie 300 jednostek dziennie. 

Filamenty produkowane na wytłaczarkach 

obsługiwanych przez wolontariuszy służą do 

drukowania wsporników głowicy ochronnej na 

twarz. Zmontowane osłony są następnie wysy-

łane do centrum dezynfekcji ozonem koordyno-

wanego przez ministerstwo zdrowia i rozprowa-

dzane do szpitali i domów opieki.

Kopolimer ABS znany jest pod nazwami 

handlowymi: PTS Trilac (Polymer Techno-

logy and Services, LLC), Novodur, Lustran, 

Absolac i Terluran (Ineos Styrolution), ESTA-

DIENE (Cossa Polimeri), MAGNUM (Trinseo), 

ELIX ABS (Elix Polymers), Cycolac (SABIC), 

ABS SICOFLEX (Ravago), LG ABS (LG Chem).

Blendy ABS: z  PC oferuje Covestro 

(Bayblend), PULSE (Trinseo), Cossa Polimeri 

(ESTABLEND); z PA6 Akro-Plastic (Akromid), 

Ineos Styrolution (Terblend).

Akrylonitryl-styren-akrylan (ASA)
Kopolimer ASA w  porównaniu z  ABS 

charakteryzuje się podobną wytrzymałością 

mechaniczną i  lepszą środowiskową korozją 

naprężeniową oraz jest odporny na więk-

szość chemikaliów. Jest również odporny na 

promieniowanie UV, co znacząco wydłuża 

czas eksploatacji wyrobów z tego tworzywa, 

poddanych długiej ekspozycji na działanie 

światła. Wyroby posiadają zaś duży połysk, 

dobrą odporność na podwyższone tempe-

ratury i  wysoką udarność nawet w  niskich 

temperaturach. Kopolimer ten można też 
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łatwo barwić. ACS może być stosowany do 

produktów na zewnątrz, takich jak rury, płyty, 

wytłaczana warstwa powierzchniowa do profili 

wielowarstwowych, skrzyń do pakowania.

ASA oferowane przez INEOS Styrolution 

jako Luran S i LG ABS (LG Chem).

Rozwój kopolimerów ASA oraz nowe apli-

kacje tego tworzywa skupiają się na jego 

odporności na promieniowanie UV, co jest 

kluczową właściwością tej klasy produktów. 

Nowa generacja ASA odpornych na promienio-

wanie UV Luran S SPF30 (INEOS Styrolution) 

jest nadal często używany w  wymagających 

projektach motoryzacyjnych, takich jak kratki 

chłodnicy i obudowy lusterek. Sektor budow-

lany wykorzystuje tworzywo ASA w  wytła-

czaniu, np. podłóg tarasowych, okładzin ścien-

nych i profili okiennych. INEOS Styrolution ma 

również w  swoim portfolio gamę gatunków 

o  niskim połysku przeznaczonych do wytła-

czania. Specjalny wariant ze skrótem Q440 jest 

dostępny na całym świecie i zapewnia trwałą 

powierzchnię o połysku <10% (60°) dla współ-

wytłaczanego podłoża ABS lub PVC.

Połączenie powierzchni o wysokim połysku 

i  niską gęstość uzyskano stosując Luran S 

w  połączeniu z  procesem MuCell. Fizyczny 

środek porotwórczy dodawany podczas 

wtrysku tworzy delikatną strukturę pianki 

i  obniża gęstość gotowego wyrobu o  około 

10%. Wskutek zastosowania odpowiedniego 

środka porotwórczego, wyprodukowany panel 

ma zmniejszoną grubość ścianki i jest ogólnie 

o około 30% lżejszy niż ta sama część wypro-

dukowana metodą konwencjonalną.

Mieszanki ASA + PC odgrywają tylko 

niewielką rolę na rynku, ale dzięki połączeniu 

zwiększonej trwałości koloru i  wyjątkowych 

właściwości mechanicznych stanowią dobre 

rozwiązanie dla wielu zastosowań motoryza-

cyjnych, takich jak elementy zewnętrzne samo-

chodów ciężarowych. Natomiast nowe gatunki 

odpychające kurz, wysoce odporne na ciepło 

są używane do wymagających zastosowań 

w konsoli dachowej we wnętrzu samochodu. 

Stosowanie druku 3D nabiera coraz więk-

szego znaczenia w  produkcji. Włoski produ-

cent maszyn pakujących Marchesini rozpo-

czął drukowanie 3D komponentów do swoich 

maszyn kartonujących. W tym celu grupa stwo-

rzyła nowy dział wyposażony w  drukarki 3D 

Stratasys. Ponieważ komponenty wydrukowane 

w  3D są wykonane z  tworzywa sztucznego 

zamiast metalu, są znacznie lżejsze i  zapew-

niają lepsze wartości kinetyczne ruchomych 

części maszyn. Lżejsze masy łatwiej przyspie-

szać i zwalniać – czynnik, który wpływa na pręd-

kość części, a tym samym na ogólną wydajność 

robotów pakujących i  innych maszyn. Asorty-

ment tworzyw sztucznych obejmuje standar-

dowe materiały, takie jak odporny na promienio-

wanie UV kopolimer ASA, po wysokowydajne 

tworzywa termoplastyczne, takie jak poliamid 

wzmocniony włóknem węglowym.

Mieszanki z poliamidem (PA)
Umiejętnie łącząc amorficzne kopolimery 

styrenowe z  półkrystalicznymi polimerami, 

możliwe jest zaprojektowanie właściwości, 

które łączą pozytywne cechy obu tworzyw. 

Blenda ABS + PA jest bardzo dobrym 

produktem, głównie ze względu na swoją 

doskonałą płynność i odporność na uderzenia. 

Na przykład Terblend S NM-31 firmy INEOS 

Styrolution łączy stabilność wymiarową ASA 

z dobrym płynięciem PA6. Tworzy to dającą się 

łatwo przetwarzać mieszankę, która posiada 

dobrą odporność chemiczną, udarność 

i  dobrą trwałość koloru. Produkt jest atrak-

cyjnym kandydatem do różnorodnych zasto-

sowań we wnętrzach samochodów, w których 

wymagane jest wysokiej jakości wykoń-

czenie powierzchni i  wytrzymałość, szcze-

gólnie w przypadku jasnych kolorów. Oprócz 

wnętrz samochodowych, materiał ten jest 

coraz częściej używany w elektronice (np. do 

narzędzi ogrodniczych) i nawet w budownic-

twie, gdzie unikalne połączenie wytrzymałości, 

łatwości przetwarzania i  długowieczności 

w  jednym produkcie sprawiają, że jest opła-

calnym substytutem istniejących złożonych 

systemów wielokomponentowych. 
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Sprawdź jak łatwe może być
TERMOSTATOWANIE

WWW.KMPPLASTICS.COM.PL

ROTAMETRY WODNE 

TERMOSTATY MARSE 

  Liczba stref od 1 do 12
  Maksymalna temperatura pracy:  

-90 °C przy ciśnieniu 4 bar,  
-70 °C przy ciśnieniu 6 bar

  Rura rotametryczna z PA6 
demontowana bez użycia narzędzi

  Przepływ wody 720l/h

  Termostaty wodne o temperaturze 
pracy do: 90°C/150°C/160°C

  Termostaty olejowe o temperaturze 
pracy do: 200°C/300°C

  Moc grzania od 3kW do 36kW
Opcje dodatkowe:
  Rozdzielacz z możliwością kontroli 

przepływu i temperatury dla wielu stref 
  Interfejs komunikacyjny RS485,  

wejście/wyjście 4 -20mA, 0-10V
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 Temat wydania  RYNEK TWORZYW  Artykuł sponsorowany

Plastoplan Polska Sp. z o.o.
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, (PGE Narodowy), 03-901 Warszawa
tel.: (22) 295 92 31
biuro@plastoplan.pl, www.plastoplan.pl

Dalsza ekspansja geograficzna obejmowała 

Rumunię, Bułgarię, Francję, Słowenię 

i Serbię. W tym roku działalność firmy objęła 

również Portugalię, Hiszpanię, Włochy i Turcję 

poprzez przejęcie większościowego pakietu 

udziałów w Guzman Polymers oraz joint-ven-

ture Augusto Guimares & Irmao. Obecnie, 

oddając honor założycielowi, Hromatka Group 

Management AG z siedzibą w Aesch (Szwaj-

caria) jest holdingiem wszystkich spółek Grupy 

działających w 16 krajach Europy.

Dzisiaj Plastoplan jest jednym z  wiodą-

cych dystrybutorów tworzyw technicznych 

w  Europie, nadal jednak pozostaje rodzinną 

firmą, której siłę tworzy przede wszystkim 

dobrze zmotywowany zespół specjalistów 

czerpiących radość ze współpracy z klientami. 

Oferta Plastoplan jest dostosowana do specy-

fiki i wymagań każdego rynku, a logistyka oparta 

na lokalnym zasięgu jest blisko każdego klienta.

Tworzywa w ofercie
Plastoplan Polska Sp. z o.o. posiada bardzo 

szeroką ofertę tworzyw sztucznych, wśród 

których dominują oczywiście poliolefiny. Wynika 

to przede wszystkim z  charakteru polskiego 

rynku tworzyw – największy w nim udział mają 

opakowania, wyroby dla rolnictwa i  budow-

nictwa. Istotną część rynku stanowi przetwór-

stwo tworzyw dla przemysłu motoryzacyj-

nego. Są to zarówno polipropyleny, jak również 

w coraz większym stopniu tworzywa techniczne. 

Plastoplan Polska Sp. z o.o. od początku swej 

działalności silnie zaznacza swoją obecność 

w tym przemyśle, w związku z tym motoryzacja 

jest największym odbiorcą oferowanych tworzyw.

Tworzywa styrenowe to następna, duża 

część oferty. Są to przede wszystkim tworzywa 

ABS/ASA/SAN modyfikowane i barwione na 

indywidualne zamówienie klientów. W kombi-

nacji z  bardzo bogatą ofertą poliwęglanów 

i blend PC/ABS można dobrać surowiec do 

każdego zastosowania. Compoundy PP, polia-

midy, PBT i wiele innych tworzyw technicznych 

uzupełnia ofertę Plastoplan Polska Sp. z o.o. 

Szczyt oferty, podobnie jak w  piramidzie 

tworzyw sztucznych, stanowią techniczne 

tworzywa wysokosprawne: PEEK, PPS i inne.

Plastoplan bierze aktywny udział w kreowaniu 

wizji rozwoju tworzyw sztucznych, ich roli 

w życiu i gospodarce człowieka, ich wpływu na 

środowisko naturalne. Rozumie, że tworzywa 

sztuczne to materiały o  wysokiej wartości, 

których miarą jest wielokrotne użycie w gospo-

darce w obiegu zamkniętym. Odpowiedzialne 

wykorzystanie tworzyw sztucznych daje 

ogromne korzyści z wykorzystania ich unikal-

nych właściwości, jak również gwarantuje, że 

będą one miały minimalny wpływ na środo-

wisko naturalne. Łączą się z tym dwa kluczowe 

aspekty gospodarki w  obiegu zamkniętym 

– ponowne wykorzystanie wyrobów z tworzyw 

sztucznych do produkcji regranulatów oraz 

chemiczny recykling odpadów. 

Plastoplan w Polsce
Plastoplan Polska Sp. z o.o. posiada biuro 

w  Warszawie, a  dostawy tworzyw realizuje 

w  formie bezpośrednich dostaw z  fabryk 

w  Europie oraz przez dystrybucję z  maga-

zynów krajowych. Plastoplan Polska Sp. z o.o. 

wdrożył i stosuje system zarządzania jakością 

zgodny z PN-EN ISO 9001:2015 oraz spełnia 

wymagania systemu zarządzania ISCC PLUS. 

PLASTOPLAN – tradycyjna dystrybucja 
w nowoczesnym wydaniu

Plastoplan to firma pełna tradycji. Powstała w Wiedniu w 1971 roku, a jej założycielem i do dziś właścicielem jest 
Hans Hromatka. Wkrótce po powstaniu Plastoplan rozpoczął współpracę z GE Plastics jako dystrybutor tworzyw 
technicznych, która trwa do dziś. Przez te lata zaszło wiele zmian: GE Plastics został kupiony i rozwijany przez 
SABIC, a Plastoplan powielił sprawdzony model biznesowy w sąsiednich krajach. Obecnie Plastoplan jest naj-
większym dystrybutorem tworzyw technicznych SABIC w Europie. Jest też największym dystrybutorem tworzyw 
w Szwajcarii, Niemczech i Czechach. Do tradycyjnych rynków Plastoplan należą również Polska, Słowacja i Węgry. 

www.plastoplan.pl

SZACUNEK DLA SRODOWISKA
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Jakie produkty i innowacje charakteryzują 
naszych dostawców?

DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ:
Jakub Grzybowski

         +48 538 288 119            Jgrzybowski@ntqsc.pl              

NTQ s.c. wyróżniają ludzie. Specjaliści i pasjonaci tematu przetwórstwa tworzyw sztucznych. Dzięki tej pasji, nie ma dla nas rzeczy niemożliwych – do każdego 
zagadnienia podchodzimy indywidualnie. Dzięki szerokiej gamie oferowanych produktów, NTQ s.c. jest kompleksowym dostawcą dla branży tworzyw sztucznych.

Wtryskarki NEGRI BOSSI

Serie maszyn NEGRI BOSSI charakteryzują się szerokim spectrum oferowanych 
parametrów, dzięki czemu sprawdzą się w każdym przedsiębiorstwie i w każdej 
aplikacji. Siła zwarcia, wynosząca od 50 do 7000 ton pozwala na wydajną 
produkcję małych, jak i wielkogabarytowych detali. Serię BIPOWER iP, osiągającą 
siłę zwarcia do 7000 ton, wyróżnia dwupłytowy układ zamykania formy, dzięki 
czemu możliwa jest produkcja dużych detali na małej powierzchni zajmowanej 
przez maszynę. Hybrydowa jednostka wtryskowa pozwala na wysoce powtarzalny 
proces, przy zachowaniu dużej wydajności i stabilności. 

Na szczególną uwagę zasługuje seria hydraulicznych wtryskarek NOVA sT,                             
z nowatorskim systemem otwarcia układu dźwigniowo-kolanowego na 
zewnątrz. Wtryskarki tej serii charakteryzują się dużym skokiem otwarcia formy 
przy jednoczesnej redukcji gabarytów wtryskarki względem maszyn z tradycyjnym 
układem zamykania.

Rewolucją marki NEGRI BOSSI jest Technologia Mikrospieniania FMC®. 
Technologia ta pozwala na wytworzenie materiału pod postacią mikroporowatą, 
przy jednoczesnym zachowaniu zadowalających właściwości mechanicznych. 
Celem tego zabiegu jest obniżenie masy detalu, jednak zastosowanie technologii 
FMC® niesie za sobą również inne korzyści. Jest to m.in. skrócenie czasu cyklu, 
zredukowanie siły zwarcia, zmniejszenie lepkości podczas fazy wtrysku. 

Roboty marki SYTRAMA

SYTRAMA jest wiodącym producentem robotów kartezjańskich, sprawdzających 
się w wielu aplikacjach, między innymi paletyzacji do kartonu i wkładaniu insertów. 
Praca jest możliwa z maszynami wtryskowymi o sile zwarcia od 40 do 6000 ton. 
Roboty te są chwalone za niską awaryjność i łatwość w obsłudze. Największym 
atutem jest możliwość ich dowolnego programowania przez specjalistów NTQ 
s.c. – wielokrotnie udowodniliśmy, że automatyzacja produkcji nawet najbardziej 
skomplikowanych detali jest możliwa z naszą pomocą. Roboty dystrybułowane 
przez NTQ w standardzie posiadają  system Energy Saving Kit. Czym się 
charakteryzuje? Podczas transportu detalu przy użyciu przyssawki, urządzenie 
wyłącza podciśnienie w momencie powstania hermetycznego środowiska 
pomiędzy przyssawką a podnoszonym elementem i ponownie je włącza, gdy 
poziom podciśnienia osiągnie minimalną wartość ustaloną wcześniej z panelu 
sterowania robota. W ten sposób można zmniejszyć zużycie powietrza o 75%, 
tym samym zaoszczędzając energię.

BRIXIA PLAST – układy plastyfi kujące najwyższej jakości

Wysoka jakość tych produktów podyktowana jest wysoką jakością nanoszonych powłok i materiałów bazowych. W swojej ofercie posiadamy cylindry wtryskowe, ślimaki 
plastyfi kujące i końcówki ślimaków. Jednym z najpopularniejszych produktów jest standardowa końcówka ślimaka. Wykonana jest w technologii tri- metalicznej: materiał 
grotu to stop chrom-molibden, elastyczny i odporny na skręcanie, co zapobiega pękaniu. Tuleja i pierścień zaworu wykonane są ze stali narzędziowej K55, na wskroś 
hartowanej, a skrzydełka grotu pokrywane są stellitem VT100 metodą napawania plazmowego. Takie wzmocnienie pozwala na przetwarzanie tworzyw z zawartością 
włókna szklanego nawet do 30%. Brixa Plast stworzyła również ślimak do zadań specjalnych – MultiCompound.  Nie jest to standardowe ślimak barierowy, ale ewolucja 
starszej, sprawdzonej koncepcji. Nadal jest strefa zasilania, gdzie dzięki grzałkom elektrycznym zostaje natychmiast utworzona pierwsza porcja stopionego materiału. 
Gdy obszar zasilania kończy się, zaczyna się drugie barierowe uzwojenie aż do początku strefy podawania, tworząc dwa oddzielne kanały - niestopionego oraz stopionego 
tworzywa. Dzięki takiemu rozwiązaniu, pierwsza część uplastycznionego materiału zdecydowanie przyspiesza podczas plastyfi kacji, przemieszczając się do strefy 
dozowania. Metoda ta jest niezwykle wydajna, co pozwala na zastosowanie niższych temperatur uplastyczniania nawet do 10% i oszczędność kosztów energii do 5%.
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Technologia jest kompatybilna z szeroką gamą tworzyw termoplastycznych i LSR, 
a jej instalacja jest możliwa na każdej wtryskarce od NEGRI BOSSI, gdyż obojętny 
gaz (azot lub dwutlenek węgla) podawany jest bezpośrednio przez specjalny 
ślimak z wykorzystaniem całego skoku dozowania. 
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KRAIBURG TPE
Wychodząc naprzeciw wyzwaniom zwią-

zanym z pandemią Covid-19, firma Kraiburg 

TPE znalazła niszowe zastosowanie dla elasto-

merów termoplastycznych – compoundy z serii 

Thermoplast M mogą być wykorzystywane 

w sektorze medycznym do produkcji środków 

ochrony osobistej (Personal Protective Equip-

ment, PPE) stosowanych w służbie zdrowia, jak 

np. maski, przyłbice, gogle itp. Zaletą TPE jest 

w tym przypadku trwałość, wszechstronność 

oraz biokompatybilność. Compoundy speł-

niają wymagania VDI 2017 dotyczące tworzyw 

dla branży medycznych, jak również standardy 

REACH, RoHS oraz są zgodne z Rozporzą-

dzeniem KE Nr 10/2011 dotyczącym wyrobów 

dla branży medycznej. Większość compo-

undów Thermoplast M jest sterylizowana prze-

grzaną parą o temperaturze 121°C lub 134°C, 

promieniowaniem gamma (2 x 35 kGy), beta 

(2 x 35 kGy) oraz tlenkiem etylenu. Compo-

undy odznaczają się wysoką elastycznością, 

są wolne od alergenów (jak np. lateks), a w 

ich produkcji nie wykorzystuje się szkodliwych 

substancji, jak ftalany czy bisfenol A. Stanowią 

także alternatywę dla PVC.

Innym obszarem, w którym firma wprowa-

dziła innowacje dzięki elastomerom termo-

platycznym, jest motoryzacja. Materiały Ther-

moplast K w  wersji FG/SF oraz VS/AD/HM 

spełniają najwyższe standardy w  zakresie 

trwałości i  wytrzymałości mechanicznej 

powierzchni detali wnętrz samochodów przy 

jednoczesnym wrażeniu ich miękkości. Dzięki 

temu compoundy doskonale nadają się na 

przykład do wykonania wysokiej klasy paneli 

informacyjnych (IVI) o dużych walorach este-

tycznych. Seria FG/SF (Fogging/Surface-Fi-

nish) odznacza się dobrymi właściwościami 

w  zakresie płynięcia, dzięki czemu można 

uzyskać cienkościenne detale o  skompliko-

wanej geometrii. Uzyskiwane powierzchnie 

detali nie posiadają skaz, a  tak dobry efekt 

uzyskać można nawet w  niskich tempe-

raturach przetwórstwa. Materiał spełnia 

wymagania dotyczące zapachu zgodne 

z VDA 270 B3, z wynikiem 3.0 dla wszystkich 

twardości – od 50 do 80 Shore A. Dzięki temu 

compound może być stosowany we wszel-

kiego typu wyściółkach czy matach, w konsoli 

centralnej czy kieszeniach drzwi. Z  kolei 

compound VS/AD/HM (Velvet Surface/Adhe-

sion/High Mechanical Properties) dosko-

nale sprawdza się w połączeniu z polarnymi 

tworzywami termoplastycznymi, jak PC, ABS, 

ABS/PC, ASA, SAN czy poliamidy (PA6 czy 

PA12). Materiał o  aksamitnym wyglądzie 

odznacza się wysoką odpornością mecha-

niczną na zarysowania, jest także odporny 

na substancje chemiczne, jak oleje czy środki 

czyszczące. Posiada dobre własności prze-

twórcze oraz spełnia normy w zakresie emisji 

czy zapachu. Typowe jego zastosowania to 

wyściółki antypoślizgowe, miękkie w dotyku 

detale centralnej konsoli, klamry pasów 

bezpieczeństwa, klamki drzwi itp.

ELASTRON
Medyczne zastosowanie dla swoich 

produktów znalazła także firma Elastron. 

Oferowane przez nią elastomery termo-

plastyczne serii P.G100, P.G400, F.G100 

Nowości na rynku elastomerów 
termoplastycznych

Na rynku TPE pojawiło się ostatnio kilka cieka-
wych rozwiązań materiałowych, których duża 
część skierowana jest dla sektora medycznego.

 Michał Krajkowski 
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oraz F.G400 mogą być wykorzystywane 

do produkcji masek, uszczelek i  innych 

elementów środków ochrony osobistej. 

Dzięki zastosowaniu TPE wyroby mają przy-

jemny wygląd, ergonomiczne kształty, są 

trwałe, łatwe w  czyszczeniu i  sterylizacji. 

Elastomery termoplastyczne można barwić, 

charakteryzują się one także łączliwo-

ścią z  wieloma rodzajami tworzyw sztucz-

nych, dzięki czemu można uzyskać dosko-

nałe efekty przetwórstwa. Materiały spełniają 

wymagania stawiane wyrobom z tworzyw dla 

branży medycznej określone standardami 

USP Class VI, ISO  10993-5, EU 10/2011 

oraz FDA.

TEKNOR APEX
Inne zastosowanie elastomerów termopla-

stycznych zaprezentowała firma Teknor Apex. 

Medalist MD-30000 to nowa seria TPE do 

natryskiwania w  wyrobach przeznaczonych 

dla branży medycznej. Materiał odznacza się 

przyczepnością zwłaszcza do tworzyw tech-

nicznych, jak np. ABS, PC/ABS, CoPe, PET, 

PBT, ASA, SAN, PMMA, POM, PA czy PS. 

Nowa seria zawiera odmiany o  dużej mięk-

kości i  przezroczystości, jak również odpor-

ności na płyny i inne środki chemiczne. Inaczej 

niż w przypadku płynnych silikonów, natryski-

wane TPE nie wymagają użycia dodatkowych 

środków, mają krótszy czas cyklu z  uwagi 

na brak procesu utwardzania oraz mogą 

być przetwarzane przy użyciu standardo-

wych maszyn do wtrysku. Trzy odmiany z serii 

Medalist MD-30000 zostały wprowadzone na 

rynek na początku bieżącego roku, po zakoń-

czeniu wspólnego projektu wraz z firmą Cove-

stro LLC, w ramach którego TPE były natry-

skiwane na odmiany medyczne poliwęglanu 

i zostały przetestowane pod względem przyle-

gania, możliwości przetwórczych i odporności 

chemicznej.

HEXPOL TPE
Firma Hexpol TPE powiększyła portfolio 

swoich produktów Dryflex Green o  biopo-

chodne compundy TPE. Seria została posze-

rzona o  kopolimery styrenowe (TPS) oraz 

poliolefiny termoplastyczne (TPO), zawie-

rające nawet ponad 90% surowców odna-

wialnych (ASTM D 6866-12) o  twardości 

od 15 Shore A do 60 Shore D. Compoundy 

TPE Dryflex Green zawierają biopochodny 

komponent (polimery, wypełniacze, plastyfi-

katory czy dodatki) wyprodukowany na bazie 

surowców odnawialnych, zwłaszcza sacha-

rydów. Elastomery termoplastyczne Dryflex 

Green TPE mogą być rozwiązaniami typu 

drop-in, nie wymagającymi dalszych mody-

fikacji. Posiadają właściwości mechaniczne 

i  fizyczne zbliżone do konwencjonalnych 

compoundów TPE. Odznaczają się dobrą 

łączliwością z  PE i  PP, a  niektóre odmiany 

także z ABS, PC/ABS oraz PET. Compoundy 

Dryflex Green TPE mogą być przetwarzane 

w procesie recyklingu, są łatwe w barwieniu 

i  spełniają regulacje dotyczące materiałów 

wchodzących w  kontakt z  żywnością. 

