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Co nowego na rynku GK? 
Układ gorącokanałowy jest jednym z kluczowych elementów formy wtryskowej. Coraz bardziej wymagające two-
rzywa, coraz większa gniazdowość form, krótsze czasy cykli powodują, że staje się on czynnikiem decydującym 
o tym, czy forma sprosta wszystkim wymogom. Większość z nas nie wyobraża sobie produkcji zaawansowanych 
konstrukcyjnie wyprasek, gdzie gorące kanały nie miałyby zastosowania. Najprościej pisząc gorące kanały (GK) 
dostarczają materiał z agregatu wtryskowego do gniazda formy w formie uplastycznionej, aby wykonać określony 
detal. Jakie nowości wprowadzili na rynek ich producenci?  � 30
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Aby otrzymać materiały „szyte na miarę”... 
Poprzez compoundowanie tworzyw sztucznych rozumie się proces, w którym do podstawo-
wego materiału polimerowego dodawane są dalsze materiały (dodatki) w celu uzyskania mate-
riału o ulepszonych, pożądanych właściwościach lub o  lepszej obrabialności. Proces zmie-
nia właściwości fizyczne, cieplne, elektryczne i wizualne (kolor, strukturę, odporność na zuży-
cie, wytrzymałość itd.). Metodą tą może być przetwarzana szeroka gama materiałów, np. PP, 
HDPE, LDPE, LLDPE, ABS, termoplasty konstrukcyjne – PA, PET, PC, ABS, PBT, PPS, mate-
riały wrażliwe na ogrzewanie i obciążenie – guma termoplastyczna, polimery piankowe, XLPE 
itd. Najprostsze modyfikacje polegają na nadaniu tworzywom odpowiedniej formy i koloru, ale 
możliwe jest osiągnięcie znacznie bardziej zaawansowanych zmian, takich jak ulepszenie kom-
pozytów wypełniaczami (np. talkiem, kredą czy włóknem szklanym), zastosowanie uniepalnia-
czy, antystatyków lub stabilizatorów, czy też produkcja stopów polimerowych i blend.  � 48
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� Aktualności �

Praw ie  6000  odw iedza j ących , 

300  wystawców z  22 krajów i  ponad 

4 tysiące m2 powierzchni wystawienniczej. Tak 

w liczbach przedstawia się tegoroczna, wrze-

śniowa edycja Targów Przetwórstwa Tworzyw 

Sztucznych i Gumy PLASTPOL. Była to jubi-

leuszowa, 25. edycja wydarzenia organizowa-

nego przez Targi Kielce. 

– W ubiegłorocznej, pandemicznej, a przez 

to bardzo skromnej edycji Plastpolu byliśmy 

zaskoczeni pozytywnym odbiorem wśród 

wystawców. W rozmowach wspominali o tym, 

że przez zaistniałą sytuacje na targach poja-

wili się wyłącznie poważni rozmówcy z branży 

z  konkretnymi ofertami. Myślę, że podobnie 

będzie w tym roku, zwłaszcza, że edycja 2021 

jest dwukrotnie większa, niż poprzednia – stwier-

dził prezes Targów Kielce, Andrzej Mochoń.

Targi rozpoczęła konferencja prasowa 

Stowarzyszenia PlasticsEurope Polska. 

Podczas spotkania została przedstawiona 

analiza rynku przetwórstwa tworzyw sztucz-

nych w  Europie i  na świecie. Eksperci ze 

stowarzyszenia podzielili się również swoimi 

wnioskami i opinią na temat przyszłości branży.

Klaster Gospodarki Odpadowej i  Recy-

klingu zorganizował bezpłatną konferencję, 

podczas której eksperci skupili się na tworzy-

wach sztucznych i  innowacjach służących 

zamknięciu obiegu surowców. 

Otwierając spotkanie dr hab. Joanna 

Kulczycka prof. AGH, prezes Klastera Gospo-

darki Odpadowej i  Recyklingu podkreśliła, 

że przed przedsiębiorcami i  samorządami 

stoi wiele wyzwań, wiązanych z gospodaro-

waniem odpadami i  gospodarką w  obiegu 

zamkniętym. Prezes jednocześnie wskazała, 

że wciąż brak jest odpowiedniego podziału 

kompetencji oraz wiedzy, czym jest gospo-

darka w obiegu zamkniętym.

– Gospodarka w  obiegu zamkniętym jest 

jednym ze składowych Zielonego Ładu. 

Rozwiązania, które proponuje Komisja Euro-

pejska są rozwiązaniami typu WIN-WIN 

–  mówi prezes Klastera Gospodarki Odpa-

dowej i Recyklingu.

Szukano więc rozwiązań ekonomicznie 

opłacalnych, które jednocześnie będą zmniej-

szać tzw. zasobochłonność. – Ponad 50% 

wpływu na zmianę klimatu związanego ze 

zużyciem surowców przypada na węgiel, ropę, 

cement, surowce chemiczne, rudy żelaza 

i  stali, mleko oraz hodowlę zwierząt – mów 

dr hab. Joanna Kulczycka prof. AGH – Ponad 

70% tego wpływu to konsumpcja żywności, 

ogrzewanie i transport prywatny.

Zielony Ład w  GOZ zakłada tworzenie 

modeli biznesowych, gdzie powiązanie twórcy 

odpadów i recyklera będzie mocne i zamknie się 

obieg. Symbioza gospodarcza oparta na współ-

pracy jest bardzo ważnym aspektem. Tworzywa 

sztuczne są przez KE traktowane priorytetowo.

Tradycyjnie w pierwszym dniu Międzynarodo-

wych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucz-

nych i  Gumy wieczór upłynął pod znakiem 

nagród. O  przyznaniu medali i  wyróżnień za 

najlepszy produkt zgłoszony, decydowała 

komisja konkursowa pod przewodnictwem 

prof. dr hab. inż. Marka Bielińskiego. W skład 

jury weszli czołowi, branżowi specjaliści. Medale 

i  wyróżnienia przyznano w  kilku kategoriach. 

W czasie uroczystości nagrodzono także orygi-

nalny i nowoczesny styl prezentacji targowej.

Drugiego dnia Targów Plastech–INFO zorga-

nizowało seminarium techniczne „Technologie 

przetwórstwa tworzyw sztucznych jako siła 

napędowa dla rozwoju przemysłu”. Semina-

rium poświęcone było potrzebom promocji 

i zwiększenia wiedzy o branży.

Przy okazji tegorocznych targów, organiza-

torzy przygotowali, we współpracy z kwartalni-

kiem Tworzywa, czasopismo Gazeta Plastpol. 

Wirtualna wersja periodyku dostępna jest na 

stronie internetowej wydarzenia targowego.

Wśród wystawców pojawili się reprezentanci 

takich krajów jak: Austria, Czechy, Dania, Francja, 

Hiszpania, Holandia, Irlandia, Malezja, Niemcy, 

Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina czy Węgry.

Kolejna edycja targów PLASTPOL plano-

wana jest od 24 do 27 maja 2022 r. �

Targi PLASTPOL potwierdziły siłę branży tworzyw sztucznych

Nagrody targów Plastpol 2021
WYRÓŻNIENIA:

W kategorii: Techniki specjalne (pomiarowe, komputerowe itp.)
– za spektrometry EDX-7000P/EDX-8000P/EDX-8100P jako proste, szybkie i nieza-

wodne narzędzie w ocenie zgodności materiałów z dyrektywą RoHS dla „SHIM-
-POL A. M. Borzymowski”, E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp.J. – Izabelin

W kategorii: Techniki specjalne (pomiarowe, komputerowe itp.)
– za kompaktową maszynę wytrzymałościową Shimadzu EZ-LX do badania 

wytrzymałości materiałów polimerowych dla „SHIM-POL A. M. Borzymowski”, 
E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp.J. - Izabelin

W kategorii: Nowoczesne narzędzia marketingowe
– za portal tworzywowy e-plastics.eu dla GRUPA AZOTY S.A. z Tarnowa
W kategorii: Nowoczesne rozwiązania przemysłu polskiego   
– za spawarkę laserową HTS MOBILE do precyzyjnego napawania form 

i narzędzi dla Laser Point Sp. z o.o. – Złotniki
 
MEDALE:

W kategorii: Narzędzia i oprzyrządowanie do przetwórstwa tworzyw sztucznych 
– za System FlexControl- wieloobwodowy system kontroli temperatury ONI 

Temperiertechnik RHYTEMPER® dla DOPAK Sp. z o.o z Wrocławia

W kategorii: Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych
– za urządzenia do czyszczenia i diagnostyki kanałów chłodzących form wtry-

skowych dla FADO Sp. z o.o. z Bydgoszczy
W kategorii: Nowoczesne rozwiązania przemysłu polskiego   
– za depaletyzer LITE dla MUEHSAM Rozwiązania Dla Przemysłu Sp. J. z Kielc
W kategorii: Nowoczesne rozwiązania przemysłu polskiego   
– za projekt Open Grain w  praktyce - wykonywanie faktur i  oznaczeń na 

powierzchniach formujących dla SUMARIS Suchecki Sp.J.- Złotniki
 
WYRÓŻNIENIA za atrakcyjny i nowoczesny styl wystąpienia 

targowego:
AKPOL Adam Kuś, Trzydnik Duży, GRANULAT-CHMIELARZ Sp.J., Często-
chowa, K&K RECYKLING SYSTEM Sp. z o.o., Brzesko, MEUSBURGER Georg 
GmbH & Co KG, Austria, Stork Plastics Machinery B.V., Holandia, Wende Recyc-
lingtech s.c. Ewa i Piotr Pantoł, Kościerzyce oraz wyróżnienie za organizację 
wystąpienia i prezentację firm niemieckich dla expotec GmbH, Niemcy.

 
MEDALE za nowatorską, elegancką i kompleksową 

prezentację targową: 
ALFA PVC Sp. z o.o., Warszawa, ANWIL S.A., Włocławek, MOL HUNGARIAN 
OIL AND GAS COMPANY Plc., Węgry.
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Kategoria: Techniki specjalne (pomiarowe, komputerowe itp.)

„SHIM-POL A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Sp.J.
ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin
tel.: (22) 72 27 048
biuro@shim-pol.pl, www.shim-pol.pl

Kompaktowa maszyna wytrzymałościowa Shimadzu EZ-Test-X  
do badania wytrzymałości materiałów polimerowych

Spektrometry Shimadzu EDX-7000P/EDX-8000P/EDX-8100P  
jako proste, szybkie i niezawodne narzędzie w ocenie zgodności 
materiałów z dyrektywą RoHS

Od ponad 100 lat firma Shimadzu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom jednostek badawczo-rozwojo-

wych, oferując najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie testowania tworzyw sztucznych .

Maszyna Shimadzu EZ-Test-LX charakteryzuje się niewielkimi gabarytami, co pozwala na umiejsco-

wienie jej w dowolnym miejscu w  laboratorium. Jednocześnie długa kolumna zapewnia odpowiednio 

duży przesuw trawersy, dzięki czemu mogą być badane próbki o znacznej długości początkowej i dużym 

wydłużeniu.

Szybkość testowania dostępna jest w zakresie od 0,001 mm/min do 2000 mm/min, co pozwala na 

swobodne ustawianie szybkości dla różnorodnych testów.

Szeroki wybór akcesoriów pozwala na swobodną personalizację urządzenia w zależności od potrzeb 

użytkownika, a oprogramowanie w języku polskim na tworzenie dowolnej ilości metod badawczych opar-

tych o międzynarodowe standardy i procedury własne użytkownika. Maszyny wytrzymałościowe z serii 

EZ-Test-X cenione są na całym świecie między innymi za: 

– wyjątkowo wygodny tryb pracy bez komputera,

– niezwykle intuicyjne oprogramowanie,

– bardzo szeroki wybór precyzyjnych głowic pomiarowych siły od nominałów nawet 1 N do 5000 N. �

Unia Europejska (UE) 1 lipca 2006 roku wdrożyła w życie dyrektywę RoHS (Restriction on Hazar-

dous Substances). Celem dyrektywy RoHS jest wyeliminowanie z nowych urządzeń elektrycznych 

i elektronicznych metali ciężkich, w tym ołowiu Pb, rtęci Hg kadmu Cd i chromu sześciowartościowego 

Cr6+, a także polibromowanego dwufenylu (PBB) i polibromowanego eteru difenylowego (PBDE). 

W związku z dyrektywą, producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą badać stężenie 

wyżej wymienionych pierwiastków, określanych jako niebezpieczne w produktach wprowadzanych na 

rynek europejski. Firma Shimadzu opracowuje i produkuje szeroką gamę przyrządów świetnie nadają-

cych się do tego celu. 

Jeden z takich przyrządów to spektrometr EDX-7000P. To niewielkie, ciche oraz kompaktowe urzą-

dzenie o wymiarach 46 cm x 59 cm x 36 cm. Wyposażony jest w wyjątkowo czuły i szybki detektor 

SDD chłodzony przy wykorzystaniu efektu Peltiera. Duża komora próbek może pomieścić próbki 

– różne elementy elektroniczne, których wymiary nie przekraczają 27,5 cm x 30 cm oraz 10 cm wyso-

kości. Aparat umożliwia pomiar jednoczesny pierwiastków od 11Na do 92U, w bardzo szerokim zakresie 

stężeń od ppb do 100%. W jednym pomiarze można określić ilość wszystkich pierwiastków niebez-

piecznych wymienionych w dyrektywie RoHS. Dodatkowo rozdzielczość wynosząca poniżej 130 eV 

gwarantuje dokładny pomiar skomplikowanych próbek. Zawarty w oprogramowaniu specjalny moduł 

informuje użytkownika o ewentualnych przekroczeniach stężeń pierwiastków wymienionych w dyrek-

tywie RoHS. �

Artykuł sponsorowany
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Kategoria: Nowoczesne narzędzia marketingowe

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

Konstrukcja nowej odsłony portalu e-plastics.eu podlegała 

głównemu założeniu, jakim było stworzenie bazy wiedzy 

przydatnej dla osób zawodowo związanych z  przetwórstwem 

tworzyw sztucznych. Podstawowe moduły serwisu, takie jak oferta 

produktów i  usług, branże zastosowań czy poradniki i  narzędzia 

przeznaczone dla konstruktorów i  inżynierów produkcji dostępne 

są za pośrednictwem przejrzystego menu głównego. Warto jednak 

wyróżnić funkcje będące wyjątkowymi w ogólnodostępnych serwi-

sach. Mowa o modułach wyszukiwania i porównywania produktów, 

które w swojej bazie posiadają setki odmian dostępnych na rynku 

tworzyw wraz z ich charakterystyką i właściwościami technicznymi. 

Korzystając z  rozbudowanych funkcji wyszukiwania i  porówny-

wania parametrów w znacznym stopniu można przyspieszyć dobór 

tworzyw spełniających założenia projektu, a wyniki wyszukiwania 

wygenerować w  formie tabelarycznej oraz graficznej i  zapisać 

w formacie PDF.

Funkcjami bardzo przydatnymi w procesie przetwórstwa tworzyw są 

poradniki, które można znaleźć w katalogu Wsparcie, a będące niejako 

kompendium wiedzy w przypadku problemów przetwórczych. Wiedza, 

którą powinien posiadać każdy przetwórca, została zawarta w krótkim 

i łatwo przyswajalnym formacie. 

Prócz wiedzy typowo technicznej, znalazło się również miejsce na 

Aktualności, traktujące o sytuacji na rynku tworzyw, jak i przedstawia-

jące najważniejsze aspekty związane z ogólnie pojętą branżą tworzyw 

sztucznych.

Czy to wszystko? Grupa Azoty ma jeszcze wiele do przekazania 

i dlatego warto zapamiętać adres e-plastics.eu. �

Portal tworzywowy e-plastics.eu

Grupa Azoty to największy w Polsce producent branży chemicznej, a segment tworzyw jest jednym z ważniej-
szych obszarów produkcyjnych w portfolio przedsiębiorstwa. Będąc krajowym liderem w produkcji PA 6, Grupa 
Azoty wciąż zwiększa zdolności wytwórcze w zakresie produkcji tworzyw konstrukcyjnych, szczególnie rozwijając 
ofertę ich modyfikacji. Czerpiąc wiedzę z lat doświadczeń w sferze produkcji i ciągłych badań materiałowych oraz 
dysponując profesjonalnym zespołem posiadającym ugruntowaną wiedzę, firma podjęła próbę stworzenia por-
talu skierowanego do rzeszy przetwórców i wspierającego kadrę techniczną w zakresie doboru właściwego two-
rzywa do projektowanego wyrobu.

Artykuł sponsorowany
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LaserPoint to projekt firmy SUMARIS Group, skupiający się na produkcji 

laserowych systemów do spawania oraz usługowym spawaniu 

i grawerowaniu form. Systemy laserowe marki Laserpoint umożliwiają 

samodzielne wykonywanie napraw uszkodzonych powierzchni oraz 

modyfikacje oznaczeń i logotypów bez konieczności drogiego i czaso-

chłonnego odsyłania narzędzia do zewnętrznych podwykonawców.

System spawania laserowego HTS Mobile, doce-

niony i wyróżniony na targach Plastpol 2021 łączy 

w  sobie elastyczność i  stabilność przy napra-

wach zarówno małych i  precyzyjnych detali, jak 

i dużych i ciężkich form wtryskowych. Duże narzę-

dzia o wadze od kilku do kilkudziesięciu ton wyma-

gają do obsługi właśnie takich mobilnych konstrukcji 

pozwalających na swobodny dostęp wiązką lasera 

do uszkodzonego miejsca. Połączenie uchylnego 

ramienia, ruchomego rezonatora i  opcjonalnej 

głowicy z optyką skrętną 360° pozwala na obróbkę 

niemal każdego elementu (miejsca), niezależnie od 

wielkości, geometrii i pozycji. 

W ofercie Laserpoint można znaleźć również system spawania lase-

rowego ECO Laser. Stacjonarny model, stworzony do obróbki małych 

serii i pojedynczych detali np. narzędzi i form do wagi 150 kg. Stero-

wanie stolikiem poprzez joystick w  trzech osiach pozwala na precy-

zyjne pozycjonowanie i spawanie. Z dostępną mocą do 200 W można 

spawać wszelkie dostępne stopy metali. Opcjonalnie model może 

zostać doposażony w dodatkową oś R pozwalającą 

na zsynchronizowane spawanie po obrocie.

Spawarki Laserpoint znalazły uznanie nie tylko na 

polskim rynku, ale również w  oczach specjalistów 

między innymi z  Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej 

Brytanii, Czech, Meksyku, Macedonii, czy Indii.

Poza produkcją systemów do spawania lasero-

wego,w ramach projektu Laserpoint wykonywane 

są również usługi spawania oraz grawerowania lase-

rowego. Dzięki czterem zakładom rozmieszczonym 

w  Poznaniu, Warszawie, Gliwicach i  Bydgoszczy 

teren naszego działania obejmuje nie tylko cały obszar 

Polski, ale również krajów sąsiednich. �

W ramach projektu OpenGrain firma 

SUMARIS zajmuje się trawieniem 

chemicznym (graining) powierzchni form dla 

poprawy estetyki, maskowania wad i wydobycia 

indywidualnego charakteru produktów z tworzyw 

sztucznych. Wykonuje również naprawy już 

istniejących i uszkodzonych powierzchni tekstu-

rowanych poprzez laserowe spawanie i odtwo-

rzenie faktury w miejscu uszkodzenia. Wycho-

dząc naprzeciw oczekiwaniom klientów 

w ramach projektu Opengrain SUMARIS oferuje 

również mobilny serwis naprawczy w zakładzie 

u  klienta (spawanie, szlifowanie, fakturowanie, 

grawerowanie oraz wyrównywanie połysku).

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu firma 

SUMARIS jest w  stanie zapewnić fachowe 

doradztwo w zakresie doboru tekstury i odpo-

wiedniego przygotowania powierzchni. Zalety 

oferty to: konkurencyjne ceny, krótkie terminy 

realizacji zarówno nowych faktur, jak i naprawy 

uszkodzonych. Firma współpracuje z uznaną 

na świecie marką Eschmann Textures 

i w szczególnych przypadkach korzysta z ich 

wsparcia. SUMARIS zapewnia stały kontakt 

z  klientem i  pełne monitorowanie procesu 

wykonania tekstury: począwszy od dostawy 

i kontroli przygotowania powierzchni, spraw-

dzenia dokumentacji, aż po końcowe pako-

wanie, konserwację i odbiór narzędzia. �

Projekt LaserPoint – technologia laserowa do dużych i małych detali

Projekt OpenGrain – tekstury dla przemysłu;  
nowe faktury i naprawy na formach

Artykuł sponsorowany
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ONI-Wärmetrafo GmbH
Niederhabbach 17
51789 Lindlar
http://www.oni.de

Opatentowana technologia opiera się 

na absorpcji energii cieplnej z  każdego 

kanału w formie, gdzie temperatura jest regu-

lowana. System zawiera czujniki tempera-

tury i przepływu medium zapewniając dokład-

ność i niezmienność parametrów. Informacje 

są zapisane i przechowywane w bazie danych. 

W  trakcie produkcji dane są stale monitoro-

wanie i jeśli to konieczne następuje selektywne 

dostosowanie regulacji temperatury i  prze-

pływu medium do wymagań. Zapewnia to 

jednolitą i optymalną jakość w trakcie produkcji 

od pierwszego do ostatniego detalu. Trady-

cyjne systemy kontroli temperatury zużywają 

niepotrzebnie dużo energii ze względu na zmie-

niającą się pracę ogrzewania/chłodzenia wyni-

kającą z odchyleń systemu, zwiększając w ten 

sposób koszty. FlexControl RHYTEMPER® 

oszczędza 100% kosztów energii grzew-

czej, nie jest już potrzebna energia chłodzenia 

potrzebna do kompensacji niedokładności 

regulacji urządzenia. Oszczędność energii daje 

wykorzystanie ciepła odpadowego z tworzyw 

sztucznych. Na targach Plastpol zaprezento-

wano system FlexControl 24 wraz z  termo-

statem RHT-T95M regulujący temperaturę 

formy zainstalowany na pracującej wtryskarce 

Kraussmaffei KM 161-750 PX.

Zalety ww. rozwiązania, to:

– Eliminacja ilość generowanych odpadów 

produkcyjnych, zmniejszenie śladu węglo-

wego – technologia przyjazna środowisku 

wpisująca się w filozofię „green energy”,

– Skrócenie czasu produkcji w  porównaniu 

do dotychczas stosowanych procesów pro-

dukcyjnych,

– Wysoka, jakość produkowanych wyprasek,

– Redukcja kosztów jednostkowych przy 

zachowaniu bardzo wysokiej jakości 

wyrobów. Czas zwrotu nakładów wynosi 

nawet 3 miesiące. Wynik można wytłuma-

czyć skróceniem czasu cyklu nawet o 40%, 

– Modułowa, kompaktowa konstrukcja sys-

temu umożliwia dostosowanie systemu, 

integrację z  wszystkimi producentami 

wtryskarek,

– System zalecany w  przypadku częstych 

zmian formy. Jeśli system wykryje błędy 

może nastąpić zatrzymanie produkcji, 

– Monitorowanie przepływu i  ciśnienia 

medium, temperatury,

– Przerwanie ogrzewania po otwarciu formy, 

mniejsze zużycie energii cieplnej, 

– Historia dokumentacji parametrów kon-

troli temperatury, przechowywanie zbioru 

danych, 

– Dokładna kontrola bilansu cieplnego 

w  formie nawet przy zmienionych warun-

kach (temperatura przepływu wyższa/

niższa itp.),

– Wzrost efektywności maszyn, 

– Brak pompy obiegowej pozwala na znaczną 

oszczędność drogiej energii elektrycznej. 

Brak potrzeby kompensacji energii cieplnej 

wytworzonej przez pompę. Redukcja do 

zera zapotrzebowania na energię cieplną. 

Minimalne zapotrzebowanie na energię 

chłodzenia, minimalne koszty związane 

z regulacją temperatury, 

– Redukcja CO2,

– Oszczędność energii dzięki celowemu 

wykorzystaniu ciepła odpadowego z two-

rzyw sztucznych bez ogrzewania elek-

trycznego.

Dokładność regulacji temperatury w formie 

wtryskowej jest bardzo ważna. Ma to szcze-

gólnie ogromne znaczenie przy przetwór-

stwie tworzyw konstrukcyjnych o  strukturze 

częściowo krystalicznej, gdzie stopień krysta-

lizacji musi być jednolity w całej wyprasce, by 

uniknąć wypaczeń i  problemów związanych 

z dokładnością wymiarową. Tutaj zasadnicze 

jest utrzymanie jednakowej temperatury na 

całej powierzchni gniazda formującego. �

System FlexControl - wieloobwodowy system kontroli 
temperatury ONI Temperiertechnik RHYTEMPER®

Systemy kontroli temperatury w formie wtryskowej opracowany i wyprodukowany przez firmę ONI Temperier-
technik RHYTEMPER®, to technologia pozwalająca na skrócenie czasu cyklu do minimum, uzyskanie lepszych 
wyników produkcyjnych, poprawę jakości wyprasek w obszarze skurczu wtórnego, wyeliminowanie wypaczeń, 
uzyskanie stabilności wymiarowej i powtarzalności procesu, a także połysku powierzchni. Analiza wielu zasto-
sowań form z kontrolą temperatury RHYTEMPER® wykazała średnie skrócenie czasu cyklu o 18% w porówna-
niu z tradycyjnymi systemami kontroli temperatury, a w niektórych przypadkach nawet 40%. To powód, dla któ-
rego wiele renomowanych firm, z takich segmentów jak: motoryzacyjny, medyczny, opakowaniowy, spożywczy, 
kosmetyczny, korzysta z tej zaawansowanej technologii. 

Artykuł sponsorowany

Kategoria: Narzędzia i oprzyrządowanie do przetwórstwa tworzyw sztucznych
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sales@coolingcare.eu, www.fado.info, www.coolingcare.eu

Każdego roku firmy na całym świecie nieświadomie 

tracą setki tysięcy złotych przez fakt obniżania 

się wydajności chłodzenia. Niższa wydajność formy, 

dłuższy czas cyklu wynikający z konieczności korygo-

wania odchyłek wymiarowych detalu, dłuższe przestoje 

formy, ich regeneracja, wszystkie te czynniki podwyż-

szają koszty operacyjne i  przekładają się na spadek 

zyskowności przedsiębiorstwa. Źródło tych problemów 

ma niejednokrotnie swój początek w jakości wody chło-

dzącej, ale również w wyższych temperaturach procesu 

przetwórstwa, które przekładają się na wytrącanie 

i stopniowe osadzanie się złogów mineralnych na ścian-

kach kanałów chłodzących nie tylko form wtryskowych, 

ale również innych wymienników ciepła pracujących 

w zakładzie. 

