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z kraju i ze świata

Pół miliona przyłbic dla
szpitali dzięki firmom
z branży tworzyw sztucznych
Akcja charytatywnej pomocy dla polskich placówek medycznych cały czas trwa. Do tej pory udało się wyprodukować i nieodpłatnie przekazać 470 tysięcy sztuk samych przyłbic ochronnych, a dodatkowo także innych produktów plastikowych, jak
kubki, miseczki, sztućce, folie, worki i inne materiały niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania szpitali i pracowników medycznych. Taka skala pomocy mówi sama za siebie.

L

iczba placówek, do których trafiła pomoc już tydzień
temu, przekroczyła setkę. W ramach akcji „Przyłbice
dla polskich szpitali”, prowadzonej przez Polski Związek
Przetwórców Tworzyw Sztucznych i inne firmy z branży,
pomoc otrzymały placówki medyczne położone m.in. w takich
miejscowościach, jak: Toruń, Krotoszyn, Wąbrzeźno, Grudziądz,
Bydgoszcz, Poznań, Warszawa, Gdynia, Słupsk, Tychy, Hajnówka, Inowrocław, Tczew, Rzeszów, Tarnobrzeg, Stalowa Wola,
Nowa Dęba, Nałęczów, Lublin, Jasło, Łódź, Pruszków, Raszyn,
Sandomierz, Wadowice, Gorlice, Kraków, Ostrołęka, Katowice
czy Tarnów.
– Akcja firm z naszej branży ma charakter masowy, zaś liczba
prawie pół miliona dostarczonych przyłbic robi ogromne wrażenie, sam Związek jest wymieniany wśród największych darczyńców w czasie pandemii koronawirusa. Chodzi o zdrowie nas
wszystkich, a używający naszych produktów lekarze i pielęgniarki
są obecnie najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo związane z COVID-19. Tym bardziej cieszymy się, że tworzywa, które
ostatnio były poddawane nieustannej krytyce, pokazują zalety
wynikające z ich stosowania. Bo tworzywa sztuczne mają służyć
nam wszystkim, a odpowiednio segregowane i przetwarzane nie
stanowią zagrożenia dla środowiska i ludzi – powiedział Robert
Szyman, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Przetwórców
Tworzyw Sztucznych.
PZPTS zrzesza obecnie ponad 60 firm z branży przetwórstwa
tworzyw sztucznych, a tym samym jest jedną z największych tego
typu organizacji w Polsce. Związek reprezentuje branżę wobec
administracji państwowej oraz jest głosem polskich przetwórców
w Brukseli, wiele uwagi i energii poświęcając tematyce poprawy
zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych. Promuje także dobrowolne inicjatywy branży w drodze do ograniczenia wpływu tworzyw sztucznych i ich odpadów na środowisko naturalne. PZPTS to ważny głos na arenie polskiej i międzynarodowej,
a dzięki podjętym przez władze związku inicjatywom, do dzisiaj
powstało wiele ważnych dokumentów, usprawniających prace
całej branży.
Dzisiaj tworzywa sztuczne są nam szczególnie potrzebne ze
względu na swoje cechy izolacyjne, zabezpieczające przed kontaktem z drobnoustrojami, w tym koronawirusem. Ma to szczególne znaczenie w przypadku lekarstw, środków higienicznych
czy żywności, która wyprodukowana z zachowaniem najwyższych
standardów higienicznych i mikrobiologicznych, a następnie
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szczelnie (często próżniowo) zamknięta w opakowaniu z tworzywa daje nam gwarancję bezpieczeństwa, a jednocześnie wydłuża
okres przydatności produktu do spożycia, ograniczając marnotrawstwo i konieczność częstszych zakupów.