Ponadto odmiany stosowane we  wnętrzu 

aut spełniają wymagania Vehicle Interior 

Air Quality (VIAQ) oraz regulacje dotyczące 

zapachu, zamglenia czy VOC. 

Knowledge in action.
Surowce i dodatki do przetwórstwa tworzyw sztucznych i kauczuków.
TPE, TPV, TPC, TPU
Poliamidy, PC/ABS
Elastomery silikonowe, EPDM, NBR, CR, SEBS, SBS, SIS
Modyfikatory, woski, środki spieniające i uniepalniające 

Nordmann, Rassmann Polska Sp. z o.o., Warszawa, info-pl@nordmann.global, www.nordmann.global
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Trochę podstaw
Polimery (substancje złożone z  makro-

cząsteczek charakteryzujących się regu-

larnym lub nieregularnym powtarzaniem się 

jednostek podstawowych (merów) jednego 

lub kilka rodzajów) dzielą się na elastomery 

i plastomery. 

Elastomery natomiast na wulkanizu-

jące i  niewulkanizujące. Do wulkanizujących 

zalicza się kauczuki naturalne i syntetyczne. 

Są to polimery, które w  temperaturze poko-

jowej wykazują dużą zdolność do odkształceń 

(wydłużenia przekraczają na ogół 100%), 

przy równoczesnym zachowaniu własności 

sprężystych, ale niskich modułach spręży-

stości. Elastomery niewulkanizujące nazy-

wamy elastomerami termoplastycznymi (TPE). 

W  odróżnieniu od elastomerów usieciowa-

nych nieodwracalnie za pomocą poprzecz-

nych wiązań chemicznych są usieciowane 

poprzez wiązania wodorowe, skupiska jonów, 

domeny krystaliczne lub szkliste; w podwyż-

szonej temperaturze sieć zostaje zerwana, 

co umożliwia stopienie i  wielokrotne prze-

twarzanie. Przy ochłodzeniu usieciowanie 

odtwarza się.

Plastomery – pod wpływem naprężenia 

wykazują małe odkształcenia, które nie prze-

kraczają zwykle 1%, a poddawane wzrastają-

cemu obciążeniu odkształcają się plastycznie, 

aż do mechanicznego zniszczenia.

Temperatura zeszklenia plastomerów jest 

wyższa od temperatury pokojowej. Do plasto-

merów zaliczane są termoplasty i duroplasty.

Na temat elastomerów termoplastycz-

nych można powiedzieć, że są to wielofa-

zowe materiały polimerowe lub mieszanki poli-

merowe, które w  zakresie temperatury użyt-

kowania zachowują się entropoelastycznie 

(gumoelastycznie) jak elastomery, ale powyżej 

tej temperatury, w przeciwieństwie do elasto-

merów, wchodzą w  zakres płynięcia. Tak 

zwana miękka faza posiada właściwości 

potrzebne do nadania gumoelastyczności. 

Można więc także nazwać te polimery termo-

plastami termoelastycznymi, ogólnie TPE. 

Inaczej niż w przypadku elastomerów, których 

po sieciowaniu (wulkanizacji) nie można już 

przekształcać w  podwyższonej tempera-

turze, elastomery termoplastyczne przetwarza 

się jak termoplasty. Można je powtórnie prze-

kształcać i  przetwarzać. Nadają się również 

do ponownego wykorzystania jako materiał 

wtórny (recykling). Wskaźnik krzepnięcia TPE 

oraz temperatura zeszklenia są najczęściej na 

poziomie poniżej 0°C. Pozostałość rozciągania 

jest mniejsza od 50%. Zakresy sieciowania są 

łatwo rozdzielne, dlatego właściwości gumo-

elastyczne w wyższej temperaturze są ogra-

niczone i  umożliwiają przetwarzanie termo-

plastyczne. Większość elastomerów termo-

plastycznych daje się zgrzewać i  sklejać. 

Podobnie jak termoplasty, można je orien-

tować jedno- lub dwuosiowo.

Rozróżnia się kilka grup elastomerów termo-

plastycznych. Zależnie od rodzaju i proporcji 

twardego i miękkiego składnika poszczególne 

rodzaje elastomerów są bardziej zbliżone do 

termoplastów lub kauczuków.

Rynek i aplikacje
Obecnie największy wzrost w  zapotrzebo-

waniu na tworzywa, w tym TPE zaznacza się 

w  branży motoryzacyjnej. Ta zwyżka spowo-

dowana jest rosnącym zapotrzebowaniem 

na pojazdy silnikowe, zwłaszcza samochody 

osobowe. Kopoliestry TPE- E, znane również 

jako TPC, cechują się najwyższą stopą wzrostu, 

nawet przy wyższych kosztach produkcji, ze 

względu na doskonałą wytrzymałość na wysokie 

temperatury i działanie czynników chemicznych. 

Ale czy np. TPS naprawdę z  tej branży jest 

wypierane? Niezupełnie tak to wygląda. Produ-

cenci TPE starają się stworzyć tworzywa pod 

konkretne zapotrzebowanie. Przykładem może 

być np. Sarlink ME-2200, który cechuje się 

bardzo dobrym wskaźnikiem płynięcia umoż-

liwiając kształtowanie uszczelek i  uszczelnień 

różnego typu i  innych skomplikowanych detali 

przy równoczesnym skróceniu czasu cyklów 

produkcyjnych, głównie na etapie chłodzenia. 

Ciekawie przedstawiają się również elastomery 

termoplastyczne TPS – ML-1100 i ML-1600, 

ELASTOMERY TERMOPLASTYCZNE – ODMIANY, PRZETWÓRSTWO

Coraz silniej wypierają wyroby 
gumopodobne czy z PVC

Elastomery termoplastyczne – jeszcze tak niedawno pisano o nich jak o wschodzących gwiazdach technologicz-
nych, „wieszcząc” wielką ich ekspansję w wyroby gumopodobne czy z PVC. Jak wygląda sytuacja tego typu two-
rzyw na dzień dzisiejszy? Gdzie znalazły one zastosowanie?

 Joanna Troska-Grudzień 





56  PlastNews 9’2020

 Temat wydania  RYNEK TWORZYW 

które nadają się do formowania wtryskowego 

wewnętrznych części samochodowych. 

Elastomery OnFlex LO przeznaczone 

są do produkcji wewnętrznych elementów 

pojazdów, np. uszczelek do instalacji HVAC 

(ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), przyci-

sków i mat pod uchwyty na napoje. Materiały 

zapewniają mniejszą o połowę emisję lotnych 

związków organicznych i  40% redukcję 

zamglenia w  porównaniu z  dostępnymi na 

rynku tego typu produktami. 

Seria produktów Thermolast V oraz Hipex 

o  wysokiej odporności temperaturowej, 

może być z  powodzeniem wykorzystywane 

w elementach pracujących w obszarze komory 

silnika. Materiały Hipex dodatkowo charakte-

ryzują się wysoką odpornością na działanie 

olejów i  smarów, mogą być przetwarzane 

w technologii wtrysku wielokomponentowego. 

Z kolei elastomery Thermolast V bardzo dobrze 

łączą się z polipropylenami i poliamidami oraz 

posiadają unikalne charakterystyki, jeżeli chodzi 

o pamięć kształtu w długim okresie czasu.

Ważnym sektorem. w  którym następuje 

wzrost zapotrzebowania na TPE jest rynek 

medyczny. Wyraźnie odchodzi się w produkcji 

tłoczków do strzykawek z  gumy na rzecz 

TPE. Materiały polimerowe charakteryzują się 

niskim odkształceniem trwałym, zapewnia-

jącym szczelność między uszczelką tłoczka 

a cylindrem strzykawki.

Ciągłe nowości w zakresie TPE  świadczą 

o  tym, że rynek związany z  tymi materiałami 

ma się dobrze i się rozwija zgodnie ze stawia-

nymi coraz większymi wymaganiami.

Uogólniając – można stwierdzić jedno – elasto-

mery termoplastyczne charakteryzują się tym, 

że: cząsteczki na ogół składają się z 2 różnych 

segmentów – z elastycznej i sztywnej, lepkość 

jest zazwyczaj większa od typowych termopla-

stów, w trakcie przetwarzania w formie ma się 

do czynienia z mieszaniną 2 polimerów (wystę-

pują istotne różnice w lepkości w porównaniu do 

składników), wytrzymałość TPE jest zdomino-

wana przez struktury fazy krystalicznej (miękkie 

fazy decydują o zachowaniu w niskiej tempera-

turze), twardość od 5 ShA do 78ShD.

Zalety TPE: odporność na ścieranie, 

odkształcalność, wydłużenie przy zerwaniu, 

stabilność wymiarowa, odporność na hydro-

lizę, odporność chemiczna (na oleje, smary, 

tlen, ozon), dopuszczenia do środków 

spożywczych, dopuszczenia do medycznych, 

odporność na temp. od – 40 do + 90°C.

Wady: odkształcenia przy ściskaniu dużo 

wyższe od „gumy”, odporność na starzenie, 

dla różnych TPE – różna.

Przetwórstwo TPE
Materiały te przetwarza się na standardo-

wych wtryskarkach i wytłaczarkach. 

Wtryskarki
Powinny mieć stopień sprężania ślimaków 

2:1, a stosunek L/D przynajmniej 15:1. Możliwe 

jest przetwarzanie na otwartych dyszach 

–  zaleca się jednak stosowanie dysz zamy-

kanych i  ślimaka z  końcówką z  zaworem 

zwrotnym. Przy bardzo miękkich elastome-

rach termoplastycznych należy stosować dysze 

z zamknięciem iglicowym. Zróżnicowanie twar-

dości elastomeru powoduje zróżnicowanie 

skurczu tworzywa (należy brać to pod uwagę 

przy konstruowaniu formy, im mniejsza twardość 

tym skurcz większy, poniżej 50 ShA zaczyna się 

anizotropia). Należy pamiętać również o tym, że 

jeżeli objętość wyrobu jest większa od objętości 

kanałów – uzyska się prawie niewidoczny punkt 

wtrysku. Punkt wtrysku należy umiejscowić 

w miejscu największego przekroju oraz tak, aby 

surowiec krótko po wejściu do gniazda bezpo-

średnio trafiał na ścianki. Średnica punktów 

wtrysku powinna wynosić 0,4-1,0 mm. 

Bardzo dobre efekty daje stosowanie form 

gorąco kanałowych. 

Dla specyficznego wtrysku 2-komponento-

wego można stosować dysze, np. A3 Dysze 

Multi-Tip, które charakteryzują się małym 

rozstawem dysz, zbalansowanym liniowym 

system 4 dysz do pionowego wtrysku 

dwukomponentowego. 

Cechy: rozstaw między końcówkami: 

10  mm, rozstaw między dyszami: 29 mm, 

wielkość rozdzielacza: 141x61,5x35 mm.

W tej serii ciekawie przedstawia się również 

rozdzielacz A3 Dysze TP (rozdzielacz mini), 

kompaktowy 3-krotny system w  układzie 

liniowym. Wtrysk dwukomponentowy.

Cechy: rozstaw dysz: 40,5 mm, wielkość 

rozdzielacza: 128x46x30 mm.

Przy zimno kanałowych formach wymiary 

kanałów wynoszą: s+1,5 (2) mm; s = grubość 

ścianki. Kształt – najlepiej okrągły; długość 

– najlepiej w układzie równoległym. 

Zalecany kąt stożka tulei wlewowej nie 

powinien być mniejszy niż 5-6o.

Tabela 1. Własności różnych elastomerów termoplastycznych TPE 

Własności
Elastomery

SBS SEBS TPO TPV TPU TPE-E PEBA
Zachowanie się w niskich temperaturze + ++  0 ++ ++ + +
Odporność termiczna (wysokie temp.) – – + (++)  0 ++  + ++ ++
Odporność na działanie czynników 
atmosferycznych

– – ++  – ++ 0 0 +

Zachowanie podczas formowania (łatwość 
przetwarzania)

0 ++  0 0 – + +

Odkształcenia trwałe po ściskaniu –– + –– ++ 0 – –
Odporność chemiczna (kwasy, zasady) ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++
Odporność chemiczna (paliwa silnikowe, oleje) – – – – – – ++ ++ ++

Oznaczenia: ++ bardzo dobre, 0 obojętne,  – – bardzo słabe

TERMOPLASTYCZNE 
POLIOLEFINY

TPE-V  
(EPDM/PP sieciowane)

TPE-O (EPDM/PP nie/lub 
częściowo sieciowane)

STOPY  
EVA/PVDC; NBR/PVC

TPE-S (SBS, 
SEBS, SB) 
TPE-U (TPU) 
TPE-E (TEEE)  
TPE-A (PEBA) 

(krystaliczne, amorficzne)  (polimer, elastomer)

KOPOLIMERY

Rys. 1   Podział TPE

ELASTOMERY TERMOPLASTYCZNE (TPE)
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Odpowietrzenia najlepiej stosować na 

elementach ruchomych (suwaki, wypychacze) 

lub w płaszczyźnie podziału.

Przy przetwórstwie miękkich odmian (poniżej 

45 Sh A) należy stosować płaskie wypychacze 

oraz, bardzo często, warto wspomóc się sprę-

żonym powietrzem w celu wypchnięcia detali 

z  formy. Korzystne jest również stosowanie 

spychania płytą zdzierającą.

Przetwórstwo SEBS
Parametry wtrysku

Surowiec standardowy przetwarza się 

w  temperaturach 180-220oC (max. 250oC). 

Temp. form – 25-40oC, ciśnienie wtrysku: 

300-600 bar.

Gniazdo formy powinno być wypełnione 

z zastosowaniem wysokiego ciśnienia i pręd-

kości wtrysku. Przeciwciśnienie stosować 

należy wówczas, gdy wtrysk staje się nierówno-

mierny i występują wady wypraski. Zbyt wysokie 

ciśnienie docisku stwarza problemy z usuwa-

niem wypraski. Przy wtrysku dwukomponen-

towym zależność ta jeszcze wzrasta, natomiast 

przy obtrysku należy stosować wyższe tempe-

ratury przetwórstwa. Pamiętać należy o zasa-

dzie, że wraz ze wzrostem ciśnienia wtrysku 

wydłużają się drogi przepływu, ma to duży 

wpływ na uzyskanie żądanej jakości. 

Dysze – preferowane dysze zamknięte 

(b. dobra płynność)

Wtrysk wielokomponentowy 
Najczęściej kojarzy się z połączeniami typu 

„twardo-miękkie”.

Wspominając o  tego typu wtrysku należy 

wspomnieć o ciekawym urządzeniu freeformer 

300-3X (Arburg). Przykładowo produkuje 

z  ABS, TPE i  materiału nośnego wytrzymałe 

palce chwytaków w połączeniu twarde-miękkie. 

Jest to pierwsza maszyna na świecie, która 

w addytywny sposób może z  trzech kompo-

nentów wyprodukować wytrzymałe połączenia 

twarde-miękkie z konstrukcją nośną.

Proces APF (Arburg Plastic Freeforming) 

nadaje się do przemysłowej produkcji addy-

tywnej elementów funkcjonalnych. Powyższe 

obejmuje przemysłowe elementy z  tworzywa 

sztucznego do wytwarzania dóbr konsump-

cyjnych, części zamiennych z  oryginalnego 

materiału i  implantów dla techniki medycznej. 

Maszyna freeformer 200-3X z dwoma jednost-

kami dozującymi produkuje np. z  TPE-S 

o twardości 32 ShA (dopuszczenie do środków 

spożywczych) elementy o  strukturze plastra 

miodu, które można zastosować, np. do 

lekkich konstrukcji lub jako elementy filtrujące.

Istotną cechą APF jest możliwość przetwa-

rzania wyselekcjonowanych standardowych 

granulatów w sposób wykorzystywany przy 

wtrysku. 

System freeformer posiada układ przygoto-

wania tworzyw wyposażony w specjalny ślimak 

plastyfikujący. Po roztopieniu wykonywane jest 

swobodne formowanie bez użycia formy wtry-

skowej: zamknięcie dyszy taktowane z wysoką 

częstotliwością nanosi mikroskopijne krople 

tworzywa sztucznego, dokładnie pozycjo-

nowane za pomocą ruchomego wspornika 

elementu. W ten sposób warstwa za warstwą 

powstają trójwymiarowe elementy z tworzywa 

sztucznego – i to z wielu komponentów.

Wracając do tematu wtrysku wielokom-

ponentowego – tego typu wtrysk można 

podzielić na:

– wtrysk łączący – kilka kolorów lub kilka two-

rzyw,

– wtrysk „sandwicz” – obciąganie warstwą 

powierzchniową „skin”,

– montażowy, np. wywietrznik do samochodu 

– forma składa się z 3 sekcji – w I wykonuje się 

płytki, w II cięgno prowadzące, w III obudowę.

Tworzywo różniące się między sobą barwą 

lub właściwościami są wtryskiwane do formy 

jedno obok drugiego przez oddzielne dysze. 

Przy formach 1-gniazdowych z 1 suwakiem 

oddzielającym – wtrysk materiału odbywa się 

wg ustalonej kolejności, a w formach 2-gniaz-

dowych – jednocześnie.

„Sandwicz” polega na jednoczesnym 

wtrysku rdzenia i  warstwy powierzchniowej 

„skin” . Wtrysk tworzywa do gniazda formy 

odbywa się przez 1 dyszę z kilkoma kanałami. 

Jako tworzywo na rdzeń można wykorzystać 

materiał z recyklingu.

Wtrysk montażowy – podobny do łączącego 

– jednak w  tym przypadku nie dochodzi do 

chemicznego połączenia materiałów. Poszcze-

gólne elementy wypraski wykonywane tym 

sposobem są względem siebie ruchome. 

Wtryski 2- komponentowe realizowane są:

– z płytą „indeksową” 

 Stosuje się wówczas, gdy w  detalu prze-

widuje się wtrysk drugiego tworzywa 

obustronnie lub w  różnych miejscach 

(np. trzonek szczoteczki do zębów).

 Płyta indeksowa jest zaprojektowana w taki 

sposób, aby możliwe było przenoszenie 

detalu z gniazda 1 do gniazda 2. Odbywa 

się to poprzez ruch wyrzutnika do przodu, 

obrót o  180° oraz wycofanie wyrzutnika. 

Umożliwia to modyfikację konturów detalu 

dla drugiego komponentu, zarówno na 

płycie stałej, jak i na płycie ruchomej. Ruchy 

osiowe są generowane przez wyrzutnik 

na końcu maszyny. Obrót jest realizowany 

przez silnik hydrauliczny lub elektryczny, 

jako część składowa wtryskarki lub formy.

– z poziomą płytą obrotową 

 Alternatywnym rozwiązaniem do prze-

mieszczania za pomocą stołu obrotowego 

maszyny jest technologia z wykorzystaniem 

poziomej płyty obrotowej.

Tabela 2. Orientacyjne parametry przetwórstwa TPE

Tworzywo
Parametry 

Temp. 
wtrysku [°C]

Temp. 
formy [°C]

Ciśn. 
wtrysku [bar]

Prędkość wtrysku
Skurcz 

[%]
Suszenie Uwagi

TPE-O
TPE-V

200-250 15-40 300-1000 Wysoka 1-1,5 Nie wymaga
Dla TPO – jak dla PP, ale czas 

chłodzenia >

TPU 200-260 20-50 300-600
Niska lub średnia  

(powód: wyższa lepkość)
0,2-1,4 

4 h,  
temp. 90-110°C

Suszenie do poziomu 0,05% wilgoci; 
niewysuszone > przyklejanie do formy

TPE-E 200-250 20-50 800-1200 Jak TPE-O 1,1-1,5 4 h; 100-120°C
Suszenie do poziomu 0,05% wilgoci; 
stosować krótkie czasy chłodzenia 

PEBA lub 
TPE-A

200-260 20-50 300-600 jw. 0,5 Nie wymaga
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 W tym przypadku stosuje się formę piętrową 

z  dwiema równoległymi liniami podziału 

formy, umieszczonymi jedna za drugą, które 

mieszczą gniazda wtrysku wstępnego oraz 

detale końcowe. Jednak płyta środkowa nie 

posiada gorącego kanału, lecz dwie połówki 

wyrzutnika. Gorący kanał jest zamontowany 

na płycie stałej i ruchomej. Detale wstępnie 

wtryśnięte przemieszczane są poprzez 

obrót płyty środkowej („płyty obrotowej”) 

wokół prostopadłej osi środkowej. Pozioma 

płyta obrotowa może być częścią składową 

formy lub maszyny.

– wyciąganiem rdzenia (Core-Back) 

 W technice formowania wtryskowego core-

-back następuje wtrysk poszczególnych 

materiałów jeden po drugim.

 Po wtrysku pierwszego materiału do 

gniazda następują zmiany w  gnieździe. 

Ruchome elementy blokujące otwierają 

wypełnione gniazda w  kierunku pustej 

części gniazda celem wypełnienia go drugim 

komponentem. Oba materiały mogą być 

takimi samymi lub różnymi materiałami 

termoplastycznymi. Alternatywnie można 

zastosować elastomery termoplastyczne. 

 Warunkiem dla procesu core-back jest 

posiadanie geometrii formowania wtrysko-

wego umożliwiającej udostępnienie gniazda 

dla drugiego komponentu poprzez liniowy 

ruch pociągowy rdzenia tak, aby oba kom-

ponenty przylegały do siebie.

 Stosowanie tej techniki zalecane jest 

głównie w dwóch przypadkach: 

• detali wykonanych z  PP z  krawędzią 

uszczelniającą, gdzie stosowana jest 

kombinacja PP – TPE,

• zamknięcia z  odchylanym wieczkiem, 

gdzie w  większości przypadków stoso-

wane są identyczne materiały PP w róż-

nych kolorach.

– ze stołem obrotowym

 W technice stołu obrotowego detal pozo-

staje wewnątrz formy, czyli inaczej niż 

w przypadku maszyn, gdzie element jest 

przenoszony z gniazda do gniazda przez 

robota. Charakterystyczne dla tej tech-

niki jest to, że detal pozostaje po stronie 

wyrzutnika podczas całego cyklu pro-

dukcji. Zmiany w obrębie gniazda i  geo-

metrii detalu możliwe są tylko po stronie 

dyszy maszyny.

 Dla detali dwukomponentowych (2 stacje 

w  formie) wstępnie wtryskiwany półpro-

dukt jest przemieszczany na drugą pozycję 

wtrysku poprzez obrót stołu o  180°. Dla 

trzech lub czterech komponentów kąt 

obrotu wynosi odpowiednio 120° lub 90°.

 Zalety:

• wstępnie wtryśnięte detale pozostają na 

stemplu, co znacznie ogranicza skurcz,

• krótkie czasy cyklu,

• szczególnie odpowiednie dla form wielo-

gniazdowych,

• mała ilość stosowanych podzespołów 

powoduje krótkie czasy postoju i  dużą 

dostępność.

 Aplikacje:

• tylne lampy samochodu,

• twarde i  miękkie połączenia w  złączach 

urządzeń elektrycznych,

• uchwyty różnych maszyn ręcznych 

(np. strugarka).

 Przykład – trzonek z PP obtryśnięty TPE 

 Przebieg procesu: forma piętrowa 

o typowej, standardowej budowie. Na I pię-

trze następuje wtrysk PP za pomocą agre-

gatu centralnego, na II piętrze obtrysk TPE 

za pomocą II agregatu. Do przekładania 

detalu z I na II piętro konieczne jest stoso-

wanie manipulatora.

Wytłaczanie 
Umożliwia wykonywanie bezkońcowych 

uszczelek o  różnych kształtach: Możliwe są 

zarówno profile z pustymi komorami, jak i profile 

wargowe – albo połączenie jednych i drugich. 

Tabela 3. Orientacyjne parametry przetwórcze metodą wytlaczania

Typ TPE
Parametry

UwagiTemperatury [°C]
I strefa II strefa III strefa Głowica

TPE-S 140-160 160-170
180-220 

(max.)
180-220 

(max.)