Dotychczas stosowane metody czyszczenia kanałów 

chłodzących, takie jak mechaniczne rozwiercanie 

kanałów są niepraktyczne głównie ze względu na koszty 

i  bardzo długi czas operacji związany z  rozebraniem 

i montażem formy. Każda regeneracja układu chłodzenia 

wiąże się z  przynajmniej kilkudniowym przestojem na 

produkcji. Z  kolei klasyczne czyszczenie chemiczne 

owiane jest złą sławą z  powodu często stosowanych 

agresywnych środków czyszczących, co może prowa-

dzić do uszkodzenia narzędzia i wygenerowania dodat-

kowych kosztów. 

W odróżnieniu od konwencjonalnych metod, czyszczenie 

w urządzeniach CoolingCare odbywa się w oparciu o gene-

ratory kawitacji i opatentowaną metodę dwukierunkowej, 

dynamicznej pulsacji roztworu na bazie wody. Hydrauliczne 

fale uderzeniowe generują kontrolowane zjawisko kawi-

tacji, które inicjuje proces usuwania złogów kamienia i rdzy 

z powierzchni kanału. Gwałtowne sprężanie i rozprężanie 

się cieczy w kanale powoduje miejscowe spadki ciśnień, 

efektem czego jest powstawanie tysięcy pęcherzyków 

kawitacyjnych. Czyszczenie przy użyciu zjawiska kawi-

tacji wspomagane jest roztworem środka czyszczącego na 

bazie wody, który ma na celu zmiękczenie osadów i dodat-

kowo wspiera ich rozpuszczanie. 

Hydromechaniczna metoda hybrydowego czyszczenia 

CoolingCare w szybki i skuteczny sposób usuwa mecha-

nicznie osady wapienne, pozwalając na użycie mniej agre-

sywnych środków czyszczących, bezpiecznych dla formy. 

Udrażnianie hydromechaniczne jest najszybszą i najtańszą 

metodą czyszczenia, która jako jedyna pozwala również 

na udrażnianie całkowicie zapchanych obiegów, pod 

warunkiem, że miejscowe zapchanie spowodowane jest 

narostem osadów, a nie np. przesunięciem się korka. �

Seria CK

Seria CA
Seria CS

Seria CM

Artykuł sponsorowany
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Depaletyzer LITE to maszyna służąca do rozworkowywania  

granulatu. To w pełni zautomatyzowany system, dzięki któremu 

można osiągnąć następujące korzyści:

• zwiększenie wydajności produkcji,

• oszczędność pracy ludzkiej,

• poprawa ergonomii pracy i otoczenia.

Podstawowe zasady działania
Po załadunku przez operatora wózka widłowego palety z tworzywem 

i wybraniu identyfikacji położenia worków, czujnik lokalizuje rozmiesz-

czenie worka na palecie. Worek zostaje nabity na haki. Chwytak trans-

portuje worek do sekcji tnącej, gdzie worki są przecinane przez noże 

rotujące i  tworzywo spada do zbiornika pośredniego. Puste worki 

zostają zrzucone do sekcji gromadzenia opróżnionych worków.

Parametry techniczne
• Wydajność: regulowana do 2 ton/h,

• dokładność opróżniania worków do 99,98%,

• wymiary maszyny: 3600 x 2400 x 3300 mm (W x L x H),

• wymiary palety do 1300 mm x 1100 mm,

• waga palety do 1600 kg,

• wysokość palety max. 2200 mm,

• zasilanie 3 x 400 V, 50 Hz,

• zabezpieczenie IP55,

• zużycie sprężonego powietrza 2 l / cykl 6 bar,

• moc zainstalowana do 6 kW.

Budowa maszyny
• Rama wykonana ze stali węglowej,

• głowica chwytająca wyposażona w 8 haków,

• osie maszyny napędzane za pomocą serwonapędów firmy Omron,

• 10 noży rotujących do przecinania worków wykonanych z hartowanej 

stali chromowej,

• specjalna siatka umieszczona w zbiorniku zabezpiecza m.in. przed 

dostaniem się kawałków worka do układu transportu granulatu,

• kontrola procesu Omron,

• kolorowy panel dotykowy 9” wysokiej rozdzielczości umożliwiający 

kontrolę i zarządzanie parametrami maszyny,

• maszyna wyposażona w skrupulatnie dobrany system bezpieczeń-

stwa zapewniający bezpieczną pracę operatora,

• zasłony zabezpieczające elementy ruchome.

System sterowania maszyną
• System sterowania maszyną jest wykonany przez firmę Muehsam 

Rozwiązania Dla Przemysłu wg najwyższych standardów,

• systemem zarządza się przy użyciu 9” ekranu dotykowego,

• komponenty użyte do budowy szafy sterowniczej marki Omron dla 

zapewnienia niezawodności pod każdym względem,

• silniki i reduktory firmy Omron,

• pneumatyka Prema. �

Artykuł sponsorowany
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WYRÓŻNIENIA za atrakcyjny i nowoczesny styl 
wystąpienia targowego

MEDALE za nowatorską, elegancką i kompleksową 
prezentację targową

www.bmb-spa.com

MUEHSAM Rozwiązania Dla Przemysłu Sp.j. - ul. Zagnańska 149 C, 25-563 Kielce 
NIP: 6572684209 | REGON: 260070677 - tel. +48 41 34 35 132 - fax +48 41 34 46 476 - www.muehsam.pl

Wyłączny agent 
d la Polski:

customization
BMB, elastyczność i redukcja kosztów.
Personalizacja to nasza prawdziwa siła. Naturalne predyspozycje dążenia do zadowolenia klienta zawsze 
prowadzą nas do konstruowania maszyn, koncentrując się przede wszystkim na produktach i materiale, na 
jego cechach, nie zaniedbując celu jakim jest produkcja z cyklem powyżej  wszelkich oczekiwań. Optymalizacja 
procesów za pomocą dedykowanych do produktu maszyn, charakteryzujących się dużą elastycznością, jest 
teraz łatwiejsza do osiągnięcia.

Wielostopniowe wtryskiwanie w celu niezależnego 
wypełniania różnych gniazd w formach typu “stack” 
lub w przypadku wtrysku wielokomponentowego  w 
2, 3, 4 kolorach ze stołem obrotowym, czy też coraz 
częściej w celu dotrysku materiałów kompostowalnych 
jest dla BMB standardem.

Jedna maszyna umożliwia wytwarzanie zupełnie 
różnych produktów wykomagających różnych 
sił zwarcia czy typów surowca.Pozwala to na 
obniżeniem kosztów operacyjnych, przestrzeni 
roboczej i konserwacji.

PLAST-NEWS_may_2021_CUSTOMIZATION.indd   1 21/04/21   21:43

Wyłączny agent
dla Polski:

MUEHSAM Rozwiązania Dla Przemysłu Sp.j. - ul. Zagnańska 149 C, 25-563 Kielce
NIP: 6572684209 | REGON: 260070677 - tel. +48 41 34 35 132 - fax +48 41 34 46 476 - www.muehsam.pl

� Aktualności � Nagrodzeni na targach Plastpol 2021 � WYRÓŻNIENIE/MEDAL �



www.bmb-spa.com

MUEHSAM Rozwiązania Dla Przemysłu Sp.j. - ul. Zagnańska 149 C, 25-563 Kielce 
NIP: 6572684209 | REGON: 260070677 - tel. +48 41 34 35 132 - fax +48 41 34 46 476 - www.muehsam.pl

Wyłączny agent 
d la Polski:

customization
BMB, elastyczność i redukcja kosztów.
Personalizacja to nasza prawdziwa siła. Naturalne predyspozycje dążenia do zadowolenia klienta zawsze 
prowadzą nas do konstruowania maszyn, koncentrując się przede wszystkim na produktach i materiale, na 
jego cechach, nie zaniedbując celu jakim jest produkcja z cyklem powyżej  wszelkich oczekiwań. Optymalizacja 
procesów za pomocą dedykowanych do produktu maszyn, charakteryzujących się dużą elastycznością, jest 
teraz łatwiejsza do osiągnięcia.

Wielostopniowe wtryskiwanie w celu niezależnego 
wypełniania różnych gniazd w formach typu “stack” 
lub w przypadku wtrysku wielokomponentowego  w 
2, 3, 4 kolorach ze stołem obrotowym, czy też coraz 
częściej w celu dotrysku materiałów kompostowalnych 
jest dla BMB standardem.

Jedna maszyna umożliwia wytwarzanie zupełnie 
różnych produktów wykomagających różnych 
sił zwarcia czy typów surowca.Pozwala to na 
obniżeniem kosztów operacyjnych, przestrzeni 
roboczej i konserwacji.

PLAST-NEWS_may_2021_CUSTOMIZATION.indd   1 21/04/21   21:43

Wyłączny agent
dla Polski:

MUEHSAM Rozwiązania Dla Przemysłu Sp.j. - ul. Zagnańska 149 C, 25-563 Kielce
NIP: 6572684209 | REGON: 260070677 - tel. +48 41 34 35 132 - fax +48 41 34 46 476 - www.muehsam.pl



14 � PlastNews 10’2021

� Aktualności �

To działo się naprawdę. Pierwsza edycja 

Warsztatów CRAFTPLAST’21 zorga-

nizowanych przez serwis internetowy  

www.tworzywa.pl w  Pałacu Żelechów  

(30.09-01.10.2021) już za nami. 

– Po niemal dwuletniej przerwie spowodo-

wanej pandemią zorganizowanie tego wyda-

rzenia stanowiło dla nas nie lada wyzwanie, 

mając na uwadze ogromną dozę niepewności 

i trudności w planowaniu oraz przewidywaniu 

najbliższej choćby przyszłości – mówi Jacek 

Szczerba, reprezentujący organizatora. 

– Wracając pamięcią do naszego wspól-

nego spotkania w Żelechowie - będącego bez 

wątpienia w  tym czasie dwudniową stolicą 

branży przetwórstwa tworzyw sztucznych 

w  Polsce – wyrażam przekonanie, że nasze 

„rzemiosło” sprawia, że świat może być inny, 

lepszy, doskonalszy i bardziej trwały. To także 

dzięki swojej roli, funkcji i  przede wszystkim 

unikalnym właściwościom zasługa tworzyw 

sztucznych – będących dla nas wszystkich 

materiałem XXI wieku – dodaje Jacek Szczerba.

Wyjątkowi ludzie, wyjątkowe miejsce, wyjąt-

kowy czas, to najkrótsze możliwe podsumo-

wanie naszego wspólnego spotkania. 

– Mając na uwadze chęć powrotu do aktyw-

nych działań związanych z organizacją eventów 

branżowych, w tym targów, konferencji, semi-

nariów i szkoleń branżowych zdecydowaliśmy 

się na organizację pierwszej edycji Plastics 

Workshop Meeting. Jednym z naszych głów-

nych zamysłów była chęć poświęcenia istotnej 

części czasu, w  trakcie całości wydarzenia, 

debatom, dyskusjom i panelom tematycznym 

do których chcieliśmy aktywnie włączyć przed-

stawicieli branży i zaproszonych gości. I to bez 

wątpienia się udało. Ogromnie widocznym 

była chęć powrotu do normalnych form aktyw-

ności branżowych w otoczeniu biznesowym, 

wznowienia relacji interpersonalnych, rozmów 

i spotkań opartych na bezpośrednim kontakcie 

– mówi Jacek Szczerba.

Dodatkowo grono zaproszonych prele-

gentów oraz gości biorących w  nich udział 

zagwarantowało ekspercki poziom spotkania 

mający oparcie w wieloletnim doświadczeniu 

zawodowym. Warty podkeślenia jest fakt, że 

w gronie 120 gości reprezentujących 65 firm 

(najliczniejszą grupą były wtryskownie stano-

wiące ponad 40% wszystkich gości konfe-

rencji – przyp. red.). Organizatorom zależało, by 

każdy z uczestników mógł dołączyć swój głos 

do dyskusji nad rolą społeczności w  kształ-

towaniu wizerunku branży TS, dlatego zapro-

szenie do udziału w evencie zostało skiero-

wane w stronę szerokiego grona właścicieli 

firm, prezesów zarządów, managementu, osób 

decyzyjnych i tak jak zawsze kadry inżynierskiej.

– Będąc przekonanym o  tym, że brak 

elementarnej wiedzy, umiejętności właściwej 

oceny sytuacji i  odniesienia jej do mają-

cych miejsce realiów prowadzą do całkowitej 

destrukcji przestrzeni przekazu publicznego, 

swoją postawą chcemy zmienić sposób, w jaki 

postrzegane są tworzywa sztuczne – komen-

tuje Jacek Szczerba.

– Wszystkim, którzy swoją obecnością 

potwierdzili, że nie ma świata bez tworzyw 

dając wyraz przynależności do elitarnego grona 

branżystów zaangażowanych w  kreowanie 

pozytywnego wizerunku tworzyw sztucznych – 

dumni i szczęśliwi – składamy gorące podzię-

kowania za wspólną podróż do Pałacu ŻELE-

CHÓW… CRAFTUJMY w  stronę lepszego 

świata – podsumowuje Jacek Szczerba.

Organizatorzy CRAFTPLAST’2021 – serwis 

internetowy www.tworzywa.pl �

Sukces 1. edycji warsztatów 
CRAFTPLAST’21
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Wchodząca w skład GK Grupa Azoty, spółka Grupa Azoty ZAK S.A. 

wprowadza zmiany w  obszarze jednego z  kluczowych segmentów 

biznesowych. Portfolio produktowe Segmentu Oxoplast zostaje rozsze-

rzone o nowe produkty: plastyfikator specjalistyczny Oxofine TOTM oraz 

pierwszy w ofercie polimeryczny plastyfikator specjalistyczny Oxofine 

Poly2k. Ponadto od tej chwili wszystkie plastyfikatory specjalistyczne 

oferowane przez kędzierzyńską spółkę będą funkcjonowały pod marką 

parasolową Oxofine. Po zmianie Adoflex i Oxovilen zostaną zastąpione 

markami, odpowiednio: Oxofine DOA i Oxofine DBT.

Specjalizacja produkcji
Produkcja plastyfikatorów w Grupie Azoty ZAK S.A. trwa nieprzerwanie 

od lat 50 ub.w. Na przestrzeni dekad zakłady rozwijały i unowocześniały 

ofertę, podążając w  kierunku specjalizacji. Przełomowym momentem 

było uruchomienie w 2015 r. instalacji do produkcji plastyfikatora Oxovi-

flex. W kolejnych latach zwiększone zostały zdolności produkcyjne, osią-

gnięto poziom 65 tys. ton/rok. Od tego momentu Grupa Azoty stała się 

największym producentem DOTP w Unii Europejskiej. Oxoviflex jest obecnie 

bazowym plastyfikatorem Segmentu Oxoplast i wraz z produktami specja-

listycznymi marki Oxofine tworzy komplementarne portfolio plastyfikatorów. 

Segment Oxoplast Grupy Azoty wprowadza nowe produkty 

i modernizuje portfolio plastyfikatorów specjalistycznych

Stark Partner, spółka GK Plast-Box, producenta opakowań z tworzyw 

sztucznych, rozpoczął proces odchodzenia od materiałów polistyreno-

wych (PS) na rzecz polipropylenowych (PP) w technologii termoformingu. 

Zakłada on modyfikację niektórych modeli produktowych oraz nowe 

inwestycje potrzebne do dostosowania do zmieniających się wymogów 

regulacyjnych, nakierowanych na zmniejszenie wpływu na środowisko.      

Nowe regulacje prawne, ograniczające wykorzystywanie i sprzedaż 

plastiku jednorazowego użytku, dla którego  dostępne są alterna-

tywy, sprzyjają implementowaniu nowych rozwiązań przez spółkę Stark 

Partner i wpisują się w strategię GOZ realizowaną w Grupie Plast-Box.

Program obejmuje różne wielkości opakowań – od małolitrażowych 

po duże pojemności, które doskonale sprawdzają się do przechowy-

wania i  transportowania różnego rodzaju artykułów spożywczych, 

np.  lodów (m.in. rzemieślniczych, produkowanych na masową skalę, 

rolad lodowych, lodów impulsowych), nabiału (m.in.  jogurtów, śmie-

tany, serków, margaryny, masła) czy przetworów rybnych i owocowych 

(m.in. dżemów, marmolad i sałatek). Najnowsza inicjatywa Starka jest 

rezultatem ciągłego zaangażowania Grupy Plast-Box w promowanie 

zrównoważonego rozwoju. Grupa nieustannie opracowuje innowacyjne 

opakowania, które mogą być w pełni przetworzone lub ponownie wyko-

rzystane, optymalizuje każdy materiał w procesie produkcji i oferuje alter-

natywę dla problematycznych tworzyw sztucznych. �

Polipropylenowy termoforming 

od Stark Partner

– Zgodnie z  obranymi kierunkami rozwoju, a  także wymaganiami 

rynkowymi i  regulacyjnymi, rozszerzamy portfolio produktowe Grupy 

Azoty o plastyfikatory specjalistyczne. Naszym celem jest zapewnienie 

rozwiązań pozwalających na wytwarzanie produktów przyjaznych dla 

środowiska i zdrowia człowieka, w oparciu o zasady zrównoważonego 

rozwoju – podkreśla Tomasz Hinc, prezes zarządu Grupy Azoty S.A.

W 2019 roku spółka oddała do użytku instalację estrów specjali-

stycznych o zdolnościach 10 tys. ton/rok wprowadzając tym samym 

do oferty nowe plastyfikatory. W wyniku realizacji przyjętego kierunku 

rozwoju, portfolio produktowe Segmentu Oxoplast zostało rozszerzone 

o  kolejne produkty specjalistyczne, tj. Oxofine TOTM oraz pierwszy 

w ofercie polimeryczny plastyfikator specjalistyczny Oxofine Poly2K. 

– Oxofine stanowi naszą odpowiedź na oczekiwania i aktualne uwarun-

kowania rynku. Biznes dodatków do tworzyw sztucznych stale ewoluuje, 

motywując producentów i odbiorców do ścisłej współpracy nad rozwią-

zaniami w zakresie innowacyjnych, specjalistycznych produktów. Nasza 

oferta jest konstruowana w zgodzie z tym trendem – mówi Paweł Stań-

czyk, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. 

Działania badawczo-rozwojowe
W Grupie Azoty ZAK S.A. stale trwają prace nad nowymi produktami, 

które w przyszłości zasilą linię Oxofine.

– Wydłużenie łańcucha wartości w kierunku produktów specjalistycz-

nych w Segmencie Oxoplast jest dla nas kluczowe. W tym celu budu-

jemy Centrum Badawczo-Rozwojowe, które będzie solidnym wsparciem 

w zakresie opracowywania nowych technologii – wyjaśnia Paweł Stańczyk.

Już teraz spółka dysponuje instalacją doświadczalną, na której prowa-

dzone są prace nad syntezą nowych plastyfikatorów oraz udoskonala-

niem obecnie stosowanych technologii wytwarzania. 

Rozwiązania przyjazne dla środowiska
Poza rozwojem portfolio produktowego, Grupa Azoty ZAK S.A. wpro-

wadza również proekologiczne zmiany w obrębie instalacji produkcyjnych. 

– Realizowana w spółce Nowa Koncepcja Energetyczna już w przy-

szłym roku zapewni Segmentowi Oxoplast dostępność mediów ener-

getycznych wytworzonych ze znacznie zmniejszonym, a  okresowo 

nawet zerowym śladem węglowym. W ten sposób my i nasze produkty 

przyczyniamy się do redukcji emisji CO2 – mówi Piotr Matyja, dyrektor 

Segmentu Oxoplast.

Nowa Koncepcja Energetyczna to innowacyjna alternatywa dla reali-

zacji w spółce drugiego etapu elektrociepłowni, która zakładała budowę 

kolejnego kotła węglowego. Jej kluczowym elementem jest wykorzy-

stanie ciepła procesowego pochodzącego z instalacji chemicznych do 

wytwarzania mediów energetycznych i energii elektrycznej.

Wszystkie plastyfikatory produkcji Grupy Azoty ZAK S.A. są zgodne 

z  wymaganiami rozporządzenia REACH, nie podlegają autoryzacji, 

ograniczeniom prawnym i aplikacyjnym oraz – dzięki swojemu bezpiecz-

nemu profilowi – nie posiadają klasyfikacji CLP. �
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Grupa Synthos otrzymała 21 października br. 

zielone światło od Komisji Europejskiej na reali-

zację transakcji przejęcia biznesu kauczuko-

wego od Trinseo. W maju br. Synthos podpisał 

z Trinseo umowę zakupu zakładów produku-

jących kauczuki syntetyczne w  Schkopau, 

w  Niemczech. Warunkiem wejścia w  życie 

wspomnianej umowy było uzyskanie zgody 

urzędu antymonopolowego, w tym wypadku 

Komisji Europejskiej.

– Przejęcie działalności operacyjnej 

w  Schkopau pozwoli Grupie Synthos S.A. 

wkroczyć na zupełnie nowy rynek, charakte-

ryzujący się m.in. wyższymi marżami. Naby-

wany biznes obejmuje zarówno infrastrukturę 

produkcyjną, jak i zaplecze badawczo-rozwo-

jowe. Dodatkowo transakcja przyczyni się do 

znacznego poszerzenia zasięgu działalności 

Grupy Synthos oraz pozwoli wykorzystać 

ogromny potencjał jakim są synergie bizne-

sowe pomiędzy obiema organizacjami. 

Jesteśmy przekonani, że nabycie biznesu 

kauczuków syntetycznych od Trinseo umożliwi 

nam wykorzystanie całej gamy zaawansowa-

nych technologicznie kauczuków styrenowo-

-butadienowych (SSBR), łącznie z funkcjonalizo-

wanymi kauczukami styrenowo-butadienowymi, 

stosowanymi głównie w  zaawansowanych 

technologicznie oponach o  niskich oporach 

toczenia, w tym oponach do samochodów elek-

trycznych. Transakcja doskonale wpisuje się 

w naszą strategię, która zakłada ciągły rozwój 

oferty produktowej. Dzięki temu będziemy mogli 

zaoferować klientom pełną gamę oczekiwa-

nych przez nich produktów. Akwizycja oraz połą-

czenie w obszarze technologicznym i badaw-

czo-rozwojowym, jeszcze lepiej przygotuje nas 

do wykorzystania światowych trendów i możli-

wości, takich jak zielona mobilność, gospodarka 

obiegu zamkniętego czy kontrola i ograniczanie 

emisji dwutlenku węgla – powiedział po podpi-

saniu umowy prezes zarządu Synthos S.A., 

Zbigniew Warmuz.

– To nasz ogromny sukces. Otrzymaliśmy 

bezwarunkową zgodę w  założonym harmo-

nogramie, niezmiernie się z  tego cieszymy. 

Sukces mobilizuje nas do dalszej pracy, 

skupiamy się teraz na finalizacji transakcji oraz 

płynnym przejęciu biznesu i  integracji obu 

organizacji – dodał Zbigniew Warmuz po otrzy-

maniu zgody Komisji Europejskiej. �

Plastics Europe, ogólnoeuropejskie stowa-

rzyszenie producentów tworzyw sztucznych, 

ma obecnie nowe logo i stronę internetową, 

które w  centrum uwagi stawiają zrównowa-

żony rozwój. Odzwierciedla to fundamentalne 

zmiany zachodzące zarówno w przemyśle, jak 

i w Plastics Europe.

Tworzywa sztuczne są kluczowym 

elementem innowacji i pomagają radzić sobie 

z kryzysem klimatycznym, m.in. dzięki redukcji 

emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie 

wszelkie odpady tworzyw w  środowisku są 

nieakceptowalne. Dlatego Plastics Europe 

zwiększa wysiłki na rzecz zmniejszenia ilości 

odpadów, promowania ponownego użycia 

i  zwiększenia selektywnej zbiórki oraz recy-

klingu odpadów tworzyw sztucznych, a także 

przyspieszenia przejścia na gospodarkę 

o obiegu zamkniętym.

– Jako branża musimy się rozwijać i dosto-

sowywać wytwarzając tworzywa sztuczne 

w  niskoemisyjnej gospodarce obiegu 

zamkniętego i  zwiększając ich zrównowa-

żone wykorzystanie, a także uznając i rozwią-

zując problem odpadów tworzyw sztucz-

nych i dostrzegając ich wartość jako zasobu, 

który realizuje cele tej nowej wizji gospodarki 

– powiedziała Virginia Janssens, dyrektor 

zarządzająca Plastics Europe, w krótkim filmie 

prezentującym nową identyfikację wizualną 

stowarzyszenia.

Komunikowane zmiany wpisują się w podej-

mowane ostatnio działania naszego prze-

mysłu, m.in. niedawny apel Plastics Europe 

o  ustalenie celu w  zakresie obowiązkowej 

zawartości recyklatu w wyrobach opakowań 

z  tworzyw na poziomie 30% do 2030  r. czy 

ogłoszenie ponad 7 mld euro planowanych 

inwestycji europejskich producentów tworzyw 

sztucznych w recykling chemiczny do 2030 r. 

– w ten sposób chce wyznaczać tempo trans-

formacji zachodzącej w naszej branży. 

– Zobowiązaniem naszej branży jest 

nieustanne koncentrowanie się na tym, aby 

tworzywa sztuczne nadal przynosiły korzyści 

cenione przez społeczeństwo, przy jednocze-

snym minimalizowaniu ich wpływu na środo-

wisko. Obejmuje to wsparcie realizacji założeń 

Europejskiego Zielonego Ładu i ambicji doty-

czących neutralności klimatycznej, a  także 

paryskiego porozumienia klimatycznego – 

naszego wspólnego planu przyspieszenia 

transformacji w  kierunku bardziej zrówno-

ważonej Europy. Jesteśmy zdeterminowani 

we  wdrażaniu długotrwałych, pozytywnych 

zmian – dodaje Virginia Janssens.

– Naszą ambicję i  strategiczny cel wyra-

żamy w  sformułowaniu: „Plastics Europe. 

Enabling a  sustainable future” – powie-

dział Markus Steilemann, prezes Plastics 

Europe. – Jesteśmy w  trakcie niesamowitej 

podróży, którą rozpoczęliśmy, aby odpowie-

dzieć na zmiany, jakie zachodzą w przemyśle 

tworzyw sztucznych i  jego otoczeniu bizne-

sowym. Zapraszam decydentów i  wszyst-

kich naszych interesariuszy, by dołączyli do 

nas we  wspólnym realizowaniu celu, jakim 

jest zapewnienie zrównoważonej przyszłości 

tworzyw sztucznych w obiegu zamkniętym.

Nowa tożsamość wizualna stowarzyszenia 

jeszcze lepiej odzwierciedla cele Plastics 

Europe. 

– Poprzez nasz nowy wizerunek chcemy 

podkreślić otwartość, współpracę, zaufanie 

i  innowacje. Logo symbolizuje różne 

podmioty skupione wokół wspólnego celu, 

jakim jest budowanie zrównoważonej przy-

szłości – dodała Virginia Janssens. �

Synthos dostał „zielone swiatło” od KE na przejęcie  

od Trinseo biznesu w Niemczech

Plastics Europe realizuje kolejny etap transformacji
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Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce wnosi 

duży udział do polskiego PKB i daje zatrud-

nienie ponad 200 tys. pracownikom. Od kilku-

nastu lat przemysł tworzyw sztucznych prężnie 

się rozwija osiągając za ostatnie 10 lat średnio-

roczny poziom wzrostu ok. 7,2% (dla porównania 

wzrost całego przetwórstwa przemysłowego 

to ok. 5,3%). Największym sektorem branży 

tworzyw sztucznych są przetwórcy – producenci 

wyrobów końcowych, np. opakowań, części 

AGD i motoryzacyjnych. Pandemia COVID-19, 

która odbiła się głęboko na gospodarce wszyst-

kich krajów, nie ominęła branży tworzyw sztucz-

nych. Śledząc aktywność gospodarczą branży 

w  Polsce na przykładzie danych statystycz-

nych dotyczących sektora produkcji wyrobów 

z  tworzyw sztucznych i gumy widać wyraźnie, 

że w  II kw. ub.r. nastąpił gwałtowny spadek 

produkcji, który odbił się na wynikach sprzedaży 

branży w całym roku 2020 – produkcja sprze-

dana była praktycznie na poziomie roku 2019. 

Obserwowany w IV kw. ub. roku wzrost produkcji 

trwa do tej pory, co pozwala sądzić, że rok 2021 

będzie można zaliczyć do udanych.

Produkcja tworzyw, 
inwestycje w branży

Zdolności produkcyjne polimerów w Polsce 

nie uległy zmianie w ubiegłym roku – wszystkie 

instalacje prowadziły produkcję dostoso-

waną do sytuacji na rynku. W I poł. br. Grupa 

Azoty wycofała się z  działalności w  zakresie 

produkcji i sprzedaży POM z powodów małej 

skali produkcji i wynikających z tego faktu trud-

ności w osiągnięciu rentowności produktu. Na 

mocy umowy z grupą Celanese, Grupa Azoty 

scedowała na Celanese istniejący biznes POM 

– produkty o  nazwie handlowej Tarnoform), 

a  także technologie wytwarzania poszczegól-

nych gatunków handlowych. Umowa pomiędzy 

Grupą Azoty a  Celanese Corp. nie obejmuje 

aktywów Grupy Azoty związanych z produkcją 

i sprzedażą POM (instalacje produkcyjne, maga-

zyny, biura sprzedaży pozostaną własnością 

Grupy Azoty. Ponadto Grupa Azoty kontynuuje 

swój projekt w Policach, gdzie budowana jest 

duża instalacja produkcji propylenu i  polipro-

pylenu (ok. 430  tys. ton) i  która wg planów 

inwestora ma zostać uruchomiona w  roku 

2023. Do innych dużych projektów inwestycyj-

nych należą nowe plany inwestycji grupy PKN 

Orlen o wartości 140 mld złotych (rozłożone na 

10 lat), mające na celu modernizację i ekspansję 

aktywów petrochemicznych i  inwestycje 

w  projekty związane z  recyklingiem tworzyw 

sztucznych. PKN Orlen deklaruje budowę 

nowego krakera o zdolnościach produkcyjnych 

740  tys. ton/rok, co zdecydowanie powinno 

poprawić zaopatrzenie w olefiny dla lokalnych 

producentów poliolefin (Basell Orlen Polyole-

fins) i  polichlorku winylu (Anwil). W  zakresie 

recyklingu PKN Orlen zamierza zbudować 

mocną pozycję w  recyklingu mechanicznym 

i chemicznym, w tym w recyklingu rozpuszczal-

nikowym tworzyw na bazie PLA i PHB.

Pandemia zrewidowała natomiast niektóre 

bieżące projekty inwestycyjne prowadzone 

przez sektor wytwarzania wyrobów z  tworzyw 

– w 2020 nakłady inwestycyjne w tym sektorze 

spadły o  18% w  stosunku do roku poprzed-

niego i  wyniosły ok. 4,5 mld złotych. Zatrud-

nienie w  branży produkcji wyrobów z  gumy 

i tworzyw sztucznych w okresie pandemii udało 

się utrzymać praktycznie na stałym poziomie 

Branża tworzyw sztucznych 

Jak wynika z raportu Fundacji PlasticsEurope Polska1, branża tworzyw sztucznych w Polsce wykazała odpor-
ność na pandemię – utrzymane zostały miejsca pracy, wzrosło zapotrzebowanie na tworzywa, szacowane na 
3,7 mln ton w 2020 roku. Dostępne dane na temat aktywności branży w br. wskazują na kontynuację rozpoczę-
tego w IV kw. ub.r. dynamicznego wzrostu. Sektor produkcji wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych wykazuje 
wyraźne wzrosty produkcji sprzedanej w odniesieniu do okresu sprzed pandemii. Pozwala to sądzić, że rok 2021 
okaże się dla branży tworzyw sztucznych w Polsce kolejnym rokiem wzrostów.

� Fundacja PlasticsEurope Polska �

Przetwórstwo przemysłowe 2020 vs 2019 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 2020 vs 2019

Przetwórstwo przemysłowe 2021 vs 2019 Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 2021 vs 2019

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Rys. 1 �  Branża kontynuuje dynamiczny rozwój w roku 2021. Miesięczna produkcja sprzedana (w cenach 
bieżących) w odniesieniu do odpowiednich miesięcy roku 2019
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– 215 tys. osób na koniec roku 2020, co oznacza 

udział branży na poziomie 7,7% w całym prze-

myśle. W  okresie ostatnich 10 lat ten sektor 

wykazał wysoki wzrost zatrudnienia (wzrost 

o 40% pomiędzy 2011 a 2020), co było bardzo 

dobrym wynikiem na tle całego przemysłu 

(wzrost w analogicznym okresie tylko o 11,6%).

Zapotrzebowanie na 
tworzywa sztuczne w Polsce 

Pomimo trudnego otoczenia biznesowego 

w  roku 2020 zapotrzebowanie na tworzywa 

sztuczne do produkcji wyrobów w  Polsce 

wzrosło o  ok. 3% w  porównaniu z  rokiem 

2019 i  wyniosło ok. 3,7  mln ton2. Dane te 

wpisują się w kontynuację stałego trendu szyb-

kiego wzrostu zużycia tworzyw do produkcji 

wyrobów w  Polsce – w  ostatnich 10  latach 

skumulowany wzrost zapotrzebowania wyniósł 

40%. Wskaźnik produkcji opisujący w bardziej 

kompleksowy sposób wyniki działalności 

gospodarczej dla sektora produkcji chemikaliów 

(tutaj m.in. mieści się produkcja polimerów) i dla 

produkcji wyrobów z gumy i  tworzyw sztucz-

nych (tutaj mieści się przetwórstwo tworzyw) 

wykazał wzrost za rok 2020 w odniesieniu do 

2019 odpowiednio na poziomie 1,8% i 1,3%.

Rynek polski stanowił ok. 7,7% europej-

skiego zużycia tworzyw – Polska utrzymuje 

szóste miejsce w  Europie po Niemczech, 

Włoszech, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. 

Od wielu lat głównymi sektorami zastosowania 

tworzyw sztucznych w Polsce są opakowania 

(udział 33,6% w  roku 2020) i  budownictwo 

(25,1%). Zajmujący zwykle trzecią pozycję 

w  tym rankingu przemysł motoryzacyjny 

utrzymał to miejsce z udziałem 8,1% pomimo 

głębokiego spadku aktywności w  II  kw.  ub.r. 

Kolejne obszary zastosowań tworzyw w Polsce 

to przemysł artykułów elektrycznych i elektro-

nicznych (E&E) – 7,5%, artykuły gospodarstwa 

domowego (4,3%) i rolnictwo (2,5%). Pozostałe 

19,3% obejmuje inne dziedziny, w tym artykuły 

sportowe, meble, wyroby medyczne itp.

Branża tworzyw sztucznych w Polsce jest od 

dawna importerem netto, a  negatywne saldo 

wymiany zagranicznej surowców (tworzyw 

sztucznych do przetwórstwa) zwiększyło się 

w ubiegłym roku o 11% w odniesieniu do roku 

2019 i wyniosło 2,79 mln ton. Z drugiej strony, 

bardzo pozytywnym efektem jest dodatnie 

(i rosnące) saldo wymiany zagranicznej wyrobów 

z tworzyw sztucznych – w ub. roku saldo było 

pozytywne i wyniosło 960 tys. ton. Z pewnością 

jest to efekt systematycznego wzrostu inwestycji 

kapitału krajowego i zagranicznego w przetwór-

stwo tworzyw sztucznych i w nowoczesne tech-

nologie, jaki można zaobserwować w Polsce.

Bieżąca sytuacja przemysłu
Bieżące dane dla przemysłu tworzyw sztucz-

nych wyglądają optymistyczne –  z  analiz  

PlasticsEurope wynika3, że poziom produkcji 

tworzyw sztucznych w  formach podstawo-

wych w  UE27 jest obecnie najwyższy od 

III kw. 2018 roku. Pomimo dużego zapotrzebo-

wanie na tworzywa w skali globalnej produkcja 

nie nadążała za popytem, ponieważ produ-

cenci tworzyw sztucznych zmagali się niedobo-

rami ważnych surowców oraz ciągłymi proble-

mami z międzynarodowym łańcuchem dostaw. 

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 

ubiegłego roku produkcja tworzyw w  formach 

podstawowych w II kw. 2021 wzrosła o 21,9 proc. 

Duży popyt na tworzywa sztuczne, a  także 

wzrost cen ważnych surowców do produkcji poli-

merów, takich jak benzyna ciężka, wpłynęły na 

utrzymujące się wysokie ceny tworzyw sztucz-

nych w formach podstawowych w UE27. 

Na poprawę sytuacji gospodarczej wskutek 

postępu w  radzeniu sobie ze skutkami 

pandemii wskazują również podstawowe dane 

globalne. Wzrost światowego PKB w drugim 

kwartale 2021  r. wyniósł 1,4% w porównaniu 

z poprzednim kwartałem i po raz pierwszy prze-

kroczył poziom sprzed pandemii (odniesie-

niem są tu wyniki branży w IV kwartale 2019 r.). 

Średni PKB dla krajów UE27 odnotował 

jeszcze bardziej dynamiczny wzrost – o 2,1% 

w porównaniu z poprzednim kwartałem, choć 

był w dalszym ciągu niższy o 2,2% niższy od 

poziomu sprzed kryzysu. Wskaźniki produkcji 

wyrobów z tworzyw sztucznych i chemikaliów 

w Q2/2021 nieznacznie wzrosły w porównaniu 

z poprzednim kwartałem. Zauważalna poprawa 

koniunktury w europejskiej gospodarce swoje 

odzwierciedlenie w poprawie sytuacji przemy-

słów powiązanych branży tworzyw sztucznych, 

choć wszystkie branże w dalszym ciągu odczu-

wają odczuwają zaburzenia w łańcuchu dostaw. 

Poziom produkcji w II kwartale 2021 r. był wyższy 

niż przed wybuchem pandemii (Q4/2019) dla 

wszystkich tych sektorów, z wyjątkiem branży 

motoryzacyjnej, która znajduje się w  kryzysie 

m.in.  ze względu na niedobór jednego tylko 

kluczowego elementu do produkcji nowocze-

snych samochodów (półprzewodniki). Nato-

miast odbiorcy z branży spożywczej i napojów 

oraz budowlanej zwiększyli produkcję w porów-

naniu do Q12021. Produkcja E&E nadal utrzy-

muje się na wysokim poziomie produkcji, choć 

w Q2 2021 nieznacznie spadła w porównaniu 

do poprzedniego kwartału. �

1  „Branża tworzyw sztucznych w pandemii 2020/2021. 

Raport roczny Fundacji PlasticsEurope Polska” 

dostępny jest na www.plasticseurope.org

2 Wstępne szacunki oparte na ostatecznych danych za rok 

2019 i wskaźnikach produkcji (Eurostat, GUS) za rok 2020

3  PlasticsEurope Quarterly Report Q2/2021

3,7 mln t 

E & E 7,1%

Opakowania 33,6%

Budownictwo 25,1%
Motoryzacja 8,1% 

Rolnictwo 2,5%

Gosp. domowe,
sport, wypoczynek

4,3% 

Inne 19,3%

Źródło: Eurostat / Conversio Market & Strategy GmbH

Rys. 2 �  Zapotrzebowanie na tworzywa w Polsce 
(2020) wg segmentów zastosowań

Źródło: PlasticsEurope Market Research Group
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Przygotowując kolekcję Automotive Color 

Trends („trendy kolorystyczne w motoryzacji”) 

na sezon 2021–2022, projektanci działu BASF 

Coatings zagłębili się w  nowe przestrzenie 

koloru. Tegoroczna kolekcja, czerpiąca inspi-

rację z  mechaniki kwantowej, otrzymała 

nazwę SUPERPOSITION („Superpozycja”), 

co oznacza stan przezwyciężenia ograniczeń 

systemów binarnych.

Innymi słowy rzeczy nie są wyłącznie czarne 

lub białe — nie można niczego rozstrzygać 

metodą orła i  reszki ani oceniać zero-jedyn-

kowo. Świat ma nieskończenie wiele odcieni, 

na co starali się zwrócić uwagę twórcy nowej 

kolekcji. Kolory są dla projektantów nieogra-

niczonym środkiem wyrazu, a ich zestawienia 

mogą być jednocześnie wesołe i  poważne, 

zrównoważone i niepokojące albo przejrzyste 

i chaotyczne.

EMEA — odkrywcze i prowokujące 
do myślenia kolory

W kolorach zaprojektowanych dla Europy, 

Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) wykorzy-

stano znane pozycje barw, modyfikując je 

jednak za pomocą nowych efektów i subtel-

nych gradientów lub dodając im specjal-

nego blasku. Odcienie szarości zmieniają 

swoją barwę w zależności od kąta widzenia. 

Odcienie niebieskiego są jasne, odblaskowe 

i podkreślają strukturę powierzchni.

- Te odkrywcze i prowokujące do myślenia 

kolory są superpozycją złożonych tonów, która 

skłania nas do zmiany postrzegania rzeczywi-

stości — powiedział Mark Gutjahr, szef działu 

projektowania kolorów dla branży motoryza-

cyjnej w regionie EMEA.

Azja i Pacyfik — ładowanie 
akumulatorów i przyszłościowe 
myślenie

Najsilniej zaznaczającym się trendem 

w krajach Azji i Pacyfiku w 2021 r. były prze-

miany społeczne. Wielu mieszkańców tego 

regionu wykorzystało dodatkowy czas, aby 

naładować akumulatory, zastanowić się na 

przyszłością i zgromadzić energię do działania.

Dawna jednolitość myśli, produktów i mate-

riałów przerodziła się w elastyczność i wolność. 

Wszystko i wszyscy powinni być akceptowani 

– nie tylko ludzie, ale także produkty i mate-

riały. Wszystko może być elastyczne.

- W palecie dla krajów Azji i Pacyfiku domi-

nują jasne, czyste odcienie, kojarzące się 

z fascynującą perspektywą wiosny i przycho-

dzącej wraz z  nią nadziei na lepsze jutro — 

powiedział Chiharu Matsuhara, szef działu 

projektowania kolorów dla branży motoryza-

cyjnej w regionie Azji i Pacyfiku. - Pokazują one 

wyższy poziom zrozumienia naszego zróżnico-

wanego świata.

Ameryka Północna — koncepcja 
równowagi

Propozycje przyszłej kolorystyki dla Ameryki 

Północnej są oparte na koncepcji równowagi, 

z  którą wiąże się też przekonanie o  ludzkiej 

niezłomności. Takie przestrzenie kolorystyczne 

przywołują na myśl optymizm i  odporność 

oraz przypominają, że ludzkość ma potencjał, 

by iść naprzód pomimo wyzwań.

- Znaleźliśmy równowagę między światem 

naturalnym i  syntetycznym, aby stworzyć 

kojące, wyraziste i pobudzające do myślenia 

kolory. Zapewniają one obserwatorowi wyjąt-

kowe wrażenia, które działają na wielu pozio-

mach niebinarnych – powiedział Paul Czornij, 

szef działu projektowania kolorów dla branży 

motoryzacyjnej  obu Amerykach.

Doświadczenia działu Coatings 
dotyczące kolorów

Co roku projektanci działu Coatings w firmie 

BASF analizują przyszłe trendy, aby na 

podstawie wyników tych badań opracować 

nowe rozwiązania dotyczące powierzchni, 

tekstury i kolorów. Czerpią inspirację z wielu 

rzeczy, takich jak przemysł, moda, artykuły 

powszechnego użytku czy przyroda. Wyniki 

tych badań są udostępniane klientom BASF – 

projektantom z branży motoryzacyjnej – którzy 

uwzględniają je w planach przyszłej masowej 

produkcji. �

Nieskończoność odcieni — motyw przewodni 

kolekcji Automotive Color Trends 2021–2022 

firmy BASF
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W punktach łożyskowania, w przemyśle spożywczym i opakowaniowym, 

temperatury oraz prędkości są często wysokie. Zapewnienie niezawod-

nego działania mechanizmów wymaga wytrzymałych łożysk ślizgowych, 

które muszą radzić sobie z  tarciem i ciepłem. Kolejnym wyzwaniem są 

ładunki elektrostatyczne. Firma igus, specjalista w  dziedzinie motion 

plastics, oferuje teraz iglidur AX500 – nowy, odporny na zużycie materiał 

do zastosowań w wysokich temperaturach, który ma również właściwości 

ESD, czyli przewodzi prąd elektryczny, a zatem ma zdolność do odprowa-

dzania nagromadzonego ładunku elektrostatycznego.

W jaki sposób dziesięć gramów żelek trafia do małej torebki? Dzięki 

systemom dozowania wyposażonym w bardzo czułe mechanizmy. Takie 

mechanizmy błyskawicznie wypełniają tysiące paczek. Elementy trans-

portujące następnie przenoszą słodycze do pudełka. Przy tak wysokich 

prędkościach wszystkie mechanizmy pakujące, a zwłaszcza ich łożyska, 

ulegają zużyciu. Łożyska ślizgowe wykonane z nowego, wysokowydajnego 

polimeru iglidur AX500 sprawiają, że punkty łożyskowe są bezobsługowe 

i trwałe. Nowy materiał rozprasza ładunki elektrostatyczne, dzięki czemu 

foliowe opakowania nie sklejają się ze sobą. W bardzo zapylonych środo-

wiskach, na przykład przy przetwarzaniu mąki, iskry mogą również prowa-

dzić do wybuchów. Iskry te mogą nawet przybierać postać łuków elek-

trycznych, które pojawiają się, gdy ruchome części maszyny nie posiadają 

właściwości odprowadzających nagromadzony ładunek do uziemienia.

Bezpieczne, odporne na zużycie łożyska do wysokich 
temperatur

iglidur AX500 jest również specjalnie przystosowany do pracy 

w wysokich temperaturach, co pozwala na zastosowanie go w aplika-

cjach takich jak czyszczenie butelek i piekarników. Dobra odporność 

chemiczna oznacza, że agresywne środki czyszczące nie uszkodzą 

łożyska. Nie ma też żadnego problemu, jeśli iglidur AX500 ma kontakt 

z  żywnością, ponieważ zoptymalizowany trybologicznie polimer ze 

zintegrowanymi smarami stałymi nie wymaga dodatkowego, zewnętrz-

nego smarowania. Materiał jest również zgodny z rozporządzeniem (UE) 

nr 10/2011. Łożyska ślizgowe iglidur AX500 są nie tylko bezobsługowe, 

w przeciwieństwie do łożysk ze stali nierdzewnej, ale także posiadają 

mniejszą masę i generują niższe koszty.

Na stanowisku testowym
iglidur AX500 osiąga znacznie lepsze wyniki w  zakresie zużycia niż, 

dostępny już od długiego czasu, materiał iglidur A500 do zastosowań 

spożywczych. Zużycie iglidur A500 i iglidur AX500 zostało przetestowane 

podczas testu obrotowego na wałach ze stali nierdzewnej, w wewnętrznym 

laboratorium igus o powierzchni 3800 m2, w Kolonii. Nowy materiał osią-

gnął współczynnik zużycia do trzech razy lepszy od poprzednika.

Formowe wtryskowo części specjalne dostarczone 
w kilka dni

Firma igus oferuje na tą chwilę nowy materiał w  standardowych 

wymiarach (średnice 6-20 mm), z kołnierzem lub bez. W przypadku 

specjalnych wymiarów, które wymagają szybkiej realizacji, dla użytkow-

ników dostępna jest również usługa FastLine. Rozszerzenie własnej 

produkcji narzędzi pozwala firmie igus na wytwarzanie i dostarczanie 

polimerowych łożysk ślizgowych iglidur o specjalnych wymiarach, po 

niskich cenach - w ciągu kilku dni.  �

W bogatej ofercie produktów firmy Meus-

burger można znaleźć odpowiednią sprę-

żynę do każdej aplikacji – od bardzo małych 

do bardzo dużych obciążeń. Aby maksymalnie 

uprościć proces projektowania, firma Meus-

burger wprowadziła na początku roku kreator 

ułatwiający wybór sprężyn naciskowych. 

Prosta i  intuicyjna obsługa umożliwia dobór 

odpowiedniej sprężyny za pomocą kilku klik-

nięć. Tak skonfigurowane dane 3D sprężyny 

dostępne są do natychmiastowego pobrania.

Krok po kroku do sprężyny 
naciskowej

Najpierw należy wprowadzić następujące 

parametry:

– okres użytkowania,

– ilość sprężyn (w przypadku zwiększenia 

ilości, wynik przeliczany jest na cały komplet 

sprężyn),

– długość montażowa przy obciążeniu 

wstępnym,

– siła początkowa przy obciążeniu wstępnym,

– skok,

– siła sprężyny w pozycji końcowej,

– średnica zewnętrzna.

Następnie wyświetlana jest lista odpowied-

nich sprężyn naciskowych, posortowanych 

według średnicy zewnętrznej, zaczynając od 

najmniejszej. Wreszcie możliwe jest wyge-

nerowanie danych CAD sprężyny - również 

w stanie zamontowanym. Za pomocą kreatora 

wyboru sprężyn naciskowych można szybko 

znaleźć odpowiednią sprężynę do każdego 

zastosowania. �

Niezawodne łożyska do wysokich temperatur  

– nowy materiał igus dla branży spożywczej

Odpowiednia sprężyna do każdego projektu
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Wyniki ankiety przeprowadzonej we wrze-

śniu 2020  r. przez Siemens Finan-

cial Services wśród przetwórców tworzyw 

sztucznych są zaskakująco pozytywne: mimo 

pandemii koronawirusa większość z  nich 

nie odłożyła inwestycji w czasie, lecz zdecy-

dowała się nadal rozwijać park maszynowy. 

27% ankietowanych zwiększyło w tym czasie 

nakłady na modernizację maszyn i urządzeń, 

a co czwarty podniósł stopień automatyzacji 

produkcji. To jednak nie wszystko: niemal 

połowa (48%) planuje w tym roku nadal zwięk-

szać nakłady na odnawianie parku maszyno-

wego, a 38% zakłada, że przeznaczy większe 

środki na automatyzację. 

Co ciekawe, większość, bo 52,3% firm 

korzystała przy tym ze środków własnych, 

czyli zgromadzonych aktywów, zaś 40% 

sięgnęło po zewnętrzne źródła finansowania. 

Taki rozkład akcentów niekoniecznie świadczy 

jednak o  zasobności firmowego portfela 

–  częściej wynika po prostu z  wieloletnich 

przyzwyczajeń. Wydaje się jednak, że kryzys 

spowodowany epidemią Covid-19 zmusi firmy 

do zmiany owych nawyków. Już dziś 13% 

z nich deklaruje, że w przyszłości chce zwięk-

szyć udział zewnętrznych źródeł finansowania 

w inwestycjach w park maszynowy. Może przy 

tym skorzystać z kilku opcji, w  tym kredytu, 

dotacji unijnej, leasingu lub pożyczki leasin-

Finansowanie zakupu maszyn: 
kredyt, dotacja, leasing czy pożyczka?

Według badania Siemens Financial 
Services 40% firm z  branży prze-
twórstwa tworzyw sztucznych 
finansuje zakup maszyn i urządzeń 
ze źródeł zewnętrznych, a  13% 
chce w  najbliższym czasie zwięk-
szyć udział finansowania zewnętrz-
nego w wydatkach na park maszy-
nowy. Do wyboru mają kilka opcji: 
kredyt, dotację unijną, leasing lub 
pożyczkę leasingową. Która z nich 
jest najkorzystniejsza?

� Agata Świderska �
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gowej. To, na którą z nich powinny się zdecy-

dować, zależy w dużej mierze od ich kondycji 

finansowej i oczekiwań.

Dotacja z UE:  
rozwiązanie dla pomysłowych

Decydując się na inwestycję w rozbudowę 

zaplecza produkcyjnego i  okołoprodukcyj-

nego, wiele przedsiębiorstw w  pierwszej 

kolejności bierze pod uwagę finansowanie 

ze środków unijnych, najczęściej w  formie 

dotacji. Nic dziwnego: dotacje pozwa-

lają sfinansować nawet do 100% przed-

sięwzięcia z  funduszy UE bez konieczności 

wnoszenia wkładu własnego, a  przy tym 

zakres elementów, które można zaliczyć do 

kosztów kwalifikowanych, jest tu zwykle rela-

tywnie duży, dając pomysłowym przedsiębior-

stwom spore pole do popisu.

W nowej perspektywie unijnej na lata  

2021-2027 Polska otrzyma z  unijnego 

budżetu ponad 776 mld zł, w tym 623 mld zł 

w formie dotacji i 153 mld zł w formie nisko-

oprocentowanych pożyczek. I choć suma 

ta już została okrzyknięta wielkim sukcesem 

negocjacyjnym polskiego rządu, należy 

pamiętać, że aż 30% owych środków prze-

znaczone zostanie na ochronę klimatu 

i  środowiska oraz rozwój transportu nisko-

emisyjnego, a  kolejne 25% – na zwięk-

szanie innowacyjności przedsiębiorstw przez 

promowanie działalności badawczo-rozwo-

jowej i  wdrażanie jej wyników. W  praktyce 

oznacza to przesunięcie akcentów z finanso-

wania rozwoju infrastruktury (rozwój ilościowy) 

na wsparcie jej optymalizacji w celu wzrostu 

konkurencyjności gospodarki (rozwój jako-

ściowy). Na środki unijne mogą więc liczyć 

projekty z  zakresu rozbudowy bazy labora-

toryjnej czy aparatury kontrolno-pomiarowej, 

a także wszelkie wydatki na rzecz wdrażania 

wyników prac B+R. Trudniej natomiast będzie 

zdobyć środki na zakup nowych maszyn 

i urządzeń, np. o wyższym wskaźniku efek-

tywności energetycznej. Wydaje się, że ten 

etap finansowania mamy już za sobą.