Ślimaki 25D – dobre uplastycznienie i wymieszania przetwarzanego surowca (chociaż mogą 
spełniać swoją rolę ślimaki 20D); stopień kompresji ślimaka – 2:1÷3:1; siatka (sitko) w głowicy  
– oczko – średnica otworów: 0,8 – 5 mm. Przy 2 siatkach różna ilość otworów (np. I siatka  
– 150 w 1 cm2, druga siatka 80 otworów w 1 cm2); kalibratory – nie są wymagane

TPE-O 150-180 160-210 170-210 180-220
Ślimak typowy dla poliolefin; stosunek L/D ≥ 20; stopień kompresji ≥ 2,5;  
długość ustnika <10 mm; siatka w głowicy – 60 otworów

TPE-V
<75 ShA
>75 ShA

160
170

170
180

180
185

180
195 (210)

Ślimak typowy dla poliolefin
Stosunek L/D ≥ 24
Stopień kompresji 3:1
Długość ustnika <10 mm
Siatka w głowicy – 60 otworów

TPE-U
< 80 ShA
>80 ShA

160
175

 170
185

170
185

185
205

TPU przetwarza się na typowych wytłaczarkach. Preferowane są ślimaki 25 D w celu 
dokładnego uplastycznienia i wymieszania przetwarzanego surowca. Nie zaleca się również zbyt 
krótkiej kompresji. Wartość sprężania nie powinna być niższa niż 2:1, zaleca się 3:1. Zaleca się 
stosowanie sitka sprężającego (siatka z otworami) w tylnej części głowicy. Zależnie od wielkości 
ślimaka stosuje się sitka o gęstości od 400 oczek/cm2 do 900 oczek/cm2

TPE-E  
(zależność  
od twardości)

165-180
215-230

170-190
220-235

175-190
225-240

175-190
225-240

Jeśli tworzywo jest wybarwiane przez przetwórcę pigmentem lub przedmieszką, materiały należy 
suszyć po zmieszaniu z TPEE. Suszenie – 110°C – czas 4 godz. Wytłaczarka, najczęściej  
1 –ślimakowa, standardowa. Ślimak – 20-30D. Stopień kompresji 2,5:1; 3,5:1. W celu umożliwienia 
płynnego przepływu materiału i ułatwienia czyszczenia matrycy, matryca powinna być zaprojektowana 
tak, aby uniknąć martwych „końcówek”. Do czyszczenia można stosować PS lub HDPE 

TPE-A 220 230 250 250

Wytłaczarka – jak dla PA (ślimak o długiej strefie dozowania); stopień sprężania 1:2,5 do 1:3; 
kalibracja – specjalna tuleja; Przy wysokowydajnym wytłaczaniu powinno być dodatkowe 
intensywne chłodzenie (np. wodą) w strefie ścinającej i strefie mieszania. Istotne jest także, aby 
kołnierz był ogrzewany między cylindrem a formą. Tu najczęściej montowany jest pakiet sit
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Proces w skrócie
Granulat z tworzywa sztucznego jest topiony 

w ogrzewanej wytłaczarce ślimakowej. Płynny 

materiał jest tłoczony wężem, pod ciśnie-

niem, przez dyszę. Następnie wykonany profil 

jest chłodzony i  przecinany w  odpowiednim 

miejscu lub nawijany, aby następnie można go 

było nanieść w miejscu montażu.

Automatyzacja wytłaczania
Firma KUKA opracowała specjalną tech-

nikę procesu wytłaczania termoplastycznych 

elastomerów (TPE). Dzięki temu w przemyśle 

samochodowym profile uszczelniające mogą 

być mocowane przez robota bezpośrednio na 

danym podzespole. 

W przypadku tego rozwiązania dysza nie jest 

zamontowana na wytłaczarce, lecz w ruchomy 

sposób na robocie.  Wytłaczarka jest połą-

czona z dyszą za pomocą ogrzewanego węża 

o stabilnym ciśnieniu. Robot z dyszą podąża 

przewidzianym torem na podzespole.

W przypadku zautomatyzowanego wytła-

czania prędkość przepływu materiału musi 

zostać zsynchronizowana z  ruchem robota, 

a więc konieczne są indywidualne rozwiązania 

(nie produkty standardowe). Dzięki wytła-

czaniu prowadzonemu przez robota połą-

czone są dwa etapy procesu –  wytłaczanie 

profilu i montaż – w jeden. 

Firma BOCO produkuje jednoślimakowy 

ekstruder ze specjalną geometrią do elasto-

merów termoplastycznych. Na maszynach 

są wytwarzane, np. elementy uszczelnia-

jące do drzwi samochodów, koszulki na linki 

Bowdena itp. Elektryczna szafka rozdzielcza 

na tylnej stronie maszyny jest umieszczona 

na odchylanym zawiasie, co umożliwia łatwe 

przemieszczenia i  zdjęcie pokryw maszyny. 

Umieszczenie panelu do obsługi na odchy-

lanym ramieniu umożliwia obsłudze sterowanie 

procesem z obu stron maszyny i  jak najbliżej 

głowicy ekstruzyjnej oraz wytłaczanego profilu. 

Cały proces jest automatyczny, a  cała linia 

jest sterowana automatycznie z pomocą PLC 

z ekranem dotykowy.

Najważniejszym urządzeniem do tego typu 

przetwórstwa jest wytłaczarka, wyposażona 

w głowicę oraz dyszę. Głowica – jak dla PE i PVC.

W skład wytłaczarki wchodzi:

– układ uplastyczniający (zasobnik, cylinder, 

ślimak, elementy grzejne na cylindrze, elementy 

chłodzące na cylindrze w obszarze zasobnika),

– układ formujący (głowica plus dysza),

– układ napędowy, 

– układ sterowania.

Współwytłaczanie, koekstruzja 
O czym należy pamiętać omawiając ten 

temat? O  tym, że przy współwytłaczaniu 

strumienie tworzyw z  dwu lub więcej wytła-

czarek wprowadza się do wspólnego narzę-

dzia formującego lub też można je łączyć poza 

tym układem. W przypadku głowic wielowar-

stwowych strumienie tworzyw łączy się krótko 

przed opuszczeniem narzędzia formującego. 

Przy współwytłaczaniu małych profili, coraz 

częściej stosowane są wytłaczarki z drobno 

rowkowaną strefą zasypu i  jednostką upla-

styczniającą o długości 30D.

W wyniku koekstruzji, np. ABS/TPU oraz 

TPU/ABS/TPU – otrzymuje się płyty. Są to płyty 

odpowiednio dwu- lub trójwarstwowe otrzy-

mane poprzez koekstruzję ABS z  termopla-

stycznymi poliuretanami (TPU), alifatycznymi 

i aromatycznymi, bazującymi na poliestrach lub 

polieterach. Tak zróżnicowane metody otrzymy-

wania TPU dają w efekcie końcowym tworzywo 

o wielu bardzo różnych właściwościach.

Charakterystyka płyt ABS koekstrudowanych 

z TPU jest pochodną takich zalet TPU, jak:

– bardzo dobra odporność na zużycie cierne 

i zarysowania,

– własności antypoślizgowe oraz tłumienia 

hałasu,

– przyjemna w dotyku powierzchnia, tzw. Soft 

Touch (przy zastosowaniu TPU o mniejszej 

twardości),

– dobra elastyczność oraz udarność i  cią-

gliwość w niskich temperaturach (TPU na 

bazie poliestrów),

Tabela 5. Przetwórstwo przykładowych TPE 
PIBIFLEX FORPRENE LAPRENE SOFPRENE-T FORFLEX

TPC TPV SEBS SBS TPO
METODY PRZETWÓRSTWA

Wtrysk x x x x x
Wytłaczanie x x x x x
Rozdmuch x x x
Rotacyjne/odlewanie x x
Własności
Twardości Sh 25D÷70D 20A÷60D 2A÷60D 25A÷40D 80A÷65D
Odporność niskotemperaturowa -45°C -40°C -50°C -50°C -40°C
Odporność wysokotemperaturowa
(pracy ciągłej)

150°C 130°C 120°C 60°C 70°C

ADHEZJA Z POLIMERAMI

Adhezja (typy standardowe)
PC, PC/PBT, PC/ABS, 
PBT, EVA, SEBS, TPU

PP PP PP PP

Adhezja (typy specjalne)
ABS, PC, PC/ABS, PA6, PA66, 

PMMA, TPU, PBT, TPC, PS
PS

ZASTOSOWANIE

Motoryzacja; Przemysł; 
Sport

Motoryzacja; 
Urządzenia; 

Budownictwo

Budownictwo; Urządzenia; 
Sport; Wypoczynek; Motoryzacja

Meblarstwo; AGD
Budownictwo; 

Przemysł; 
Motoryzacja

Tabela 4. Parametry przetwórstwa metodą rozdmuchu przykładowego TPE

Twardości
Temperatury [oC]

I strefa II strefa III strefa Głowica Ustnik
<75 ShA 160 170 180 180 170
>75 ShA 170 185 185 195 185
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– dobra odporność chemiczna w  kontakcie 

z  materiałami pędnymi, olejami, wieloma 

węglowodorami oraz niepolarnymi rozpusz-

czalnikami (lepsza od ABS),

– dobra odporność na hydrolizę oraz kontakt 

z mikroorganizmami (bakterie, grzyby, nie-

które algi, pierwotniaki),

– zróżnicowany w zależności od rodzaju TPU 

stopień twardości powierzchni,

– mała deformacja kształtu pod wpływem 

działania obciążeń oraz duża wytrzymałość 

na naprężenia ściskające,

– wysoka odporność na dalsze rozrywanie 

uprzednio naderwanego materiału,

– dobra odporność na działanie promienio-

wania UV w przypadku alifatycznego TPU, 

odbarwienie (zżółknięcie) materiału jest nie-

wielkie i stabilne w funkcji czasu odbiegając 

stosunkowo niewiele od wartości zmierzo-

nych dla ASA,

– słabsza odporność na UV w przypadku TPU 

aromatycznego,

– możliwość uzyskania powierzchni o zróżni-

cowanym stopniu połysku/matowości opcja 

uzyskania płyt o antystatycznej powierzchni 

o rezystancji powierzchniowej na poziomie 

105 Ω,

– możliwością mieszania z  ABS (istotne dla 

produkcji płyt ABS z recyklingu).

W obecnej chwili ABS/TPU znalazł 

największe zastosowanie w branży motoryza-

cyjnej, produkuje się z niego elementy wypo-

sażenia wnętrz pojazdów samochodowych 

oraz wyłożenie przestrzeni bagażowej. Dzięki 

odporności chemicznej i mechanicznej stoso-

wany jest do wytwarzania palet transporto-

wych oraz skrzynek i walizek narzędziowych.

Inny przykład – uszczelki do okien i drzwi. 

Coraz powszechniej stosuje się właśnie współ-

wytłaczanie, aby uzyskać uszczelki o  super 

właściwościach, np. uszczelki składające się 

z   pianki poliuretanowej stanowiącej wypeł-

nienie uszczelki i  powlekanej na zewnątrz 

cienką warstwą osłonową polipropylenu oraz 

termoplastycznego elastomeru poliestrowego 

TPE, z którego wykonuje się element końcowy 

uszczelki. Zestaw tych komponentów powo-

duje, że uszczelka ma świetną pamięć kształtu 

(powrót poodkształceniowy), niski, a właściwie 

zerowy poziom rozciągnięcia, wysokie właści-

wości tłumiące hałas oraz przewodności 

cieplnej, szeroki zakres temperatury pracy itp.

Rozdmuch  
(wytłaczanie z rozdmuchem) 

Na przykładzie tworzywa TPE-V Forprene 

6NB 901 A90/D50. 

Suszenie – zależne od typu,

Ślimak – typowy dla poliolefin,

Stosunek L/D ≥ 24,

Stopień kompresji 3:1

Długość ustnika < 10 mm,

Sitko w głowicy 60 oczek.

Ogólne własności TPE-V Forprene: 

– szeroki zakres twardości od 20 ShA do 

60 ShD,

– temperatura pracy od -40 do + 130ºC,

– gęstości ≤ 1 g/cm³,

– wysoki powrót elastyczny w  szerokim 

zakresie temperatur,

– szczególna odporność starzeniowa na UV 

i ozon,
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– wysoka odporność chemiczna na szereg 

czynników, takich jak zasady, kwasy, 

alkohole, detergenty, roztwory wodne 

i rozpuszczalniki,

– wysoka odporność zmęczeniowa,

– dobra odporność na ścieranie,

– szczególne własności reologiczne dla róż-

nych metod przetwórstwa,

– doskonała zdolność barwienia dla niektó-

rych typów.

Zastosowania:

– motoryzacja – przewody i wloty powietrza, 

przelotki kablowe, uszczelnienia drzwi, 

szyby przedniej i bocznych, odbojniki, maty 

skuterów, mieszki ochronne, osłony pasków 

napędowych,

– budownictwo – wytłaczane uszczelnienia 

profilowe drzwi i okien, różne uszczelnienia 

hydrauliczne,

– AGD – elementy antywibracyjne, wloty 

i  elementy ssące różnych węży, zespoły 

zawieszenia,

– narzędzia – uchwyty i rękojeści, 

– elektrotechnika – osłony kondensatorów, 

wtyczki kablowe, powłoki kabli o wysokich 

wymaganiach izolacyjnych, części odporne 

na UV, o  dobrej odporności termicznej 

i niskiej wadze,

– różne – koła, pasy napędowe, rury nisko- 

i wysokociśnieniowe, oringi.

Literatura:

1. https://poland.sumitomo-shi-demag.eu/technologie/

wtrysk-wielokomponentowy/stol-obrotowy.html 

2. https://www.kuka.com/pl-pl/technologie/technologie-

procesów/2016/07/montaż

3. Materiały firm Chem-Trend, Plastoplan, Kraiburg TPE, 

Resinex, Celanese 

4. www.boco-wytlaczarki.pl/linie-do-wytlaczania-do-profili-tpe

5. PlastNews 9/2015

Tabela 6. Własności TPE

Rodzaj 
TPE

Właściwości Zastosowanie

TPE-S

Doskonała odporność na starzenie środowiskowe, UV i ozon; szeroki zakres 
twardości od 2 ShA do 65 ShD (np. dla SEBS), odmiany do wytłaczania  
25-90 ShA; zakres temperatur pracy od -50 do + 120ºC; wysoka odporność 
zmęczeniowa; doskonała odporność na czynniki chemiczne, takie jak zasady, 
kwasy, alkohole, detergenty i roztwory wodne; wysoki powrót elastyczny 
w szerokim zakresie temperatur; wysokie termiczne i elektryczne własności 
izolacyjne; specyficzne własności reologiczne dla różnych metod przetwórstwa

Motoryzacja – miękkie pokrycia, wykładziny schowka, uszczelnienia 
szyb, klawiatura; budownictwo – wytłaczane uszczelnienia drzwi 
i okien, dwukomponentowe uszczelnienia hydrauliczne;
AGD - uszczelki magnetyczne lodówek, uchwyty narzędzi, 
przyciski kontrolne, elementy antywibracyjne; sport i rekreacja 
– sprzęt do nurkowania i narciarstwa; artykuły spożywcze – korki 
do wina i alkoholi, uszczelnienia pojemników; kosmetyki – rączki 
szczoteczek do zębów, pojemniczki do perfum

TPE-O
Dobre własności starzeniowe, elektroizolacyjne, elastyczność w niskich 
temperaturach, dopuszczenia do kontaktów z żywnością

Dynamiczne i statyczne części w motoryzacji, pokrycia drzwi, 
poduszek powietrznych, współwytłaczane profile – uszczelnienia

TPE-V

Zakres twardości od 45 w skali Shore’a A do 60 w skali Shore’a D;
temperatura dopuszczalna: -50 do +125°C (dynamiczna), -50 do +135°C 
(statyczna/graniczna); doskonała odporność na działanie ozonu, promieni UV 
i starzenie w warunkach atmosferycznych dzięki obecności nasyconej fazy 
elastomerowej; odporność chemiczna na działanie substancji agresywnych;
bardzo niska podatność na odkształcenia trwałe (podobnie jak guma) i dobra 
sprężystość (nie zmienia się znacząco z upływem czasu) w szerokim zakresie 
temperatur; przyczepność do wielu materiałów polarnych i niepolarnych, 
takich jak PP, PA, ABS, PC itd. szeroka gama produktów obejmująca odmiany 
bezhalogenowe niepalne, o ulepszonej odporności na działanie olejów, 
ulepszonej odporności na działanie temperatury i inne odmiany specjalne;
podatność na recykling i niższe koszty obróbki w porównaniu z tradycyjnymi 
wyrobami wulkanizowanymi; niższą gęstość; bardzo dobra odporność na 
zmęczenie i rozdzieranie;

Membrany, węże do sprężonego powietrza oraz układów 
hydraulicznych, osłony kabli, mieszki faliste, pokrywy, części 
przekładni, napędów, uszczelki, elementy obuwia, łożyska, części 
samochodowe

TPE-U
Cechują się wysoką odpornością na ścieranie oraz elastycznością nawet 
w bardzo niskich temperaturach. Są odporne na tłuszcze, oleje i wiele 
rozpuszczalników, mogą być przezroczyste

W produkcji przewodów stosowanych w warunkach stanowiących 
równocześnie obciążenie zginające i skręcające; dzięki izolacji 
z TPE-U przewód odporny jest na iskry spawalnicze (zastosowanie 
np. w robotach)

TPE-E

Wytrzymałość zmęczeniowa-zgięciowa; wysoka maksymalna chwilowa 
odporność termiczna; wysoka udarność; odporność na rozerwanie i ścieranie;
dobra odporność na substancje chemiczne i czynniki atmosfery;
wysoka nośność obciążenia; doskonała adhezja do innych tworzyw (ABS/PBT/
PC ) i do metali; doskonała wytrzymałość w szerokim zakresie temperatury;
b.db właściwości dynamiczne, np. pełzanie i zmęczenie; wyjątkowa odporność 
na chemikalia, oleje i smary; duża wszechstronność  przetwórstwa oraz łatwość 
barwienia; dobra izolacja elektryczna; niska chłonność wilgoci, doskonała 
trwałość wymiarowa

Motoryzacja – przewody powietrzne, osłony do przegubów 
homokinetycznych (CVJ), obudowy poduszek powietrznych, 
zaślepki podwozia; branże ogólne – przenośnik taśmowy, 
buty sportowe, uszczelki, krany do wina, zawieszenia siedzeń, 
podkładki i zderzaki dla kolejnictwa; zastosowanie w wytłaczaniu: 
kable i przewody, rury i węże, membrany dachowe, membrany 
„oddychające”

TPE-A

Szeroki zakres twardości; najszerszy zakres elastyczności; doskonałe własności 
pracy dynamicznej i brak nagrzewania się podczas pracy; odporność na 
rozdzieranie i wysoka udarność; odporność zmęczeniowa; zachowanie 
właściwości mechanicznych w niskich temperaturach; TPA cechuje wysoka 
sprężystość, tak samo jak TPU, ale przetwarzanie ich nie jest łatwe

Przemysł – taśmy przenośnikowe, przekładnie; ochrona zdrowia: 
cewniki, nici dentystyczne, strzykawki; przemysł motoryzacyjny: 
pokrywy poduszek powietrznych, przewody płynu do spryskiwaczy;
sport, rekreacja: piłki golfowe; zabawki: pióra strzał; obuwie 
sportowe: podeszwy; układy skrętne: podparcie kostki, 
paski: elementy butów narciarskich i alpinistycznych; dodatek 
antystatyczny, dodatek polepszający parametry w foliach PA 6, PA 
6/6.6; Nośnik aktywnych molekuł. Przykład: Pebax 2533 SA 01 
składa się z regularnych liniowych łańcuchów sztywnego poliamidu 
i miękkich segmentów polieteru. Taka unikalna struktura umożliwia 
za pomocą fazy polieterowej pochłanianie i kontrolowane wydzielanie 
molekuł lotnych (zapachów, olejów, środków owadobójczych, itp.)
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Dopak Sp. z o.o.
ul. Sokalska 2, 54-614 Wrocław 
tel.: (71) 35 84 000
e-mail: dopak@dopak.pl, www.dopak.pl

Robot LRX EasyControl c
Spółka Dopak oferuje nowoczesne urządzenia peryferyjne oraz innowacyjne rozwiązania 

technologiczne dla branży PTS renomowanych producentów, takich jak niemiecki produ-

cent systemów i automatyki firma KraussMaffei, która opracowała liniowy robot wysokiej 

jakości, przeznaczony do prostych zadań pick & place - LRX EasyControl. Sterowanie robota 

oparte na sprawdzonym systemie MC6, spełnia podstawowe wymagania wobec nowocze-

snego sterowania robotem, takie jak elastyczność i prostota w programowaniu, zarówno 

dla doświadczonych, jak i  początkujących operatorów. Łatwe i  szybkie poruszanie się 

w programie jest możliwe za pomocą kreatora programu, poprzez programowanie graficzne 

lub tekstowe. Modularna budowa umożliwia łatwe dostosowanie do indywidual-

nych potrzeb poprzez rozbudowanie o dodatkowe funkcje, takie jak np. odkła-

danie wybrakowanych wyprasek, czy operacje kontroli jakości wyrobów. 

Robot jest łatwy do zamontowania i uruchomienia. Intuicyjna obsługa pozwala 

na wygodne użytkowanie i krótkie czasy konfiguracji, a autonomiczna koncepcja 

urządzenia LRX EasyControl czyni go kompatybilnym z maszynami innych producentów. 

Zastosowany napęd zębatkowy wszystkich osi, odpowiada za precyzyjność pozycjono-

wania robota przy szybkich ruchach. Zoptymalizowana konstrukcja i ciężar obro-

towy osi serwo zwiększają produktywność i efektywność procesów produkcyjnych 

poprzez skrócenie czasu procesu. Elementy serii LRX EasyControl oparte są na 

sprawdzonej już serii robotów LRX, co przyczynia się do łatwego dostępu do części 

zamiennych. Proste rozwiązania typu „pick and place” cieszą się dużą popularno-

ścią, gdyż w wielu przypadkach spełniają zakładane kryterium, jako ekonomiczne rozwią-

zania wysokiej jakości, które pozwalają przedsiębiorcom cieszyć się większymi zyskami.

Młyny Moditec
Energooszczędne młyny Moditec zapewniają efektywny recykling. Solidna konstrukcja 

i wysokowydajny mechanizm napędowy Kardana idealnie tłumi drgania powstające w komorze 

mielenia chroniąc silnik młyna, a odporne na zużycie elementy tnące gwarantują długą żywot-

ność. Urządzenia służą do mielenia wlewków, detali wykonanych z  tworzyw miękkich, jak 

i tworzyw technicznych z dodatkiem włókna szklanego. Rozwiązania stosowane w młynach 

walcowych i nożowych gwarantują uzyskanie wysokiej jakości przemiału i praktycznie nie 

powodują pylenia. Tworzywa nie są narażone na uszkodzenia termiczne, a młyny podczas 

pracy wydzielają małą ilość ciepła. Model GOLIATH TWIN PLUS wyposażony w podwójną 

komorę mielenia służy do rozdrabniania większych elementów przy dużych wydajnościach. 

Urządzenia wyposażone są w opatentowany system detekcji metalu IMD oraz system Mascher 

do automatycznego wciągania dużych i trudnych do zmielenia detali. 

Przedstawicielem ww. firm na terenie Polski jest wrocławska firma Dopak, która prowadzi 

także serwis techniczny. 

Urządzenia peryferyjne 
– odpowiedź na wymagania współczesnego 
rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych
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Zalety sorterów optycznych 
marki EKOCHEM:
– zdecydowana poprawa jakości materiału,

– wyższa cena odsprzedaży posortowanego 

materiału,

– szybka amortyzacja poniesionych kosztów,

– niski poziom strat w materiale odrzuconym 

dzięki dokładności kamer i  wyrzutników 

pneumatycznych, 

– intuicyjna i  niezmiernie prosta obsługa 

maszyny przez operatora,

– możliwość obsługi zdalnej ze smartfonu, 

laptopa itp.,

– niskie zużycie energii,

– możliwość sortowania różnorodnych mate-

riałów na tej samej maszynie,

– możliwość sortowania według rodzaju 

materiału przy zastosowaniu dodatkowych 

kamer na podczerwień.

Zasady pracy
Sotery zrzutniowe: Materiał podawany 

jest na zrzutnie skąd grawitacyjnie prze-

mieszcza się do sekcji rozpoznawania i sepa-

racji. Kamery CCD rozpoznają materiał według 

kolorów, odcieni, kształtu itp. kierując się 

zadanymi parametrami, następnie materiał 

niepożądany odrzucany jest pneumatycznie 

za pomocą systemu wyrzutników. Odrzucony 

materiał najczęściej zawracany jest do powtór-

nego sortowania na kolejnych zrzutniach 

w celu odzyskania materiału akceptowanego. 

Cały oczyszczony materiał zaakceptowany 

zbierany jest na wyjściu. 

Zastosowania
Sortery zrzutniowe produkowane są 

w  różnych wielkościach począwszy od 

jednej do szesnastu zrzutni. Pozwala to 

dokładnie dopasować wydajność do potrzeb 

klienta począwszy od 0,5-1 t/h do nawet 

16 t/h dla największej maszyny. Opcjo-

nalnie sorter optyczny można wyposażyć 

w  dodatkowe kamery na bliską podczer-

wień (NIR), co pozwala wyeliminować zanie-

czyszczenia w tym samym kolorze. Pozwala 

to na usunięcie na przykład kamieni czy szkła 

z  materiałów w  tym samym kolorze lub na 

odrzucenie elementów z  różnych tworzyw 

sztucznych, również występujących w  tym 

samym kolorze. 

Sortery optyczne 
– najlepsza technologia sortowania od WWEkochem

Sortery optyczne do materiałów sypkich doskonale sprawdzają się w separacji przemiałów, żywności i wszędzie 
tam, gdzie najważniejsza jest jakość i czystość materiału. Skuteczność oczyszczania sięga 99,99%, dzięki najwyż-
szej możliwej dokładności sortowania straty materiału ograniczone są do minimum. Zakres osiąganych wydajności 
to od 500 kg/h do 16 t/h w zależności od rodzaju materiału wejściowego i stopnia zanieczyszczenia. Zaawanso-
wana technologia układów przetwarzania danych decydujących o szybkości i precyzji sortowania pozwala na jesz-
cze szybszą pracę sorterów. Kamery CCD najnowszej generacji pozwalają osiągnąć najwyższy możliwy poziom 
rozpoznawania elementów. Pneumatyczne wyrzutniki selenowe o podwyższonej trwałości charakteryzują się dłu-
goletnią bezawaryjną pracą bez efektu rozkalibrowywania.