W przypadku zgłoszenia się przez daną 

firmę do konkursu o fundusze unijne i chęci 

sfinansowania jeszcze innych inwestycji (poza 

tymi zawartymi w temacie konkursu), nie jest 

to całkowicie niemożliwe. Konkursy unijne 

mają bowiem to do siebie, że wiele zależy 

tu od pomysłowości samego beneficjenta, 

w tym głównie sposobu uzasadnienia danego 

zakupu. I dlatego tak dużą popularnością 

– nie tylko zresztą w  Polsce – cieszą się firmy, 

które specjalizują się w  ubieganiu w imieniu 

przedsiębiorców o  środki z  Unii Europej-

skiej. Nie tylko przeprowadzą one wstępny 

audyt przedsiębiorstwa, ale także wskażą 

te konkursy, w  których szanse na dofinan-

sowanie danego projektu będą największe, 

a  także podpowiedzą, jakie zmiany wpro-

wadzić w  samym projekcie, aby szanse te 

dodatkowo zwiększyć. A na koniec przepro-

wadzą beneficjenta przez proces aplikacji, 

przygotują do prezentacji projektu przed 

komisją oceniającą oraz rozliczą za niego cały 

projekt. Szczegółowy zakres usług każdo-

razowo określany jest przy tym w odrębnej 

umowie, która precyzyjnie definiuje także 

rozkład kosztów takiego pośrednictwa. Prze-

ważnie koszty te obejmują określony procent 

od uzyskanego dofinansowania oraz dodat-

kowo miesięczny abonament za cały okres 

obowiązywania umowy z  UE, w  ramach 

którego usługodawca jest zobowiązany 

udzielić beneficjentowi wszelkiej niezbędnej 

pomocy w razie niespodziewanych trudności, 

przygotować go do unijnych kontroli i  rozli-

czyć projekt.

Kredyt bankowy:  
tylko dla dużych i stabilnych

Poza ograniczonym zakresem finanso-

wania dotacje unijne mają jeszcze jedną 

zasadniczą wadę: wymagają od przedsiębior-

stwa zachowania ciągłości funkcjonowania 

zakupionych środków trwałych przez okre-

ślony czas, nawet po zakończeniu finanso-

wania. A to w niepewnych czasach pandemii 

i wychodzenia z gospodarczej stagnacji może 

skutecznie zniechęcić część firm do ubiegania 

się o środki z funduszy europejskich.

Podobnych obwarowań nie znajdziemy 

w  przypadku kredytu bankowego: tutaj 

Tab. 1. Porównanie warunków leasingu operacyjnego i finansowego

Leasing operacyjny  Leasing finansowy 

cel umowy  używanie środka trwałego bądź jego używanie i zakup używanie i zakup środka trwałego

okres trwania umowy

ze względów podatkowych zazwyczaj okres ten jest krótszy niż 
okres amortyzacji podatkowej (jednak nie krótszy niż 40% tzw. 
normatywnego okresu amortyzacji środków trwałych bądź 5 lat 
– w przypadku nieruchomości) 

brak ograniczeń prawnych w tym zakresie – okres ten może być 
w pełni dowolny, choć w praktyce często jest on zbliżony do okresu 
amortyzacji

podatek dochodowy 

odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy dokonuje 
finansujący; czynsz leasingowy, opłaty wstępne i inne wydatki 
związane z używaniem przedmiotu umowy są kosztem uzyskania 
korzystającego 

odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy dokonuje 
korzystający; kosztem uzyskania przychodów korzystającego jest 
element odsetkowy każdej z rat leasingowych 

ustawa 
o rachunkowości

przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do środków trwałych 
finansującego (jednak kryteria podziału na leasing operacyjny 
i finansowy są w tym przypadku zupełnie inne od kryteriów 
stosowanych dla potrzeb podatkowych)

przedmiot umowy leasingu zaliczany jest do środków trwałych 
korzystającego (jednak kryteria podziału na leasing operacyjny 
i finansowy są w tym przypadku zupełnie inne od kryteriów 
stosowanych dla potrzeb podatkowych)

VAT

leasing traktowany jako usługa; podatek VAT naliczany jest od 
każdej raty leasingowej i podlega odliczeniu przez korzystającego 
pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności 
opodatkowanej VAT (z pewnymi ograniczeniami)

w większości przypadków leasing traktowany jako dostawa 
towarów; podatek VAT naliczany jest „z góry” z chwilą wydania 
przedmiotu umowy; VAT podlega odliczeniu przez korzystającego 
pod warunkiem używania przedmiotu dla potrzeb działalności 
opodatkowanej VAT (z pewnymi ograniczeniami)

Źródło: Związek Polskiego Leasingu



mniejsze znaczenie ma to, co zrobimy z zakupionym środkiem trwałym, 

a większe – kto ów środek kupuje. Bank będzie chciał bowiem przede 

wszystkim wiedzieć, w  jakiej kondycji znajduje się ubiegająca się 

o kredyt firma, aby mieć pewność, że będzie ona w stanie spłacić zacią-

gnięte zobowiązanie. Wnioskodawca musi się więc liczyć z koniecz-

nością dostarczenia sprawozdań finansowych za ubiegłe lata, a także 

z wydłużoną procedurą rozpatrywania wniosku. Jednak coś za coś: 

kredyt bankowy jest bowiem z jednej strony rozwiązaniem bezpiecznym 

(ze względu na gwarancje bankowe), a z drugiej – daje przedsiębior-

stwu sporą swobodę w ustalaniu warunków kredytowych. W praktyce 

może ono wybrać zarówno rodzaj kredytu (obrotowy lub inwestycyjny), 

jak i okres spłaty rat. Co więcej, może także renegocjować jego warunki 

w trakcie trwania umowy, np. wydłużyć spłatę – bez konieczności pono-

szenia dodatkowych wydatków z tego tytułu.

Największą jednak zaletą kredytu jest fakt, że w momencie zakupu 

danego środka trwałego jego własność od razu przechodzi na kredy-

tobiorcę, a tym samym może on nim dowolnie dysponować w całym 

okresie spłaty zobowiązania. Jest to szczególnie istotne w przypadku 

maszyn i urządzeń: pozwala bowiem na dokonywanie istotnych modyfi-

kacji tuż po sfinalizowaniu transakcji.

Leasing: głównie na nowe, popularne maszyny
W przypadku leasingu jest inaczej: tutaj właścicielem przedmiotu 

leasingu jest leasingodawca, tj. firma udzielająca leasingu (niezależnie 

od tego, do czyich środków trwałych według Ustawy o  rachunko-

wości jest zaliczany), a to znacznie ogranicza możliwość dokonywania 

w  nim jakichkolwiek poprawek. Mniej elastyczne są także warunki 

przyznania finansowania: pieniądze można przeznaczyć jedynie na 

dokładnie sprecyzowany cel, tj. zakup maszyny lub urządzenia o okre-

ślonej specyfikacji, zaś okres trwania umowy zgodnie z przepisami nie 

może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji (leasing 

operacyjny), a w praktyce często jest zbliżony do okresu amortyzacji. 

Dlaczego więc Związek Polskiego Leasingu szacuje, że już co trzecia 

maszyna w  Polsce została sfinansowana przez firmy leasingowe, 

a 63% przedsiębiorstw z  sektora MŚP uważa leasing za najlepszą 

możliwą formę finansowania?

Powodów jest co najmniej kilka, ale najważniejszym wydaje się 

fakt, że w znakomitej większości przypadków leasing udzielany jest 

na podstawie procedury uproszczonej, co oznacza, że czas oczeki-

wania na decyzję jest bardzo krótki, a leasingobiorca nie musi przed-

stawiać żadnych dokumentów potwierdzających jego zdolność kredy-

tową (leasingodawca sam sprawdzi go w  bazach dłużników). Co 

więcej, o leasing może ubiegać się także firma, która dopiero powstała 

– przeważnie do jego udzielenia wystarczy 6-miesięczne doświad-

czenie w prowadzeniu działalności. I wreszcie, od leasingu można odli-

czyć podatek VAT, a sprzęt wzięty w leasing amortyzować (choć tylko 

w przypadku leasingu finansowego – patrz: tabela 1).

Z jakimi ograniczeniami trzeba się tu liczyć? Poza wspomnianą 

koniecznością dokładnego sprecyzowania przedmiotu zakupu, przed-

miot ten jest także ograniczony wiekiem: firmy leasingowe chętnie 

udzielają leasingu na maszyny nowe, popularne i/lub znanych produ-

centów, a więc takie, które łatwo będzie zbyć na rynku, jeśli leasin-

LEASING MASZYN 
I URZĄDZEŃ FAKTORING

ZAKRES OFERTY
• katalogowe, uniwersalne 

maszyny i urządzenia oraz 
specjalistyczne maszyny 
i urządzenia, w tym: obrabiarki 
do drewna i metalu, maszyny 
do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, urządzenia 
medyczne, maszyny 
poligraficzne

ZAKRES OFERTY
• faktoring niepełny (krajowy) 

oraz pełny z ubezpieczeniem 
(krajowy i eksportowy) 

• faktoring na finansowanie 
dostaw (lub inaczej odwrotny) 
krajowy i importowy

DLACZEGO LEASING  
W GRUPIE BPS 
• Waluta umowy PLN lub EUR

• Opłata wstępna już od 5%

• Okres leasingu nawet do 8 lat

• Możliwość refinansowania 
nakładów w ramach transakcji 
leasingu zwrotnego

• Atrakcyjne warunki 
ubezpieczenia majątkowego

• Elastyczne warunki umowy 
leasingu i płatności 
dostosowane do 
indywidualnych potrzeb

DLACZEGO FAKTORING 
W GRUPIE BPS 
• Elastyczne parametryzowanie 

transakcji (dopasowanie oferty 
do potrzeb Klienta)

• Nowoczesna platforma 
internetowa do obsługi 
wierzytelności (rozliczanie 
„per faktura”)

• Finansowanie wierzytelności 
niezależnie od kwoty faktury

• Wypłaty zaliczek na poczet 
cedowanych wierzytelności 
kilka razy w ciągu dnia

• Pobieranie opłat i prowizji 
wyłącznie w momencie 
finansowania wierzytelności

• Konkurencyjne ceny

• Szybkie podejmowanie decyzji 

• Dedykowany opiekun Klienta

• To również leasing pojazdów osobowych oraz ciężarowych, 
ciągników siodłowych/naczep/przyczep, leasing instalacji 
fotowoltaicznych i innych środków trwałych, jak również 
leasing nieruchomości komercyjnych

/Wprawiamy  
Twój biznes w ruch

bpsleasing.pl        +48 (22) 578-14-00
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gobiorca nie zdecyduje się na wykup. Oczy-

wiście, mogą się również zgodzić na finan-

sowanie maszyn starszych, ale tylko pod 

warunkiem, że ryzyko trudności w późniejszej 

odsprzedaży jest minimalne. Z tego samego 

powodu dużo trudniej jest uzyskać leasing na 

maszyny produkowane na specjalne zamó-

wienie – leasingodawca może w  tym przy-

padku zażądać dodatkowych zabezpieczeń, 

np. wyższego wkładu własnego (nawet do 

40%). W  przypadku popularnych maszyn 

i  urządzeń wkład ten sięga zwykle od 0 do 

10%. Są one także objęte na ogół procedurą 

uproszczoną (choć zależy to również od ceny 

urządzenia), co oznacza, że czas oczekiwania 

na decyzję o  udzieleniu leasingu nie prze-

kracza 24 godzin.

Pożyczka leasingowa:  
między leasingiem a kredytem

O ile prawdą jest, że co trzecia maszyna 

działająca na polskim rynku została zaku-

piona z  funduszy firm leasingowych, o  tyle 

nie zawsze obowiązującą formą finanso-

wania jest tu leasing. Leasingodawcy mają 

bowiem w  swoim portfolio jeszcze jeden 

produkt – tzw. pożyczkę leasingową. Instru-

ment ten wprowadzono dobre kilkanaście lat 

temu specjalnie z myślą o przedsiębiorcach, 

którzy chcieli skorzystać z  dofinansowania 

unijnego i  musieli wnieść określony wkład 

własny. W początkowym okresie rozliczanie 

projektu finansowanego z  leasingu nastrę-

czało bowiem szereg trudności. Dziś z poży-

czek leasingowych korzystają także inne 

przedsiębiorstwa. Czym instrument ten różni 

się od leasingu?

Pożyczka leasingowa łączy w  sobie de 

facto elementy kredytu bankowego i leasingu: 

podobnie jak kredyt może zostać przy-

znana na dowolny, uzgodniony z  pożycz-

kobiorcą okres, a  w momencie zakupu jej 

przedmiot przechodzi na własność pożycz-

kobiorcy i  może być zarówno amortyzo-

wany, jak i  modernizowany stosownie do 

jego potrzeb. Z  kolei z  leasingiem łączy 

ją uproszczona procedura przyznawania 

i  niewielkie wymagania względem zdolności 

kredytowej pożyczkobiorcy. Na skorzystanie 

z  niej decydują się więc głównie te firmy, 

którym mniej zależy na korzyściach podatko-

wych, a bardziej na możliwości swobodnego 

dysponowania przedmiotem pożyczki już od 

momentu jego zakupu. Wysoko cenią ją sobie 

także przedsiębiorcy zwolnieni z  VAT: rata 

pożyczki w  przeciwieństwie do raty leasin-

gowej nie jest bowiem obłożona podatkiem 

od towarów i usług.

Co ważne, w przeciwieństwie do pożyczek 

udzielanych przez parabanki instrument ten 

wiąże się ze znikomym ryzykiem po stronie 

pożyczkobiorcy – zwłaszcza że w maju 2021 r. 

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował 

o  objęciu firm leasingowych gwarancjami 

bankowymi ze środków Paneuropejskiego 

Funduszu Gwarancyjnego. �

Tab. 2. Porównanie warunków leasingu i pożyczki leasingowej

Leasing Pożyczka leasingowa

okres zawarcia umowy
minimum 40% okresu normatywnego 

amortyzacji (leasing operacyjny)  
lub dowolny (leasing finansowy)

dowolny

wpływ na zdolność kredytową brak obniża

możliwość unowocześniania 
/ modernizacji / wymiany 
podzespołów

jedynie za zgodą finansującego dowolnie

koszty uzyskania przychodów

część kapitałowa i odsetkowa 
raty (leasing operacyjny) lub część 

odsetkowa raty (leasing finansowy), 
wydatki eksploatacyjne, opłata wstępna, 

prowizje, pozostałe opłaty

odsetki naliczone do rat

VAT
23% (leasing operacyjny) lub według 
stawki leasingowanego przedmiotu 

(leasing finansowy)
0%

podmiot dokonujący amortyzacji
finansujący (leasing operacyjny) lub 

korzystający (leasing finansowy)
pożyczkobiorca

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy

BRANŻA LEASINGOWA ODRABIA STRATY

W I połowie br. branża leasingowa udzieliła łącznego finansowania 
o wartości 40,5 mld zł, przy dynamice rynku na poziomie 36,2% (r/r).  
Pod koniec tego roku, sektor leasingowy może osiągnąć wartość zbliżoną 
do wartości sprzed spowolnienia. Prognoza ZPL wskazuje na 20,2% wzrost 
na koniec br. 

Wyniki pokazują, że przedsiębiorcy wrócili do inwestycji i realizowali je 
przy udziale leasingu. Największą grupą odbiorców usług leasingowych 
pozostają mikro i małe firmy, czyli klienci o obrotach do 20 ml zł, którzy 
stanowią 73,8 %. Klienci mikro (tj. firmy o obrotach do 5 mln zł) mają 
55 proc. udział w rynku, a firmy o obrotach od 5 do 20 mln zł 18,9 proc. 
udział. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br., przy pomocy leasingu 
i pożyczki inwestycyjnej, przedsiębiorcy najczęściej finansowali pojazdy 
lekkie (mające 43,6 % w strukturze rynku leasingu) oraz maszyny i inne 
urządzenia (odpowiadające za 27,9%). 

Sektor leasingowy w segmencie finansowania maszyn zanotował 
21,8 proc. wzrost r/r, dzięki transakcjom o łącznej wartości 11,3 mld zł. 
W analizowanym czasie wszystkie segmenty rynku maszyn odnotowały 
dodatnie dynamiki w br.: maszyny rolnicze (14,7% r/r), sprzęt budowlany 
(37,5% r/r), maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali 
(35,7% r/r), sprzęt medyczny (20,8% r/r), maszyny dla przemysłu 
spożywczego (19,1% r/r) czy maszyny poligraficzne (57,1% r/r).  

Firmy leasingowe spodziewają się wyższego poziomu finansowania 
dla wszystkich badanych grup środków trwałych. Wyraźne wzrosty 
finansowania oczekiwane są dla maszyn i IT. 



Firma YUDO jest jednym z wiodących na świecie dostawców systemów 
i rozwiązań technologicznych w zakresie systemów gorąco kanałowych.

Od ponad trzydziestu lat jest dostawcą nowatorskich i sprawdzonych 
rozwiązań, a jej koreańskie pochodzenie jest gwarancją najwyższej 
jakości.

W Polsce jesteśmy obecni od 2001 roku, wcześniej jako agencja, 
a obecnie jako oficjalne przedstawicielstwo YUDO Polska. 

Zajmujemy się projektowaniem, produkcją i obsługą pełnej gamy 
produktów w obszarze grzanych kanałów, która obejmuje systemy gorąco 
kanałowe, regulatory temperatury, gorące połówki.

Aby zwiększyć naszą reakcyjność i zagwarantować najwyższy poziom 
usług, powiększyliśmy również nasz zespół o trzech konstruktorów 
CAD, trzech doświadczonych serwisantów dostępnych 24h/7 oraz 

przedstawiciela, tak aby nasi klienci otoczeni byli należytą opieką 
począwszy od fazy projektu, poprzez montaż, aż po uruchomienie. 

Nasz oddział w Polsce zlokalizowany jest we Wrocławiu, gdzie posiadamy 
duży magazyn części zamiennych do naszych systemów gorąco 
kanałowych, kontrolery temperatury oraz kontrolery sekwencji.

W naszej ofercie posiadamy standardowe rozwiązania, jak również 
dedykowane pod wymagające aplikacje np.:
� Systemy TINA AM (Automotive) 
� YUDRIVEII (systemy z rozwiązaniem opartym o serwo elektryczne) 
� Systemy YUDO Pack (Packaging, Medical) 
�  Systemy TINA EPT (tworzywa techniczne, z zawartością różnych 

dodatków, np. włókna szklanego do 65%).

Zapraszamy do kontaktu, przesyłania zapytań ofertowych drogą mailową na adres:

e-mail: yudopl@yudoeu.comwww.yudopl.com



30 � PlastNews 10’2021

� Narzędziownia �

Budowa GK
Systemy te składają się z  gorących połówek, dysz, regulatorów 

temperatury – wszystkie z nich muszą być monitorowane, konserwo-

wane i czyszczone, aby zagwarantować jakość produktu końcowego. 

Zastosowanie narzędzi wielogniazdowych i wykorzystanie technologii 

systemów GK pozwala minimalizować koszty i  tym samym uzyskać 

niższą jednostkową cenę za wypraskę.

Trzeba sobie zdawać sprawę, iż warunkiem koniecznym do bezproble-

mowej pracy z gorącymi kanałami jest odpowiednie dobranie systemu 

pod konkretną aplikację i jej prawidłowe serwisowanie. To bardzo ważne. 

Ogólnie rzecz ujmując gorące kanały składają się z:

– zespołu dysz wtryskowych - zbiór części doprowadzających two-

rzywo w stanie płynnym z rozdzielacza do gniazda formującego,

– trzonu do zamocowania dysz wtryskowych z układem grzewczym,

– dyszy wtryskowych (o różnych konstrukcjach, tak aby dostosowane 

były do geometrii gniazda),

– rozdzielacza – podstawowy element, który przekazuje tworzywo do 

dysz,

– dyszy wlotowej, dzięki której udaje się przekazać materiał z agregatu 

wtryskowego do rozdzielacza, 

– siłownika hydraulicznego – może odpowiadać w niektórych przypad-

kach za otwarcie i zamknięcie iglicy podczas wtryskiwania,

– siłownika pneumatycznego,

– iglicy zamykającej, która to sterowana siłownikiem, otwiera lub 

zamyka przepływ w gorącym kanale.

Prognozy na rynku GK
Według raportu przygotowanego przez firmę badawczą 360 Market 

Updates, globalny rynek GK ma osiągnąć wartość 4070  mln  USD 

w 2024  r. z  2850 mln USD w 2019  r., przy średniej rocznej stopie 

wzrostu (CAGR) na poziomie ok. 6,1% w ciągu najbliższych pięciu 

lat. Gorące kanały wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu, 

jednak sektor automotive jest ich największym „konsumentem” 

(28,45% w 2017 r. ). Wraz z rozwojem gospodarki, te gałęzie gospo-

darki będą potrzebowały coraz więcej gorących kanałów. Tak więc 

posiadają one ogromny potencjał rynkowy w przyszłości. Dlatego też 

producenci gorących kanałów opracowują i  wprowadzają na rynek 

nowe rozwiązania zarówno dla tych popularnych, jak i tych mniej popu-

larnych czy bardziej wymagających aplikacji.

Co nowego na rynku?
Nowości od Oerlikon HRSflow
Firma Oerlikon HRSflow opracowała mechaniczny regulator skoku 

(MSR) dla systemów dysz zamykanych iglicowo napędzanych hydrau-

licznie, który ułatwia indywidualne ustawienie pozycji otwarcia iglicy 

w  systemach gorącokanałowych. Za pomocą śruby regulacyjnej 

z podziałką, użytkownik określa indywidualną objętość oleju dla siłow-

nika, którą system używa następnie do ustawienia igły w zamierzonej 

pozycji. W  ten sposób natężenie przepływu tworzywa dla każdej 

dyszy GK można ustawić niezależnie, a rozkład ciśnienia podczas fazy 

docisku można kontrolować. Oerlikon HRSflow dostarcza swój nowy 

MSR gotowy do instalacji we wszystkich istniejących seriach siłow-

ników hydraulicznych firmy wyposażonych w elektrozawory. Instalacja 

może być ograniczona do pojedynczych dysz w systemie w celu obni-

żenia kosztów. Zajmuje to tylko około 10 minut i można to zrobić bez 

demontażu formy. Nie są wymagane modyfikacje istniejącego wybrania 

gorącego kanału. W połączeniu z systemem FLEXspeed firmy Oerlikon 

HRSflow, prędkość iglicy można również regulować.

W październiku na targach Fakuma 2021 firma Oerlikon HRSflow 

zaprezentuje nowe, niezwykle małe systemy gorącokanałowe serii S, 

Co nowego na rynku GK? 

Układ gorącokanałowy jest jednym z kluczowych elementów formy wtryskowej. Coraz bardziej wymagające two-
rzywa, coraz większa gniazdowość form, krótsze czasy cykli powodują, że staje się on czynnikiem decydującym 
o tym, czy forma sprosta wszystkim wymogom. Większość z nas nie wyobraża sobie produkcji zaawansowanych 
konstrukcyjnie wyprasek, gdzie gorące kanały nie miałyby zastosowania. Najprościej pisząc gorące kanały (GK) 
dostarczają materiał z agregatu wtryskowego do gniazda formy w formie uplastycznionej, aby wykonać określony 
detal.  Jakie nowości wprowadzili na rynek ich producenci?

� Marta Lenartowicz-Klik �
� Sieć Badawcza Łukasiewicz �
� Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Odział Farb i Tworzyw w Gliwicach �
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zajmujące mało miejsca w  formie. Typowe zastosowania obejmują 

dobra konsumpcyjne, komponenty techniczne i elektroniczne, a także 

małe części samochodowe.

UltraShot od Husky
UltraShot to system podawania i kontroli stopionego tworzywa nowej 

generacji, który eliminuje niedoskonałości tradycyjnych procesów 

formowania wtryskowego. Innowacyjny system wtrysku UltraShot 

wytwarza ciśnienie w  pobliżu gniazd dzięki precyzyjnemu, sterowa-

nemu serwomechanizmem systemowi wtrysku. Zapewnia to kontrolę 

nad wypełnianiem gniazd, umożliwiając skalowanie produkcji w niespo-

tykany dotąd sposób. 

UltraShot daje możliwość uzyskania identycznej, powtarzalnej wydaj-

ności w każdym gnieździe. Jest też skalowalny do 128 gniazd w iden-

tycznych warunkach przetwarzania, niezależnie od wielkości formy 

i ograniczeń procesu formowania wtryskowego.

Istotny jest również fakt, że podczas gdy stopiony materiał w konwen-

cjonalnym gorącym kanale może przejść przez wiele cykli wtrysku pod 

wysokim ciśnieniem, stopiony materiał w gorących kanałach UltraShot 

przechodzi ich znacznie mniej. Oznacza to mniej naprężeń w formie, 

a  także mniej odpadów, co przekłada się na lepsze właściwości 

optyczne gotowej części, a  jednocześnie pomaga zachować właści-

wości polimeru.

Precyzję systemu gorącokanałowego UltraShot pomagają zapewnić 

także sterowniki form Altanium, które dokładnie monitorują ustawione 

temperatury. 

GK wytwarzane techniką addytywną od Hasco
Streamrunner jest produkowanym addytywnie rozdzielaczem 

gorącokanałowym, oferującym maksymalną swobodę projekto-

wania. Kanały przepływowe można optymalnie zaprojektować reolo-

gicznie, co skutkuje łagodnym przepływem stopionego materiału 

i znacznie niższymi szybkościami ścinania. Łagodne przejście stopio-

nego tworzywa przez rozdzielacz powoduje, że naprężenia ścinające 

w  materiale są znacznie niższe, co przekłada się na lepszą jakość 

wyprasek. Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem przepływu przy-

spiesza również zmianę koloru. Streamrunner zapewnia równomierne 

wypełnienie gniazd i zapewnia najwyższej klasy wypraski przy każdym 

wtrysku. Dzięki zastosowaniu procesu wytwarzania przyrostowego 

można wytwarzać bardzo kompaktowe konstrukcje z rozstawem dysz 

do 18 mm i minimalną wysokością rozdzielacza do 26 mm. Kompak-

towa konstrukcja wymaga mniejszych rozmiarów form, a tym samym 

mniejszych wtryskarek do produkcji. Oddzielnie sterowane dysze 

zapewniają precyzyjną regulację. Na podstawie analiz symulacyjnych 

specjaliści HASCO mogą skonfigurować specyficzne rozwiązania 

dostosowane do indywidualnych potrzeb. 