Model Wymiary (mm) Moc (kW) Wydajność (t/h) Waga (kg) Zasilanie

6SXZ-126S 1244x1504x2090 1,5 0,5 – 4,0 614 220V/50Hz

6SXZ-189S 1558x1504x2090 2,2 1,0 – 5,0 789 220V/50Hz

6SXZ-252S 1872x1504x2090 2,9 1,5 – 6,0 834 220V/50Hz

6SXZ-315S 2186x1504x2090 3,6 2,0 – 7,0 1052 220V/50Hz

6SXZ-378S 2500x1504x2090 4,3 2,5 – 8,0 1265 220V/50Hz

6SXZ-441S 2814x1504x2090 4,9 3,0 – 9,0 1457 220V/50Hz

6SXZ-504S 3128x1504x2090 5,6 3,5 – 10,0 1637 220V/50Hz

6SXZ-630S 3756x1504x2090 7 4,0 – 11,0 2018 220V/50Hz

Powyższa wydajność sortowania została podana dla pszenicy z 2% zawartością zanieczyszczeń. Wskaźnik 
ten zmienia się zależnie od specyfiki sortowanego materiału i ilości zanieczyszczeń.
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Inteligentna prostota

Inteligent Simplicity to zasada jaką kierował się Steve 
Maguire projektując swój pierwszy dozownik grawi-
metryczny mierzący przyrost wagi z serii WSB. Kon-
cepcja ta pozwoliła w 1989 roku zrewolucjonizować 
rynek przetwórstwa tworzyw sztucznych i wprowa-
dzić na rynek produkt, który nieprzerwanie od ponad 
30 lat ustalał standardy rynkowe w zakresie jakości, 
dokładności i  prostocie użytkowania. Pomimo wielu 
kopii i naśladowców nadal pozostaje niekwestionowa-
nym numerem 1 z 60 000 jednostek zainstalowanych 
na całym świecie.

Precyzja dozowania i  możliwość pracy z  różnorodnymi materia-

łami od proszków i płynów przez przemiały po naturalne granu-

laty umożliwia zastosowanie dozowników WSB praktycznie do każdej 

z technologii przetwórstwa tworzyw, takich jak wtrysk, wytłaczanie czy 

wytłaczanie z rozdmuchem.

Od samego początku kluczowe było również zapewnienie stabilnej 

pracy bez względu na metodę montażu dozownika. Urządzenia z serii 

WSB zapewniają stabilną, zarówno gdy są zamontowane bezpośredni 

na maszynie czy obok niej, a wbudowany algorytm eliminujący wpływ 

drgań umożliwia precyzyjne dozowanie w każdych warunkach.

Najnowsze rozwiązania
Najnowszy sterownik z serii 4088 zapewnia użytkownikom intu-

icyjny interfejs oraz szybkie możliwości przechodzenia pomiędzy 

poszczególnymi ustawieniami dozownika. Rozbudowana pamięć 
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tel.: +48 25 749 70 34, fax: (25) 740 42 43
biuro@kanitech.pl, www.kanitech.pl

wewnętrzna pozwala na przechowywanie raportów i  listy alarmów 

i zdarzeń, a integracja z systemem podawania Flexbus pozwala na 

obsługę pompy i podajników podciśnieniowych z poziomu interfejsu 

dozownika.

W standardzie otrzymuje się wiele rozbudowanych funkcji i dowolne 

możliwości konfiguracji składników i metod ich dozowania. Kontrola 

zużycia przemiału, priorytet dozowania poszczególnych składników, 

metody alarmowania oraz określanie czy bardziej istotne jest utrzymanie 

ciągłości produkcji czy zapewnienie, że mieszanka zawsze będzie miała 

taki sam skład i nigdy do maszyny nie trafi bez gwarancji, że wszystkie 

komponenty zostały podane to tylko kilka z nich.

W erze wszechobecnej informatyzacji kluczowe są wbudowane 

protokoły komunikacyjne, takie jak MLAN, Modbus czy OPC to wymiany 

danych ze sterownikiem bez dodatkowych ukrytych opłat.

Inwestycja na lata
Firma Maguire docenia pieniądze zainwestowane przez swoich 

klientów i wie, że tego typu zakupy są na lata. Z tego względu sterow-

niki były opracowywane w  formie czarnych skrzynek i  są kompaty-

bilne z każdą wersją dozownika, wystarczy ustawić odpowiedni model, 

z  jakim mają pracować. W  łatwy sposób wymieniając również sam 

sterownik zyskuje się najnowsze funkcje w  urządzeniach mających 

kilkadziesiąt lat.

Przy większej ilości jednostek jeden zapasowy sterownik gwarantuje 

nam pełne zabezpieczenie na wypadek awarii i ciągłość produkcji.

Czy może być lepiej
Nie ustając w rozwoju swoich produktów firma Maguire w ostatnich 

latach podjęła strategiczne działania mające na celu przejęcie części 

udziałów włoskiego producenta urządzeń peryferyjnych do linii wytła-

czania folii firmy Syncro. Dzięki temu w oferta amerykańskiego produ-

centa automatycznie poszerzyła się o komplet urządzeń, takich jak pier-

ścienie rozdmuchowe, automatyczne klatki do linii do rozdmuchu folii, 

pomiar grubości folii czy możliwość modyfikacji pełnego sterowania linii 

do wytłaczania.

Dzięki tej fuzji i  wymianie bogatych doświadczeń procesowych 

pomiędzy firmami klienci firm Maguire i Syncro otrzymują kompleksowe 

rozwiązania najwyższej jakości zarówno w przypadku zakupów urzą-

dzeń z nowymi liniami do wytłaczania, jak i odświeżeniu starszych linii 

i doposażeniu ich w najnowsze systemy sterowania. 
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Producenci maszyn i  urządzeń peryferyjnych dla przetwór-

stwa tworzyw sztucznych wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

klientów, nieustannie szukają innowacyjnych rozwiązań oraz pracują 

nad optymalizacją już istniejących. Tak jest również w przypadku produ-

centów reprezentowanych przez KMP Plastics, którzy w  ostatnim 

czasie wprowadzili szereg innowacji. 

Nowości od Ferlin
Firma Ferlin, producent zaawansowanych wielokomponentowych 

dozowników grawimetrycznych oraz centralnych systemów poda-

wania, wprowadziła ostatnio na rynek system sterowania i monitoro-

wania FerlinBridge. System ten umożliwia między innymi pełną kontrolę 

pracy dozowników, systemu podawania, szczegółowy rejestr zużycia 

poszczególnych materiałów, historię alarmów, różne poziomy dostępu 

czy integrację z  systemem MES. Do obsługi FerlinBridge wystarczy 

urządzenie z  zainstalowaną przeglądarką internetową, na którym 

uzyskano dostęp do systemu z dowolnego miejsca na świecie. Rozwią-

zanie to znacznie ułatwia zarządzanie produkcją, planowanie zakupów, 

czy przeprowadzanie audytów i stanowi krok na przód w dziedzinie 

automatyzacji procesów.

Kolejnym unikalnym produktem firmy Ferlin jest innowacyjny centralny 

filtr CF500 dla systemu podawania z jedynymi w swoim rodzaju wkła-

dami filtrującymi o powierzchni aż 2,5 m2 i filtracji 0,3 µm. Wkłady 

są czyszczone implozyjnie – nieporównywalnie skuteczniej niż 

poprzez odmuch sprężonym powietrzem – co eliminuje 

konieczność okresowego czyszczenia ręcznego. Filtr 

CF500 pozwala zatem na skuteczniejsze zatrzymanie 

pyłu przed pompą, zmniejszenie oporów na linii próżni 

oraz znaczną redukcję czasu przestoju związa-

nego z serwisem. Umożliwia to zasto-

sowanie pomp o  mniejszej mocy - 

z uwagi na mniejsze opory na filtrze 

– jak i zwiększenie wydajności produk-

cyjnej. Co ciekawe filtr ten można 

zintegrować z istniejącymi systemami 

centralnego podawania innych firm.

Nowe rozwiązania od New Omap
Firma New Omap zajmująca się produkcją urządzeń suszących 

i odwilżających wprowadziła jako standard w odwilżaczach ze złożem 

obrotowym system Nebula. System ten umożliwia sterowanie oraz 

archiwizację danych z  procesu odwilżania. Archiwizowane dane są 

przechowywane w chmurze i dostęp do nich jest chroniony hasłem. 

Rejestr przebiegu parametrów pracy urządzenia ułatwia pracę podczas 

kontroli jakości, przeprowadzanie audytów oraz daje możliwość prze-

dłużenia gwarancji na urządzenie. Do obsługi sytemu Nebula wystarczy 

dowolne urządzenie, na którym jest zainstalowana przeglądarka inter-

netowa. Rozwiązanie to daje możliwość zdalnego monitorowania 

i kontrolowania procesu, zdalnego nastawienia parametrów pracy oraz 

zdalnego uruchamiania urządzenia z dowolnego miejsca na świecie.

Innowacje od Liad
W tym roku bardzo ciekawą innowację wprowadziła również firma 

Liad (z grupy Ampacet). Jednokomponentowe dozowniki grawime-

tryczne ColorSave zostały wyposażone w  system automatycznego 

opróżniania urządzenia. Dozowniki jednokomponentowe z uwagi na 

swoją konstrukcję montowane są bezpośrednio nad gardzielą maszyny, 

przez co dostęp do nich jest zazwyczaj utrudniony. Dzięki nowemu 

rozwiązaniu, aby oczyścić dozownik z barwnika, wystarczy nacisnąć 

jeden przycisk na sterowniku, a  dozownik automatycznie opróżni 

zbiornik i układ podający materiał. Dozownik wykorzystując podajnik 

Venturiego oraz dyszę umieszczoną na wprost ślimaka, prze-

transportuje materiał z powrotem do zasobnika umiesz-

czonego w  pobliżu maszyny. W  ten sposób czysz-

czenie dozownika oraz zmiana barwnika stają się 

znacznie łatwiejsze, co w połączeniu z brakiem 

konieczności kalibracji urządzenia przy 

każdej zmianie materiału znacznie skraca 

czas przestoju maszyny.

Aby uzyskać więcej informacji 

o  przedstawionych urządzeniach 

i nowościach, należy skontaktować się 

z firmą KMP Plastics. 

Innowacje w ofercie KMP Plastics

Firma KMP Plastics specjalizuje się w doborze i dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla przetwórstwa two-
rzyw sztucznych bazując na urządzeniach renomowanych producentów z Holandii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Indii 
oraz Izraela. Główny obszar działalności firmy obejmuje: termoformowanie, wytłaczanie oraz peryferia do wtryska-
rek i wytłaczarek.
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Oferuje innowacyjne rozwiązania, aby 

zaspokoić nawet najbardziej wymaga-

jących klientów. Dzięki know-how i  ciągłym 

inwestycjom produkuje systemy laserowe, 

które gwarantują dużą wydajność opera-

cyjną i perfekcyjny końcowy produkt. Zespół 

R&D firmy Sei Laser opracował ponad 

3000  różnych konfiguracji systemów lasero-

wych dla wielu branż przemysłowych typu: 

obróbka tworzyw sztucznych, oświetlenie, 

komunikacja wizualna, tekstylia, projektowanie 

wnętrz, motoryzacja, sztuka, produkcja etykiet 

samoprzylepnych, opakowania tekturowe, 

obróbka metali oraz elektronika. 

Jeden z  głównych sektorów referencyj-

nych firmy Sei Laser, dla których firma opra-

cowała szeroką gamę systemów laserowych 

to przetwórstwo tworzyw sztucznych i akrylu. 

Plotery wielkoformatowe, średnio i  małofor-

matowe, systemy laserowe ze skanerami 

galvo do znakowania tworzyw sztucznych 

i termoplastycznych. Systemy laserowe firmy 

Sei Laser mogą występować jako samo-

dzielne urządzenia, jak również jako integralna 

część linii produkcyjnej. Wszystkie urządzenia 

z  oferty firmy Sei Laser mogą być wyposa-

żone w  szereg automatyzacji dla podwyż-

szenia produktywności. Autorskie, opatento-

wane oprogramowanie ICARO BLU pozwala 

na błyskawiczną produkcję paneli podświetla-

nych LED LGP o formacie do 200 x 300 cm. 

Główne zalety systemów 
firmy Sei Laser do obróbki 
tworzyw sztucznych i akrylu:

Jakość i  precyzja: Krawędź cięta przez 

systemy laserowe jest perfekcyjna w porów-

naniu tradycyjnymi frezarkami, ponieważ nie 

wymaga dalszej obróbki; znakowanie lase-

rowe plastiku jest nieusuwalne w porównaniu 

do druku atramentowego. 

Produktywność: Technologia laserowa 

gwarantuje dużo wyższą prędkość obróbki 

w porównaniu do standardowych metod.

Elastyczność: Możliwość wykonania 

różnych prac podczas jednego procesu 

(od wycinania do znakowania logotypów, 

bar-kodów ) importując tylko plik do programu 

sterującego ICARO. 

Wydajność ekonomiczna: Podczas cięcia 

lub znakowania laserowego występuje brak 

odpadów produkcyjnych.

Ploter laserowy SEI Mercury 609 to wiel-

koformatowy system do cięcia, grawero-

wania oraz znakowania laserowego. Wystę-

puje w  ponad 100 różnych konfiguracjach. 

Moc lasera CO2 od 150 W do 2 KW przy polu 

pracy do 200 x 400 cm. W  zależności od 

aplikacji klient ma do wyboru 4 konfiguracje 

stołu roboczego: stały stół roboczy, podwójny 

stół paletowy z windą, dzielony stół roboczy 

z dwoma szufladami oraz stół typu conveyor 

do pracy z materiałami z  rolki. Kamera CCD 

pozwala na pracę ze znacznikami nadrukowa-

nymi. Stabilna metalowa konstrukcja w połą-

czeniu z ruchem w osi X-Y za pomocą silników 

liniowych i kontrolą pozycji poprzez enkodery 

optyczne pozwala na pracę 24/7 z dokładno-

ścią do 0,05 mm/m i prędkością do 2 m/s przy 

przyspieszeniu 4 g. 

System laserowy SEI Packmaster CW: 

to innowacyjne rozwiązanie do produkcji 

opakowań giętkich. Możliwość wykony-

wania aplikacji typu: easy-opening, easy-

-breath, window-packaging, micro-perfora-

tion na materiałach: PE, PET, PP, nylon, PTFE, 

folia laminowana, papier. Produktywność 

obróbki do 400 m/min na szerokości wstęgi 

do 1300  mm. Całość procesu odbywa się 

cyfrowo, bez konieczności wymiany matryc. 

Każda maszyna jest wykonywana na zlecenie 

klienta i dopasowywana do konkretnego lami-

natora lub bobiniarki. 

Innowacyjne systemy laserowe 
w ofercie firmy INTEGRATORS

Firma Sei Laser jest wiodącym producentem urządzeń laserowych od 1982 roku 
mieszczącym się we  Włoszech w  miejscowości Bergamo. Posiada 3  fabryki 
z wydziałami: mechaniki, optoelektroniki, oprogramowania, optyki oraz dziesiątki 
przedstawicielstw na całym świecie. 
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W przetwórstwie tworzyw sztucznych urzą-

dzenia laserowe stosowane są gene-

ralnie w  trzech procesach: cięciu, spawaniu 

i  znakowaniu. I mimo że w  teorii zasada ich 

działania w każdym z nich jest podobna, wyko-

rzystywane w nich źródła laserowe różnią się 

od siebie zasadniczo zarówno pod względem 

zastosowanego ośrodka czynnego, jak i emito-

wanej długości fali. I tak, do cięcia najczęściej 

stosuje się lasery CO2 o zakresie długości fali 

10 600 nm, w procesach spawania zdecydo-

wanie dominują lasery diodowe (λ = 980 nm) 

i  włóknowe (λ = 1070  nm), zaś do nano-

szenia znaków można zastosować zarówno 

lasery włóknowe i  Nd:YAG (λ =  1064 nm), 

jak też specjalistyczne źródła o  fali krót-

szej – λ = 532 nm (lasery SGH – zielone) oraz 

λ = 355 nm (lasery THG – ultrafioletowe). 

Różnice te wynikają z odmiennych uwarun-

kowań każdego z tych procesów: o ile bowiem 

wiązka laserowa pracuje z  wykorzystaniem 

pewnego stałego zestawu parametrów, o tyle 

już czynniki wpływające na powodzenie lub 

niepowodzenie obróbki oraz końcową jakość 

detalu znacznie się od siebie różnią. A  to 

sprawia, że technologie laserowe jako całość 

są uznawane za jedne z najbardziej zindywidu-

alizowanych technik obróbczych dostępnych 

na rynku.

Cięcie: idealnie gładka 
krawędź

Jeśliby metody laserowej obróbki polimerów 

uszeregować pod względem popularności, na 

pierwszym miejscu znalazłoby się cięcie, doce-

niane zarówno za uniwersalność, jak i dosko-

nałe efekty obróbki. W porównaniu z konwencjo-

nalnymi technologiami, takimi jak cięcie gazowe 

czy nóż termiczny, obróbka laserowa pozytywnie 

wyróżnia się zarówno pod względem jakości 

i precyzji, jak też prędkości cięcia. W procesie 

tym wykorzystuje się najczęściej źródła laserowe, 

w  których ośrodkiem czynnym są cząsteczki 

dwutlenku węgla, wyposażone dodatkowo 

w skaner galwanometryczny (tzw. głowicę galvo) 

zapewniający szybką zmianę toru i  wysoką 

precyzję pozycjonowania wiązki. 

Sam proces cięcia polega na ukierunkowaniu 

skupionej wiązki laserowej na powierzchnię 

detalu, tak aby jej energia –  zogniskowana 

na danym niewielkim obszarze (ok. 0,5 mm) 

–  doprowadziła do rozgrzania i  stopienia lub 

odparowania części materiału. Ponieważ proces 

ten polega w gruncie rzeczy na pokonaniu spój-

ności materiału, za jego początek należy uznać 

moment, w  którym ilość dostarczonego na 

powierzchnię ciepła jest większa niż jego upływ 

indukowany przewodnością cieplną. W zależ-

ności od rodzaju tworzywa (topliwe lub nieto-

pliwe) oraz oczekiwanej jakości obrobionej 

krawędzi naddatek materiału można usunąć 

na dwa sposoby: przez wytapianie lub subli-

mację (odparowanie). W pierwszym przypadku 

głowica lasera wyposażona jest w  dodat-

kową dyszę sprężonego gazu (azotu, helu lub 

argonu), który, wprowadzany w  strefę cięcia, 

wydmuchuje stopioną substancję, nie doprowa-

dzając jednak do jej spalenia. W drugim wiązka 

lasera podgrzewa materiał powyżej temperatury 

parowania, co prowadzi do wzrostu ciśnienia 

w  otworze i  wyrzucenia stopionej substancji 

poza obszar roboczy. Cięcie sublimacyjne stoso-

wane jest przeważnie w  obróbce materiałów 

o niskiej temperaturze parowania, dzięki czemu 

proces ten realizowany jest relatywnie szybko, 

choć wolniej niż w przypadku wytapiania.

Niezależnie od zastosowanej metody, cięcie 

laserem ma dwie zasadnicze zalety: gene-

ruje bardzo małą strefę wpływu ciepła, a tym 

samym ogranicza naprężenia materiału, 

zapewniając wysoką jakość ciętych krawędzi, 

a  jego bezdotykowy charakter minimalizuje 

Obróbka na odległość:
lasery w przetwórstwie tworzyw sztucznych

Technologie laserowe nie bez przyczyny uznawane są za jedną z najbardziej przyszłościowych metod przetwór-
stwa polimerów. Łączą bowiem wysoką jakość i powtarzalność obróbki z minimalnymi odkształceniami obrabia-
nych powierzchni. Nie dziwi więc, że szturmem podbijają rynek tworzyw, szeroko wykorzystywane w procesach 
cięcia, spawania (zgrzewania) i znakowania. Jednocześnie pozostają jednak procesem mocno zindywidualizowa-
nym, a dobór maszyny i parametrów obróbczych jest w dużej mierze zależny od typu obrabianego polimeru.

 Agata Świderska 

Rys. 1   W procesach cięcia tworzyw sztucznych 
wykorzystuje się głównie laser CO2 
o zakresie długości fali 10 600 nm. 
Źródło: Laser-Trade
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ryzyko deformacji detalu oraz niweluje do 

minimum zużycie samego narzędzia (urzą-

dzenia laserowego). Nie oznacza to jednak, 

że proces cięcia zawsze przynosi pożądane 

rezultaty: o jego przebiegu i efekcie końcowym 

decyduje bowiem szereg parametrów, w tym 

najważniejsze: moc lasera, położenie i  śred-

nica ogniska, prędkość cięcia oraz stopień 

polaryzacji wiązki laserowej. Każdy z  nich 

w  inny sposób wpływa na jakość szczeliny 

cięcia: położenie ogniska określa jej kształt, 

średnica ogniska – szerokość, zaś prędkość 

cięcia w korelacji z mocą lasera i  grubością 

materiału wpływa na gładkość krawędzi.

Z punktu widzenia użytkownika bardzo 

istotny jest fakt, że laser doskonale radzi sobie 

z cięciem całego szeregu polimerów, w  tym 

tworzyw konstrukcyjnych (m.in. POM, PI, 

PMMA, PSU, PEEK i ABS). Z powodzeniem 

można nim ciąć poliamid, poliwęglan, polipro-

pylen, poliuretan, polistyren, a  także PET 

i PVC. Jedynym ograniczeniem w jego stoso-

waniu jest możliwość emisji szkodliwych dla 

człowieka gazów zawartych w niektórych poli-

merach, takich jak winyl cz PTFE. Co można 

wycinać laserowo? Gama potencjalnych 

zastosowań jest bardzo szeroka i  obejmuje 

m.in. produkcję zabawek, tablic reklamowych, 

obudów urządzeń elektronicznych, wyświe-

tlaczy i  ekranów dotykowych, uszczelek, 

a także komponentów pojazdów.

Spawanie (zgrzewanie): 
spoina niewidoczna dla oka

O ile o popularyzacji cięcia laserowego jako 

metody obróbki tworzyw sztucznych zdecy-

dowała jego czystość, precyzja i  szeroki 

zakres obrabianych materiałów, o tyle w przy-

padku spawania kluczowa okazała się jeszcze 

jedna zaleta: możliwość tworzenia spoin 

całkowicie niewidocznych dla oka – i  to bez 

stosowania dodatkowych materiałów łączą-

cych (co odróżnia je od klejenia). Zanim jednak 

technologia ta na dobre podbiła rynek obróbki 

tworzyw, długo pozostawała domeną sektora 

badawczo-rozwojowego. Jej popularyzacja 

zbiegła się w czasie ze wzrostem znaczenia 

samych tworzyw sztucznych w  produkcji 

nowoczesnych, lekkich konstrukcji. Pionie-

rami i stymulatorami jej rozwoju były (i nadal 

pozostają) przemysł motoryzacyjny i  lotniczy, 

w których komponenty na bazie tworzyw coraz 

wyraźniej wypierają stal i aluminium, oferując 

możliwość znacznej redukcji masy detali 

przy zachowaniu porównywalnej, a  niekiedy 

i  wyższej wytrzymałości. Spawanie (zgrze-

Rys. 2   Cięte laserowo krawędzie wykazują się 
wysoką jakością i nienaganną estetyką. 
Aby jednak osiągnąć taki efekt, trzeba 
odpowiednio dobrać zarówno źródło, jak 
i parametry wiązki laserowej. 
Źródło: Laser-Trade
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wanie) laserowe można jednak wykorzystać 

także do łączenia bardzo małych elementów, 

których ze względu na ich niewielkie rozmiary 

nie można spawać tradycyjnymi metodami. 

Do łączenia tworzyw sztucznych przeważnie 

stosuje się dwa rodzaje źródeł laserowych: 

lasery diodowe o zakresie długości fali 980 nm 

i  lasery włóknowe, dla których λ = 1070 nm. 

Oba operują w paśmie tzw. bliskiej podczer-

wieni, przy czym lasery włóknowe wykazują 

się większą uniwersalnością zastosowań. 

Sam proces łączenia dwóch tworzyw 

termoplastycznych realizowany jest metodą 

tzw. spawania penetracyjnego, w której wiązka 

laserowa przechodzi przez materiał wierzchni 

i pada na warstwę dolną. Tworzywo znajdu-

jące się na górze powinno być zatem „niewi-

doczne” dla promieniowania laserowego, 

a więc cechować się bardzo niskim poziomem 

jego absorpcji. Wiązka laserowa jest pochła-

niana przez warstwę dolną (absorbującą) 

i przekształcana w ciepło, które roztapia mate-

riał. W efekcie łączy się on z warstwą górną, 

a następnie zastyga, tworząc spoinę. Powsta-

jące w  tym procesie połączenie jest trwałe, 

a przede wszystkim niewidoczne z zewnątrz.

Główną słabością tej metody jest fakt, że 

generowane przez źródło laserowe promie-

niowanie podczerwone jest słabo absorbo-

wane przez większość popularnych termopla-

stów. Właściwościami absorpcyjnymi, a  tym 

samym i spawalnością tworzyw można jednak 

do pewnego stopnia sterować, stosując okre-

ślone dodatki domieszkowane w procesie ich 

produkcji lub powłoki nakładane na gotowy 

materiał. Są one wykonywane z  materiałów 

dobrze absorbujących promieniowanie 

podczerwone, zwiększając ogólną absorpcyj-

ność danego tworzywa, a tym samym i gamę 

spawalnych tą metodą polimerów.