Ten system gorących kanałów produkowany metodą addytywną 

będzie w przyszłości dostępny również w wersji z zaworem iglicowym. 

Na targach Fakuma 2021 firma HASCO zaprezentuje innowacyjny 

Streamrunner w postaci kompaktowego systemu 20-krotnego. 

GK do rPET od Thermoplay 
Specjalnie zaprojektowana dysza systemu GK od Thermoplay 

zapewnia profil termiczny, który umożliwia jednorodny i  stabilny 

rozkład ciepła na całym korpusie dyszy. Specjalna geometria 

końcówki dyszy oraz konstrukcja zaworu zamykającego skutkują 

lepszym przetwarzaniem materiałów pochodzących z  recyklingu, 

takich jak rPET w  porównaniu z  konwencjonalnymi technologiami 

stosowanymi do tych zastosowań. Testy z  nową dyszą wykazały, 

że temperatury topnienia w gorącym kanale można obniżyć nawet 

o  40°C. Te właściwości sprawiają, że dysza nadaje się do zasto-

sowań z  materiałami pochodzącymi z  recyklingu, takimi jak rPET, 

które są bardzo wrażliwe na wahania temperatury i mają tendencję 

do łatwej degradacji. Stabilna temperatura umożliwia lepszą kontrolę 

procesu formowania wtryskowego, ułatwiając przetwarzanie mate-

riału w przewidzianym przedziale temperatur. Dzięki temu właściwości 

strukturalne tworzywa pozostają niezmienione, a wypraski spełniają 

wszystkie wymagania estetyczne i funkcjonalne. 

GK do mikrowtrysku od EWIKON
Marka EWIKON oferuje systemy gorącokanałowe do mikrowtryskarek 

umożliwiające bezodpadową produkcję małych i najmniejszych detali.

Nowością na rynku jest wysokowydajny system gorącokana-

łowy EWIKON L2X-Mikro do mikrowtrysku technicznych części 

z tworzywa sztucznego o wadzę około 0,01 grama na dyszę. Dysze 

z  precyzyjnie wprasowaną w  korpus grzałką zapewniają bezpro-

blemowe przetwórstwo tworzyw wrażliwych termicznie. Obecnie 

system dostępny jest również w  kompaktowej wersji 4-krotnej 

z  technologią zamykania iglicowego. System wykorzystuje tech-

nologię płyty podnoszącej, która umożliwia synchroniczną pracę 

wszystkich iglic. 

Ze względu na bardzo kompaktową konstrukcję technologii napę-

dowej, w której wszystkie komponenty są umieszczone w najmniejszej 

możliwej przestrzeni montażowej, można ją łatwo zintegrować z wszyst-

kimi typowymi rozmiarami form dla małych wtryskarek.
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MultiPin od INCOE
Jednoczesne otwarcie do 4 iglic zaworowych w  przestrzeni 

zamkniętej gwarantuje nowy pneumatyczny siłownik zaworowy 

MultiPin firmy INCOE z łatwym w obsłudze szybkozłączem. MultiPin 

występuje w  dwóch rozmiarach do zastosowań zaworowych, 

w  których kilka dysz w  skrajnie niewielkiej przestrzeni zamkniętej 

musi być otwieranych i zamykanych jednocześnie. Siłownik MultiPin 

oparty jest na sprawdzonych modułach pneumatycznych i przezna-

czony do dysz serii (Slim) DF 5 i (Slim) DF 8, które umożliwiają połą-

czenie nawet czterech dysz zaworowych otworów wtryskowych 

z walcowymi końcówkami iglic (ZTT). Szczególną cechą tej nowej 

propozycji jest nowe szybkozłącze ułatwiające konserwację i montaż. 

Wszystkie iglice zaworowe można jednocześnie zablokować lub 

zwolnić w  najprostszy możliwy sposób z  użyciem jednej śruby 

ustalającej. Ustandaryzowane adaptery siłowników MultiPin mogą 

pracować z 2, 3 lub 4 zaworami przy skoku iglicy 6,5 lub 8,5 mm. 

W zależności od rozmiaru, serii dysz i  liczby zamontowanych dysz 

otworów wtryskowych można stosować odstępy pomiędzy dyszami 

od 25 mm do nawet 63 mm. Nowy siłownik MultiPin mocuje się 

bezpośrednio na rozdzielaczu zgodnie z ideą natychmiastowej goto-

wości do pracy, a wszystkie części montuje się na systemie gorą-

cokanałowym. Dzięki specjalnej konstrukcji połączeń pomiędzy 

rozdzielaczem i siłownikiem nie ma potrzeby stosowania dodatko-

wego chłodzenia.

Szybsza zmiana koloru i mniejsze zużycie energii  
dzięki GK iHR Solution

Jedną z głównych zalet systemów iHR Solution jest to, że zmiana 

koloru może być wykonana o połowę szybciej w porównaniu do trady-

cyjnych rozwiązań na rynku. Jest to możliwe dzięki technologii opraco-

wanej i opatentowanej przez iHR, takich jak końcówka Topless T.

Systemy iHR Solution są zaprojektowane z  wkręcanymi dyszami, 

ponadto geometrie oraz masy są optymalnie i proporcjonalnie zwymia-

rowane, aby zminimalizować rozpraszanie energii i  zapewnić lepszą 

izolację termiczną.

Te cechy pozwalają systemom wtryskowym pracować średnio na 

15-20% mocy maszyny. Co więcej, dział techniczny zoptymalizował 

poziom wydajności wtryskiwania, niwelując do minimum spadki 

ciśnienia. W obszarze przewężki zastosowano innowacyjny i opaten-

towany system, który dzięki niskiemu spadkowi ciśnienia minima-

lizuje naprężenia materiału, co zapewnia większą jednorodność 

termiczną polimeru.

IHR Solution postawił na modułową konstrukcje swoich systemów, 

dzięki czemu systemy są bardzo proste w  utrzymaniu, jeśli chodzi 

o elementy podlegające zużyciu.

I to właśnie ta prostota utrzymuje globalną wydajność systemu na 

stałym poziomie w dłuższym czasie.

Warto również wspomnieć, że opracowane systemy GK charaktery-

zują się dużą elastycznością technologiczną, co oznacza, że można je 
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łatwo dostosować do wymagań operacyjnych. System można szybko 

zaktualizować, aby dopasować go do wszelkich zmian. Dla przykładu, 

klient może zacząć używać system otwarty, a następnie szybko przez-

broić go na bardziej wydajny tryb z z zamknięciem igłowym.

Nowości od Wadim Plast
Wadim Plast w ostatnich latach postawił nacisk na poszerzenie swojej 

oferty systemów GK oraz na rozwój techniczny tych produktów. 

Uznanie wśród klientów zyskały kompletne gorące połówki oparte 

zarówno na systemach otwartych, jak i zamykanych igłowo. Nowo-

ścią są gorące połówki bazujące na systemach z hydraulicznym zamy-

kaniem iglic, których napęd realizowany jest za pomocą wspólnej 

płyty. Rozwiązanie to gwarantuje precyzyjne i jednoczesne zamykanie 

i otwieranie wszystkich iglic. Każda z iglic posiada możliwość płynnej 

regulacji jej położenia względem czoła przewężki oraz może zostać 

rozsprzęglona od zespołu napędowego w przypadku awarii. Kolejną 

nowością są kompaktowe gorące połówki zabudowywane w  jednej 

tylko płycie. Płyta mocująca oraz oprawa rozdzielacza stanowią 

jedność, a system GK przykręcany jest od strony płyty formującej. 

Jest to rozwiązanie oparte na dyszach wkręcanych w blok rozdzie-

lacza, a zatem ograniczające wycieki tworzywa w obszarze komory 

systemu oraz ułatwiające serwis.

Od 2019 systemy z  dyszami wkręcanymi w  blok rozdzielacza 

stanowią jeden z  alternatywnych standardów systemów GK Wadim 

Plast. Warto dodać, że ceny systemów opartych na dyszach wkręca-

nych lub uszczelnianych doczołowo nie różnią się.

Kolejne nowości w  systemach Wadim Plast to nowe rozwiązania 

końcówek dysz. Są to końcówka CP4 zaprojektowana dla potrzeb 

tworzyw o wysokiej zawartości napełniaczy oraz końcówka AP3. Ta 

druga z końcówek dysz daje bardzo dobre rezultaty w przypadkach 

wymaganej szybkiej zmiany kolorów. Jednocześnie końcówka AP3 

pozwala na znaczne ograniczenie wad typowych dla większości dysz 

z przewężką pierścieniową, czyli smug linii łączenia rozchodzących się 

koncentrycznie od przewężki. Te zalety sprawiają, że końcówka AP3 

znalazła zastosowanie w wielu formach przeznaczonych dla przemysłu 

produkcji opakowań i zamknięć kosmetycznych. 

Najnowszym produktem w ofercie GK Wadim Plast są dysze wielo-

punktowe, które mogą zostać zastosowane zarówno jako dysze 

centralne, jak i do zabudowy z rozdzielaczem. Konstrukcja tych dysz 

pozwala na indywidualne grzanie każdej końcówki, czego wynikiem jest 

bardzo precyzyjny rozkład temperatury. Dysze te z powodzeniem mogą 

być stosowane do wtrysku tworzy technicznych, nawet w przypadku 

bardzo małych wyprasek. W wersji dyszy WP-M16 minimalny rozstaw 

pomiędzy przewężkami to tylko 16,97x16,97 mm. 

Firma Wadim Plast cały czas prowadzi prace nad rozwojem i wdraża-

niem nowych rozwiązań.

TEMPMASTER-ME od Mold-Masters
Nowością od Mold-Masters jest nowy standaryzowany 6-12 strefowy 

regulator temperatury gorących kanałów, który jest prosty w obsłudze, 

bardzo ekonomiczny i dostępny w krótkim czasie (gotowy do wysyłki).

Zaletą sterownika TempMaster-ME jest również kompaktowa i lekka 

obudowa.

TempMaster-ME posiada opatentowany przez firmę Mold-Masters 

algorytm automatycznego dostrajania APS (Adaptive Process System), 

który stale monitoruje, uczy się, przewiduje i automatycznie dostoso-

wuje się do zmiennych procesowych każdej indywidualnej strefy. APS 

jest standardem we wszystkich sterownikach TempMaster, co pozwala 

na optymalizację wydajności każdego systemu gorących kanałów.

Urządzenie jest obsługiwane przez 5-calowy kolorowy ekran doty-

kowy LCD, na którym można monitorować do 12 stref jednocześnie. 

Nawigacja jest intuicyjna i nie wymaga żadnego szkolenia.

Istnieje możliwość zamówienia jednostki z 6 lub 12 strefami. Zintegro-

wane 15-amperowe karty sterujące. �
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Oerlikon HRSflow Poland
86-005 Trzciniec
tel.: +48 781 520 047
poland.hrsflow@oerlikon.com, www.hrsflow.com

Oerlikon HRSflow konstrukcyjnie zoptymalizował bilans 

cieplny cylindra. W  rezultacie to rozwiązanie, które jest 

stosowane głównie w produkcji wewnętrznych i zewnętrznych 

części samochodowych, jest teraz dostępne również do zasto-

sowań, które wcześniej były krytyczne pod względem tempe-

ratury. Pomimo znacznie lepszej wymiany ciepła, HRScool 

Evo – zarówno w wersji podstawowej, jak i z ograniczoną siła 

zamknięcia – pasuje do zabudowy form w pełni kompatybilnych 

z systemami GK serii P, M, G i A firmy Oerlikon HRSflow. 

HRSCool Evo pozwala zredukować przenoszenie ciepła 

z grzałek belki rozdzielacza do oleju wewnątrz siłownika dzięki 

optymalizacji geometrii elementów stykających się pomiędzy 

rozdzielaczem a cylindrem. Natomiast wysokowydajne odprowa-

dzanie ciepła do zimnej płyty mocującej odbywa się za pośred-

nictwem pokrywy, której duża, płaska powierzchnia wyko-

nana jest z materiału o bardzo wysokiej przewodności cieplnej, 

pełniącej rolę mostka cieplnego. Zintegrowana regulacja wyso-

kości pokrywy zapewnia maksymalny kontakt w efekcie wydaj-

ność nawet bez konieczności dokładnych tolerancji zabudowy. 

HRScool Evo umożliwia oszczędności w kosztach i konser-

wacji, ponieważ eliminacja chłodzenia cieczą zmniejsza liczbę 

komponentów. Umożliwia wyeliminowanie złączy dla obiegów 

chłodzących, problemów zatkanych kanałów chłodzących 

czy degradację płynów hydraulicznych. Zmniejsza się również 

nakład pracy wymagany do montażu i demontażu tego niechło-

dzonego systemu, ponieważ dzięki specjalnej blokadzie igły 

mogą pozostać w  dyszy podczas montażu i  demontażu. 

Zaawansowana koncepcja izolacji, która zapewnia optymalnie 

równomierny rozkład temperatury w całym systemie gorących 

kanałów, wspiera produkcję komponentów o szczególnie wyso-

kiej jakości. �

HRScool Evo: Niechłodzony siłownik 
hydrauliczny teraz dla wtrysków 
o większym oknie przetwórczym

HRScool Evo, Oerlikon HRSflow przedstawia dalszy rozwój systemu siłowników hydraulicznych HRScool do sys-
temów gorącokanałowych dla formowania wtryskowego, który dzięki zaawansowanemu zarządzaniu tempera-
turą nie wymaga aktywnego chłodzenia cieczą. Dzięki zmniejszeniu przepływu ciepła między gorącym kanałem 
a formą, wersja HRScool Evo może być teraz używana w wyższych temperaturach formy niż jej poprzednia wersja 
HRScool, zaprezentowana w 2019 roku. 

O Oerlikon HRSflow 

Oerlikon HRSflow, część szwajcarskiej grupy technologicznej 

Oerlikon i jej oddział Polymer Processing Solutions, ma 

siedzibę w San Polo di Piave we Włoszech i specjalizuje 

się w opracowywaniu i produkcji zaawansowanych 

i innowacyjnych systemów gorącokanałowych do branży 

przetwórstwa tworzyw sztucznych. Jednostka biznesowa 

zatrudnia około 1000 osób i jest obecna na wszystkich 

głównych rynkach światowych. Oerlikon HRSflow produkuje 

systemy gorącokanałowe w swojej europejskiej siedzibie 

w San Polo di Piave we Włoszech, w azjatyckiej siedzibie 

w Hangzhou w Chinach oraz w zakładzie Byron Center 

w pobliżu Grand Rapids w stanie Michigan w USA.

Optymalizacja konstrukcji niechłodzonych siłowników hydraulicznych HRScool Evo 
firmy Oerlikon HRSflow rozszerza ich okno przetwórcze na wyższe temperatury obróbki
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Według raportu Data Bridge Market Rese-

arch wielkość rynku wytłaczarek szaco-

wana jest na 13,99 mld USD do 2028 r. i ocze-

kuje się, że w przewidywanym okresie od 2021 

do 2028 r. będzie rosła ze złożonym rocznym 

tempem wzrostu wynoszącym 5,15%. 

Szybko rosnące zapotrzebowanie na 

produkt w  branży opakowaniowej w  dużym 

stopniu wpłynęło na rozwój rynku wytłaczarek. 

Wytłaczarki są również szeroko stosowane 

w przemyśle gumowym. Także branża budow-

lana ma duży udział w  rynku tych maszyn 

i  można stwierdzić, że jest kluczową deter-

minantą sprzyjającą rozwojowi rynku wytła-

czarek w  prognozowanym okresie 2021-

2028. Również dynamicznie rozwijający się 

sektor motoryzacyjny i  produkcja pojazdów 

również pozytywnie wpływają na rozwój rynku 

ekstruderów. Głównym czynnikiem odpowie-

dzialnym za wzrost rynku jest ekspansja popu-

lacji klasy średniej, rozwijająca się gospodarka 

światowa i wzrastające wydatki konsumentów 

na całym świecie, co zaowocowało wysokim 

popytem na dobra konsumpcyjne.

Jednak wysokie koszty produkcji oraz niska 

wydajność i  niezawodność mogą stanowić 

kluczowe ograniczenie tempa wzrostu rynku 

ekstruderów w prognozowanym okresie.

Ponadto, rosnący popyt na produkty wytła-

czane ze strony gospodarek wschodzących, 

a także postęp technologiczny i rozwój będą 

dalej oferować szereg możliwości wzrostu dla 

rynku wytłaczarek.

Dla przypomnienia  
– wiadomości ogólne

Można powiedzieć, że wytłaczarki to 

reaktory ślimakowe, a  ekstruzja to szereg 

procesów obejmujących mieszanie, formo-

wanie, dmuchanie i  suszenie. Wytłaczarki 

jedno- i  dwuślimakowe to dwa główne typy 

wytłaczarek opartych na konfiguracji ślimaka. 

Wytłaczarki dwuślimakowe mogą pracować 

współbieżnie lub przeciwbieżnie w  zależ-

ności od kierunku obrotów. Ślimaki poma-

gają w przenoszeniu i mieszaniu surowców, 

a na koniec przekształcają suchą mieszankę 

w stopione tworzywo, który jest przeciskane 

przez matrycę. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją 

trzy różne strefy, w  których zachodzą prze-

kształcenia strukturalne:

Nowości na rynku
wytłaczarek i linii do wytłaczania

Wytłaczanie jest popularną metodą przetwórstwa tworzyw sztucznych. W dzisiejszych czasach, wytłaczarki są 
szeroko stosowane w branżach, takich jak budownictwo, transport czy dobra konsumpcyjne. Jakie nowości 
wprowadzili na rynek producenci wytłaczarek i linii do wytłaczania?

� Marta Lenartowicz-Klik �
� Sieć Badawcza Łukasiewicz �
� Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Odział Farb i Tworzyw w Gliwicach �
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– pierwsza z nich to sekcja podająca, gdzie 

surowce podawane są do ekstrudera – na 

tym etapie następuje wstępne mieszanie, 

z wodą lub bez,

– w drugiej części (sekcja sprężania), powstaje 

ciśnienie w  wyniku wzrostu temperatury 

przez cewki grzejne lub tarcie,

– w trzeciej następuje ostateczna przemiana 

w tzw. strefie dozowania, gdzie sucha mie-

szanina tworzy jednorodny materiał lepko-

sprężysty. Przejścia w  tej strefie kontrolują 

strukturę, teksturę, kolor produktu. Eks-

pansja następuje zaraz po tym etapie na 

wyjściu z matrycy w wyniku powodu spadku 

temperatury i ciśnienia.

Co nowego na rynku?
W branży zajmującej się wytwarzaniem 

i  obróbką tworzyw sztucznych pojawiło się 

wiele ciekawych innowacji, które na dobre 

odmieniły albo dopiero odmienią różne procesy 

produkcyjne. Poniżej kilka przykładów.

Nowa współbieżna wytłaczarka 
dwuślimakowa HT72 z czujnikiem 
przepływu powietrza od ENTEK 
Manufacturing Inc.

Nowością od ENTEK Manufacturing Inc. 

jest współbieżna wytłaczarka dwuślimakowa 

HT72. HT oznacza „wysoki moment obro-

towy”, który zapewnia nowa maszyna. Oprócz 

solidnej konstrukcji, HT72 jest wyposażona 

w  silnik odpowiedni do ciągłej produkcji 

24/7/365. HT72 jest pierwszą z nowej serii 

wytłaczarek dwuślimakowych firmy ENTEK. 

Przeznaczona jest dla przemysłu compo-

undów czy masterbaczy typu commodity, 

gdzie klienci wymagają średnich i  dużych 

partii produkcyjnych, a  wysokie tempo 

produkcji jest szczególnie ważne. W  połą-

czeniu z  nową opatentowaną technologią 

podawania próżniowego (VFT) firmy ENTEK, 

HT72 może zwiększyć przepustowość 

procesów wymagających podawania wypeł-

niaczy o niskiej gęstości. Ta nowa maszyna 

szczególnie pozytywnie przyjęta zostanie 

przez producentów, którzy poszukują maksy-

malnego czasu pracy bez przestojów, wyso-

kich wskaźników produkcji i  łatwo dostęp-

nych danych o całkowitej wydajności sprzętu 

(OEE), zarówno na maszynie, jak i za pośred-

nictwem zdalnego monitorowania i dostępu 

z urządzeń mobilnych. Dzięki nowemu wyglą-

dowi i  nowej technologii, HT72 to również 

pierwsza maszyna ENTEK zaprojektowana 

do wejścia na nowy rynek: wysokowydajnego 

compoundingu i masterbaczy typu commo-

dity, gdyż zapewnia wysoką wydajność ciągłej 

proukcji dużych partii materiałów. Nowo-

ścią jest zgłoszony do opatentowania czujnik 

przepływu powietrza wentylacyjnego. Jeśli 

wykryje potencjalny problem z  przepływem 

odpowietrznika, operatorzy będą mieli czas 

na skorygowanie wszelkich trudności zwią-

zanych z  przetwarzaniem, zanim staną się 

problematyczne. Maszyna skutecznie skróci 

nieplanowane przestoje i pomoże zminimali-

zować problemy z bezpieczeństwem, w tym 

ryzyko pożaru. 

Wytłaczarka dwuślimakowa 
typu FED 43 MTS 32 L/D  
od FEDDEM 

FEDDEM opracował wytłaczarkę dwuśli-

makową typu FED 43 MTS 32 L/D. Dzięki 

średnicy ślimaka 43 mm i mocy napędu do 

142  kW ten rozmiar ekstrudera jest odpo-

wiedni do zastosowań pilotażowych i produk-

cyjnych do małych i  średnich partii. Asorty-

ment modeli FED 43 MTS oferuje wszystkie 

typowe zalety FEDDEM, które są bardzo 

przydatne w  sektorze compoundingu 

i masterbaczy. Do zalet maszyny można zali-

czyć wysokowydajne topienie i  mieszanie 

składników produktu dzięki zastosowaniu 

elementów mieszających FME. Dodatkowo 

wytłaczarka charakteryzuje się modułowymi, 

izolowanymi termicznie osłonami sekcji prze-

twórczej, które służą jako ochrona przed 

dotykiem, a także zapewniają korzystniejszy 

bilans energetyczny procesu. Zastosowane 

geometrie ślimaków sprawdzają się w wielu 

zastosowaniach. Długość procesu może 

być indywidualnie dostosowana. Solidna 

konstrukcja wszystkich części systemu 

umożliwia bezproblemową, ciągłą pracę. 

NEXXT365 – nowy poziom 
cyfryzacji procesu wytłaczania 
w wytłaczarkach firmy Weber 

W swoich wytłaczarkach firma Weber 

stosuje od niedawna nowe sterowanie - 

NEXXT365, wyposażone w  nowoczesne 

interfejsy i  systemy sieciowe, umożliwia-

jące bezproblemowe prowadzenie wydajnej 

i ekonomicznej produkcji w wersji 4.0. 

NEXXT365 to aplikacja internetowa scala-

jąca wiele danych i  parametrów. Łączy ona 

w cyfrowych zleceniach produkcyjnych infor-

macje, takie jak zamówienia produkcyjne, 

wskazówki dotyczące wyposażenia odpo-

wiedniego dla konkretnego zlecenia, listy 

kontrolne oraz receptury procesów. Dzięki 

temu wszystkie dane dotyczące zamówień 

i maszyn są dostępne centralnie.

Naciśnięcie jednego przycisku powo-

duje automatyczne uruchomienie lub wyłą-

czenie linii wytłaczania za pomocą interfejsów 

OPC-UA, a receptury mogą być kontrolowane 

bezpośrednio na linii. W  przypadku wystą-

pienia zakłóceń algorytm sterowania reaguje 

natychmiast i w razie potrzeby samodzielnie 

wyłącza produkcję lub uruchamia środki 

zaradcze. Współczynnik odrzutów i  możli-

wość wystąpienia błędów są dzięki temu 

zminimalizowane.

Jest to połączenie systemu MES i nadrzęd-

nego sterowania linią, opracowane specjalnie 

dla przemysłu tworzyw sztucznych. Dzięki 

NEXT365 przetwórcy tworzyw sztucznych 

mają bezpieczne oprogramowanie do digi-

talizacji wiedzy o procesach produkcyjnych 

w sposób wydajny i przyjazny dla użytkow-

nika, a linia pracuje szybciej i bezpieczniej.
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Linie do wytłaczania MD 
Nextmover firmy Bausano

Linie do wytłaczania MD Nextmover firmy 

Bausano najlepiej sprawdzają się w  przy-

padku wytłaczania, rur, granulatów, kompo-

zytów polimerowo-drzewnych (WPC), 

profili i  materiałów stosowanych w  prze-

myśle medycznym. W  styczniu 2021  r. 

Bausano  ogłosiło wprowadzenie  nowej 

generacji linii wytłaczarek dwuślimako-

wych w  USA i  Kanadzie. Opatentowany 

system przekładni Multidrive, dokładna 

analiza geometrii ślimaka oraz nowe gene-

racje silników i  narzędzi do analizy zużycia 

zapewniają wysoki poziom wydajności, trwa-

łości, niezawodności. Maszyny wyposażone 

są w  Digital Extruder Control 4.0. System, 

który umożliwia nie tylko monitorowanie 

wszystkich parametrów pracy wytłaczarki 

w czasie rzeczywistym, ale także programo-

wanie automatycznej synchronizacji procesu 

produkcji, konserwacji i  diagnostyki, zapi-

sywanie różnych konfiguracji parametrów 

w  pamięci urządzenia, a  także drukowanie 

ich i eksport na zewnętrzne nośniki. 

MD Nextmover zostały również wyposa-

żone w  innowacyjny system Smart Energy 

do bezdotykowego podgrzewania zasobnika. 

Dzięki zastosowaniu zmiennego pola elektro-

magnetycznego można osiągnąć oszczęd-

ność energii do 35%.  

Leistritz – wytłaczarka 
dwuślimakowa ZSE 12 HP-PH

Wytłaczarka dwuślimakowa ZSE 12 HP-PH 

ze swoimi zaawansowanymi funkcjami jest 

odpowiednią maszyną zarówno do celów 

laboratoryjnych, jak i  rozwojowych. Dzięki tej 

wytłaczarce zyskuje się dodatkową maszynę 

o  cechach geometrycznych dużej maszyny 

produkcyjnej. Dzięki temu można przeprowa-

dzać próby, a następnie skalować je do skali 

produkcyjnej.

Łatwość skalowania jest głównym 

powodem popularności ZSE 12 HP-PH, który 

może pracować z  wydajnością od 50 do 

1000 g/h. Dzięki ośmiu symetrycznie ogrze-

wanym strefom temperaturowym i  wyso-

kiemu momentowi obrotowemu ma taką samą 

konstrukcję, jak duże wytłaczarki produkcyjne. 

System kontroli temperatury oparty jest na 

innowacyjnej koncepcji, która nigdy wcześniej 

nie była stosowana. Pozwala to na sterowanie 

ośmioma indywidualnymi strefami ogrzewania 

i  chłodzenia. Dołączone są również czuj-

niki temperatury. Czasy nagrzewania i schła-

dzania są bardzo krótkie i  wynoszą około 

10 minut. Moment obrotowy 20 Nm jest osią-

gany dzięki odpowiednio dobranemu napę-

dowi. Zapewnia to stabilną pracę w różnych 

warunkach procesu i skalowanie do następ-

nego rozmiaru maszyny. Podczas projek-

towania ZSE 12 HP-PH szczególną uwagę 

zwrócono na łatwą obsługę, nieskompliko-

wany (de)montaż i łatwość czyszczenia. Stero-

wanie maszyną odbywa się za pomocą nowo-

czesnego systemu sterowania PLC z dużym 

panelem dotykowym, który monitoruje i steruje 

wszystkimi niezbędnymi funkcjami ekstrudera, 

takimi jak ustawienia kontroli prędkości czy 

temperatury. 

Rozwiązania Krauss Maffei  
do zastosowań recyklingowych 

Do recyklingu odpadów tworzywowych 

firma KraussMaffei opracowała technologie 

wytłaczania, które mogą służyć do procesów 

plastyfikacji i  odgazowywania, jak również 

regranulacji i recompoundingu. 

Rozwiązania charakteryzuje różnorod-

ność koncepcji linii, które są dostosowy-

wane do każdego indywidualnego zastoso-

wania w recyklingu. W zależności od konkret-

nych wymagań można zaprojektować te linie 

jako rozwiązania samodzielne lub kaskadowe 

o niemal nieograniczonej wydajności. 

Technologia KraussMaffei EdelweissCom-

pounding opiera się na dwóch wytłaczar-

kach pracujących w  układzie kaskadowym. 

W  pierwszym etapie wytłaczarka dwuślima-

kowa jest zasilana odpadami tworzywowymi 

i odpowiednio przygotowuje materiał wyjściowy 

– w  zależności od specyfikacji technicznej 

przyszłego produktu. W zależności od plano-

wanego sposobu wykorzystania produkowa-

nego materiału, za wytłaczarką ZE znajduje 

się układ granulujący lub oczyszczony stop 

jest bezpośrednio przekazywany do drugiego 

etapu, tj. compoundera. Wytłaczarka służy do 

kontrolowanego upcyklingu materiału poprzez 

dodanie wypełniaczy i  środków wzmacniają-

cych, dodatków, stabilizatorów i barwników.

Proces oparty na rozpuszczalnikach jest 

interesującą alternatywą, szczególnie w przy-

padku recyklingu materiałów kompozyto-

wych, których nie można oddzielić mecha-

nicznie. Rozpuszczalniki służą do oddzie-

lania polimerów od kompozytów tworzyw 

sztucznych lub związków tworzyw sztucz-

nych. Jednak rozpuszczalnik musi być później 

ponownie usunięty. Tutaj również sprawdza 

się wytłaczarka dwuślimakowa ZE BluePower. 

Ruch obrotowy jej ślimaków przyczynia się 

do łatwiejszego wydostania się na zewnątrz 

substancji lotnych przez otwory w obudowie, 

które są połączone z próżnią, rozpuszczalniki 

są usuwane z procesu. 

Wysoka efektywność energetyczna jest 

jedną z  wyróżniających się zalet serii wytła-

czarek ZE BluePower. Koszty eksploatacji 

są znacznie obniżone dzięki licznym innowa-

cjom w zakresie efektywności energetycznej. 

Modułowa gama sekcji cylindrów o  długo-

ściach 4 i  6D oraz szeroka gama dostęp-

nych elementów ślimaka zapewniają elastycz-

ność w  opracowywaniu niestandardowych 

rozwiązań do danych zastosowań wytłaczarki 

dwuślimakowej ZE BluePower. Połączenie 

dużej wolnej objętości w sekcji przetwarzania 

i wysokiego momentu obrotowego zapewnia 

odpowiednie warunki dla procesów recyklingu 

i compoundingu.

Seria BLACK, GREEN  
od Zamak Mercator

Nowością w   ofercie Zamak Mercator są 

wytłaczarki z serii BLACK i GREEN:

– seria BLACK – sprawdza się podczas pro-

dukcji większych materiałów gumowych, 

a jest przystosowana do pracy w trudnych 

warunkach, z  bardzo dużym obciążeniem 

i sięgającym nawet 700 bar ciśnieniem.

– Seria GREEN – dedykowana do produkcji 

wyrobów z gumy i  silikonu, przy lżejszych 

warunkach pracy i sięgającym max. 400 bar 

ciśnieniu.

Jednymi z  wielu zalet są nowoczesne 

systemy automatyki i  sterowania, innowa-

cyjne układy grzewczo-chłodzące, precyzyjna 

i wiarygodna regulacja temperatury, dokładne 

pomiary wartości fizycznych produktu czy też 

precyzyjne działanie wg zadanych receptur.

W zależności od wymagań klienta, opisane 

wytłaczarki mogą pracować jako samodzielne 

urządzenia, ale też co wydaje się praktyczniej-

szym wykorzystaniem, jako jeden z elementów 



Nowoczesne i sprawdzone rozwiązania:

– wytłaczarki dwuślimakowe
– linie do compoundingu
– linie do recyklingu (EdelweissCompounding)

Przedstawicielstwo w Polsce:

www.breplast.pl
e-mail: info@breplast.pl
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gotowej linii produkcyjnej. Wówczas tak skon-

figurowana linia składa się z  wytłaczarki ze 

średnicą ślimaka fi 60/90 i  L/D 20, głowicy 

wytłaczarskiej, pieca szokowego IR, pieca 

tunelowego IR, wanny chłodzącej, odciągu 

gąsienicowego oraz urządzenia pomiaro-

wego i  systemu cięcia oraz konfekcjono-

wania produktu. Wymienione składowe linii, są 

wykonane w Polsce, a zastosowane kompo-

nenty np. sterowania są znanych europejskich 

producentów.

Linie do wytłaczania AlphaPET 
i SmartDuty

Linie do wytłaczania folii sztywnych PET/PP 

AlphaPET i SmartDuty firmy Bandera zostały 

przetestowane na początku 2021 r., po czym 

zostały wysłane do klientów – dwóch głów-

nych graczy działających na europejskim 

rynku opakowań do żywności. Linia AlphaPET 

przeznaczona jest do produkcji wysokiej 

jakości, głównie z przeznaczeniem do zasto-

sowań Form-Fill-Seal, osiągając wydajność 

do 1200 kg/h dla PET we współwytłaczaniu 

(800 kg/h z PP), z maksymalną szerokością 

folii 1480 mm; linia składa się z dwuślimakowej 

współbieżnej wytłaczarki HVTSE 2C 85 mm 

52D, poziomego stosu kalandrów Alpha ze 

zmotoryzowaną osią poprzeczną (najszerszy 

zakres grubości dostępny na rynku), systemu 

do laminowania folii PE z  automatycznym 

nawlekaniem i  półautomatyczną nawijarką 

wielorolkową.

Linia SmartDuty firmy Bandera została 

zaprojektowana głównie z  myślą o  rynku 

termoformowania, posiada maksymalną 

wydajność 1000 kg/h dla PET w koekstruzji 

(650 kg/h z PP) i maksymalną szerokością folii 

1100 mm. 

Linia została zaprojektowana w celu zagwa-

rantowania łatwego zarządzania procesem, 

a  dzięki dwuślimakowej współbieżnej wytła-

czarce dwuślimakowej HVTSE zapew-

niona jest wszechstronność i  opłacalność 

produkcji. Zestaw kalandrów, w  połączeniu 

z  systemem laminowania folii (opcja dopo-

sażenia w  przypadku przyszłych potrzeb), 

może spełniać wymogi rynku Form-Fill-Seal. 

Aby w  pełni sprostać aktualnym potrzebom 

technologicznym i  oczekiwaniom przyszłych 

klientów, firma Bandera dokładnie przeanalizo-

wała konfiguracje swoich linii do wytłaczania, 

czyniąc je wysoce wydajnymi, niezawodnymi 

i konkurencyjnymi ekonomicznie. 

Nowa seria linii ALLROLLEX  
od COLINES  

Firma COLINES opracowała nową serię linii 

do produkcji folii stretch typu cast o szerokości 

wstęgi 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 4 m, 4,5 m, mając 

szczególnie na uwadze: wydajność i elastycz-

ność produkcji, redukcję zużycia energii, 

powierzchni zajmowanej przez maszynę, 

wysoką jakość nawijania przy bardzo cienkich 

foliach (typowo 8-10 mikronów) przy bardzo 

dużych prędkościach, wydajność netto od 

700 do ponad 3000 kg/h. 

Linia wyposażona jest w  wytłaczarki 

o  nowej, modułowej kontrukcji zapewnia-

jącej łatwy dostęp i konserwację. Wytłaczarki 

PERFORM-EX wyposażone w ślimaki nowej 

generacji, pozwalają na optymalne uplastycz-

nienie różnego rodzaju tworzyw sztucznych.

Podsumowanie 
Światowy przemysł maszyn do wytłaczania 

tworzyw sztucznych rozwija się dzięki szyb-

kiemu wzrostowi inwestycji w sektorze prze-

mysłowym i  wysokiemu popytowi na wytła-

czane produkty z tworzyw sztucznych szcze-

gólnie w  przemyśle opakowań i  budow-

nictwa. Ponadto, rynek przeżywa wzrost ze 

względu na wzrost w kierunku zautomatyzo-

wanego przetwarzania i pakowania tworzyw 

sztucznych w  celu przyspieszenia produk-

tywności i wydajności. Główni gracze produ-

kują wysokiej jakości i  wysokowydajne 

maszyny do wytłaczania tworzyw sztucz-

nych, aby zapewnić efektywność energe-

tyczną, stymulując w ten sposób wzrost rynku. 

Szacuje się, że zwiększona oszczędność 

energii dzięki zastosowaniu wysokiej jakości 

i wydajnych maszyn do wytłaczania tworzyw 

sztucznych napędza wzrost rynku maszyn 

do wytłaczania tworzyw sztucznych. Jednak 

wysoki początkowy koszt sprzętu jest jednym 

z głównych wyzwań, przed którymi stoi prze-

mysł maszyn do wytłaczania tworzyw sztucz-

nych. Oczekuje się, że ulepszenia techno-

logiczne zapewnią lukratywne możliwości 

dla graczy na rynku maszyn do wytłaczania 

tworzyw sztucznych. �
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Artykuł sponsorowany

Wytłaczarko-rozdmuchiwarki 
do produkcji butelek 
i pojemników

Produkuje m.in. w pełni zautomatyzowane 

wytłaczarko-rozdmuchiwarki (zwane również 

butelczarkami) przeznaczone do przetwórstwa 

tworzyw, takich jak LDPE, HDPE, PP, PET-G, 

1- oraz 2-,3- i 4-warstwowe (coex) z możliwo-

ścią produkcji butelek i pojemników o pojem-

ności od 2 ml (np. fiolki) do 10 l (np. kanistry), 

a także automaty do tub do zniczy.

Maszyny mogą być dodatkowo wyposa-

żone m.in. w  wielopunktowy system regu-

lacji grubości ścianki wyrobu, ruch obrotowy 

trzpieni rozdmuchowych, układ automatycz-

nego wykrawania, tester szczelności czy urzą-

dzenia do recyklingu, umożliwiające nawrót 

odpadu technologicznego.

Ekologiczne rozwiązania
Z myślą o  ochronie środowiska natural-

nego, stosowane powszechnie w  tego typu 

maszynach układy hydrauliczne (m.in. układ 

jezdny wózka, zamykania formy, ruchu trzpieni 

kalibrujących) zostały zastąpione napędami 

pneumomechanicznymi lub elektrycznymi. 

Dzięki wyeliminowaniu czynnika olejowego, 

maszyny te są szczególnie użyteczne dla branż 

o wysokich wymaganiach, jak np. farmaceu-

tyczna, kosmetyczna, spożywcza, czy chemii 

gospodarczej. 

Linie do wytłaczania folii
Jednym z  głównych produktów firmy są 

linie do wytłaczania folii LDPE, LLDPE, HDPE 

i innych, metodą rozdmuchu. Są to urządzenia 

1- oraz 2-, 3-, 4- i 5-warstwowe (coex) o śred-

nicy ślimaków od 25 mm do 125 mm i szero-

kości wałków od 300 mm do 3000 mm.

Linie mogą zostać dodatkowo wyposażone 

m.in. w system grawimetrycznego dozowania 

surowców, układy pomiarowo-kontrolne z auto-

matyczną regulacją parametrów (np. grubości, 

szerokości, naciągu folii), chłodzenie wewnętrzne 

rękawa (IBC), aktywator powierzchni folii (joni-

zator), moletkę czy mini recykling do paska brze-

gowego z nawrotem przemiału.

W ostatnich latach dość dużym zaintereso-

waniem cieszą się także linie do produkcji folii 

PE, PP, PS i PET wylewanych metodą CAST 

o wydajności od 30 kg/h do 180 kg/h i szero-

kości folii od 200 mm do 1200 mm.

Wytłaczarki do regranulacji
Uzupełnieniem oferty są linie do regranu-

lacji odpadów głównie poprodukcyjnych PE 

(LDPE, HDPE, LLDPE), o średnicy ślimaka od 

40 mm do 120 mm. Mogą być zintegrowane 

z  aglomeratorem lub młynkiem. Ich niewąt-

pliwą zaletą jest system chłodzenia granulek 

powietrzem.

Firma oferuje maszyny nowoczesne, 

wydajne, energooszczędne i  proste 

w  obsłudze. Do ich budowy stosowane są 

podzespoły czołowych zachodnioeuropejskich 

producentów. �

General Plastics 
– polski producent wytłaczarek

Firma General Plastics sp. z o.o. jest znanym polskim producentem różnego rodzaju maszyn do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych na bazie wytłaczarek. Działa już ponad 25 lat na rynku polskim oraz zagranicznym. Zakład 
produkcyjny znajduje się w Łomiankach koło Warszawy.
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Wśród zalet stosowania compoundingu 

można wymienić:

– Obniżenie kosztów materiałów bez obni-

żenia jakości produktów przez zastąpienie 

materiałów jednoskładnikowych odpo-

wiednio dobranymi tańszymi składnikami,

– Dostosowanie składu materiałów o  kon-

kretnych właściwościach mechanicznych, 

fizycznych i  chemicznych do konkretnych 

wymagań postawionych przez użytkowników,

– Możliwość otrzymywania materiałów 

o pełnym zakresie pożądanych własności,

– Uzyskanie efektu synergii, gdzie właściwości 

materiału wynikowego są lepsze od właści-

wości poszczególnych składników dzięki 

wzajemnemu oddziaływaniu na siebie poli-

merowych składników blend,

– Dokładne mieszanie wyrobów dzięki wyż-

szemu stopniowi napełnienia i niższej tem-

peraturze roztopionej masy. 

Materiały otrzymywane w procesie compo-

undingu są bardzo różnorodne, a  ich możli-

wość zastosowania praktycznie nieograni-

czona. Do najbardziej znanych produktów 

należą wszelkiego rodzaju tworzywa konstruk-

cyjne wzmacniane włóknem szklanym 

i  wypełniaczami mineralnymi oraz koncen-

traty barwiące i  modyfikujące własności. 

Dzięki compoundingowi można produkować 

również specjalistyczne mieszanki uniepal-

nione i  bezhalogenowe do kabli, tworzywa 

spienione chemicznie, elastomery termopla-

styczne, tworzywa termoutwardzalne, termo-

odporne i sieciowane, kleje hot-melt i rozpusz-

czalnikowe, poliuretany, mieszanki gumowe, 

masy bitumiczne, regranulaty tworzyw i wiele, 

wiele innych.

Stawianie coraz większych wymagań 

w  stosunku do urządzeń technologicz-

nych determinowane wzrostem oczekiwań 

w  stosunku do właściwości wyrobów final-

nych prowadzi także do wprowadzania nowo-

czesnych rozwiązań zwiększających funkcjo-

nalność i żywotność układów plastyfikujących 

wytłaczarek, a także znacząco wpływających 

na ich “technologiczność”.

Czym są compoundy?
Compound jest kompozycją polimerów 

i dodatków oraz/lub materiału wypełniającego. 

W ten sposób eliminuje się konieczność osob-

nego dozowania koncentratu na maszynie 

przetwórczej, ponieważ materiał jest przetwa-

rzany bezpośrednio, bez dalszego mieszania. 

W  rezultacie odchyłki oryginalnego koloru 

partii polimerów mogą być zredukowane. 

A  kiedy stosuje się compoundy? Koncen-

trat nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, 

compoundy są bardziej zalecane w następują-

cych przypadkach:

COMPOUNDING TWORZYW SZTUCZNYCH

Aby otrzymać materiały 
„szyte na miarę” ...

Poprzez compoundowanie tworzyw sztucznych rozumie się proces, w którym do podstawowego materiału poli-
merowego dodawane są dalsze materiały (dodatki) w celu uzyskania materiału o ulepszonych, pożądanych wła-
ściwościach lub o lepszej obrabialności. Proces zmienia właściwości fizyczne, cieplne, elektryczne i wizualne (kolor, 
strukturę, odporność na zużycie, wytrzymałość itd.). Metodą tą może być przetwarzana szeroka gama materia-
łów, np. PP, HDPE, LDPE, LLDPE, ABS, termoplasty konstrukcyjne – PA, PET, PC, ABS, PBT, PPS, materiały wrażliwe 
na ogrzewanie i obciążenie – guma termoplastyczna, polimery piankowe, XLPE itd. Najprostsze modyfikacje pole-
gają na nadaniu tworzywom odpowiedniej formy i koloru, ale możliwe jest osiągnięcie znacznie bardziej zaawan-
sowanych zmian, takich jak ulepszenie kompozytów wypełniaczami (np. talkiem, kredą czy włóknem szklanym), 
zastosowanie uniepalniaczy, antystatyków lub stabilizatorów, czy też produkcja stopów polimerowych i blend. Do 
największych odbiorców tworzyw modyfikowanych, którymi to zastępuje się tradycyjne surowce wykorzystywane 
w produkcji, należą takie branże, jak motoryzacja, AGD i elektrotechnika.

� Izabela Gajlewicz �
� Sieć Badawcza Łukasiewicz �
� Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Odział Farb i Tworzyw w Gliwicach �
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– problemy z  dystrybucją: kiedy podczas 

stosowania koncentratu powstają smugi 

i występują różnice w odcieniu koloru,

– koncentrat z dużym dozowaniem: specjalne 

zastosowania, takie jak dodatek do rozpra-

szania światła, czasami wymagają użycia 

dużych ilości barwnika i dodatków. W tych 

przypadkach stosowanie koncentratu jest 

często mało ekonomiczne i nie jest najlep-

szym rozwiązaniem z technicznego punktu 

widzenia. Intensywny kolor naturalny poli-

meru również może być powodem, dla 

którego należy dodać więcej koncentratu. 

Natomiast duża ilość dodanego koncentratu 

może mieć negatywny wpływ na właści-

wości produktu końcowego,

– środki potrzebne dla zapewnienia stałej 

ilości aktywnych składników: zadowalająca 

stabilność najważniejszych procesów prze-

twórczych wymaga dużej jednorodności 

dodawanych komponentów,

– brak systemu dozowania: specjalistyczne 

przetwarzanie koncentratu wymaga odpo-

wiednich systemów dozujących materiał.

Budowa compoundera
Warunkiem uzyskania odpowiedniego 

składu mieszanki polimerowej jest dokładne 

połączenie poszczególnych jej składników 

w  odpowiednich proporcjach i  przy zacho-

waniu zadanej temperatury roboczej. Można 

to wykonywać przy wykorzystaniu mieszalnika 

periodycznego lub wytłaczarki dwuślimakowej 

współbieżnej. Mieszalnik umożliwia efek-

tywne łączenie poszczególnych składników 

mieszanki polimerowej jeszcze przed rozpo-

częciem właściwego procesu wytłaczania. 

W przypadku procesów ciągłych lepszym 

rozwiązaniem będzie zastosowanie wytłaczarki 

dwuślimakowej współbieżnej (tzw.  compo-

undera). Maszyna ta jest również rodzajem 

mieszalnika (tyle że dynamicznego). Aby 

zapewnić określone właściwości użytkowe 

mieszanki polimerowej zasadniczemu proce-

sowi mieszania muszą towarzyszyć z  reguły 

takie procesy, jak ogrzewanie składników, 

uplastycznianie, chłodzenie, odgazowanie, 

a czasami również i reakcje chemiczne między 

składnikami. W tym celu compounder posiada 

odpowiednią konstrukcję zapewniającą mu 

modułowość budowy i łatwą adaptację para-

metrów do danego procesu.

Można wyróżnić dwie części główne 

maszyny: strefę reduktora i  napędu (A) oraz 

strefa procesową (B).

Wytłaczarka, aby poprawnie funkcjonować 

wymaga obecności dodatkowych urządzeń, 

które sterują przepływem materiału na wejściu 

i na wyjściu z danej strefy. Są to system poda-

wania i dozowania surowców oraz urządzenia 

do obróbki wykańczającej gotowej mieszanki 

polimerowej. Podobnie jak wytłaczarka, 

systemy te również działają w sposób ciągły 

i muszą zapewnić jakość i stałość parametrów.

Producenci maszyn  
do compundingu

COMAC oferuje wysoce elastyczne linie 

do produkcji compoundów umożliwiające 

produkcję surowców, jak również mieszanin 

inżynieryjnych i  specjalistycznych. Zgodnie 

z  najnowszymi trendami rynkowymi, oferuje 

wytłaczarki zdolne do produkcji szerokiego 

zakresu compoundów o  wysokiej wartości 

dodanej, nawet w zakładach o niewielkim lub 

średnim rozmiarze. Przykładowe możliwości 

produkcyjne: mieszaniny mineralne z  zawar-

tością wypełniaczy do 80%, włókna szklane, 

wypełniacze mieszane, środki zmniejszające 

palność, mieszaniny modyfikujące udarność, 

recykling tworzyw sztucznych, elastomery. 

Firma MARIS. produkuje szeroką gamę 

wytłaczarek dwuślimakowych współbieżnych. 

Razem z kompletną instalacją do compoun-

dingu, dostarcza również technologię, opra-

cowaną specjalnie dla konkretnych receptur, 

co gwarantuje osiągnięcie najwyższej jakości 

produkowanych compoundów. Firma oferuje 

linie do produkcji tworzyw sztucznych (PP, PE, 

ABS, PRT, PC, PC-ABSPBT-PC) napełnianych 

włóknem szklanym; linie do produkcji tworzyw 

wysokonapełnionych (pow. 80%), linie do 

produkcji kompozytów WPC, blend i stopów 

polimerowych, TPE oraz wiele innych. Firma 

oferuje także linie do recompoundingu, których 

działanie polega na połączeniu w  jeden cykl 

recyklingu i  compoundingu recyklowanych 

tworzyw ze specjalnymi dodatkami. 

Buss AG to szwajcarski producent wysoko-

wydajnościowych systemów do compoundingu. 

Obecnie promuje najnowszą generację maszyn – 

COMPEO – łączącą w sobie wydajność i wytrzy-

małość swoich poprzedników w  unikalnej, 

wielofunkcyjnej serii. Została ona opraco-

wana dla wszystkich zakresów temperatur do 

400°C. Dzięki modułowej konstrukcji i nowator-

skiej geometrii jednostki procesowej COMPEO 

może być wykorzystywany w niezwykle zróż-

nicowanym spektrum zastosowań, wykracza-

jącym daleko poza dotychczasowe aplikacje 

Buss Co-Kneader – od wrażliwych na tempe-

raturę termoutwardzalnych tworzyw sztucznych 

po wymagające, techniczne termoplasty.

Również firma Boco ma w  swojej ofercie 

linie do compoundingu BOCOMATIC. Ich 

zaletą jest oszczędność energii. Gwaran-

tują dokładne mieszanie wyrobów dzięki 

wyższemu stopniowi napełnienia i  niższej 

temperaturze roztopionej masy.

MAS Austria oferuje innowacyjne rozwiązania 

w zakresie procesów ekstruzji w wytłaczarkach 

dwuślimakowych. Technologia MAS, opraco-

wana przez specjalistów w dziedzinie przetwór-

stwa tworzyw sztucznych, łączy w sobie dobre 

Rys. 1 �  Proces compoundingu  Źródło: http://www.ipmtc.com.pl/technologia_kompandowania.html
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MAS Twin – Compound Lines produkują masy recyklingowe do zastosowań o szczególnie wysokiej 

jakości. W pierwszej stożkowej wytłaczarce dwuślimakowej współbieżnej wszystkie frakcje recyklingowe, 

takie jak materiały o niskiej gęstości objętościowej, płatki lub włókna zostają poddane procesowi 

mieszania wraz z dodatkami i wypełniaczami. Po pierwszej wytłaczarce dwuślimakowej, zanieczyszczenia 

takie jak kawałki drewna, papier, nierozpuszczalne tworzywa sztuczne lub guma zostają usuwane za 

pomocą ciągłego �ltra CDF (Continuous Disc Filter). Następnie materiał podawany jest do kolejnej 

wytłaczarki dwuślimakowej MAS. Na tym etapie mogą zostać dodane dalsze materiały wzmacniające, 

wypełniacze oraz włókna. Duży otwór wsadowy umożliwia wprowadzanie długich i nieregularnych 

włókien, takich jak włókna naturalne, drewniane lub węglowe. Dodatkowo, w wytłaczarce dwuślimakowej, 

dzięki dużej powierzchni topnienia, materiał zostaje skutecznie odgazowywany. Konstrukcja stożkowa 

umożliwia wytworzenie ciśnienia dla późniejszego procesu granulowania bez konieczności stosowania 

dodatkowej pompy. Końcowym etapem jest produkcja granulatu.



52 � PlastNews 10’2021

� Temat wydania � WYTŁACZANIE �

właściwości uplastyczniania, homogenizacji 

i odgazowywania procesu ekstruzji w wytłaczar-

kach dwuślimakowych współbieżnych z solidną 

konstrukcją mechaniczną, wymaganą w zasto-

sowaniach recyklingowych, compoundingowych 

oraz recompoundingowych. W  ofercie firmy 

znajdują się wysoce elastyczne linie, mające 

swoje zastosowanie w  produkcji tworzyw 

sztucznych (ABS, PE, PP, PC, PC- ABSPBT-PC, 

PRT) napełnianych włóknem szklanym, linie do 

produkcji tworzyw wysokonapełnionych (pow. 