I właśnie rozszerzenie zakresu obrabia-

nych materiałów jest jednym z tych trendów, 

które w  największym stopniu stymulować 

będą rozwój tej technologii w  kolejnych 

latach. Drugim jest jej automatyzacja, ważna 

zwłaszcza z  perspektywy producentów 

pojazdów, a związana z postępem w  rozwi-

janiu takich metod obróbczych jak spawanie 

(zgrzewanie) zdalne i „w locie”. Oba procesy 

wymagają zastosowania zaawansowanych 

systemów wizyjnych, które umożliwiają dyna-

miczne śledzenie ścieżki spoiny i  bieżące 

dostosowywanie jej parametrów i  przebiegu 

do zmieniających się warunków brzegowych. 

Różnica polega na tym, że spawanie „w locie” 

realizowane jest przeważnie przez robota 

spawalniczego wyposażonego w  skanery 

on-line, które – podążając za nim – sterują 

jego ruchami i na bieżąco je korygują, zapew-

niając precyzyjne spawanie (zgrzewanie) trój-

wymiarowych obiektów. 

Z poszerzaniem gamy spawanych mate-

riałów pośrednio związane jest także zagad-

nienie spawania tworzyw sztucznych z meta-

lami. Intensywne prace w tym zakresie prowa-

dzone są już od kilku lat, a sama technologia 

coraz śmielej wkracza na rynek, zwłaszcza 

w  przodującym pod względem innowacyj-

ności przemyśle motoryzacyjnym. Podobnie 

jak w  przypadku spawania dwóch tworzyw 

sztucznych, do łączenia tworzyw z  meta-

lami stosuje się przeważnie lasery diodowe 

lub włóknowe. Również przebieg samego 

procesu jest podobny: wiązka laserowa prze-

nika przez tworzywo i nagrzewa metal, który 

oddaje ciepło do warstwy górnej, roztapiając 

ją. Głównym wyzwaniem w tym procesie jest 

przy tym równomierne rozgrzanie materiału, 

tak by zapewnić równy rozkład wytrzymałości 

na całej powierzchni połączenia. 

Znakowanie: wysoka 
czytelność i doskonały 
kontrast

Podobnie jak w przypadku spawania lasero-

wego, także w procesie znakowania tworzyw 

sztucznych z użyciem lasera kluczową kwestią 

jest odpowiedni dobór techniki nanoszenia 

Rys. 3   Matryca kompatybilności pokazuje, które tworzywa nadają się do spawania laserowego i jakie 
efekty przynosi ich obróbka. 
źródło: Coherent

ZALETY CIĘCIA LASEROWEGO W SKRÓCIE:
–  możliwość obróbki drobnych detali z zachowaniem wysokiej precyzji 

i powtarzalności,

–  wysoka prędkość i możliwość pełnej automatyzacji obróbki,

–  brak obróbki wykańczającej,

–  pełne wykorzystanie materiału,

–  niższe koszty eksploatacji i serwisowania na skutek minimalnego zużycia 
narzędzia.
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znaków w  zależności od typu i  właściwości 

obrabianego materiału, tak aby zapewnić 

odpowiednią czytelność oraz jakość ozna-

czenia na całej jego powierzchni. W procesie 

tym stosuje się przeważnie trzy typy źródeł 

laserowych: lasery CO2 (λ = 10 600 nm), świa-

tłowodowe i Nd:YAG (λ = 1064 nm). Jednak 

w  przypadku niektórych tworzyw najlepsze 

efekty przynosi wykorzystanie laserów o  fali 

krótszej – zielonych (SGH) lub UV (THG). 

Pierwsze z wymienionych źródeł – laser CO2 

– wykazuje bardzo dobre właściwości w zakresie 

znakowania PET oraz żywicy epoksydowej. 

W  pozostałych przypadkach lepsze efekty 

przynosi zastosowanie lasera o  długości fali 

1064 nm. Natomiast w znakowaniu materiałów 

białych oraz zabezpieczanych przed ogniem 

(np.  w  elektronice) niezastąpiony okaże się 

najdroższy laser UV, który – przez zainicjowanie 

reakcji fotochemicznej – pozwala na uzyskanie 

większego kontrastu między oznaczeniem 

a tłem, zmianę koloru strefy znakowanej, a także 

realizację obróbki na zimno bez fizycznego 

topienia materiału, co jest istotne zwłaszcza 

w przypadku wyrobów ogniotrwałych.

Rodzaj znakowanego materiału determi-

nuje wybór nie tylko typu lasera, ale także 

metody samego znakowania – grawerowania, 

ablacji, spieniania lub odbarwiania. Pierwszą 

z  nich stosuje się w  przypadku duroplastów 

(m.in. bakelitu, żywic poliestrowych i epoksydo-

wych, politlenku etylenu) i elastomerów. Grawe-

runek powstaje tu przez odparowanie materiału 

pod wpływem oddziaływania zogniskowanej 

wiązki lasera, a interakcja tlenu z powierzchnią 

powoduje dodatkowo „zmętnienie” i  tym 

samym zwiększa czytelność symbolu. Z kolei 

materiały powlekane, folie do obróbki laserem 

i  laminaty wielowarstwowe znakuje się przy 

wykorzystaniu techniki ablacji, która umożliwia 

usunięcie i  odparowanie wierzchniej powłoki 

bez naruszenia właściwego materiału. Aby 

proces ten przebiegał bez zakłóceń, warstwa 

zewnętrzna powinna cechować się jedno-

rodną grubością i dużym kontrastem względem 

warstwy podkładowej, a  także dobrze absor-

bować daną długość fali lasera. W obu przy-

padkach bardzo dobre efekty przynosi zasto-

sowanie źródła laserowego o  standardowej 

długości fali (1064 nm). Laser tego typu stosuje 

się także wobec ciemnych tworzyw termo-

plastycznych, których znakowanie polega na 

nadtopieniu powierzchni materiału. W procesie 

tym pęcherzyki gazu pozostają w  materiale, 

tworząc jaśniejszą wypukłość na ciemnym 

tle. Zmianę koloru można uzyskać również na 

białych powierzchniach, poddając je proce-

sowi karbonizacji światłem zielonym lub ultrafio-

letowym. W efekcie powstaje wyraźny, czarny 

symbol o dużym kontraście.

Mimo że laser wydaje się uniwersalną tech-

nologią znakowania tworzyw sztucznych, 

istnieje grupa polimerów, których właściwości 

znacznie utrudniają i spowalniają ten proces. 

Część z nich jest na tyle delikatna, że zasto-

sowanie lasera może miejscowo uszkodzić 

tworzywo. Inne są tak plastyczne, że tworzone 

oznaczenia znacznie tracą na ostrości. Aby 

zniwelować te trudności, warto zastosować 

dodatki do znakowania laserowego (master-

bacze) w  proporcjach 0,5-2%. Szczególnie 

zalecane są one w  przypadku znakowania 

poliwęglanu, a także poliolefin i termoplastycz-

nych elastomerów z  wykorzystaniem lasera 

Nd:YAG. Z  kolei w  przypadku problemów 

z odpowiednim kontrastem pozytywne efekty 

może przynieść pokrycie materiału warstwą 

farby lub tlenku zwiększającego kontrasto-

wość znakowania. 

Nierzadko firmy specjalizujące się w dosta-

wach sprzętu do znakowania i grawerowania 

oferują tworzywa sztuczne już modyfikowane 

dodatkami lub nanocząsteczkami ułatwiają-

cymi obróbkę laserową. Zaś producenci i inte-

gratorzy systemów do spawania laserowego na 

życzenie klienta – na podstawie dostarczonych 

przez niego próbek – przeprowadzają wstępne 

próby spawania danej pary materiałów. Takie 

indywidualne podejście do każdego tworzywa 

gwarantuje, że uzyskane wyniki będą zgodne 

z  oczekiwaniami przedsiębiorstwa. A  jedno-

cześnie sprawia, że obróbka laserowa jest 

dziś jedną z najbardziej zindywidualizowanych 

technik obróbczych. Także większość sprze-

dawanych urządzeń laserowych, zwłaszcza 

w  obszarze spawania, stanowi jednostkowe 

rozwiązania projektowane stricte pod potrzeby 

klienta. I wydaje się, że w najbliższych latach 

trend ten się utrzyma, co ma tę zaletę, że redu-

kuje ryzyko związane z niewłaściwym doborem 

oprzyrządowania i gwarantuje uzyskanie pożą-

danych wyników już na etapie projektowania 

procesu produkcyjnego. 

ZALETY SPAWANIA LASEROWEGO W SKRÓCIE:
–  wysoka czystość i precyzja wykonania połączenia,

–  spoina niewidoczna dla oka,

–  wysoka jakość i trwałość spoiny na skutek minimalizacji naprężeń 
mechanicznych i cieplnych,

–  możliwość łączenia bardzo małych i delikatnych detali, uznawanych za 
niespawalne tradycyjnymi technikami,

–  możliwość pełnej automatyzacji i sterowania procesem on-line.

Rys. 4   Połączenie dwóch tworzyw sztucznych 
metodą spawania laserowego realizowane 
jest „od wewnątrz”, przez co spoina 
jest w większości niewidoczna dla oka. 
Wyjątkiem są materiały przezroczyste, 
testowane obecnie pod kątem możliwości 
ich laserowania. 
źródło: Fraunhofer Institut

Rys. 5   Jednym z nowszych trendów w spawaniu 
laserowym jest łączenie tworzyw 
sztucznych z metalami. W gruncie rzeczy 
proces ten przebiega podobnie jak 
w przypadku dwóch polimerów. 
Źródło: A. Świderska
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Tampotechnika Sp. z o.o.
ul. Kleszczowa 17B, 02-485 Warszawa
tel.: (22) 863 57 13
info@tampotechnika.pl, www.tampotechnika.pl

Najnowsze rozwiązania Tampotechniki
dla przetwórców tworzyw

Po wyjęciu wypraski z  formy na jej powierzchni powstają ładunki 

statyczne powodujące przyciąganie pyłów i kurzu. Ładunki tworzą się 

pod wpływem zmiany temperatury wypraski i  jej zetknięcia z  innymi 

przedmiotami nieprzewodzącymi (ssawki chwytaka, taśma przenośnika, 

inne wypraski). Warunkiem usunięcia zanieczyszczeń z powierzchni 

wypraski jest neutralizacja ładunków statycznych. 

Znikną wtedy siły kulombowskie powodujące 

przyciąganie, co umożliwi skuteczne czysz-

czenie i uchroni przed ponownym zakurzeniem.

Tradycyjnie stosowane urządzenia do 

czyszczenia wyprasek to ręcznie obsługiwane 

pistolety typu 4125 emitujące strumień zjonizo-

wanego powietrza sprężonego oraz przeznaczone 

do zabudowy w liniach produkcyjnych noże powietrza zjonizo-

wanego 5100 i 5500 oraz dysze 4510 i 4400. Urządzenia te spełniają 

swoje zadanie przy czyszczeniu powierzchni płaskich. 

Nowe urządzenie nosi nazwę ROTO-CLEAN. Wewnątrz pierścienio-

wego eliminatora ładunku umieszczone są na łożyskowanym wirniku 

dwie dysze. Reakcja aerodynamiczna związana z wypływem sprężonego 

powietrza wprowadza wirnik w ruch w kierunku przeciwnym do wylotów 

dysz. Przy prędkości obrotowej 60 obr./s strumienie powietrza sprężo-

nego, skutecznie zjonizowane przez eliminator, uderzają z częstotliwo-

ścią 120 Hz w powierzchnię czyszczonej wypraski. Dynamiczne uderzenia 

impulsów skierowanych pod rozmaitymi kątami do 

powierzchni wyrobu, zapewniają czyszczenie i neutra-

lizację wyprasek nawet o złożonych kształtach.

ROTO-CLEAN był testowany w  zakładach 

produkujących elementy z  tworzyw do samo-

chodów najwyższej klasy. Jego zastosowanie 

pozwoliło na całkowite wyeliminowanie braków 

powodowanych obecnością pyłu na powierzchni 

wyprasek, istotne zwłaszcza wtedy, gdy detale były 

następnie lakierowane, czy pokrywane galwanicznie. 

Inne zastosowania, to produkcja elementów urządzeń 

medycznych i elektronicznych.

ROTO-CLEAN może być montowany stacjonarnie nad linią produk-

cyjną. Do czyszczenia dużych elementów o skomplikowanym kształcie 

można zastosować robota przemieszczającego urządzenie po zapro-

gramowanej trajektorii.

Więcej informacji na stronie http://fraser-elektrostatyka.pl

Nowatorskie urządzenie firmy FRASER-ANTISTATIC rozwiązuje problemy czyszczenia wyprasek 
z tworzyw sztucznych

Aktywacja płomieniowa jest sprawdzoną metodą podwyższenia zwil-

żalności powierzchni tworzyw przed lakierowaniem, klejeniem, czy 

zdobieniem. Udokumentowana jest jej wyższa skuteczność w porów-

naniu do aktywacji plazmą wyładowania elektrycznego. Podczas akty-

wacji nie powstaje szkodliwy ozon.

Aktywna plazma powstaje podczas regulowanego spalania miesza-

niny gazu węglowodorowego (gaz ziemny, propan-butan) z  tlenem 

zawartym w dostarczonym powietrzu sprężonym.

Laminarny płomień spalania dzieli się na trzy strefy:

– strefa pierwsza nie ma działania aktywującego,

– strefa druga z dużym stężeniem rodników (OH, 

CO, COOH i inne) ma własności silnie utleniające, 

właśnie ona powinna oddziaływać na tworzywo. 

Powierzchnia aktywowana powinna znajdować 

się w odległości 6-12 mm od strefy pierwszej,

– płomień w strefie trzeciej jest również skuteczny. 

Kolor płomienia pomaga dobrać skład mieszanki. 

Kolor niebieski świadczy, że spalana jest mieszanka uboga w gaz, poma-

rańczowy powstaje po zwiększeniu udziału gazu w mieszaninie.

Na skuteczność aktywacji wpływają trzy zasadnicze czynniki – palnik 

z zasilaniem zapewniający powstanie płomienia o właściwościach utle-

niających, umieszczenie powierzchni aktywowanej we właściwej strefie 

płomienia i odpowiednia szybkość przemieszczania płomienia względem 

powierzchni. Mała prędkość przesuwu może powodować termiczne 

uszkodzenia tworzywa.

Bezpieczeństwo pracy – elektryczne i płomieniowe urządzenia do akty-

wacji nie mogą być stosowane w  obszarach 

zagrożonych wybuchem i w pobliżu materiałów 

łatwopalnych. Operator urządzenia musi być 

zabezpieczony przed możliwością dotknięcia 

płomienia lub gorących elementów.

Więcej informacji na stronie  

http://aktywacjapowierzchni.pl 

Aktywacja płomieniowa – zasada działania

Artykuł sponsorowany
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Tworzywa wykorzystywane są jak zwykle 

ze względów ekonomicznych – są lekkie, 

wygodne w  transporcie i  dużo tańsze niż 

inne materiały. Jest tylko jeden problem – ich 

powierzchnia nie jest spolaryzowana, przez 

co bardzo słabo przylegają do niej różnego 

rodzaju powłoki. Polietylen, polipropylen 

to  na  dziś najtańsze surowce, wymagające 

jednak dodatkowej obróbki w  celu polep-

szenia adhezji farb, lakierów, powłok, klejów 

itp. Nawet poliwęglan lub ABS, zwłaszcza 

uniepalnione, sprawiają w  ostatnich latach 

coraz więcej kłopotów z  adhezją. Zawarte 

w  nich środki pomocnicze wydzielane są 

na  powierzchni tworzywa i  muszą zostać 

usunięte. 

Aktywacja powierzchni z  definicji jest 

to zwiększanie aktywności chemicznej 

powierzchni, tj. zdolności powierzchni do 

reagowania z  otaczającym ośrodkiem, 

np.  tlenem z  atmosfery. Takie aktywowanie 

powierzchni materiału podnosi jego energię 

powierzchniową. To docelowo najważniejsza 

miara określająca adhezję na powierzchni 

malowanej lub powlekanej. 

Tworzywa sztuczne generalnie posiadają 

niską energię powierzchniową, na poziomie 

poniżej 28-40 mN/m. Ponieważ wymagają 

łączenia, klejenia, malowania, oczekuje się 

od nich wysokiej energii powierzchniowej. 

Z badań wynika, że powierzchnie osiągające 

energię na poziomie 38-40 mN/m zapewniają 

wystarczającą adhezję.

Na ogół obowiązuje zasada – energia 

powierzchniowa materiału musi być wyższa 

od napięcia powierzchniowego wykorzystywa-

nego „płynu” – to ma miejsce wtedy, gdy chce 

się, aby przyczepność farby do podłoża była 

zadowalająca. Zasadniczy wpływ ma na nią 

moment przeprowadzenia operacji: im mniej 

czasu upłynie od chwili przetworzenia mate-

riału (wtrysku, rozdmuchu, wytłaczania), tym 

mniej energii wystarczy do właściwego przy-

gotowania powierzchni i  efekt dłużej będzie 

zadowalający. Jeżeli od wyprodukowania 

przedmiotu minęło kilka tygodni. Jeżeli do 

materiału dodano przemiał, różnego rodzaju 

dodatki to przygotowanie powierzchni może 

okazać się niemożliwe.

Poniżej krótki opis jak powierzchnię tworzyw 

można przygotować – aktywować na wiele 

sposób poprzez:

– aktywację koronową – dokonywana wysoko 

napięciowymi wyładowaniami elektrycz-

nymi. Trwałość aktywacji jest rzędu kilku-

nastu miesięcy,

– aktywację gazowym fluorem  – bardzo 

skuteczna metoda wielkoprzemysłowa, 

dzięki której aktywować można nawet 

powierzchnie o  bardzo niskiej energii 

powierzchniowej, 

– aktywację plazmową – kolejna bardzo sku-

teczna metoda wielkoprzemysłowa dokony-

wana przez nadmuchiwanie zjonizowanymi 

w wyniku wyładowań elektrycznych gazami,

– aktywację promieniowaniem nadfiole-

towym – rzadko stosowana z racji na swą 

niską wydajność, polegająca na kilkuminu-

towym naświetlaniu przedmiotów,

– aktywację płomieniową – dokonywana przez 

oddziaływanie na przedmiot płomieniem 

gazowym, zwykle propanowo-butanowym. 

Trwałość aktywacji jest rzędu kilku dni.

Aktywacja folii z tworzyw 
sztucznych

Aktywacja folii  z tworzyw sztucznych to 

proces technologiczny, w  wyniku którego 

otrzymuje się powierzchnie zwilżalne farbami 

drukowymi, klejami, mieszankami powle-

kającymi. Jak już wcześniej wspomniano, 

powierzchnie folii PE i  PP charakteryzują 

się brakiem polarności i  stosunkowo niskim 

napięciem powierzchniowym. Dla folii PE 

AKTYWACJA POWIERZCHNI TWORZYW SZTUCZNYCH

Aby móc kleić, lakierować...

Klejenie, lakierowanie, powlekanie foliami, zalewanie żywicą… to kilka z wielu przykładów związanych z adhezją 
do  powierzchni - to znaczy technologii, które wymagają dobrego przylegania do podłoża. Coraz częściej podło-
żem są tworzywa sztuczne, a jeśli tworzywa sztuczne, to najchętniej poliolefiny (polietylen, polipropylen i pochodne) 
wykorzystywane do produkcji opakowań do kosmetyków i chemii gospodarczej, sprzętu medycznego, artykułów 
gospodarstwa domowego, części i akcesoriów motoryzacyjnych. Problem powstaje, gdy wyrób z polietylenu czy 
polipropylenu należy polakierować (zderzaki samochodowe), oznakować (przewody instalacji wodnej) czy ozdo-
bić nadrukiem bezpośrednim (opakowania, sprzęt medyczny, AGD) – o tym poniżej.

 Marta Lenartowicz-Klik 
 Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMPiB Toruń 
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ma ono wartość 31 mN/m, zaś dla folii PP 

(niepowlekanych) 29 mN/m. Aby zapewnić 

zwilżalność folii przez farby drukarskie, kleje 

i mieszanki powlekające oraz w celu zapew-

nienia dobrej ich adhezji do powierzchni folii, 

należy te folie poddać procesowi aktywacji 

w celu zwiększenia ich napięcia powierzch-

niowego. Obowiązuje ogólna zasada, 

że dobre zwilżanie i  dobra adhezja farby 

(również kleju i  powłoki) występują wtedy, 

gdy napięcie powierzchniowe folii prze-

wyższa co najmniej o  10  mN/m napięcie 

powierzchniowe farby (kleju, powłoki) drukar-

skiej. Farby zwykle stosowane do zadrukowy-

wania folii PE i PP mają napięcie powierzch-

niowe o  wartości zawierającej się na ogół 

w przedziale 20÷25 mN/m. Z  technologicz-

nego punktu widzenia praktycznie niemożliwe 

jest znaczące obniżenie napięcia powierzch-

niowego farb. Pozostaje więc podwyższenie 

napięcia powierzchniowego folii. 

Aktywacja takich folii może się odbywać:

– metodą chemiczną (np. gazowym fluorem),

– metodą fizyczną (np. termiczną i elektryczną). 

Istnieje oczywiście możliwość stosowania 

tzw. metod kombinowanych chemicznych 

+ fizycznych, ale takie są głównie do uszla-

chetniania folii OPP. O metodach tych będzie 

więcej opisane poniżej w szczegółowym opisie 

metod aktywacji powierzchni.

Trzeba sobie zdawać sprawę, iż stopień 

aktywacji takich folii może się zmieniać 

z czasem, dlatego warto sprawdzać energie 

powierzchniową aktywowanej folii. Służyć 

do tego mogą, np. pisaki do badania energii 

powierzchniowej, o czym będzie niżej w przy-

kładach firm specjalizujących się w aktywacji 

powierzchni. 

Aktywacja – o co tu chodzi 
chemicznie i liczbowo?

Poliolefiny są chemicznie odporne na 

substancje zawarte w  farbie i  stosowanych 

rozcieńczalnikach oraz są trudno zwilżane 

 – farba wysycha na powierzchni wyrobu bez 

jej zwilżenia, nie zachodzi adhezja farby do 

podłoża, nie ma sił przylegania.

Napięcie powierzchniowe jest miarą energii 

związanej z istnieniem sił międzycząsteczko-

wych. Napięcie powierzchniowe powoduje, 

że ciecz w  kontakcie z  podłożem dąży do 

zawarcia swojej objętości w bryle o najmniej-

szej powierzchni styku z  tym podłożem. 

Tabele 1 i  2 przedstawiają wartości energii 

powierzchniowych dla różnych tworzyw plus 

napięcie powierzchniowe najpopularniej-

szych „cieczy”.

Przyczyną problemów związanych 

z  brakiem przyczepności farb i  klejów jest 

więc niska energia powierzchniowa wyrobów 

z  poliolefin, a  rozwiązaniem jest fizyczna 

zmiana własności tej powierzchni związana ze 

wzrostem energii powierzchniowej.

W celu uzyskania dobrej przyczepności 

powierzchni, konieczne jest zmodyfikowanie 

właściwości tej powierzchni poprzez zerwanie 

wiązań molekularnych. W ten sposób zwiększa 

się napięcie powierzchniowe, a  w  konse-

kwencji stopień przyczepności, nie naruszając 

właściwości tworzywa.

Teraz trochę szerzej o  poszczególnych 

metodach aktywacji powierzchni tworzyw.

Aktywacja plazmowa
Plazma wszystkim dobrze znana jest 

czwartym stanem skupienia, a  technika ją 

wykorzystująca stwarza bardzo zróżnico-

wane możliwości modyfikowania powierzchni 

wielu materiałów. Precyzyjne czyszczenie 

zabrudzonych elementów, aktywacja 

plazmowa detali z tworzyw sztucznych przed 

klejeniem czy lakierowaniem, wytrawianie 

materiałów, takich jak teflon czy krzem lub 

pokrywanie powierzchni powłokami ochron-

nymi np. hydrofobowymi to tylko niektóre 

z zastosowań. 

Obróbka plazmowa służy do zmiany właści-

wości powierzchniowych szerokiej gamy 

materiałów, aby ułatwić ich łączenie, klejenie 

i malowanie. Dzięki poddaniu działaniu plazmy 

danego elementu, czyści się go, jak i aktywuje 

jego powierzchnię, poprawiając charaktery-

stykę przyczepności.

Plazmowa aktywacja skutecznie zmienia 

powierzchnię polimeru poprzez przyłączenie 

do niego polarnych (w tym przypadku: zawie-

rających tlen) grup chemicznych. 

Plazmowa aktywacja powierzchni sprawia, 

że wiele polimerów jest podatnych na dzia-

łanie środków wiążących i powłok. Zazwyczaj 

jako gaz procesowy używany jest tlen, jednak 

wiele aktywacji można również przeprowadzić 

wyłącznie za pomocą otaczającego powie-

trza. Elementy poddane obróbce plazmowej, 

pozostają aktywne przez kilka minut do kilku 

miesięcy, w zależności od konkretnego mate-

riału, który został poddany obróbce. 

W tej metodzie eliminowana jest koniecz-

ność stosowania szkodliwych chemika-

liów stosowanych do zwiększania adhezji. 

Przede wszystkim jest czystsza dla obrabia-

nych części i  środowiska naturalnego. Nie 

ma dużych wymagań instalacyjnych (niepo-

trzebne są tu kosztowne wyciągi i zabezpie-

czenia przed chemikaliami). Dysza plazmowa 

może być umieszczana na ruchomym 

ramieniu robota, dzięki czemu dociera do 

najbardziej skomplikowanych struktur detalu 

i zakamarków. Aktywacja tą metodą pozwala 

zdecydowanie zwielokrotnić ich zdolność do 

klejenia, lakierowania, nadruku czy absorbo-

wania cieczy.

Tab. 1. Energia powierzchniowa podłoża 
(mN/m)

Materiał
Energia powierzchniowa 

(mN/m)

PTFE 18- 20

PP 29 -31

EPDM 30 -33

PE 30 -31

PS 33 -38

PC 34 -46

PVC 33 -39

ABS 35 -46

PET 41 -44

Tab. 2. 

„Ciecz” Napięcie powierzchniowe cieczy (mN/m)

Farba rozcieńcz. 1- i 2-składnikowa 36-38

Klej UV 40-50

1 i 2 składnikowy klej 44-48

Powłoki lakiernicze 44-48

Klej na bazie wody 44-50

Farba drukarska UV 50-56

Wodna farba drukarska 54-56
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Jak to tu działa?
Promieniowanie UV i  aktywne formy tlenu 

z plazmy usuwają środki oddzielające, silikony 

i  oleje z  powierzchni. Są one wypompowy-

wane 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.

Wyróżnia się:

– Plazmę niskociśnieniową – jest to najbar-

dziej uniwersalna technologia aktywacji. 

Detale są wkładane do  komory próż-

niowej, do  której  jest następnie wpusz-

czany gaz (najczęściej tlen) w bardzo niskim 

ciśnieniu. Gaz jest wzbudzany za pomocą 

mikrofal albo  fal radiowych i  wytwarzana 

jest aktywna plazma. Temperatura plazmy 

ze  względu na  niskie ciśnienie jest nie-

wiele wyższa od  temperatury pokojowej, 

więc detale nie są narażone na zniszczenie. 

W ciągu kilku minut następuje wytrawienie, 

aktywacja powierzchni w cienkiej warstwie 

atomowej. Wadą tego procesu jest to, 

że jest to proces wsadowy. Zaletą, że cały 

detal jest obrabiany. Niemniej obróbka folii 

z  kolei jest w  tej  technologii utrudniona 

ze  względu na  trudności przewijania folii 

w próżni.

– Plazmę atmosferyczną – jest ekonomiczna 

– potrzebuje jedynie energii elektrycznej 

i  sprężonego powietrza. Jest to  techno-

logia, która wypiera coraz częściej wszystkie 

inne, ze względu na  swoje walory. W  tym 

przypadku proces jest ciągły i  może być 

prowadzony oraz zabudowany na  linii pro-

dukcyjnej, nie pozostawiając na powierzchni 

żadnych śladów obróbki. Jest nieszkodliwy 

dla środowiska, powtarzalny i łatwy do kon-

trolowania, a  samo urządzenie jest tanie 

w eksploatacji.

Fluorowanie
Fluor wskutek reakcji z  tworzywami 

wytwarza na ich powierzchni polimery, które 

trwale i  równomiernie ją powlekają. Wytwo-

rzona warstwa aktywująca jest cienka 

i paroszczelna. Niewątpliwą zaletą jest to, że 

umożliwia ono również, oprócz klejenia, malo-

wanie, lakierowanie i  znakowanie tworzyw 

sztucznych. Instalacja fluorowania musi być 

szczelna – fluor to bardzo aktywny i niebez-

pieczny pierwiastek – ale powstające odpady 

są nieszkodliwe i ekologiczne – po przepusz-

czaniu przez filtr wapienny powstaje nawóz. 

Aktywacji poprzez fluorowanie poddaje 

się między innymi powierzchnię wykona-

nych z  tworzywa sztucznego części samo-

chodowych. Fluorowanie, czyli przyłączanie 

na powierzchni tworzywa atomów fluoru, 

stosuje się:

– aby uzyskać barierę zapobiegającą przeni-

kaniu różnego rodzaju substancji. 

– aby poprawić adhezję farb i  powłok, na 

przykład na wykonanych z tworzywa sztucz-

nego elementach samochodów – nazywa 

się to aktywacją powierzchni.

Powlekanie albo malowanie nieobrobio-

nego tworzywa sztucznego, takiego jak 

polipropylen czy poliwęglan jest trudne, bo ich 

powierzchnia nie jest spolaryzowana o czym 

była mowa wyżej. Nie pojawia się więc przy-

ciąganie między cząsteczkami i  tym samym 

warstwa nie trzyma się powierzchni. Dlatego 

też fluorowanie jest nieocenioną pomocą.

Jak się to robi? 
Proces fluorowania polega na tym, że 

element z tworzywa sztucznego umieszcza się 

w komorze próżniowej, tę natomiast wypełnia 

się gazowym fluorem. Fluor wypiera atomy 

wodoru, które znajdują się na powierzchni, 

i sam tworzy z węglem trwałe wiązanie. Ważne 

są przy tym parametry całego procesu, takie 

jak czas ekspozycji, temperatura i  ciśnienie. 

Przy odpowiednich parametrach wymianie 

wodór-fluor ulega ok. 75% wiązań na 

powierzchni.

Szybkością procesu można sterować 

przede wszystkim zmieniając temperaturę. 

Przy 50-70°C zachodzi on wyraźnie szybciej 

niż w temperaturze pokojowej.

Efektem jest bardzo trwała, nieścieralna 

warstewka fluoru na powierzchni tworzywa, 

która gwarantuje dobrą przyczepność różnego 

rodzaju powłok. Można ją stosować dla 

podłoży pod farbę, ale również na powierzchni 

pianek, membran, folii i  włókien. Jeśli zaś 

chodzi o  funkcję barierową, fluorowanie robi 

furorę przede wszystkim w przemyśle opako-

waniowym. Zabezpiecza się w  ten sposób 

przed migracją substancji różnego rodzaju 

zbiorniki i  pojemniki, także wykorzystywane 

w medycynie.

Wyładowanie koronowe
Obróbka wysoko uszlachetnionych mate-

riałów z  tworzyw sztucznych nie byłaby 

możliwa bez urządzeń do aktywacji koro-

nowej. To może od początku: korona – to 

„opalanie” powietrzem lub innych gazem, 

z reguły tlenem, wzbudzonym przez łuk elek-

tryczny, powierzchni tworzywa. Łuk elek-

tryczny odpowiada za jonizację powietrza 

oraz rozbija wiązania poliolefin, co czyni je 

aktywnymi na pewien czas. Wzbudzenie to 

jednak nie jest trwałe. Może trwać zaledwie 

kilka minut lub godzin. Gdy w  tym czasie 

przeprowadzi się proces klejenia, powrót do 

stanu początkowego zostanie zatrzymany 

— powierzchnia się nie utleni. Wadą korony 

jest pojawiająca się smuga, która powstaje 

po jej przejściu. Metoda znajduje zastoso-

wanie przy klejeniu folii i płyt. Wtedy proces 

ten jest najłatwiejszy do przeprowadzenia. 

Cały system to złożony układ mechaniczno-

-elektroniczny, oparty na zaawansowanym 

algorytmie, który steruje skomplikowanym 

procesem fizykochemicznym, w  obrębie 

szerokiego spektrum materiałów poddawa-

nych obróbce. Takie kompletne urządzenie 

wyposażone w  szereg zabezpieczeń daje 

pełne bezpieczeństwo użytkowania przez 

24 godz. na dobę i 7 dni w tygodniu. Wyła-

dowanie koronowe stosowane jest głównie 

do przygotowania materiałów płaskich i  do 

cienkich (przede wszystkim folii). Przygoto-

wanie przedmiotów trójwymiarowych wymaga 

stosowania elektrod kształtowych. Przed-

mioty cylindryczne są wkładane na przewo-

dzące trzpienie i obracane podczas oddziały-

wania wyładowania elektrycznego. Zaletą jest 

możliwość obróbki powierzchni do 6 metrów 

szerokości przy niskim koszcie jednost-

kowym. Wadą – lekkie zaburzenia jakości 

powierzchni, z  przebiciami cienkich folii 

włącznie. 

Aktywacja płomieniowa
Aktywacja płomieniowa – utlenianie za 

pomocą płomienia gazowego jest najszerzej 

stosowaną metodą przygotowania przed-

miotów z  tworzyw sztucznych do druku 

bezpośredniego, klejenia czy lakierowania. 

Obróbka płomieniowa – często stosowana 

jako tzw. tania metoda aktywacji. W  wyso-

kiej temperaturze płomienia gazowego cząstki 
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tlenu rozpadają się na wolne atomy tlenu, 

ponadto gazy spalinowe zawierają aktywne 

molekuły węgla i azotu, swobodne elektrony, 

dodatnio naładowane jony. Powstała plazma 

gazowa posiada mniejszą gęstość i  energię 

elektronów w  porównaniu do wyładowania 

koronowego, lecz jej przepływ masowy jest 

znacznie większy.

Czasem stosowany jest palnik propan-

-butan, co w takiej konfiguracji jest to jednak 

zaledwie namiastka prawdziwego palnika 

aktywującego. W  rzeczywistości palnik 

powinien być zasilany samym propanem, 

nie mieszanką. Poza tym nie tylko ciśnienie, 

ale  przepływ gazu powinien być monitoro-

wany. Proces taki wytwarza płomień o silnie 

redukującym działaniu, a  sam proces jest 

powtarzalny i  daje się kontrolować. Jest 

to najpopularniejsza metoda aktywowania 

dużych elementów, np. zderzaków samocho-

dowych. Proces musi być zautomatyzowany 

z racji wysokiej temperatury. 

Oddziaływanie płomienia jest określone 

czterema parametrami, których właściwy 

dobór zapewni najlepszy rezultat aktywacji:

– Aby płomień gazu posiadał właściwości 

utleniające, spalanie powinno odbywać 

się z nadmiarem powietrza (,,uboga” mie-

szanka). Nadmiar powietrza powinien 

wynosić 3-5%.

– Moc cieplna palnika jest ściśle związana 

z  jego konstrukcją i  składem mieszanki, 

 natomiast zbyt mała moc palnika może pro-

wadzić do konieczności zbyt wolnego prze-

mieszczania przedmiotu, co może powo-

dować jego przegrzanie.

– Strefa najsilniejszego oddziaływania zawiera 

się pomiędzy 10 a 12 mm od jasnoniebie-

skich wierzchołków płomienia. Zwiększenie 

tej odległości to wejście w strefę słabszego 

oddziaływania. Zetknięcie przygotowywanej 

powierzchni z  jasnoniebieskimi wierzchoł-

kami płomienia spowoduje pogorszenie 

efektu.

– Czas oddziaływania powinien być moż-

liwie krótki. Zbyt długi czas oddziaływania 

może prowadzić do uszkodzeń powierzchni 

przedmiotu. Powierzchnia błyszcząca może 

ulec zmatowieniu, a powierzchnia matowa 

wybłyszczeniu.

Aktywacja chemiczna
Trzeba zacząć od tego, iż chemiczne 

sposoby przygotowania powierzchni przed-

miotów z  tworzyw stanowią znaczne zagro-

żenie dla obsługi i środowiska naturalnego. Do 

tego mogą służyć:

– Płyn podkładowy

Jest roztworem polipropylenu w  rozpusz-

czalnikach organicznych. Po naniesieniu 

cienką warstwą i  odparowaniu stwarza 

powierzchnię aktywną zapewniając dosta-

teczną przyczepność farb i klejów. Nanosi się 

go najczęściej przez przetarcie powierzchni 

nasyconą szmatką, stosuje się również nano-

szenie podkładu jako pierwszego koloru 

w  wielokolorowych drukarkach tampono-

wych. Stosowany zwykle w produkcji mało- 

i średnioseryjnej.

– Kąpiel w kwasie chromowym

Kwas chromowy to mieszanina kwasu siar-

kowego (800 ml), wody destylowanej (460 ml) 

i  dwuchromianu sodu (92  g). Przygotowy-

wany przedmiot należy umieścić na kilka minut 

w podgrzanej kąpieli, następnie spłukać wodą 

i osuszyć sprężonym powietrzem.

– Metoda USM

Przedmiot zanurza się w  roztworze 5% 

fenolu w  chlorku metylenu. Po wysuszeniu 

przedmiot poddaje się działaniu światła UV 

(lampa rtęciowa o  mocy ok. 100 W/cm) na 

czas kilku sekund. Parowanie fenolu powo-

duje powstanie swobodnych cząsteczek 

związanych z powierzchnią materiału. Wzrost 

napięcia powierzchniowego jest stopniowy 

i proces może trwać nawet tydzień. Musi to 

być uwzględnione w procesie produkcyjnym.

Sprawdzanie aktywacji
Sposoby oceny skuteczności przygoto-

wania powierzchni przedmiotów z  tworzyw 

sztucznych można dokonać na wiele 

sposobów (tab. 3).

Kto, co oferuje?
TAMPOTECHNIKA 
Posiada automaty do aktywacji powierzchni 

z  zastosowaniem technologii PYROSIL. 

Polega to na nakładaniu na powierzchnię 

warstwy związków krzemu SiOx(OH)(4-2x). 

Nanoszenie odbywa się za pomocą palnika 

do aktywacji płomieniowej, do którego dodat-

kowo jest doprowadzona substancja zawie-

rająca krzem (precursor). Podczas spalania 

gazu następuje zjawisko zbliżone do pyrolizy 

(spalanie związków chemicznych w wysokiej 

temperaturze), w  czasie którego cząsteczki 

krzemu są napylane na aktywowaną 

powierzchnię, tworząc na niej niewidoczną 

warstwę o grubości około 20-40 nm.

Proces zwiększa m.in. przyczepność do 

tworzyw sztucznych poprzez zwiększenie 

powierzchni czynnej dzięki amorficznej 

warstwie związków krzemu i  dzięki zwięk-

Tab. 3

Metoda testowania Procedura Sposób pomiaru

Rozpływanie się wody
Taka sama ilość wody destylowanej jest umieszczana na 
materiale przed i po przygotowaniu

Stopień przygotowania jest oceniany jako stosunek 
powierzchni pokrytych wodą powierzchni

Pomiar kąta styku Kropla wody destylowanej jest umieszczana na materiale
Mierzony jest kąt pomiędzy styczną do powierzchni kropli, 
a podłożem

Przechylanie powierzchni
Kropla wody destylowanej jest umieszczana na materiale 
umocowanym poziomo

Mierzony jest kąt, przy którym kropla zaczyna spływać

Testery o rozmaitym napięciu 
powierzchniowym

Należy zwilżyć cieczą testową powierzchnię materiału
Jeżeli przygotowanie jest 
dostateczne, ciecz testowa o danym napięciu 
powierzchniowym nie zbiegnie się

Pomiar względny adhezji  
(ASTM D-2141-63R)

Jednakowe kawałki taśmy lepiącej są przyklejane z tą samą 
siłą do materiału przygotowanego i nieprzygotowanego

W obu przypadkach porównywana jest siła niezbędna  
do oderwania taśmy

Sprawdzenie przyczepności farby
Po naniesieniu farby i utwardzeniu jej przykleja się kawałek 
taśmy lepiącej

Sprawdza się ilość farby oderwanej od powierzchni 
materiału przy oderwaniu taśmy
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szeniu ilości wiązań polarnych OH. Podwyż-

szenie przyczepności poprawia właściwości 

materiałów, które mają być poddane lakiero-

waniu, drukowaniu, czy klejeniu.

TAMPOTECHNIKA oferuje również testery 

do określania energii powierzchniowej rozma-

itych materiałów i czystości powierzchni. Jeżeli 

kreska narysowana testerem – cieczą o okre-

ślonym napięciu powierzchniowym w  ciągu 

3 s straci swój kształt, energia powierzchniowa 

podłoża jest niższa  niż napięcie powierzch-

niowe cieczy testera i wymaga aktywacji przed 

lakierowaniem, drukowaniem, czy klejeniem.

ELTO
Firma produkuje aktywatory i  dejonizatory 

folii. Na polskim rynku sprzedaje maszyny do 

koronowania folii oraz oferuje systemy joni-

zujące tworzone na specjalne zamówienie 

(więcej na stronie firmy).

W swojej ofercie posiada również akty-

watory plazmowe do zmiany napięcia 

powierzchniowego oraz do usuwania zabru-

dzeń organicznych.

W swej ofercie posiada: aktywatory do 

folii, aktywatory 3d, aktywatory plazmowe, 

jonizatory przemysłowe, pisaki (markery), 

tusze do sprawdzania napięcia powierzch-

niowego, węże (rękawy) silikonowe na wałki 

do aktywatorów. Wszystkie produkty są 

dostosowane do potrzeb klientów, do ich 

linii technologicznych.

TIGRES GmbH 
Rozwiązania systemowe firmy TIGRES dla 

aktywacji elektrycznej, ultracienkiego czysz-

czenia i powlekania powierzchni wykorzysty-

wane są w najróżniejszych branżach na całym 

świecie.

Urządzenia firmy TIGRES są wykorzysty-

wane do aktywacji/modyfikowania materiałów  

przed dalszą obróbką między innymi w prze-

myśle: motoryzacyjnym, lotniczym, elek-

trycznym, medycznym, drukarskim, włókienni-

czym, opakowań, tworzyw sztucznych.

Obecnie dostępne modele urządzeń: 

Corona T-Jet, CAT, MEF, T-SPOT.

Plasmatreat – Openair
To przez firmę Plasmatreat technologia 

plazmowa została wprowadzona i jest obecnie 

wykorzystywana na całym świecie w szerokim 

zakresie przedsiębiorstw produkcyjnych. Przy-

jazny środowisku naturalnemu proces pracuje 

w ciśnieniu atmosferycznym – nie ma koniecz-

ności stosowania komory próżniowej. System 

prezentuje trzy zabiegi w  jednym procesie 

trwającym tylko kilka sekund: zapewnia 

jednocześnie dokładne czyszczenie, elek-

trostatyczne rozładowanie i  silną aktywację 

powierzchni tworzywa sztucznego.

Takie rozwiązanie zdecydowanie prze-

wyższa efektywność konwencjonalnych 

rozwiązań. Otrzymuje się jednorodne wykoń-

czenie oraz stabilną adhezję podczas powle-

kania, nawet dla najbardziej wymagających 

aplikacji. Wzrost temperatury na powierzchni 

podczas obróbki plazmowej zwykle jest 

niższy niż 30°C.

Rozwiązanie plazmowe Openair używane 

obecnie na całym świecie, powstało po to, aby 

do wstępnego procesu czyszczenia nie było 

PAKT Electronics
Papieżka 71A
87-800 Włocławek

tel. 608 664 589 / 601 420 779
kontakt@plazma.info.pl

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

plazma.info.pl

Systemy atmosferyczne  
oraz niskociśnieniowe

Czyszczenie i aktywacja plazmowa 
polipropylenu, PTFE, POM, PE, PP, 
metali i ceramiki

Mikrowytrawianie plazmą

Powlekanie powierzchni 
(hydrofob/hydrofil)

URZĄDZENIA DO PLAZMOWEJ 
MODYFIKACJI POWIERZCHNI
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potrzebne nic poza skompresowanym powie-

trzem i  prądem elektrycznym. Ta obojętna 

elektrycznie plazma Openair jest odpowiednia 

do produkcji najczulszej elektroniki. 

Technograph  
– systemy koronujące 
i plazmujące Vetaphone

Duńska firma Vetaphone jest wynalazcą 

systemów koronowych istniejącym na rynku 

od 70 lat. Vetaphone to innowacyjny dostawca 

technologii obróbki powierzchni Corona 

i Plazmy dla przemysłu poligraficznego, prze-

twórczego i wytłaczania folii metodą ekstruzji 

i  wylewową. Obecnie Vetaphone produ-

kuje rocznie ponad 1000 systemów Corona 

dla różnych gałęzi przetwórstwa polimerów, 

oferując system do ekstruzji, druku, laminacji, 

lakierowania, powlekania. Systemy Corona 

firmy Vetaphone są projektowane dla klientów 

zainteresowanych jednolitym poziomem dyn 

w danej partii materiału i brakiem przestojów 

produkcyjnych. 

Systemy koronujące Vetaphone'a, dzięki 

połączeniu efektywnego generatora i ultra-

konstrukcji stacji aktywującej, zapewniają 

jednolity i wyższy poziom dynów na mate-

riale. Zaawansowana konstrukcja elek-

trod eliminuje nierówności w  poziomie 

dynów w  poprzek wstęgi, jak również 

niepożądane koronowanie na wskroś 

drugiej strony wstęgi. Unikalna szybko-

-wymienna kaseta elektrod (HQ) pozwala 

operatorowi na ustawienie odpowiednich 

segmentów i czyszczenie w krótkim czasie. 

Vetaphone dostarcza systemy umożliwia-

jące pracę z  prędkością do 1000 m/min 

(w zależności od aplikacji i modelu) w szero-

kości do 10 metrów. Od 10 lat Vetaphone 

rozwija również zaawansowane systemy 

aktywacji powierzchni iPlasma umożliwia-

jące uzyskanie nowych właściwości na 

powierzchni polimerów. Proces realizowany 

jest w  kontrolowanej atmosferze azotu, 

bez udziału tlenu, dając pełną kontrolę nad 

efektem końcowym.

PAKT Electronics
Firma jest polskim dystrybutorem systemów 

obróbki plazmowej marki Dienier electronic, 

która konstruuje i udoskonala swoje systemy 

plazmowe od ponad 25 lat.

Oferta urządzeń nie ogranicza się jedynie 

do systemów czyszczenia i  aktywacji 

powierzchni, lecz zawiera również sprzęt 

umożliwiający ich mikrowytrawianie czy powle-

kanie monomerem, nadając im żądane właści-

wości (hydrofobowość lub hydrofilność). 

Materiały, które najczęściej poddawane są 

oczyszczaniu i aktywacji to PP, PTFE, POM, 

PE, PP, ale także metale i ceramika. 

Ze względu na zróżnicowany charakter 

produktów poddawanych obróbce plazmą, 

jak również różnorodne sposoby ich wytwa-

rzania czy obróbki PAKT Electronics oferuje:

– systemy atmosferyczne, gdzie sprężony gaz 

pobudzany wysokim napięciem wytwarza 

na wylocie dyszy strumień plazmy. Rozwią-

zanie to dzięki łatwej integracji z istniejącymi 

systemami automatyzacji umożliwia zasto-

sowanie czyszczenia i  aktywacji w proce-

sach ciągłej, liniowej produkcji;

– systemy niskociśnieniowe przeznaczone 

głównie dla detali trójwymiarowych produ-

kowanych w  seriach, a  nawet materiałów 

sypkich. 

Dzięki dużej ilości zainstalowanych 

systemów portfolio oferowanych urządzeń jest 

bardzo bogate, ze szczególnym uwzględnie-

niem komór próżniowych o  zróżnicowanych 

kształtach i  rozmiarach. Systemy komorowe 

dają również możliwość aktywacji w atmos-

ferze jednorodnego gazu procesowego 

bądź (dzięki wbudowaniu w urządzenie kilku 

kanałów) mieszanki gazów.

PAKT Electronics w swojej siedzibie posiada 

urządzenia demonstracyjne zarówno atmos-

feryczne, jak i  niskociśnieniowe oraz pełne 

spektrum testów napięcia powierzchniowego. 

Dzięki temu klienci mogą sprawdzić przydat-

ność zastosowania plazmy dla własnych detali 

na miejscu, jak również wynająć system do 

testów we własnej siedzibie.

Podsumowanie
Przygotowanie powierzchni tworzyw sztucz-

nych do dalszych procesów, niezależnie od 

zastosowanej metody ma kluczowy wpływ na 

jakość powłok i detali. Przy braku odpowied-

niej aktywacji podłoża nawet najlepsze środki 

nie spełnią swojej funkcji, co skutkować będzie 

mniejszą przyczepnością środków powlekają-

cych do podłoża i słabszymi właściwościami 

zabezpieczającymi.

Aktywacja powierzchni przeprowadzana 

jest głównie z  powodów ekonomicznych. 

Tworzywa łatwiejsze do klejenia (ABS, poli-

węglan) są drogie. Znacznie niższą cenę 

mają poliolefiny, które są jednak trudno-

sklejalne. Dzięki aktywowaniu powierzchni 

niweluje się te trudności. Raczej tańsze 

jest kupienie urządzenia do aktywacji niż 

nabycie drogich surowców. Z  tego właśnie 

powodu aktywacja powierzchni odgrywa 

kluczową rolę w przemyśle w przygotowy-

waniu powierzchni tworzyw sztucznych do 

różnych „zabiegów” – klejenia, malowania, 

flokowania itd. 
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WW EKOCHEM Sp. z o.o. sp.k.
Głogowo, ul. Akacjowa 1, 87-123 Dobrzejewice
tel.: (56) 674 20 
biuro@wwekochem.com, http://wwekochem.com

Opis ogólny
Uplastycznione tworzywo z wytłaczarki transportowane jest do bloku przepływowego. Następuje 

tam rozpływ polimeru do matrycy kanałami od osiowymi, gdzie jest przeciskane przez otwory rozdzie-

lając tym samym tworzywo na pojedyncze nitki. Tworzywo te jest następnie odkrawane za pomocą 

obrotowego noża tnącego. Docisk noża tnącego do matrycy głowicy jest realizowany za pomocą 

systemu pneumatycznego, którego elementem wykonawczym są dwa siłowniki pneumatyczne. 