80%), linie do produkcji kompozytów WPC, 

TPE oraz wiele innych. Modułowa konstrukcja 

ślimaka umożliwia szybkie dostosowanie się 

do specyficznych warunków wytłaczania – od 

wrażliwych na temperaturę termoutwardzal-

nych tworzyw sztucznych po wymagające, tech-

niczne termoplasty.

Firmy zajmujące się 
compoundingiem

Firma DRP Group swoim klientom oferuje 

zarówno tworzywa z szerokiej oferty podsta-

wowej, jak i  te powstające na indywidualne 

zamówienie. W zakresie compoundingu firma 

kieruje się do przedsiębiorstw stosujących 

modyfikowane tworzywa sztuczne, takie jak:

– compoundy – materiały stworzone na pier-

wotnej matrycy polimerowej, tzw. virgin grades. 

Należą do nich surowce o najwyższej klasie 

jakościowej,

– recompoundy – materiały wykonane 

w części lub w całości z materiałów pocho-

dzących z  recyklingu tworzyw takich jak: 

poliolefiny, poliamidy, polimery styrenowe, 

poliwęglany, poliestry, polioksymetyleny, 

– produkty specjalne – tworzywa zaprojekto-

wane pod indywidualne zamówienia klienta. 

Modyfikowane gatunki tworzyw konstruk-

cyjnych, wytwarzane na bazie pierwotnych 

i pochodzących od renomowanych europej-

skich dostawców poliamidów (PA6, PA66 oraz 

PA12), spełniają najbardziej rygorystyczne 

normy i  wymagania w  zakresie właściwości 

mechanicznych, termicznych oraz użytkowych 

i eksploatacyjnych.

W swojej ofercie firma posiada także toll 

compounding, czyli usługę w  formie outsour-

cingu polegającą na projektowaniu i  przetwa-

rzaniu niestandardowych surowców dla różnych 

producentów. Usługi compoundingu pozwalają 

przyszłym przetwórcom tych materiałów spełnić 

zakładane w projekcie standardy jakości i obniżyć 

koszty związane z produkcją na zamówienie. 

Polimarky to producent szerokiej gamy modyfi-

kowanych tworzyw sztucznych przeznaczonych 

do wytłaczania i formowania wtryskowego. Idea 

„smart compounding” wyznacza nowe kierunki 

badań i  rozwoju firmy. Firma oferuje szeroką 

gamę polimerów termoplastycznych otrzymywa-

nych metodą compoundingu. Wśród tworzyw 

modyfikowanych można wyróżnić grupy:

– RESTRAMID B i RESTRAMID A  – bazami 

polimerowymi są PA6 (typ B) i PA6.6 (typ A),

– RESTREN ABS – bazujący na ABS,

– RESCARB – bazą jest poliwęglan (PC),

– RESFORM POM – bazą polimerową jest POM,

– RESBLEND – grupa produktów obejmująca 

kompozycje z  różnych typów polimerów 

bazowych,

– RESARON – kompozycja zawierająca PA6.6 

i PPA w celu otrzymania materiału o wysokiej 

sztywności i wytrzymałości mechanicznej.

Firma MBC Products realizuje zlecenia na 

produkcję modyfikowanych tworzyw sztucz-

nych. Złożony proces compoundingu dzieli na 

etapy. W pierwszym etapie ustalane są pożą-

dane parametry techniczne tworzywa i dobie-

rane odpowiednie składniki. Drugi etap to przy-

gotowywanie partii próbnej, która jest badana 

pod względem zgodności z projektem. Ostatni 

etap to przygotowanie partii zgodnie z zamó-

wieniem i ponowna kontrola jakości wyrobu. 

W zależności od zlecenia klienta compounding 

może być oparty o granulaty bądź regranulaty 

pochodzące z recyklingu.

Od 2019  r. Grupa Azoty posiada nową 

wytwórnie tworzyw modyfikowanych (compo-

undingu) o  mocy produkcyjnej 50  tys. ton 

rocznie. Partnerem biznesowym i  technolo-

gicznym projektu była niemiecka firma Akro 

Plastic GmbH. Poprzez modyfikację wytwa-

rzanego w  Tarnowie poliamidu oraz innych 

tworzyw dodatkami w postaci włókien szkla-

nych lub węglowych, uniepalniaczy i  innymi 

substancjami uszlachetniającymi nadają-

cymi im unikalne właściwości, otrzymywane 

materiały wykorzystywane są m.in. w branży 

motoryzacyjnej, przemyśle maszynowym, 

w budownictwie, elektronice i produkcji arty-

kułów gospodarstwa domowego.

Już niedługo firma Sumika Polymer Compo-

unds Europe (SPC EU) będzie wytwarzać 

compoundy w  Polsce. Do końca br. roku 

w  podpoznańskich Plewiskach postanie 

czwarty europejski zakład koncernu chemicz-

nego, wytwarzający mieszanki na bazie polipro-

pylenu wykorzystywane m.in. przez sektor 

motoryzacyjny. W  zakładzie, który zgodnie 

z założeniami rozpocznie produkcję w pierw-

szym kwartale 2022 roku, inwestycja zapewni 

japońskiej firmie dodatkowych 30 tys. ton zdol-

ności produkcyjnych dla grupy.

GRAFE Company w  wyniku compoun-

dingu zamienia tworzywa sztuczne w produkt 

high-tech i  stale rozwija innowacyjne funkcje, 

które są dopasowane do wymagań klientów. 

W swoim portfolio oferuje compoundy do folii 

bąbelkowej. Dzięki czemu wytrzymuje ona 

wszelkie obciążenia mechaniczne, klimatyczne 

i chemiczne oraz chroni wrażliwe powierzchnie 

i  elementy elektroniczne. Dodatkowo jest 

zgodna ze standardami motoryzacyjnymi, dzięki 

czemu folie można bez problemu stosować 

również do transportu części samochodowych 

za granicę. Oprócz tego GRAFE oferuje także 

compoundy PP oraz antystatyczne compoundy 

PP do kasków ochronnych i compoundy ABS. 

Dostępny jest również specjalny ABS z  krót-

kimi włóknami szklanymi do samodzielnego 

barwienia: COMPALEN ABS GF. Ten zaawan-

sowany technologicznie materiał ma neutralny 

kolor i dobre właściwości mechaniczne, jedno-

cześnie w pełni spełniając zarówno praktyczne, 

jak i estetyczne wymagania klientów. 

Resinex posiada szeroką gamę mieszanek 

tworzyw technicznych, począwszy od oryginal-

nych markowych surowców, poprzez mieszanki 

przemysłowe do tworzyw pochodzących z recy-

klingu, dostarczane przez spółkę macierzystą, 

Ravago, niezależnego compoundera w Europie, 

którego wydajność przekracza 450 kt. Mieszanki 

tworzyw oryginalnych są odpowiednie do zasto-

sowań o wysokich wymaganiach technicznych, 

produkowane z oryginalnych polimerów i wypeł-

niaczy dla uzyskania najlepszego efektu este-

tycznego i właściwości technicznych, w miej-

scach o stosunkowo niewielkiej tolerancji różnic 

w stosunku do specyfikacji. Mieszanki z recy-

klingu nadają się do produkcji elementów 

o  niższych wymaganiach technicznych, dla 

których najważniejszym czynnikiem jest cena. 

Wytwarzane są z  odpadów przemysłowych 

i konsumenckich i charakteryzują się szerszym 

zakresem tolerancji parametrów tworzywa. 

Natomiast mieszanki o  jakości przemysłowej 
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są materiałami przejściowymi pomiędzy mate-

riałami oryginalnymi a  tworzywami pochodzą-

cymi z  odzysku i  wykorzystywane są zazwy-

czaj do produkcji elementów, które wymagają 

wysokiej jakości i dobrych właściwości mecha-

nicznych, dla których wygląd nie jest warunkiem 

decydującym. Mieszanki o jakości przemysłowej 

wykorzystywane są w zastosowaniach w takich 

gałęziach przemysłu jak: motoryzacja, meblar-

stwo, produkcja narzędzi, produkty elektryczne 

i oświetleniowe itp. Mieszanki o  jakości prze-

mysłowej produkowane przez Ravago Group 

to gama mieszanek technicznych przezna-

czonych do zastosowań o wysokich wymaga-

niach technicznych. W ofercie można znależć 

materiały, takie jak Mablex PC/ABS) (orygi-

nalne i o jakości przemysłowej); Sicoflex ABS 

– oryginalne i o jakości przemysłowej; Sicoklar 

PC (oryginalne i o jakości przemysłowej); Sico-

stirolo PS (o  jakości przemysłowej); Mafill PP 

(o  jakości przemysłowej); Scolefin PP (orygi-

nalne); Ravamid PA (o jakości przemysłowej); 

Ravalene PE (o jakości przemysłowej).

Nowe compoundy na rynku
Firma SABIC wprowadziła do swojej oferty 

rozwiązań i  usług związanych z  obiegiem 

zamkniętym firmy TRUCIRCLE swoje pierwsze 

gatunki motoryzacyjne zawierające mate-

riały z recyklingu mechanicznego. Nowe mate-

riały to SABIC T2E-3320EH PP, wysokopłynny, 

niskoemisyjny polipropylen wypełniony talkiem; 

XENOY T2NX2500UV, niewypełniona, stabi-

lizowana promieniami UV mieszanka poli-

węglanu (PC) i  politereftalanu etylenu (PET); 

oraz XENOY  T2NX5230, mieszanka PC/PET 

z  wypełnieniem mineralnym. Wszystkie trzy 

materiały zawierają do 29% materiałów pocho-

dzących z  recyklingu i  oferują wysoką wydaj-

ność, podobną do dotychczas stosowa-

nych materiałów pierwotnych, dając klientom 

z  branży motoryzacyjnej nowe opcje, które 

mogą pomóc im osiągnąć cele w zakresie zrów-

noważonego rozwoju. XENOY T2NX2500UV 

zawiera 21% przetworzonego PET. Zapewnia 

wysoką odporność na temperaturę i uderzenia, 

stabilność wymiarową i  niski skurcz lakiero-

wanych zewnętrznych paneli nadwozia, spoj-

lerów, drzwiczek wlewu paliwa i  elementów 

wykończeniowych. Jest również stabilizowany 

na promieniowanie UV, co umożliwia poten-

cjalne zastosowanie w niepomalowanych apli-

kacjach. Według danych firmy SABIC materiał 

ten obniża współczynnik ocieplenia globalnego 

(GWP) o 11%, a skumulowane zapotrzebowanie 

na energię (CED) o 12% w porównaniu z mate-

riałem pierwotnym. SABIC XENOY T2NX5230 

zawiera 16% wzmocnienia mineralnego 

i  29% przetworzonego PET. Podobnie jak 

XENOY  T2NX2500UV, zapewnia właściwości, 

które czynią z niej potencjalne rozwiązanie dla 

lakierowanych paneli nadwozia, wykończenia 

i innych komponentów. Wzmocnienie produktu 

zapewnia wyższą sztywność i  niższy współ-

czynnik liniowej rozszerzalności cieplnej (CLTE) 

w porównaniu z XENOY T2NX2500UV, co czyni 

XENOY T2NX5230 dobrym kandydatem na 

spojlery dachowe i wykończenia zewnętrzne. 

KRAIBURG TPE wprowadził do swojego 

portfolio nową serię compoundów. Seria  

THERMOLAST K to szeroka gama produktów 

TPE i niestandardowych rozwiązań dla różnych 

branż, jest przeznaczona do stosowania w urzą-

dzeniach higieny osobistej, takich jak golarki 

i  maszynki do golenia, zapewniając konsu-

mentom trwałość, higienę i uczucie miękkiego 

dotyku. Mieszanki TPE są zgodne z  różnymi 

przepisami dotyczącymi kontaktu z  żywno-

ścią. Wybrane mieszanki THERMOLAST K 

charakteryzują się również szerokim zakresem 

twardości, co pozwala na większą elastycz-

ność w  zakresie innowacyjnych projektów 

i produkcji maszynek do golenia i golarek elek-

trycznych. KRAIBURG  TPE oferuje również 

compoundy bezhalogenowe. Niektóre z ofero-

wanych compoundów mogą być poddawane 

recyklingowi w  trakcie procesu. Dzięki recy-

klingowi seria mieszanek jest zrównoważoną 

alternatywą, ponieważ ścinki i  odpady mogą 

wrócić do produktu, co pozwala na opłacalną 

produkcję. Seria THERMOLAST K FC/AP firmy 

KRAIBURG  TPE spełnia wymagania w  zasto-

sowaniach codziennego użytku. Ma wysoką 

przyczepność do PP i może być przetwarzana 

poprzez formowanie wtryskowe. Dostępna jest 

w dwóch kolorach: naturalnym i półprzezroczy-

stym, ale może być barwiona, co pozwala na 

tworzenie różnorodnych wzorów. Ze względu na 

swoją nieprzywierającą powierzchnię jest szeroko 

stosowana w  maszynkach do golenia i  golar-

kach do zastosowań związanych z uchwytem, 

uszczelkami, miękkimi w dotyku powierzchniami, 

a  także elementami funkcjonalnymi i  projekto-

wymi. Kolejnym nowymi compoundami ofero-

wanymi przez firmę jest seria THERMOLAST K 

FC/AD1/PS, której to mieszanki charaktery-

zują się wysoką przyczepnością do polarnych 

termoplastów, takich jak ABS, PC, PC/ABS 

i  PS. Jest dostępna w  kolorze naturalnym 

i  również może być barwiona. Ponieważ seria  

FC/AD1/PS zapewnia miękkość i aksamitność 

w dotyku, nadaje się do nakładania na uszczelki, 

uchwyty, elementy funkcjonalne i  projektowe, 

a także aplikacje miękkie w dotyku, takie jak przy-

ciski i pokrętła do golarek elektrycznych. 

Firma Bio-Fed z Kolonii opracowała biocom-

poundy typu M·Vera GP4001, GP4003 

i  GP4005 na opakowania sztywne, które są 

łatwe do wytłaczania. Dzięki jednolitemu profi-

lowi grubości ścianki można je również dobrze 

przetwarzać w procesie głębokiego tłoczenia, 

a  ich właściwości mechaniczne są porówny-

walne z konwencjonalnymi tworzywami sztucz-

nymi. W razie potrzeby biocompoundy z asor-

tymentu M·Vera można łączyć w  wielowar-

stwową strukturę w celu poprawy profilu właści-

wości w zakresie mechaniki, optyki lub funkcji 

barierowej. Pierwsze testy wykazały, że M·Vera 

GP4001 nadaje się m.in. na głęboko tłoczone 

kapsułki kawy. Ponieważ materiał do grubości 

ścianki 1,1 mm posiada certyfikat OK compost 

INDUSTRIAL (EN 13432) wydany przez TÜV 

Austria Belgium, a  poza tym jest wykonany  

w ok.  70% z  surowców odnawialnych, może 

przyczynić się do redukcji śladu węglowego. �
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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
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DRP Group – dołącz do grona 
nowoczesnych firm chcących 
poznać wartość doświadczenia 

– Od wielu lat nasza działalność polega na zaopatrywaniu zakładów 

w  surowce do produkcji wyrobów z  tworzyw sztucznych. Gama 

naszych produktów jest bardzo szeroka i oparta w głównej mierze na 

wtórnych matrycach polimerowych. Jesteśmy podmiotem znanym od 

lat na rynku jako firma zajmująca się compoundingiem termoplastów, 

ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw konstrukcyjnych, posiada-

jąca od lat wdrożony i certyfikowany system zapewnienia jakości wg 

wymagań normy ISO 9001 – mówi Przemysław Miśkiewicz, właści-

ciel DRP Group.

Strategicznym celem działalności spółki jest rozwój oferty produktowej 

materiałów o dużej konkurencyjności, cieszącej się uznaniem branży 

przetwórczej. Do zadań inżynierów DRP Group należy więc projekto-

wanie i wprowadzanie na rynek produktów o cechach i właściwościach, 

które znajdują zastosowanie w ściśle określonych aplikacjach. 

Aby otrzymać nowy produkt...
Tworzenie nowego produktu to wieloetapowy proces. Po przepro-

wadzeniu analizy wymagań klienta przeprowadza się przegląd dostęp-

nych na rynku materiałów aplikujących do wybranego projektu. Celem 

takiej analizy wstępnej jest zgromadzenie informacji na temat doboru 

surowców, dodatków, formulacji oraz technologii przetwórczej, w tym 

wymaganych zasobów sprzętowych. 

– Pełna analiza rynku pozwala nam na wybór odpowiedniego źródła 

zaopatrzenia, ustalenie warunków handlowych i  warunków dostawy 

wszystkich składowych procesu. Nad stałą kontrolą surowców czuwa 

dział jakości we  współpracy z  laboratorium. Dopiero po spełnieniu 

wymaganych kryteriów surowce zakwalifikowane zostają do produkcji – 

wyjaśnia Przemysław Miśkiewicz. 

Kolejnym krokiem są badania laboratoryjne pozwalające na spraw-

dzenie teoretycznych założeń i wyników produkcji testowej. Umoż-

liwiają wyeliminowanie błędów konstrukcyjnych (projektowych) oraz 

dają możliwość sprawdzenia zachowania się wyrobu w docelowych 

warunkach. Bywa, że wyniki badań wskazują na konieczność wpro-

wadzenia korekt w recepturze. Badania prowadzone są do momentu 

całkowitej zgodności założeń projektowych ze stanem osiągniętego 

wyniku produkcji. 

– Tak przygotowany materiał trafia do naszych klientów celem wery-

fikacji i walidacji w warunkach produkcji gotowych wyrobów. Dopiero 

ich ostateczna akceptacja umożliwia uruchomienie produkcji przemy-

słowej. Taka forma postępowania daje naszym klientom gwarancję, 

że  otrzymują produkt finalny najwyższej jakości, o  parametrach 

idealnie dostosowanych do ich potrzeb. Potwierdzeniem powyższego 

jest sporządzone do  każdej dostawy świadectwo kontroli zgodne 

z normą DIN EN 10204 – 3.1 – mówi Przemysław Miśkiewicz. 

DRP Group jest jednym z liderów rynku recyklingu oraz compoundingu w Polsce, zajmując się w głównej mierze 
produkcją modyfikowanych gatunków tworzyw, na bazie surowców pierwotnych i wtórnych (m.in.: ABS, PA, PBT, 
PC, PE, POM, PP, PS, SAN). Produkowane przez firmę materiały wykorzystywane są z powodzeniem w wielu gałę-
ziach przemysłu m.in. w motoryzacji, elektrotechnice, branży AGD, przemyśle meblowym, rolnictwie i ogrodnic-
twie, budownictwie, przemyśle opakowaniowym oraz obuwniczym.
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Własna linia produktowa OMI
Dodatkowo, niezależnie od codziennych realizowanych indywidu-

alnie projektów DRP Group stworzyło własną autorską linię produk-

tową tworzyw OMI. Była to naturalna odpowiedź na zmieniające się 

trendy rynkowe oraz bieżącą analizę potrzeb branży PTS. Składają się 

na nią najwyższej jakości produkty – compoundy jako jedne z najbar-

dziej zaawansowanych grup produktowych obecnych w ofercie DRP 

Group. Wspominane produkty występują w dwóch wariantach – wersji 

Premium oraz wersji EKO dzięki czemu potrafią zadowolić zarówno 

klientów poszukujących najwyższej jakości, tych oczekujących 

korzystnej relacji ceny do  jakości i  jednocześnie  tych poszukujących 

specjalnych świadectw pochodzenia. Konsekwentnie rozbudowywana 

oferta znajduje coraz szersze zastosowanie w wielu branżach przetwór-

stwa tworzyw sztucznych.

– Dzięki posiadanemu nowoczesnemu, rozbudowanemu i zróżnico-

wanemu parkowi maszynowemu, gwarantujemy nie  tylko możliwość 

dozowania komponentów z dokładnością do 0,1%, ale również opty-

malny poziom dyspersji użytych dodatków i środków pomocniczych, 

ale oferujemy również szeroką gamę przetwarzanych grup polimero-

wych w dużych ilościach wolumenu produkcyjnego – wyjaśnia Przemy-

sław Miśkiewicz. 

Ponieważ jakość i stabilność produktów oraz odpowiedzialne podej-

ście do środowiska mają decydujące znaczenie w firmie, DRP Group 

wykorzystuje w produkcji materiały wtórne. Jakość produktów na tej 

bazie jest porównywalna z tworzywami oryginalnymi, a ich decydującą 

zaletą jest konkurencyjna cena.

– W czasach niedoborów surowców ważnym jest, aby w pełni wyko-

rzystać potencjał istniejących już materiałów. Stąd też kilka lat temu naro-

dził się pomysł by proponować naszym klientom tworzywa produkowane 

w części lub w całości z materiałów pochodzących z recyklingu. Wyni-

kiem połączenia doświadczenia i odpowiedniego doboru składników 

mieszanki jest produkt o statusie „EKO” będący perfekcyjnym kompro-

misem, pomiędzy jego właściwościami a ceną. To rozwiązanie jest coraz 

częściej poszukiwane i wybierane przez przetwórców tworzyw sztucz-

nych różnych branż – mówi Przemysław Miśkiewicz.

Ecodesign
Ekoprojektowanie jest zagadnieniem, któremu poświęca się coraz 

więcej uwagi. Przedsiębiorca opracowując swój wyrób z góry określa, 

jakie surowce czy materiały pomocnicze zostaną użyte do jego 

produkcji. Decyzje projektanta polegają więc na wybraniu opcji najbar-

dziej ekologicznej, ale jednocześnie takiej, która spełnia w zadowala-

jącym stopniu wymagania techniczne, wytrzymałościowe oraz bezpie-

czeństwa. Dlatego projektowanie produktu jest z  punktu widzenia 

gospodarki o obiegu zamkniętym jednym z kluczowych etapów. Istotne 

jest więc zaprojektowania wyrobu tak, aby przy jego wytwarzaniu 

używać materiałów z  recyklingu, czego najważniejszym celem jest 

zapewnienie dłuższego cyklu życia tworzywa. 

Realizując swoją strategię rozwoju DRP Group konsekwentnie 

zwiększa poziom produkcji i rozszerza ofertę zarówno produktową jak 

i usługową. Obecnie w zakładzie produkcyjnym w Dąbrowie Górniczej 

wytwarzanych jest ponad 8 000 ton rocznie różnych mieszanek polime-

rowych w grupie tworzyw konstrukcyjnych. �
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Po oficjalnym przywitaniu gości przez Ursulę Steiner, prezes zarządu 

spółki Dopak, uczestnikom została przybliżona krótka historia 

rozwoju firmy. Zaprezentowano nowo powstałe oddziały, czyli nowo-

czesne technikum, laboratorium, prototypownię 3D. Głównym celem 

spotkania było nawiązanie współpracy związanej z transferem wiedzy 

z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw branży prze-

twórstwa tworzyw sztucznych. Centrum B+R to jeden z  bardzo 

ważnych i znaczących wydarzeń w historii spółki Dopak, które kształ-

tują wizję i  kierunek rozwoju przedsiębiorstwa. Tuż obok głównych 

nurtów działalności firmy, takich jak kompleksowe realizacje oparte na 

rozwiązaniach know-how, czy automatyzacja i  cyfryzacja procesów 

technologicznych i produkcyjnych Industry 4.0, pojawia się zupełnie 

nowy obszar - centrum szkoleniowe - będące połączeniem technicznej 

wiedzy i specjalistycznej bazy sprzętowej. 

Niemiecka delegacja z wizytą
w Centrum B+R firmy Dopak

15 października br. odbyło się pierwsze oficjalne spo-
tkanie w  nowej siedzibie firmy Dopak. Zarząd spółki 
Dopak, jak i  jej pracownicy, mieli zaszczyt gościć nie-
miecką delegację uczestniczącą w  XIV Polsko-Sak-
sońskim Forum Biznesu 2021 oraz grono znakomi-
tych osobowości ze środowiska naukowego. W spo-
tkaniu uczestniczyły wiodące autorytety z  polskiego 
świata nauki. Swoją obecnością wydarzenie uświetnił  
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Prof. h. c. Dr. h. c. Prof. Lothar 
Kroll z TU Chemnitz wraz z panem Tomaszem Osiec-
kim, prof. dr hab. inż. Edward Chlebus z  Politechniki 
Wrocławskiej, dr hab. inż. Anna Król z Politechniki Opol-
skiej, dr hab. inż. Marek Jałbrzykowski prof. Politechniki 
Białostockiej oraz prof. dr hab. inż. Marek Bieliński wraz 
z  dr hab. inż. Dariuszem Sykuterą prof. nadzw. UTP 
z Politechniki Bydgoskiej. 
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Dopak Sp. z o.o.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 5a, 52-407 Wrocław
tel.: (71) 35 84 000
e-mail: dopak@dopak.pl, www.dopak.pl

Artykuł sponsorowany

Technikum
Technikum firmy Dopak, to park maszynowy składający się 

z  7  zaawansowanych linii automatycznych, wyposażonych w  tech-

nologie high-tech np. FiberForm, MuCell, formowanie PEEK i PEAK. 

Ten zharmonizowany w  działaniu zestaw maszyn i  urządzeń umoż-

liwiających realizację procesów technologicznych został przezna-

czony do wytwarzania pilotażowych i testowych wyrobów końcowych 

dla klientów. Synergią specjalistycznej wiedzy oraz nowoczesnego 

parku maszynowego i  aparatury naukowo-badawczej jest funkcjo-

nalne miejsce, w którym realizowany jest program szkoleniowy obej-

mujący elementy teorii, praktyki oraz badań. Prowadzone kursy to 

praktyczne instrukcje dotyczące optymalizacji procesu przetwórstwa 

tworzyw sztucznych, przygotowania tworzyw do przetwarzania, usta-

wienia parametrów wtrysku, a także badań wyrobów gotowych. Szko-

lenia organizowane w nowej siedzibie skierowane są zarówno dla prze-

twórców, jak i technologów, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę, 

zdobyć praktyczne umiejętności czy wyeliminować czynniki powodu-

jące, np. wady wyprasek. Intencją spółki Dopak jest stworzenie komfor-

towych warunków do szkoleń w szerokim zakresie, dlatego centrum 

szkoleniowe może być również udostępniane firmom zewnętrznym 

realizującym projekty w ramach programów start-up.

Wiedza i współpraca 
Firma dużą wagę przykłada do postępu technologii w branży prze-

twórstwa tworzyw sztucznych, a współpracując z producentem wtry-

skarek firmą KraussMaffei ma możliwość dzielenia się nowościami 

technologicznymi, pomocy w opracowaniu technologii wytwarzania, 

w doborze parametrów technologicznych, w osiągnięciu maksymalnej 

wydajności procesu oraz zapewnieniu najwyższej jakości wyrobów. 