Powietrze do siłowników jest dystrybuowane poprzez zawory rozdzielające z reduktora ciśnienia.

W skład systemu cięcia wchodzi również wirówka odśrodkowa, produkowana w dwóch wiel-

kościach WP-200 i WP-300, w zależności od wymaganej wydajności. Wysokowydajna wirówka 

o wysokiej sprawności suszenia wraz z głowicą RW pracują w zamkniętym systemie obiegu 

wody. Charakteryzują się niskim zużyciem prądu, łatwą obsługą i wymianą podzespołów.

System do granulacji w płaszczu 
wodnym nowej generacji

System cięcia w płaszczu wodnym z dociskiem pneumatycznym to szeroko stasowane w branży PTS system 
granulacji do różnych materiałów polimerowych. Model głowicy RW oraz wirówki WP to w całości projekt oraz 
wykonanie WWEkochem.

RW-320-II/WP-200 RW-440-II/WP-300
Wydajność 60 – 650 kg1) 700-1500 kg/h1)
Liczba noży granulujących 3/4/6 4/6
Prędkość obrotowa noża tnącego 2910 obr/min 2910 obr/min 
Moc napędu noża tnącego 1,5/2,2 kW 3 kW
Moc grzewcza stref grzewczych 2 kW 3,8 kW
Maks. temperatura robocza 280°C 280°C
Maks. dop. ciśnienie stopu 120 bar 120 bar
Masa całkowita 160 kg 320 kg

Zalety:
– Współosiowość zbiornika oraz zespołu tną-

cego

– Równoległość osi gniazda łożyska liniowego 

oraz wału prowadnicy 

– Niezawodność działania docisku pneuma-

tycznego (poza obszarem, gdzie występuje 

woda)

– Szybki czas ustawiania głowicy

– Kompaktowa budowa

– Wysoka wydajność

– Pneumatyczny docisk trzymacza nożowego

– Łatwa wymiana noży 

Artykuł sponsorowany
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Poniżej przedstawione zostały czynniki, 

które mogą wpłynąć na rzeczywisty koszt 

cylindra, zaczynając od składu chemicznego 

bimetalu, a następnie uwzględniając elementy, 

które w  innym przypadku mogłyby zostać 

przeoczone, takie jak wysyłka czy obsługa.

Skład bimetalu
W obu Amerykach i  większości Europy 

cylindry są zwykle bimetaliczne – znaczy to, że 

stal bazowa ma wewnętrzną, osobną wkładkę 

lub zintegrowaną warstwę bimetalu ze stopu 

opracowaną tak, aby była odporna na zużycie 

lub korozję. W  Azji azotowane cylindry są 

nadal powszechne, ale te bimetaliczne są 

coraz częściej produkowane na potrzeby 

lokalne i na eksport.

Proces wytwarzania warstwy bimetalicznej 

cylindra nazywa się odlewaniem odśrod-

kowym. Polega on na wykorzystaniu wysokich 

temperatur do zaaplikowania proszku stopu na 

wnętrze wytaczanego cylindra, a następnie wiro-

waniu cylindra w celu dociśnięcia roztopionego 

stopu do ścianki wewnętrznej stali bazowej. 

W konwencjonalnej metodzie ciepło doprowa-

dzane jest przy użyciu pieca opalanego gazem. 

Firma Nordson stosuje obecnie piece induk-

cyjne, które potrzebują mniej czasu do wytwo-

rzenia powłoki, zapewniają bardziej stabilną 

jakość cylindrów i pozwalają na wykonywanie 

bardzo dużych i niestandardowych rozmiarów.

Oprócz zastosowania specjalnych technik 

metalurgicznych, dla większości procesorów 

Co się kryje za ceną oferowanego cylindra: 
Poznaj wartość swojego produktu

Jaki jest rzeczywisty koszt cylindra bimetalicznego dla użytkownika? Cena zapłacona za ten element to dopiero 
początek. Do tego dochodzi koszt wynikający z  jego użytkowania. Żywotność cylindra może być katastro-
falnie krótka: w zależności od techniki jego wyprodukowania, sposobu postępowania nim dotrze do klienta 
oraz metody wykorzystania w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Pozornie drobne niedoskonałości 
nowego cylindra mogą powodować przedwczesne zużycie cylindra i ślimaka, niekorzystnie wpływać na jakość 
produktu końcowego, zwiększać wskaźniki braków lub wymuszać przestoje w produkcji. Te problemy podwyż-
szają koszt cylindra. Jeśli przy jego wyborze kierowano się wyłącznie ceną to może ostatecznie kosztować wię-
cej niż droższe alternatywy.

 Randy Elliott  
 manager ds. technicznych, produkty Xaloy®, Nordson Corporation 

WWW.NORDSONPOLYMERPROCESSING.COM

Czy zastanawiałeś się nad kosztem cylinrda do 
wytłaczania lub wtrysku biorąc pod uwagę jego cały 
okres użytkowania?

Wiele czynników wpływa na rzeczywisty koszt cylindra  
w całym okresie jego użytkowania. Tańszy cylinder  
może ostatecznie kosztować więcej w perspektywie  
długoterminowej niż droższy cylinder najwyższej jakości.

Wybierz cylinder Xaloy®, aby wydłużyć żywotność  
i zwiększyć rentowność!
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wyzwaniem jest właściwa kontrola powłoki 

utwardzającej (bimetalu). Skład, jedno-

rodna grubość i brak porowatości powłoki są 

krytycznymi determinantami jakości, a  tym 

samym długości okresu użytkowania cylindra. 

Jakość zależy od niezawodności i  powta-

rzalności procesu odlewania odśrodkowego. 

Skład chemiczny – zarówno stali bazowej, 

jak i  bimetalu – należy udokumentować za 

pomocą identyfikowalnych danych metalur-

gicznych od dostawcy.

Wraz z  rosnącym zastosowaniem wypeł-

niaczy ściernych, zwłaszcza wzmacnianych 

włóknem szklanym, opracowano materiały 

powłoki zawierające węgliki metali. Węgliki 

(na bazie wolframu, tytanu lub tantalu) są 

składnikiem mieszkanki z  niklem, kobaltem, 

chromem, borem lub kombinacją tych mate-

riałów odpornych na korozję. Powstała 

powłoka jest również bardziej odporna na 

korozję od cylindra ogólnego przeznaczenia. 

(Wybór odpowiedniego materiału na ślimak 

ma kluczowe znaczenie; niektóre twarde 

materiały na ślimaki stosowane w połączeniu 

z  cylindrami utwardzonymi węglikami mogą 

prowadzić do szybkiego zużycia).

Do stosowania z materiałami korozyjnymi, 

takimi jak fluorowęglowodory, alternatywny  

typ powłoki zapewnia odporność chemiczną 

jednakże z  pewnym poświęceniem odpor-

ności na zużycie. Typowy skład to nikiel, 

chrom, bor i kobalt. Powłokę należy stosować 

z podkładem na bazie niklu lub trimetalicznym 

połączeniem stali podkładowej na bazie niklu 

i węgla.

Idealna grubość powłoki wynosi 1,6 mm 

(0,063 cala). 

Stal bazowa 
Kontrola i powtarzalność procesu odlewania 

odśrodkowego wpływa nie tylko na jakość 

powłoki bimetalicznej, ale także na wytrzyma-

łość materiału bazowego, który odpuszcza się 

w piecu podczas ruchu obrotowego w wyso-

kiej temperaturze, po którym następuje 

powolne chłodzenie. Jakość stali bazowej jest 

szczególnie ważna w cylindrach wtryskowych. 

Ciśnienie na samym końcu zwykle osiąga 

20 000 p.s.i. (138 MPa) i może być jeszcze 

wyższe, powodując naprężenia jednostki 

plastyfikującej. Źle wykonany cylinder może 

pęknąć i spowodować uszkodzenie ślimaka, 

zaworu zwrotnego, głowicy i osobnej części 

zasypowej.

Dostawcy cylindrów, aby poradzić sobie 

z tym ciśnieniem, stosują tuleję wysokociśnie-

niową, wykonaną z mocnej, poddanej obróbce 

cieplnej stali stopowej; jest ona osadzana 

skurczowo w cylindrze. Alternatywnie, opraco-

wana przez Nordson technologia wykorzystuje 

specjalne stale stopowe, które osiągają o 50% 

wyższą zdolność przenoszenia ciśnienia, elimi-

nując tę tuleję na korzyść jednoczęściowej 

konstrukcji.

Transport i obsługa
Nawet dobrze wykonany cylinder może 

przybyć z  niedoskonałościami lub uszko-

dzeniami powstałymi podczas transportu. 

Prawdopodobieństwo uszkodzenia wzrasta 

wraz z  ilością operacji, którym podda-

wany jest cylinder pomiędzy producentem 

a  klientem końcowym. Tymi pośrednikami 

mogą być kierowcy ciężarówek, spedytorzy, 

pośrednicy i magazyny.

Transport morski stwarza również ryzyko 

ciągłych wibracji, ponieważ cylinder znaj-

Tabela. Rodzaje powłok cylindra

Przeznaczenie
Rodzaje 
bimetalu

Twardość Uwagi

Odporność na ścieranie Fe / B 60-64
Ogólnego przeznaczenia,  

dla tworzyw bez wypełniaczy
Odporność na ścieranie 
i korozję

Fe / B 60-64
Ogólnego przeznaczenia,  

odporne na korozję

Odporność na korozję Co / Ni / Cr 48-56
Do bardzo korozyjnych tworzyw  

np. fluoropolimery
Ekstremalna odporność 
na ścieranie

Ni / Cr / B + 
Węglik Wolframu

60-64
Dla tworzyw wysoko wypełnionych 

(np.. włókno szklane, kreda)

Źródło: Nordson Corporation

WWW.NORDSONPOLYMERPROCESSING.COM
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wytłaczania lub wtrysku biorąc pod uwagę jego cały 
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Wiele czynników wpływa na rzeczywisty koszt cylindra  
w całym okresie jego użytkowania. Tańszy cylinder  
może ostatecznie kosztować więcej w perspektywie  
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i zwiększyć rentowność!
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duje się na pokładzie statku. Stanowi to 

problem, ponieważ cylinder jest kawałkiem 

stali, która ma w sobie wiele naprężeń. Stała 

wibracja uwalnia to naprężenie, wpływając 

na wymiary i prostoliniowość cylindra. Trans-

port oceaniczny stanowi również szczególne 

wyzwanie ze względu na korozyjne dzia-

łanie środowiska morskiego. Cylinder powi-

nien być dobrze zabezpieczony inhibitorem 

rdzy i owinięty folią lub papierem, aby zapo-

biec korozji. Intensywne rdzewienie sprawi, że 

cylinder będzie bezużyteczny.

Nieodpowiednie opakowanie to kolejne 

ryzyko. Jeśli cylinder nie zostanie odpowiednio 

zamocowany, może się on poruszać wewnątrz 

podczas transportu i przeładunku, powodując 

uszkodzenia. Nawet mały cylinder jest wystar-

czająco ciężki, aby zniszczyć źle wykonany 

pojemnik transportowy i nawet wypaść z niego 

podczas przeładunku. Obtarcia na betonowej 

podłodze, zgarnianie wózkiem widłowym, są 

przykładami uszkodzeń, które mogą wystąpić.

Prostoliniowość 
i koncentryczność

Naprawienie nowego cylindra, który 

odbiega od osiowości jes bardzo trudne. 

Znaczne odchylenia mogą utrudnić zamonto-

wanie cylindra na maszynie, a także włożenie 

ślimaka. Nawet pozornie niewielkie odchy-

lenia mogą negatywnie wpłynąć na wydaj-

ność i jakość produktu końcowego i w konse-

kwencji przyczynić się do awarii maszyny.

Należy mieć na uwadze krytyczny luz między 

ślimakiem a cylindrem. Przykładowo w cylin-

drze o średnicy 80 mm (3,15 cala) luz należy 

utrzymywać w zakresie od 0,076 do 0,102 mm 

(0,003 do 0,004 in.) po każdej stronie śruby. 

Jeśli odstęp ten jest poza zakresem tole-

rancji, tarcie między śrubą a  cylindrem nie 

tylko powoduje zużycie obu komponentów, 

ale także generuje cząstki metalu, które zanie-

czyszczają produkt końcowy – poważny 

problem w urządzeniach medycznych, powle-

kaniu kabli i innych zastosowaniach o wysokiej 

specyfikacji.

Ciepło wytwarzane przez to tarcie wpływa 

również na polimer, degradując go, co 

w najgorszym przypadku może spowodować 

zatkanie układu plastyfikującego. Im dłuższy 

cylinder, tym większy zakres tolerancji prosto-

liniowości. Ponieważ cylindry zwykle nie są 

koncentryczne w  środku, prostoliniowość 

jest trudna do ustalenia na wytłaczarce lub 

wtryskarce bez specjalnego wyposażenia. 

Największą dokładność zapewniają systemy 

laserowe, w  większości przypadków użyt-

kownik będzie zmuszony skorzystać z wykwa-

lifikowanej firmy zewnętrznej.

Wykończenie powierzchni
Powierzchnia cylindra powinna być gładko 

wykończona i  wypolerowana. Dotyczy to 

powierzchni wewnętrznej, zewnętrznej 

jak i  miejsc mocowania. Gładka, jednolita 

powierzchnia jest niezbędna do właściwego 

funkcjonowania.

Przykładowo powierzchnia kontaktu 

z  grzałkami powinna być jednolita. Falista 

powierzchnia cyl indra spowodowana 

ręcznym polerowaniem w celu usunięcia rdzy 

lub defektów uniemożliwi efektywne przeno-

szenie ciepła.

Gładkość powierzchni jest również 

niezbędna w  przypadku uszczelnień 

metal-metal, jak w  przypadku połączeń 

cylindra z  głowicą lub dyszą w  przypadku 

procesu wtrysku lub kołnierzy łączących 

cylinder z  gardzielą zasypową i  adapterem 

głowicy w  procesie wytłaczania. Nierówne 

powierzchnie powodują wyciek polimeru 

i  mogą prowadzić do erozji metalu. Wyciek 

może również wystąpić przy niedbale wyko-

nanych podtoczeniach spełniających funkcję 

zamka. Naprawa tych miejsc wymaga demon-

tażu cylindra w  celu ponownej obróbki, 

a często też wysyłki do producenta. 

Ponownej obróbki mogą wymagać również 

źle wywiercone otwory, np. do montażu 

elementów lub osadzenia termopar. Otwory 

mogą być nie wywiercone wystarczająco 

głęboko lub mogą mieć zadziory.

Podsumowanie
Oprócz samej „ceny na fakturze”, aby 

poznać prawdziwą wartość posiadanego 

cylindra, użytkownik musi wziąć pod uwagę 

wiele czynników, takich jak rodzaj i  skład 

powłoki bimetalicznej, jakość materiału bazo-

wego, prostoliniowość / koncentryczność, 

dokładność obróbki i  sposób pakowania / 

obsługi. 

Nordson Xaloy Europe GmbH
Richard-Wagner-Strasse 21, 74172 Neckarsulm, Niemcy, tel.: +49 7132 99935 0
Norbert Zając, tel. office Poland: (+48) 691 719 888, norbert.zajac@nordson.com
info@nordsonpolymerprocessing.com, www.nordsonpolymerprocessing.com
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Układ uplastyczniający pełni następujące 

funkcje:

– nagrzewanie zapewniające odpowiedni 

przebieg zmian stanów fizycznych materiału 

przetwarzanego, 

– sprężanie mające za zadanie wytworzenie 

w materiale przetwarzanym odpowiednich 

zmian ciśnienia,

– mieszanie mające na celu ujednolicenie 

składu i właściwości (cieplnych i mechanicz-

nych), jak również ujednorodnienie struktury 

materiału przetwarzanego, 

– transportowanie materiału przetwarza-

nego przez układ z uzyskaniem na końcu 

potrzebnej prędkości wypływu tworzywa 

z określonym natężeniem. 

Układy uplastyczniające zazwyczaj dzieli 

się na układ ślimakowy (np. jedno- i  wielo-

ślimakowy), bezślimakowy (np. tłokowy, 

tarczowy, pierścieniowy, wirnikowy) i mieszany 

(np. ślimakowo-tłokowy). 

Podstawowe znaczenie ma uplastycznianie 

ślimakowe. Typowe układy uplastyczniające 

ślimakowe składają się z zespołu mechanicz-

nego, który tworzą cylinder z końcówka lub bez 

niej i obracający się ślimak (lub kilka ślimaków) 

umieszczony w cylindrze; zespołu nagrzewa-

jąco-chłodzącego, który tworzą grzejniki lub 

nagrzewnice; urządzenia sterująco-regulu-

jące i ewentualnie wentylatory oraz urządzenia 

pomocnicze, np. zawory odgazowujące. Grzej-

niki, nagrzewnice i  wentylatory umieszczone 

są na cylindrze, a urządzenie sterujące znaj-

dują się zwykle w oddzielnej szafie sterującej. 

Ślimak w procesie wytłaczania wykonuje tylko 

ruch obrotowy, natomiast w  procesie wtry-

skiwania ruch obrotowy i  liniowy postępowo-

-zwrotny. Z jednej strony układu ślimakowego 

umieszczony jest układ napędowy, z  drugiej 

głowica lub forma, a z trzeciej zasobnik. 

Układy jednoślimakowe
W układach jednoślimakowych klasyczny 

ślimak podzielony jest umownie na podsta-

wowe strefy: zasypu I, zasilania II, przemiany III 

i dozowania IV (rys. 1 ).

Ślimak jest głównie charakteryzowany 

poniższymi elementami geometrycznymi:

– średnica zewnętrzna ślimaka D;

– stosunkiem długości części roboczej do 

średnicy zewnętrznej L/D- wartość ta 

zawiera się w granicy od 3 do 35;

– głębokością kanału h – wynosi ona od  

0,05 do 0,3 D i jest największa w strefie zasypu, 

a najmniejsza na końcu strefy dozowania; 

– skokiem linii śrubowej zwoju t – ma ona 

zazwyczaj wartość od 0,8 do 1,2 D;

– szerokością grzbietu zwoju e – od 0,06 do 0,1 D;

– krotnością i  zwojów, zazwyczaj krotność 

zwojów wynosi 1, ale potyka się ślimaki wie-

lozwojowe np. dwuzwojowe;

– redukcja objętości kanału, dawniej zwana 

stopniem sprężania, czyli stosunek obję-

tości zwojów na początku strefy zasilania 

do odpowiadającej objętości zwoju na 

końcu strefy dozowania, wynosi ona zazwy-

czaj 1,3-5 dla tworzyw termoplastycznych  

i 1,0-1,5 dla tworzyw utwardzalnych.;

– otworem wzdłużnym o  średnicy zazwy-

czaj 0,25-0,35 D do chłodzenia sprężonym 

powietrzem lub wodą pod ciśnieniem (tylko 

w niektórych ślimakach).

Określona wartości wymienionych 

elementów charakteryzujących ślimak dobiera 

się w zależności od metody i odmiany prze-

twórstwa, właściwości fizycznych materiałów 

przetwarzanych oraz żądanych właściwości 

wyrobu. Ślimaki z układów jednoślimakowych 

dzieli się na klasyczne, niekonwencjonalne 

UKŁADY UPLASTYCZNIAJĄCE

Istotny element wtryskarek i wytłaczarek

Uplastycznianie materiałów polimerowych należy do najważniejszych zagadnień w przetwórstwie tworzyw wiel-
kocząsteczkowych, tj. odpowiednie przejście materiału wejściowego, na skutek nagrzewania i ruchu ze stanu sta-
łego w stan plastyczny lub plastyczny i następnie ciekły. Jednym słowem proces uplastycznienia jest podstawowym 
czynnikiem determinującym wydajność przetwórstwa materiałów polimerowych. Proces uplastycznienia, w którym 
tworzywo uzyskuje określone parametry przeprowadza się w układach uplastyczniających wtryskarek i wytłaczarek. 

 Izabela Gajlewicz 

Rys. 1   Elementy geometryczne ślimaka klasycznego. I-strefa zasypu, II strefa zasilania, III-strefa przemiany, 
IV strefa dozowania, L-długość części roboczej, D- średnica zewnętrzna, h- głębokość kanału, 
t-skok linii śrubowej zwoju, e-szerokość zwoju, s-grubość szczeliny



92  PlastNews 9’2020

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 

i specjalne. Ślimaki klasyczne mają kanał ciągły 

wzdłuż całej długości części roboczej oraz 

redukcję miejscową i całkowitą równą jedności 

lub większą. Stosowane rzadko, ponieważ 

nie zapewniają zadowalającej efektywności 

procesów zachodzących w układzie uplastycz-

niającym. Ślimaki niekonwencjonalne charak-

teryzują się tym, że na części długości roboczej 

mają odcinki kanału nieśrubowego klasycz-

nego, nieciągłego bądź ciągłego (rys. 2).

Śl imaki specjalne zaopatrzone są 

w specjalnej konstrukcji elementy intensyfiku-

jące ścinanie i mieszanie tworzywa polimero-

wego w  układzie jednoślimakowym. Ślimaki 

do wszystkich układów wykonuje się zazwy-

czaj ze stali konstrukcyjnych do azotowania 

lub ze stali do hartowania płomieniowego. 

W  celu nadania ślimakom żądanej trwałości 

poddaje się je azotowaniu, ale oprócz tego 

dostępne są również elementy bimetaliczne, 

które wykazują jeszcze wyższy stopień odpor-

ności na uszkodzenia pod wpływem inten-

sywnej eksploatacji.

Układy dwuślimakowe
Układy uplastyczniające dwuślimakowe, 

o ślimakach jednakowej długości dzieli się na:

– współbieżne – ślimaki wykonują ruch obro-

towy zgodny;

– przeciwbieżne – ślimaki wykonują ruch 

obrotowy w kierunkach przeciwnych, nato-

miast z uwagi na zazębianie się zwojów śli-

maki dzieli się na:

– zazębiające się szczelnie;

– zazębiające się nieszczelnie;

– niezazębiające się. 

Największym zainteresowaniem cieszą się 

ślimaki o  zwojach zazębiających się niesz-

czelnie, czyli mające luzy między zwojowe, które 

spełniają istotną rolę w procesie przetwórstwa. 

Rozróżnia się dwa podstawowe kształty 

geometryczne ślimaków, tj. walcowe i  stoż-

kowe, które są scharakteryzowane następują-

cymi elementami geometrycznymi:

– stosunkiem długości części roboczej do 

średnicy zewnętrznej L/D – wartość ta 

zawiera się w granicy 12-22;

– głębokością h kanału – wynosi ona od 

0,2  do 0,3 D dla ślimaków walcowych 

i 0,13-0,2 D dla ślimaków stożkowych; 

– skokiem t linii śrubowej zwoju – ma ona 

zazwyczaj wartość od 0,4-1,0 D dla ślimaków 

walcowych i 0,25-0,8 D dla stożkowych;

– szerokością e grzbietu zwoju – od 0,2 do 

0,4 D dla ślimaków walcowych i 0,1-0,3 D 

dla stożkowych;

– krotnością i  zwojów, zazwyczaj krotność 

zwojów wynosi 1, a największa wynosi 4;

– stosunkiem szerokości grzbietu zwoju do 

skoku linii śrubowej e/t - e/t=0,4-0,44 dla 

ślimaków walcowych i  e/t=0,35-0,44 dla 

stożkowych;

– redukcja objętości kanału, wynosi ona 

zazwyczaj od 1,4do 2;

– otworem wzdłużnym o średnicy zazwyczaj 

0,15-0,25 D do chłodzenia zwłaszcza koń-

cówek ślimaka za pomocą np. oleju pod 

ciśnieniem;

– połową kąta wierzchołkowego stożka 

według tworzącej poprowadzonej wzdłuż 

płaszczyzny wierzchołków zwojów, zazwy-

czaj wynosi π/180 rad.

Poprawny przebieg procesów w układach 

dwuślimakowych wymaga podziału ślimaka 

na podstawowe strefy: zasypu (I), zasilania 

(II), przemiany (III), odgazowania (IV) i  dozo-

wania (V). Ślimaki układów dwuślimakowych 

dzieli się na klasyczne i  niekonwencjonalne. 

Ślimaki klasyczne układów dwuślimakowych 

nie różnią się zasadniczo od układów jedno-

silnikowych, różnią się przede wszystkim 

sposobem zmniejszenia głębokości i  skoku 

kanału. Ślimaki niekonwencjonalne zawierają 

różne rozwiązania stref (z wyjątkiem zasilania). 

Ślimaki walcowe mogą np. być wyposażone 

w  strefie przemiany w  pierścienie stożkowe 

z  otworami wzdłużnymi, które zwiększają 

ścinanie i mieszanie tworzywa sztucznego. 

Inne układy
W celu zwiększenie natężenie przepływu 

materiału z układu uplastyczniającego, polep-

szenia jakości otrzymywanych wyrobów opra-

cowano układy trój- i więcej ślimakowe, kaska-

dowe, planetarne i inne. 

W układach trójślimakowych zazwy-

czaj jeden ślimak (główny) ma większą śred-

nicę, a dwa pozostałe boczne posiadają taką 

samą mniejszą średnicę. Układy wieloślima-

kowe tworzą układy typu gwiazdy i pierścienia, 

gdzie wszystkie ślimaki mają takie same śred-

nice. W układach kaskadowych ślimaki mogą 

być rozmieszczone jak w  układzie dwuśli-

makowym walcowym, lecz z  pionową osią 

główną, a  jeden ze ślimaków jest krótszy. 

Spotyka się także układy kaskadowe cztero-

ślimakowe, w których np. dwa górne ślimaki 

są krótsze, od ślimaków dolnych. Natomiast 

ślimaki w układach planetarnych zbudowane 

są ze ślimaka centralnego o  dużej średnicy 

(100-300 mm) wykonującego ruch obrotowy 

i kilku, a czasem kilkunastu zazębiających się 

z nim ślimaków planetarnych o mniejszej śred-

nicy (20-100 mm) wykonujących ruch plane-

tarny bez wzajemnego zazębienia. Ślimaki te 

maja zazwyczaj długość 3-6 D i mają duży kąt 

pochylenia linii śrubowej zwoju. Układy plane-

tarne zazwyczaj nie są stosowane samo-

dzielnie ze względu na problemy podczas 

zabierania materiału z  zasobnika. Zazwy-

czaj stosowane są w połączeniu szeregowym 

liniowym z  jednoślimakowym układem upla-

stycznienia wstępnego i układem planetarnym 

uplastycznienia ostatecznego. 

Rys. 2   Niektóre ślimaki niekonwencjonalne: a) z końcówka użebrowaną, b) z końcówka gładką,  
c) z deredukcją w kanale nie śrubowym ciągłym w strefie przemiany, d) ślimak Mailllefera
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Cylinder
Do głównych funkcji cylindra należy odpo-

wiednie ukształtowania i  struktura geome-

tryczna powierzchni wew. i zew.; przenoszenie 

obciążenia wywołanego ciśnieniem upla-

styczniającego materiału i masą układu upla-

styczniającego; żądane przenoszenie ciepła 

w kierunku materiału i od materiału. Jak widać 

wymagania są różne i aby im sprostać stosuje 

się różna rozwiązania konstrukcyjno-techno-

logiczne cylindra. W  układach uplastycznia-

jących wtryskarek powierzchnia cylindra jest 

zazwyczaj walcowa, a wytłaczarek rowkowana. 

Rowki umieszcza się na początku cylindra, 

na dług. ok. 3-5D. W  układach uplastycz-

niających z  cylindrami rowkowanymi wystę-

puje zwiększone tarcie pomiędzy tworzywem 

a cylindrem, a przez to w tym obszarze gene-

rowane jest bardzo duże ciśnienie, a co za tym 

idzie, natężenie przepływu. Efektywność trans-

portu tworzywa wzrasta dzięki temu nawet kilka 

razy, osiągając ponad 80% sprawności teore-

tycznej. Strefę rowkowaną, w celu zapobieżenia 

stapiania w  niej materiału należy intensywnie 

chłodzić. Wytłaczarki z  rowkowaną strefą 

cylindra charakteryzują się większą wydajnością 

oraz stabilnością przepływu. Posiadają jednak 

istotne wady – wymagają zastosowania silniej-

szego napędu, wykazują zwiększone zużycie 

energii, występują problemy z  pełnym upla-

stycznieniem oraz odpowiednią homogenizacją 

materiału z racji dużej prędkości transportowej). 

Uplastycznienie 
bezślimakowe

O uplastycznianiu bezślimakowym mówi 

się, gdy zamiast ślimaków stosuje się tłoki 

z  jego odmianami, tarcze, pierścienie wirniki 

itp. Najstarszym uplastycznieniem bezślima-

kowym jest tłokowe klasyczne, którym układ 

uplastyczniający składa się z cylindra z zakoń-

czeniem i  tłoka, grzejników lub nagrzewnic 

i urządzenia sterującego-regulującego. Układy 

tłokowe są stosowane w szczególnych przy-

padkach, gdy ze względu na brak specyficz-

nych wymagać jakościowych otrzymanego 

wyrobu i  niskie koszty wytwarzania oraz ze 

względu na specyficzne właściwości cieplne 

i bardzo dużą wrażliwość PTFE na działanie 

naprężeń ścinających i ściskających. 

Uplastycznianie mieszane 
Z uplastycznieniem mieszanym ma się do 

czynienia, gdy tworzywo uplastycznia się 

wstępnie u  układzie ślimakowym i  bezpo-

średnio potem w  układzie bezślimakowym. 

Największe znaczenia ma uplastycznianie 

ślimakowo-tłokowe i ślimakowo-tarczowe. 

Zużycie układów 
uplastyczniających 

Wysoka jakość poszczególnych elementów 

układów uplastyczniających, w  tym przede 

wszystkim ślimaków, jest niezwykle ważna 

z uwagi na fakt, że są one narażone na dzia-

łanie wielu szkodliwych czynników, w  tym 

m.in. wysokich temperatur i  ciśnień. Bardzo 

ważne jest więc, aby były maksymalnie zabez-

pieczone przed korozją oraz ścieraniem. 

Niezawodność ślimaków wpływa nie tylko na 

sprawną pracę całego układu, ale i na wysoką 

jakość tworzywa.
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Główne mechanizmy zużycia
Efekt ścierania spowodowany jest często 

używanymi w  tworzywach wypełniaczami 

i materiałami wzmacniającymi. Dodatki te wpły-

wają pozytywnie na parametry tworzywa, a tym 

samym - wyrobów z niego wykonanych. Wiele 

z  materiałów stosowanych jako dodatki do 

tworzyw, takich jak np. włókna szklane, ma 

jednak wysoką twardość (> 1200 HV). Wypeł-

niacze oddziałują ściernie na powierzchnię 

ślimaka, powodując powstawanie mikrona-

cięć. W strefie zasilania i kompresji ślimaka efekt 

ten może być dodatkowo wzmocniony. Frag-

menty wypełniaczy osadzają się na granicy 

ziarna częściowo uplastycznionego tworzywa, 

tworząc efekt tzw. jeża. Efekt ten zanika dopiero 

po osiągnięciu przez stop tworzywa odpo-

wiednio niskiej lepkości. Wielkość cząsteczek 

wypełniacza, ich geometria i  twardość mają 

decydujący wpływ na działanie efektu ścierania.

Korozja spowodowana jest reakcjami 

chemicznymi powstającymi między materia-

łami dodawanymi do tworzywa a produktami 

rozkładu polimerów. Powstałe związki atakują 

elementy układu uplastyczniającego. Szcze-

gólny wpływ na efekt korozji mają środki unie-

palniające i  barwiące stosowane w  tworzy-

wach. Materiały te stawiają nowe wyzwania 

dla budowy układów uplastyczniających. 

Zużycie adhezyjne występuje zwykle 

pomiędzy wchodzącymi we wzajemny kontakt 

elementami układu plastyfikującego: końcówką 

a pierścieniem zwrotnym, ślimakiem i cylindrem. 

Teoretycznie pomiędzy tymi elementami znaj-

duje się tworzywo, które powinno działać jako 

środek smarny. W zależności jednak od stanu 

maszyny, np. podczas rozgrzewania tworzywa 

może dojść do kontaktu między tymi elemen-

tami. Kontakt ślimaka z  cylindrem może być 

spowodowany także wyboczeniem ślimaka 

wywołanym przez wysokie ciśnienie i wysoką 

prędkość obrotową. Wywołana kontaktem siła 

może być wyższa niż wytrzymałość wewnętrzna 

materiału, z  jakiego wykonany jest ślimak lub 

cylinder. Wzajemne przemieszczanie elementów 

układu może powodować głębokie zarysowania 

ich powierzchni i powstawanie obszarów o osła-

bionej wytrzymałości. Sprzyja to pogłębianiu 

efektu ścierania, a także prowadzi do zwiększo-

nych oporów przepływu tworzywa. W skrajnym 

przypadku może dojść do zatrzymania ślimaka. 

Na efekt adhezji duży wpływ ma rodzaj prze-

twarzanego tworzywa oraz parametry procesu. 

Końcówka ślimaka, a w szczególności grot i pier-

ścień zwrotny, uważane są za elementy podle-

gające intensywnemu zużyciu. Nie należy zapo-

minać, że między tymi elementami może dojść 

do przerwania strugi tworzywa i do bezpośred-

niego kontaktu między tymi elementami. Przy-

czyną zwiększonego zużycia wskutek adhezji 

i  ścierania skrzydełek grotu końcówki ślimaka 

jest oddziaływanie temperatury, powstałe 

w strudze tworzywa między końcówką a pier-

ścieniem na skutek wysokich prędkości ścinania. 

Efekt ten jest szczególnie widoczny w przypadku 

tworzyw wzmocnionych włóknami, wypełnia-

czami. Zużycie adhezyjne może być ograniczony 

poprzez wykonanie elementów układu końcówki 

ślimaka z proszków metali spiekanych. Struk-

tura proszków spiekanych oparta o rozproszone 

drobne, twarde elementy zapobiega zużyciu 

adhezyjnemu. Odporność korozyjna końcówki 

wymagana jest przy przetwórstwie tworzyw typu 

PVC, PA 6.6 GF. W przypadku takich materiałów 

zaleca się, by końcówka była z dużą zawartością 

chromu.

W przypadku typowego ślimaka trzystrefo-

wego rodzaj dominującego zużycia ślimaka 

zależy od danej strefy. Zadaniem strefy zasypu 

jest zagwarantowanie transportu tworzywa. 

W  strefie tej tworzywo występuje w  stanie 

stałym. W  strefie sprężania rozpoczyna się 

uplastycznianie granulek tworzywa. Na tym 

etapie występuje opisany wcześniej efekt jeża, 

a tworzywo zachowuje się jak szczotka druciana 

działająca na powierzchnię ślimaka pod ciśnie-

niem. W strefie sprężania występują podobne 

wymagania i  sytuacja dotycząca zużycia jak 

w przypadku końcówki ślimaka. Obok zużycia 

wywołanego tarciem metal o metal występuje 

zużycie korozyjne ślimaka. Także tutaj, przy 

przetwórstwie tworzyw typu PVC, PA 6.6 GF 

pomocnym może być wykorzystanie proszków 

metali spiekanych i stali o wysokiej zawartości 

chromu. Odporność cylindra ślimaka zapew-

niona jest przez tzw. warstwę pancerną. Także 

dla cylindra obowiązujące są wymagania 

stawiane końcówce ślimaka i ślimakowi. Dzięki 

składowi chemicznemu warstwy wzmocnionej 

cylindra zapewniona jest nie tylko odporność na 

ścieranie, ale i też na korozję. Najwyższą odpor-

ność na zużycie uzyskuje się w  technologii 

z wykorzystaniem węglików wolframu osadzo-

nych w stali odpornej korozyjnie. 

Przyczyną zużycia układów uplastyczniania 

jest także stosowanie recyklatów. Recyklaty to 

powtórnie przerobione wyroby z tworzyw poli-

merowych w  formie przemiałów, nie zawsze 

odpowiednio posortowane, zawierające 

piasek, farbę z nadruków, elementy metalowe. 

Należy pamiętać, że zużycie układów upla-

styczniania ma bardzo duży wpływ na jakość 

wyrobów z tworzyw sztucznych, objawia się to 

przede wszystkim:

– spadkiem wydajności maszyny,

– brakiem wymaganego ciśnienia w układzie,

– uszkodzeniami wyrobu gotowego (niedo-

lewy, przypalenia, smugi na wyrobach koń-

cowych, zmatowienia),

– problemy z  utrzymaniem wymaganej gru-

bości wyrobów wytłaczanych (np. folii),

– obniżeniem właściwości mechanicznych 

wyrobów.

Podsumowanie
W zależności od rodzaju prowadzonej 

produkcji konstrukcja układu uplastyczniają-

cego może mieć decydujący wpływ na osią-

gane wyniki ekonomiczne i jakościowe. Dotyczy 

to zwłaszcza produkcji detali dużych obję-

tościach wtrysku – w  tym przypadku istotna 

jest wydajność układu. Gdy produkowane są 

detale wymagające stosunkowo długiego chło-

dzenia, wtryskarka ma zazwyczaj dostateczny 

zapas czasu, aby przeprowadzić fazę dozo-

wania. Jeżeli produkcja opiera się na krótkich 

cyklach, ważne jest maksymalne skrócenie 

czasu dozowania, a jednocześnie zachowanie 

dobrej homogenizacji tworzywa. Aby spełnić te 

wymagania, należy się odwołać do specjalnych 

rozwiązań konstrukcyjnych układów uplastycz-

niających, które zapewniają: wysoką wydaj-

ność uplastyczniania, dobrą homogenizację 

tworzywa oraz, co obecnie często przysparza 

wielu problemów, czyli szybką zmianę kolorów 

lub rodzajów przetwarzanego tworzywa. 

Literatura:

1. R. Sikora, Przetwórstwo tworzyw 

wielkocząsteczkowych, Wydawnictwo edukacyjne Zofii 

Dobkowskie Warszawa 1993

2. https://www.plastech.pl/wiadomosci/Wplyw-tarcia-na-

zuzycie-ukladu-plastyfikujacego-10940?p=2

3. Nieszporek T., Palukiewicz P., Baranowski W., Specjalna 

konstrukcja ślimaka do przetwórstwa tworzyw 

sztucznych https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.11.150

4. Materiały informacyjne firmy Brabender



95  PlastNews 9’2020

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 

Każda wtryskarka i wytłaczarka tworzyw 

sztucznych czy gumy wyposażona jest 

w  układ plastyfikujący zawierający ślimak 

i cylinder. Ten zespół jest „sercem maszyny” 

i od niego zależą, jakie wyroby i z jakich mate-

riałów na danej maszynie można produ-

kować. Często się jednak zdarza, że układ 

ten ulega uszkodzeniom lub zużyciu. Każdy 

przetwórca tworzyw na pewno spotkał się 

w  swojej pracy z  problemami związanymi 

z układami plastyfikującymi.

Na rynek polski i  europejski produkuje 

i dostarcza je m.in. firma XPERTS z siedzibą 

w  Zielonej Górze (woj. lubuskie). Zakład 

powstał w  2008 roku, natomiast doświad-

czenie właściciela i pracowników firmy powią-

zane z branżą układów wynosi ponad 20 lat. 

Firma cały czas inwestuje w swój wizerunek 

oraz nowoczesne technologie produkcji, aby 

sprostać wymaganiom najbardziej wymaga-

jących klientów. Główną ideą jest dążenie do 

maksymalnego skrócenia czasu otrzymywania 

oferowanych układów plastyfikujących. 

Powstające w firmie XPERTS części można-

kwalifikować w następujący sposób:

– ślimaki do wtryskarek i  wytłaczarek (do 

wszystkich rodzajów tworzyw – trójstre-

fowe lub barierowe, wykonanie standar-

dowe –  azotowane lub wzmocnione – 

bimetaliczne),

– cylindry do wtryskarek i wytłaczarek (proste, 

z  odgazowaniem, z  płaszczami chłodzą-

cymi, z  rowkowaną strefą zasypu, wyko-

nanie standardowe – azotowane, lub 

wzmocnione – bimetaliczne),

– zawory zamykające do wtryskarek (harto-

wane, do typowych wtryskarek dostępne 

z magazynu),

– głowice i dysze do wtryskarek (w tym nie-

standardowe, przedłużane ze wzgl. na 

budowę formy wtryskowej),

– systemy filtrowania i  mieszania uplastycz-

nionej masy tworzywa (głowice filtrująco-

-miksujące),

– układy segmentowe, dwuślimakowe i stoż-

kowe,

– regeneracja ślimaków i cylindrów na najno-

wocześniejszych obrabiarkach CNC. 

XPERTS – ceniony dostawca i producent 
układów uplastyczniających

Artykuł sponsorowany
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System rurowy Jacob 
– nr 1 w Europie

System rurowy Jacob to cały czas u nas pewna nowość. W większości przypadków mamy jeszcze do czynienia z połą-
czeniami na kołnierze płaskie łączone na śruby i nakrętki. Jeśli jednak przeanalizuje się oba systemy to okazuje się, że 
system rurowy Jacob jest tańszy, łatwiejszy w montażu, a przede wszystkim bezkonkurencyjny w sytuacjach, kiedy 
mamy do czynienia z czyszczeniem (myciem) instalacji (np. w przemyśle spożywczym lub chemicznym).

Zasada działania systemu polega na 

łączeniu elementów rurociągów z wywija-

nymi obrzeżami za pomocą obejm żłobkowych.

Elementy systemu rurowego firmy Jacob 

produkowane są z  wywijanymi obrzeżami 

(w zakresie średnic od DN 60 do DN 630, tj. 60, 

80, 100, 120, 140, 150, 175, 200, 224, 250, 280, 

300, 315, 350, 400, 450, 500, 560, 630 mm) 

oraz z kołnierzami płaskimi luźnymi (w zakresie 

średnic od DN 350 do DN 800, tj. 350, 400, 

450, 500, 560, 630, 710, 800). Poza elementami 

katalogowymi elementy mogą być produkowane 

z kołnierzami luźnymi (lub spawanymi) w średni-

cach 900, 1000, 1120, 1250, 1400 lub 1600 

mm. Grubość ścianek elementów wynosi 1, 2 

lub 3 mm. Wszystkie elementy zakończone są 

specjalnymi wywijanymi obrzeżami (o wielkości  

6 lub 10 mm), dzięki którym łączenie jest bardzo 

proste, pewne, szczelne i stabilne. 

Sektory zastosowań
Systemy rurowy Jacob znajduje szerokie 

zastosowanie w instalacjach transportu mate-

riałów sypkich zarówno w instalacjach trans-

portu pneumatycznego, jak i w instalacjach 

przesypowych. Doskonale sprawdza się 

w instalacjach aspiracji, czyli odpylania, przy 

budowie systemów odtłuszczania, odzyski-

wania rozpuszczalników, wychwytywania 

zanieczyszczeń pyłowych itp. Stosowany jest 

także do budowy instalacji niskociśnienio-

wych, zarówno podciśnieniowych, jak i nadci-

śnieniowych do wartości ciśnienia 0,5  bar 

(50  000 Pa), np.  w  instalacjach wymiany 

powietrza, chłodzenia, w rurociągach powie-

trza uszczelniającego. Może być stoso-

wany w różnych branżach oraz do szerokiej 

gamy surowców. Są wśród nich produkty 

spożywcze, zbożowo-młynarskie, chemii 

gospodarczej, tworzyw sztucznych, chemi-

kalia, kruszywa i  inne surowce budowlane, 

trociny, papier oraz inne produkty sypkie.

Połączenia
Połączenia łączone za pomocą obejm 

mogą być uszczelniane uszczelkami (do 

wyboru SI – Silikon, NBR – Perbunan, EPDM 

– Keltan lub FKM – Viton) w zakresie średnic 

od DN 60 do DN 400 lub masą uszczelnia-

jącą w zakresie średnic od DN 60 do DN 630. 

Stosowane są dwa rodzaje obejm łączą-

cych. W  miejscach wymagających okreso-

wego demontażu (czyszczenie) stosuje się 

obejmy z  klamrą zaciskową, a  w pozosta-

łych miejscach obejmy dwuśrubowe. Obejmy 

mogą być wykonane ze stali nierdzewnej 

lub ze stali węglowej ocynkowanej. Połą-

czenia łączone za pomocą kołnierzy luźnych 

uszczelniane są uszczelkami (do wyboru SI – 

Silikon, NBR – Perbunan, EPDM – Keltan lub 

FKM – Viton). Uszczelki silikonowe są produ-

kowane jako białe (kremowe) oraz niebieskie. 

Uszczelki niebieskie dodatkowo są wychwy-

tywane na detektorach metali. Uszczelki 

wykonane z  EPDM (czarne) są dodatkowo 

przewodzące elektrostatycznie. Wykorzy-

stywane są wszędzie tam, gdzie istnieje 

potrzeba dodatkowego (pewnego) odprowa-

dzenia ładunków elektrostatycznych.

Elementy – wykonanie
Elementy systemu rurowego Jacob mogą 

być produkowane z  wyłożeniem tworzy-

wowym lub ceramicznym przeznaczonym 

do produktów o  bardzo dużej ścieralności, 

jak również jako elementy rurowe powlekane 

wewnątrz powłoką antyadhezyjną w  celu 

zachowania przepływu suchych produktów 

charakteryzujących się skłonnością do przy-

wierania do ścianek rurociągów. Mogą być 

również wykonane jako elementy emaliowane 

wewnątrz przeznaczone do agresywnych, 

płynnych substancji chemicznych. 

Wiele elementów jest wykonane w standar-

dzie FOOD GRADE. Jest to wykonanie wyzna-

czające nowe standardy w  zakresie bezpie-

czeństwa żywności. Jest to pierwszy asorty-

ment w spożywczym segmencie rynku speł-

niający zarówno rygorystyczne wymagania 

europejskiego rozporządzenia 1935/2004, jak 

również amerykańskich przepisów FDA, doty-

czących kontaktu z żywnością.
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  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 
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Elementy
Podstawowymi elementami systemu są: 

rury, segmenty, łuki, trójniki, redukcje, przepust-

nice, zasuwy, wzierniki, przesypy dwudrogowe 

i wielodrogowe. Przepustnice, zasuwy i prze-

sypy mogą być wykonane z napędem ręcznym, 

elektrycznym lub pneumatycznym. Przesypy 

dwudrogowe produkowane są w trzech typach 

(wykonanie mechanizmu wewnętrznego). Prze-

sypy z osłoną wewnętrzną (najprostsze), prze-

sypy z uszczelnieniem wewnętrznym (najczę-

ściej stosowane) oraz rozdzielacze z uszczel-

nieniem wewnętrznym oraz dodatkowym 

doszczelnieniem wału.

Elementy systemu rurowego mogą być 

przystosowane do stosowania w  strefie 

ATEX  2.0 wewnątrz oraz 2.1 lub 2.2 na 

zewnątrz rurociągu oraz jako elementy 

wytrzymujące ciśnienie wybuchu do 3, 6 lub 

10 Pa zależnie od średnicy, grubości ścianki, 

sposobu łączenia (wywijki, wywijki wzmoc-

nione, kołnierze płaskie). 

Wykonanie materiałowe

– Stal węglowa malowana proszkowo lub 

ewentualnie natryskowo (RAL 7032), na 

życzenie możliwe jest wykonanie elementów 

w dowolnym kolorze,

– stal węglowa ocynkowana (grubość powłoki 

60 μm),

– stal węglowa emaliowana,

– stal nierdzewna wg AISI 304, 

– stal nierdzewna wg AISI 316L lub 316Ti.

Zastosowanie

– Instalacje odpylania (aspiracji),

– instalacje odciągu pyłów i oparów,

– instalacje odzysku rozpuszczalników,

– instalacje podciśnieniowe i nadciśnieniowe 

do 0,5 bar,

– instalacje rurowe – transport materiałów 

sypkich.

Zalety

– Pełny, kompletny system z tysiącami goto-

wych, sprawdzonych elementów,

– szybkość montażu i demontażu,

– gwarancja szczelności instalacji,

– największy w  Europie magazyn wyrobów 

gotowych – krótki czas dostawy,

– funkcjonalne i proste wyszukiwanie wszyst-

kich elementów z katalogu,

– trwałość i niezawodność,

– łatwość czyszczenia,

– dopuszczenie do kontaktu z  produktami 

spożywczymi (atest PZH),

– certyfikowana odporność na ciśnienie 

wybuchu (3, 6 lub 10 bar – zależnie od gru-

bości ścianki, średnicy i sposobu łączenia),

– kompletna biblioteka rysunków poszczegól-

nych elementów w 2D (.dwg, .dxf), a także 

3D (.igs, .stp).

Łatwy montaż, innowacyjne zmiany i szybkie 

dostawy z  magazynu zapewniają firmie 

Jacob czołową pozycję we wszystkich gałę-

ziach przemysłu, które korzystają w procesie 

produkcji z metalowych rur transportowych. 

PRO-ORGANIKA Sp. z o.o.
ul. Rogatkowa 34A, 04-773 Warszawa
tel.: (22) 123 44 35, fax: (22) 123 44 37
proorganika@proorganika.com.pl, www.proorganika.com.pl
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Ekonomiczny 
recykling

Wolnoobrotowy rotor zapewnia 
uzyskanie wysokiej jakości 
przemiału i praktycznie nie 
powoduje pylenia. Materiał nie 
jest narażony na uszkodzenia 
termiczne, młyn podczas pracy 
wydziela małą ilość ciepła. 

Ekonomiczny 
recykling

Dzięki opatentowanemu systemowi wykrywania metali IMD efektywnie chroniony jest nie tylko 
młyn, lecz także jednostka plastyfi kacji wtryskarki, gorące kanały oraz forma wtryskowa. 
System IMD dostępny jest jako opcja wyposażenia. 

� Wysoka jakość przemiału.

� Niska prędkość obrotowa na poziomie 
25 obr./min.

� Eliminacja długiej frakcji przemiału typowej 
dla młynów z sitem.

� Rozdrabnianie bezpyłowe.

� Antyblokujący system ABS. 

� Niskie zużycie energii (mała prędkość 
i wysoki moment obrotowy).

� Ograniczenie wydzielania ciepła przy 
rozdrabnianiu.

� Sprawdzone mechanizmy tnące: wałki 
zębate, grzebienie i przeciwgrzebienie.

� Kompaktowa konstrukcja. 

Młyny walcowe serii Goliath