Firma Dopak serdecznie zaprasza do współpracy. �
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Barwa to długość światła, rejestrowana 

przez czopki znajdujące się w siatkówce 

ludzkiego oka. Oczy postrzegają zaledwie 

mały wycinek całego spektrum elektromagne-

tycznego, który zwie się światłem widzialnym. 

Jego najkrótsze fale, jakie przeciętny człowiek 

może spostrzec, o  długości około 400  nm, 

odpowiadają kolorowi fioletowemu, natomiast 

najdłuższe fale rejestrowane przez przeciętnego 

obserwatora w  okolicach 700  nm odpowia-

dają czerwieni. Światło padające na przedmiot 

zostaje częściowo pochłonięte, a  częściowo 

odbite. Odbita zostaje fala elektromagnetyczna 

o konkretnej długości, która wywołuje wrażenie 

określonego koloru. Z tego względu narzędziem 

pomiarowym może być zmysł wzroku. Tylko, 

że prawda jest taka, że   ludzkie oko nie radzi 

sobie zbyt dobrze z kolorami. Barwa może się 

również różnić w zależności od rodzaju światła, 

a także badanej próbki, z tego względu analiza 

sensoryczna zawsze jest obarczona ryzykiem 

błędu. Barwę można jednak mierzyć i opisywać 

za pomocą matematycznych wzorów i liczb. Do 

wykonania profesjonalnego pomiaru tego para-

metru służą specjalne urządzenia zwane spek-

trofotometrami, kolorymetrami.

Podstawowa wiedza o pomiarze barwy jest 

niezbędna do prawidłowej interpretacji wyników. 

Wygląd zewnętrzny tworzywa jest czasem 

silnie związany z jego charakterem. Można na 

tej podstawie ograniczyć rozpoznanie tylko 

do kilku tworzyw. Szczególną uwagę należy 

zwracać na powierzchnię, tzn. czy jest ona 

błyszcząca, matowa, tłusta czy porowata. 

Bardzo ważną rolę odgrywa też w tym przy-

padku sztywność tworzywa i  jego barwa 

(przezroczysta, przeświecająca, kolor jasny 

czy ciemny). Dodatkowo pozwala uniknąć 

wielu problemów na linii producent-odbiorca. 

Spektrofotometry, 
kolorymetry, komory świetlne

Przyrząd do pomiaru barwy stał się bardzo 

popularny, kiedy okazało się, że umoż-

liwia określenie koloru badanej substancji 

w  dokładny sposób, czyli za pomocą cyfr. 

Dużą zaletą spektrofotometru jest szybkość 

analizy i prostota przygotowania próbki. Dzia-

łanie spektrofotometru polega na pomiarze, 

jaka ilość światła przepuszczonego przez 

próbkę została przez nią zaabsorbowana. 

Zarządzanie kolorem jest ważne w przemy-

słowej produkcji wielu produktów, np. farb, 

tynków i  innych materiałów budowlanych, 

lakierów i  części samochodowych, wyrobów 

z  tworzyw sztucznych, tekstyliów, a  nawet 

żywności. Ocena koloru najczęściej wymaga 

stosowania precyzyjnych urządzeń pomiaro-

wych, zdolnych rozróżnić subtelne odcienie 

barw dokładniej niż ludzkie oko. Spektrofoto-

metr mierzy natężenie światła w funkcji długości 

fali. Mierząc widmo światła odbitego pozwala na 

dokładniejsze określenie koloru obiektu niż przy 

pomocy kolorymetru z użyciem trzech czujników 

(czerwony, zielony, niebieski). Spektrofotometry 

i kolorymetry są powszechnie stosowane w dzia-

łach kontroli jakości i rozwoju zakładów produk-

cyjnych. Spektrofotometry laboratoryjne są 

wykorzystywane w pracy laboratoryjnej, podczas 

gdy modele przenośne znajdują zastosowanie 

w  testach terenowych i  pomiarach. Obecnie 

spektrofotometry wykorzystywane są w niemal 

każdym przedsiębiorstwie przemysłowym, gdzie 

potrzebny jest dokładny monitoring i  analiza 

różnic pomiędzy kolorami. Zastępują one w dzia-

łach kontroli jakości wszystkie dotychczasowe 

metody pomiaru kolorów.  Dzięki tym urządze-

niom możliwy jest monitoring różnic występują-

cych dla poszczególnych próbek pochodzących 

z różnych partii produkcyjnych. 

Oceny koloru można dokonać w porównaniu 

do określonej palety barw, opisanej za pomocą 

wartości liczbowych. Kolorymetr pozwala 

określić różnice pomiędzy wzorcem a badaną 

PRZYRZĄDY DO POMIARU KOLORU I BARWY

Mierzą to, co dla oczu niemierzalne

Kolory odgrywają dużą rolę w wielu branżach. Mają wpływ między innymi na decyzje zakupowe konsumen-
tów. Ludzki wzrok posiada wyjątkową umiejętność rozróżniania milionów kolorów, lecz niezależnie od tego, czy 
wyznaje się pogląd naukowy, czy wierzy, że oczy to drogocenny dar, to w kontekście historycznym określanie 
barw w sposób absolutny i precyzyjny nie było kwestią życia i śmierci. Nasze oczy po prostu nie nabyły umiejęt-
ności ilościowego określania barw i ich odmian. Dlatego też tylko obiektywne urządzenia dokonujące spójnych 
pomiarów mogą umożliwić wyraźne określanie parametrów wymaganych barw. W końcu nie można kontrolować 
tego, czego nie się nie zmierzy. 

� Marta Lenartowicz-Klik �
� Sieć Badawcza Łukasiewicz �
� Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Odział Farb i Tworzyw w Gliwicach �
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próbką, na podstawie pomiarów różnicy 

odcienia, jasności i  nasycenia. Kolorymetr 

nadaje się do określania podstawowych różnic 

pomiędzy badaną próbką a wzorcem i najlepiej 

sprawdza się w przypadku gładkich, jednolitych 

powierzchni. W  przypadku próbek, których 

struktura nie jest jednolita lepiej sprawdzi się 

spektrofotometr. Nieco inaczej oceniany jest 

kolor próbek suchych i ciał stałych, dla których 

dokonuje się pomiaru światła odbitego, a nie 

przechodzącego. Metoda ta, wykorzystywana 

powszechnie m.in. przez producentów farb 

i lakierów. Ciecze i materiały kryjące znacząco 

różnią się między sobą. Z tego względu skale 

oceny barwy ich próbek będą inne dla przej-

rzystych, klarownych cieczy, a inne dla powłok 

i substancji kryjących.

Spektrofotometry mają większe możli-

wości zastosowania, a ich precyzja wykracza 

poza możliwości ludzkiego oka. W tym przy-

padku możliwe jest określenie barw w zakresie 

widma światła widzialnego, a także nadfioletu. 

Dzięki temu urządzeniu możliwe jest wykrycie 

różnic kolorystycznych niewykrywalnych przez 

kolorymetr.

Komory świetlne są wykorzystywane do 

wizualnej oceny barw. Wiadomym jest, że to, 

jak widzi się kolor jest zależne między innymi 

od źródła światła. Umieszczając przedmiot 

w komorze świetlnej istnieje możliwość zmiany 

źródła światła, a  tym samy oceny i dopaso-

wania barwy do przedmiotu, aby prezentował 

się jak najlepiej. Komora jest więc szeroko 

stosowana do grafiki artystycznej, zdjęć, 

w poligrafii, a także przy produkcji materiałów 

tekstylnych, tworzyw sztucznych, w przemyśle 

motoryzacyjnym i ceramicznym.

Co na rynku?
Spektrofotometry  

serii CM-36dG Konica Minolta
Firma Konica Minolta wprowadziła na rynek 

nową serię spektrofotometrów stacjonarnych 

CM-36dG, w tym modele CM-36dG o usta-

wieniu poziomym i CM-36dGV o ustawieniu 

pionowym umożliwiające jednoczesny pomiar 

barwy i połysku, a także podstawowy model 

CM-36d do pomiaru barwy w świetle odbitym.

CM-36dG, CM-36dGV i  CM-36d to 

modele będące następcami spektrofotome-

trów stacjonarnych CM-3600A i CM-3610A, 

które były szeroko stosowane przez 

dostawców materiałów w branży motoryza-

cyjnej oraz sprzętu komputerowego. Prze-

znaczone są głównie do aplikacji zwią-

zanych z  doborem barwy oraz kontrolą 

jakości u dostawców farb, tworzyw sztucz-

nych, tekstyliów, i  innych podobnych mate-

riałów, gdzie jednoczesny pomiar barwy 

i  połysku  zwiększa efektywność procesów 

kontroli, a  wysoka dokładność pomiaru 

umożliwia kontrolę jakości. Dodatkowo urzą-

dzenia są wyposażone w  unikalną funkcję 

WAA, która kompensuje niewielkie przesu-

nięcia mierzonych wartości spowodowane 

zmianami temperatury otoczenia itp. w celu 

zapewnienia wysokiej stabilności i niezawod-

ności. Poprawiona została także użytecz-

ność operacji pomiarowych, co przekłada się 

na podniesienie wydajności operatora.

Bezdotykowy spektrofotometr 
X-Rite MetaVue VS3200

Spektrofotometr X-Rite MetaVue VS3200 to 

wysokiej klasy laboratoryjny spektrofotometr 
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z  optyką 45/0, który potrafi mierzyć barwę 

oraz połysk bez fizycznego kontaktu z próbką.

Posiada możl iwość wykonywania 

pomiarów wzorców oraz próbek bezdoty-

kowo, bez fizycznego kontaktu z mierzonym 

elementem. Dzięki temu tak kłopotliwe 

podczas pomiarów substancje, jak farby, 

pudry, pasty oraz płyny mogą być mierzone 

bez narażania urządzenia pomiarowego na 

zabrudzenie lub, w  ekstremalnych przy-

padkach, na uszkodzenie. X-Rite MetaVue 

VS3200 bez problemu mierzy rownież barwy 

z tworzyw sztucznych, tkanin, kosmetyków, 

porcelany, drewna oraz z żywności.

Wystarczy umieścić mierzony element 

w odpowiedniej odległości od optyki pomia-

rowej a X-Rite MetaVue VS3200 bezbłędnie 

odczyta mierzoną barwę.

Spektrofotometr X-Rite MetaVue VS3200 

posiada zmienną szczelinę pomiarową 

o wielkości od 2 mm do 12 mm z możliwo-

ścią wyboru miejsca pomiaru, umożliwia-

jące wykonywanie pomiarów elementów 

o  różnej wielkości, niejednorodnej fakturze 

oraz rożnorodnym kształcie (3D). Wykony-

wanie pomiarów ułatwia specjalny celownik 

wyświetlany na powierzchni mierzonego 

elementu.

Urządzenie jest sterowane z poziomu opro-

gramowania do kontroli jakości X-Rite iQC lub 

z  poziomu oprogramowania do recepturo-

wania X-Rite iMatch. Wykonywanie pomiarów 

wspomagane jest szeroką gamą opcjonalnych 

przystawek, kuwet oraz statywów, podwyż-

szających komfort pracy oraz powtarzalność 

pomiarów.

Spektrofotometr MetaVue VS3200 jest 

szczególnie polecane do działów kontroli 

jakości i  laboratoriów producentów farb 

i  lakierów, firm kosmetycznych oraz produ-

centów chemii budowlanej (tynki wapienno-

cementowe, tynki żywiczne, fugi, kleje, masy 

szpachlowe, masy bitumiczne, posadzki).

Lightblades: nowa koncepcja 
spektrofotometru od CRAIC 
Technologies

CRAIC Technologies wprowadził Light-

blades, nową linię spektrofotometrów 

UV-VIS-NIR. Nowa koncepcja została zapro-

jektowana specjalnie dla mikrospektro-

skopii. W związku z tym posiadają detektory 

o wysokiej czułości, wysokiej rozdzielczości 

widmowej i  elastycznej konstrukcji. Dzięki 

konstrukcji półprzewodnikowej i  nowator-

skiej ścieżce optycznej zoptymalizowanej pod 

kątem niskiego poziomu światła, spektrofo-

tometry Lightblades są stosowane wyłącznie 

w mikrospektrofotometrach CRAIC Techno-

logies. Dzięki szerokiemu zakresowi spektral-

nemu od 200 do 2500 nm, wysokiej czułości, 

dużym zakresom dynamicznym, długotermi-

nowej stabilności i  elastyczności w  projek-

towaniu, klienci mogą teraz dostosować 

mikrospektrometr do swoich szczególnych 

wymagań. Lightblades można odpowiednio 

skonfigurować, aby wykonywał szeroki 

zakres pomiarów: widm UV, widzialnych, NIR, 

widm Ramana, fotoluminescencji i  innych. 

Wysoka wydajność urządzenia przekłada się 

na najwyższej jakości absorbancję, współ-

czynnik odbicia, emisję i  widma Ramana 

w  zakresie ultrafioletu, światła widzialnego 

i  bliskiej podczerwieni. Konstrukcja całko-

wicie półprzewodnikowa zapewnia niezawod-

ność i trwałość, a zaawansowana elektronika 

gwarantuje szybkość. 

Spektrofotometr SV-300
Spektrofotometry serii 3Color SV to połą-

czenie najwyższych standardów metrologicz-

nych oraz nowoczesnych trendów w wyko-

rzystaniu urządzeń elektronicznych. Pionowa 

konstrukcja sprawia, że przyrząd jest lekki 

i  łatwy w  użyciu do pomiaru nawet bardzo 

trudnych powierzchni. Model SV-300 jest 

dodatkowo wyposażony w  trzy wymienne 

szczeliny pomiarowe oraz kamerę podglądu 

próbki. Spektrofotometry serii 3Color SV 

obsługują 26 rodzajów źródeł światła, takich 

jak D65 / D50 / A / CWF itp. Mogą uzyskiwać 

wartości współczynnika odbicia, CIE-Lab, 

CIE-LCh, indeksy: biel, żółtość, nieprzezro-

czystość, siłę koloru i inne wskaźniki kolorów. 

Umieszczenie urządzenia na podstawie 

spowoduje automatyczne ładowanie i  kali-

brację instrumentu. Spektrofotometr współ-

pracuje z  oprogramowaniem Spectro Color 

QC. Oprogramowanie umożliwia komunikację 

spektrofotometru z komputerem poprzez port 

USB lub Bluetooth. Rozbudowana aplikacja 

do akwizycji danych pomiarowych pozwala 

na stałe i  bezpieczne zarządzanie bazą 

szablonów i próbek. 

Spektrofotometr AGERA
Jest to urządzenie do jednoczesnego 

pomiaru barwy i  połysku z  bardzo dużym 

otworem pomiarowy. Spektrofotometr wypro-

dukowany przez HunterLab jest odpowiedni 

do nieregularnych próbek takich jak tworzywa 

sztuczne, granulaty, proszki, tekstylia, 

żywność. Posiada fabrycznie skalibrowany 

filtr UV z opcją kalibracji przez użytkownika do 

określonego standardu fluorescencyjnego.

Agera zapewnia pomiar odbitego koloru, 

połysku oraz przechwytywania obrazu 

w jednym prostym pomiarze. Dwuwiązkowa, 

obwodowa geometria Agera 0°/45c°w połą-

czeniu ze zbalansowanym oświetleniem LED 

z kontrolą UV, zapewnia wysoką dokładność 

i  powtarzalność pomiaru koloru standardo-

wych i fluorescencyjnych próbek.

Wbudowany miernik połysku w  zakresie 

60 stopni zapewnia bardzo dokładne wyniki 

zgodnie z  międzynarodowymi standar-

dami. 5-megapikselowy aparat gwarantuje 

kontrolę prawidłowego pozycjonowanie próbki 

podczas przechwytywania i przechowywania 

obrazu w ramach zapisu danych.

Agera posiada nowoczesny interfejs użyt-

kownika, wbudowane oprogramowanie do 

kontroli jakości oraz najnowocześniejsze opcje 

zarządzania danymi, co zapewnia wyjątkową 

elastyczność, łatwość obsługi.

Spektro2guide Pro 45/0 od BYK
Spektrofotometr spektro2guide stanowi 

kolejny krok w ewolucji pomiaru koloru. Całko-

witą nowością jest przewidywanie stabilności 

kolorów poprzez pomiar jak fluorymetr przy 

monochromatycznym oświetleniu. Odpor-

ność na światło analizowana jest za pomocą 

autorskich obliczeń przewidujących zmianę 

koloru przy całkowitej różnicy koloru DE oraz 

deltach poszczególnych składników koloru 

DLABCH. Dzięki nowemu spektro2guide 

Pro 45/0 poprawiona została dokładność 

pomiaru głębokich czarnych kolorów. Pomiar 

koloru i połysku odbywa się w jednym czasie. 

Wbudowana została inteligentna stacja doku-

jąca z inteligentną automatyczną diagnostyką, 

która informuje, kiedy należy przeprowadzić 

kalibrację. Istnieje możliwość podglądu „na 

żywo” punktu pomiarowego dzięki zintegro-

wanej kamerze. Inteligentne, zaawansowane 

technologicznie oświetlenie LED zapewnia 
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stabilność krótko-, długoterminową i  tempe-

raturową. Spektro2guide Pro 45/0 to profe-

sjonalna analiza danych z  inteligentnym 

wykresem w połączeniu z transferem danych 

WiFi lub USB. W  celu rutynowej kontroli 

procesu dane są zapisywane w bazie danych 

i efektywnie analizowane za pomocą łatwego 

filtrowania i wykresów trendów.

Podsumowanie
Nasz świat jest wielobarwną paletą, 

a kolory stanowią wyróżnik współczesności 

i  są także niezmiernie istotnym elementem 

marketingowym. Jako środek wyrazu kolory 

posiadają olbrzymie znaczenie w  sprze-

daży. We  współczesnym przemyśle projek-

tanci uwalniają swoją kreatywność, intensyfi-

kując i podkreślając wygląd, wrażenia doty-

kowe, kształt i  smak właściwie wszystkich 

produktów poprzez zdecydowane wyko-

rzystanie kolorów i ich kombinacji. A żeby je 

porównać muszą być te barwy zmierzalne. 

Producenci dobrze wiedzą, że odpowiednio 

dobrane i  odtworzone kolory – stanowiące 

w oczach kupujących zaletę – mogą zwięk-

szyć sprzedaż ich artykułów. Duża złożoność 

– gdy produkty są montowane z  różnych 

części pochodzących od różnych dostawców 

i są wykonane z różnych materiałów wytwo-

rzonych za pomocą odmiennych technologii 

–  stanowi dodatkowe wyzwanie dla inży-

nierów ds.  jakości, którzy muszą szukać 

bardziej spójnych i  precyzyjnych środków 

ilościowego opisu barw w procesie produk-

cyjnym. Spektrofotometry, kolorymetry 

itp.  są powszechnie stosowane w  labora-

toriach kontroli jakości i  nie tylko. W ostat-

nich latach zapotrzebowanie i  oczekiwania 

względem harmonii kolorystycznej i dokład-

ności odwzorowania barw istotnie wzrosły, 

stając się jednym z głównych kryteriów jako-

ściowych w większości branż. Nie wystarcza 

już dokonywanie oceny, badania i  kontroli 

barw w sposób wyłącznie wizualny, ale także 

za pomocą urządzeń zaprojektowanych 

specjalnie do tych celów. �
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CM-36dG, CM-36dGV i  CM-36d to 

modele będące następcami spek-

trofotometrów stacjonarnych CM-3600A 

i CM-3610A, które były szeroko stosowane 

przez dostawców materiałów w  branży 

motoryzacyjnej oraz sprzętu komputero-

wego. Instrumenty te przeznaczone są 

głównie do aplikacji związanych z doborem 

barwy oraz kontrolą jakości u  dostawców 

farb, tworzyw sztucznych, tekstyliów, 

i innych podobnych materiałów, gdzie jedno-

czesny pomiar barwy i  połysku1 zwiększa 

efektywność procesów kontroli, a  wysoka 

dokładność pomiaru umożliwia doskonałą 

kontrolę jakości. 

Ponadto wszystkie urządzenia są wyposa-

żone w unikalną funkcję WAA, która kompen-

suje niewielkie przesunięcia mierzonych 

wartości spowodowane zmianami tempera-

tury otoczenia itp. w celu zapewnienia wyso-

kiej stabilności i niezawodności. W porównaniu 

z poprzednimi modelami znacznie poprawiona 

została także użyteczność operacji pomiaro-

wych, co przekłada się na podniesienie wydaj-

ności operatora.

Pandemia koronawirusa powoduje utrud-

nienia w podróżowaniu, a  jednocześnie ma 

miejsce postępująca globalizacja łańcuchów 

dostaw, cyfryzacja i wykorzystanie rozwiązań 

informatycznych w  obszarach produkcyj-

nych. Poprzez przekształcanie z dużą dokład-

nością informacji o barwie i połysku w dane 

cyfrowe, nowe urządzenia przyczynią się 

do cyfrowej transformacji produkcji, umoż-

liwiając kontrolę jakości bez konieczności 

korzystania z próbek docelowych lub kontroli 

wzrokowej wykonywanej przez wykwalifiko-

wanych pracowników.

Wartość, jaką zapewnia  
seria CM-36dG

1. Jednoczesny pomiar barwy i połysku 

usprawniający procesy kontroli

CM-36dG i  CM-36dGV to instrumenty 

typu „dwa w jednym”, mierzące jednocześnie 

barwę i połysk.

NOWE STACJONARNE SPEKTROFOTOMETRY SERII CM-36DG ZAPEWNIAJĄCE 
WYSOCE PRECYZYJNE ZARZĄDZANIE BARWĄ, W TYM DWA MODELE, KTÓRE 
OFERUJĄ JEDNOCZESNY POMIAR BARWY I POŁYSKU

Cyfrowa transformacja w ramach 
globalizacji łańcucha dostaw

Firma Konica Minolta wprowadziła na rynek nową serię spektrofotometrów stacjonarnych CM-36dG, w  tym 
modele CM-36dG o ustawieniu poziomym i CM-36dGV o ustawieniu pionowym umożliwiające jednoczesny 
pomiar barwy i połysku, a także podstawowy model CM-36d do pomiaru barwy w świetle odbitym.

Rys. 1 �  Stacjonarny spektrofotometr o bezkonkurencyjnej dokładności pomiaru barwy i połysku





66 � PlastNews 10’2021

� Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych �

Konica Minolta Sensing Europe B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław
tel.: (71) 734 52 11
 info.poland@seu.konicaminolta.eu, www.konicaminolta.eu

W procesach kontroli jakości, jednoczesny 

pomiar barwy (materiału) oraz połysku (parame-

trów powierzchni) pozwala na uzyskanie wyso-

kiej jakości oceny i poprawę efektywności pracy.

W przypadku dopasowywania barw, pomiar 

zarówno barwy (reflektancji widmowej), jak 

i połysku (parametrów powierzchni) poprawia 

jakość związanych z tym procesem obliczeń.

2. Wysoka dokładność pomiaru dla 

doskonałej kontroli jakości

Z uwagi na niezwykle małe różnice w warto-

ściach mierzonych przez różne instrumenty 

CM-36dG i CM-36dGV (bardzo wysoką zgod-

ność), przy ich stałym używaniu na wszyst-

kich etapach, od dostawców po produ-

centów wyrobów gotowych, można ocze-

kiwać wyższej wydajności procesu kontroli. 

Kolorymetryczna zgodność między instru-

mentami mieści się w  zakresie ΔE* ab 0,12 

(średnio 12 płytek BCRA), co jest wynikiem 

o  20% lepszym niż w  przypadku poprzed-

nich modeli, a  zgodność między instrumen-

tami w  zakresie połysku jest taka sama lub 

lepsza niż w przypadku instrumentów służą-

cych do pomiaru wyłącznie połysku. Pozwala 

to na bardziej efektywną pracę w  łańcuchu 

dostaw w przypadku stosowania wielu instru-

mentów lub stosowania instrumentów w kilku 

lokalizacjach. Ponadto, ze względu na bardzo 

małe różnice wartości mierzonych w stosunku 

do poprzednich modeli, możliwe jest wyko-

rzystanie w  takim samym zakresie danych 

uzyskanych wcześniej, co pozwala na ogra-

niczenie nakładów pracy przy zmianie modeli 

(głównie w odniesieniu do danych SCI2).

3. Funkcja kompensacji długości fali 

zapewniająca wysoką stabilność

Instrumenty serii CM-36dG posiadają 

funkcję WAA (analiza i regulacja długości fali)3 

która kompensuje niewielkie przesunięcia 

wartości pomiarowych spowodowane czynni-

kami zewnętrznymi, takimi jak zmiany tempe-

ratury otoczenia itp. Wraz z  coroczną kali-

bracją i konserwacją instrumentu, funkcja ta 

pomaga w  zminimalizowaniu problemów ze 

stabilnością działania.

4. Wysoka użyteczność podnosząca 

wydajność operatora

Instrumenty serii CM-36dG posiadają kilka 

funkcji, które pomagają zwiększyć wydajność 

pracowników.

– Funkcja podglądu próbki4 wykorzystuje 

wbudowaną kamerę, aby zapewnić pod-

gląd próbki z wnętrza kuli integrującej w celu 

dokładnego ustawienia obiektów podlegają-

cych pomiarowi.

– Panel statusu pokazuje stan pomiarów 

i  ustawienia warunków, co pozwala na 

redukcję błędu operatora, natomiast przy-

cisk pomiarowy pozwala operatorowi na 

wykonywanie pomiarów bez konieczności 

przechodzenia z powrotem do komputera, 

co podnosi efektywność pracy.

– Duża, zamykana na klucz komora transmisji 

otwiera się szeroko, umożliwiając pomiary 

nawet dużych arkuszy lub płyt bez koniecz-

ności obcinania próbki.

– Cztery obszary pomiarowe (trzy w  przy-

padku CM-36d) zapewniają elastyczność 

w  wyborze odpowiedniego obszaru na 

przedmiocie podlegającym pomiarowi.

Oferowane są trzy modele: CM-36dG 

o  ustawieniu poziomym i  pełnym zakresie 

funkcji, CM-36dGV o takich samych funkcjach 

jak CM-36dG, lecz o  ustawieniu pionowym 

ułatwiającym pomiary dla materiałów tekstyl-

nych lub arkuszy oraz CM-36d o podstawo-

wych funkcjach i niższej cenie. �

1 tylko CM-36dG/CM-36dGV

2 SCI: Dane obejmujące składową lustrzaną Metoda 

oświetlenia/podglądu, w której próbka jest oświetlana 

światłem rozproszonym, a mierzone światło zawiera 

światło odbite.

3 Wymagana jest licencja na funkcję WAA

4 Wymagane jest oprogramowanie takie jak Konica 

Minolta SpectraMagic NX w wersji 3.2 lub nowszej.

Rys. 2 �  Duża, rozsuwana komora pomiaru transmisji umożliwia łatwy pomiar próbek półprzezroczystych lub 
przezroczystych

Artykuł sponsorowany
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