PZPTS apeluje: NIE ŚMIEĆ PLASTIKIEM!
Odpady z tworzyw sztucznych powinny trafiać do
odpowiednich pojemników tak, by jak najwięcej z nich
można było poddawać recyklingowi i wykorzystać
ponownie jako surowce do produkcji.
#nieśmiećplastikiem

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 22 828 04 13
office@tworzywa.org.pl
www.pzpts.pl
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z kraju i ze świata

Robot FANUC wspiera pracę
bezkontaktowego centrum
testów na koronawirusa
W dobie pandemii wykonywanie badań diagnostycznych na wczesnym etapie ma znaczący wpływ na rozwój sytuacji epidemicznej. Masowe wykonywanie testów popierają zarówno eksperci medyczni, jak i wszyscy ludzie, którzy chcą dbać o bezpieczeństwo. Wychodząc naprzeciw potrzebom, niemiecka firma BoKa Automatisierung we współpracy z FANUC stworzyła mobilne
centrum CoDaBot, poszerzające możliwości przeprowadzenia testów na COVID-19. System, oparty o robota LR Mate 200iD,
może obsłużyć 500 próbek w ciągu doby.

M

łoda, bawarska firma BoKa Automatisierung powstała z myślą o tworzeniu praktycznych rozwiązań
dla przemysłu. Głównym celem jej konstruktorów
jest automatyzacja istniejących systemów, zapewniająca ekonomiczną produkcję różnorodnych dóbr. Obejmuje to
zarówno programowanie sterowników PLC, jak i wdrażanie robotów przemysłowych.
PROTOTYPOWE ROZWIĄZANIE NA MIARĘ POTRZEB
Wychodząc naprzeciw aktualnym wyzwaniom, firma zaprojektowała innowacyjne, bezkontaktowe rozwiązanie do walki z pandemią koronawirusa. Prototypowe centrum testowe pobiera i sortuje
próbki do testów, nie wymagając przy tym udziału człowieka.
W przypadku tego autorskiego rozwiązania odpowiedzialność
za cały proces spoczywa na barkach jednego z najszybszych robotów marki FANUC. Ten niewielki, mechaniczny pracownik, często spotykany w środowisku przemysłowym, precyzyjnie wykonuje powierzone zadanie tzw. pobierania i odkładania, chroniąc
personel medyczny przed ryzykiem infekcji.
W przypadku wdrożenia rozwiązania na szerszą skalę robot
jeszcze bardziej odciąży personel medyczny, a jednocześnie
znacznie poprawi komfort pacjentów zgłaszających się do szpitali lub przychodni, a także osób przebywających w domach opieki.
TECHNOLOGIA ZNACZNIE OGRANICZA RYZYKO INFEKCJI
W pełni zautomatyzowany system pobierania próbek działa
na zasadzie „drive through”, znanej chociażby z popularnych
restauracji typu fast-food. Osoba z podejrzeniem infekcji podjeżdża samochodem lub pieszo podchodzi do stacji testowej
w celu wykonania testu i postępuje zgodnie z instrukcją w formie
filmu wideo, która prowadzi ją przez cały proces, krok po kroku. Pierwszy etap to dezynfekcja rąk i skanowanie dokumentu,
potwierdzającego tożsamość. Warto dodać, że system umożliwia osobom z niego korzystającym wcześniejszą rejestrację
i logowanie się za pomocą unikalnego kodu, otrzymanego z wyprzedzeniem. Po zalogowaniu dane osobowe są przypisywane
do testowej fiolki, która jest opatrzona kodem kreskowym. Robot FANUC skanuje kod kreskowy, a następnie podaje osobie,
która przeprowadza test, pałeczkę do pobrania próbki, zgodnie
z wyświetlanymi wskazówkami. W ostatnim etapie robot odbiera
gotową próbkę i umieszcza ją w wybranej wcześniej fiolce, gdzie
czeka ona na transport do laboratorium.
4

Ponieważ większość operacji wykonuje robot, osoba nadzorująca może jednocześnie sprawować pieczę nad kilkoma stacjami testowymi. To istotnie zmniejsza obciążenie personelu
i nie nadwyręża zaplecza technicznego dedykowanych ośrodków,
przeprowadzających i badających testy.
SZYBKIE ROBOTY, DO POWTARZALNYCH ZADAŃ
Jedną z kluczowych zalet zautomatyzowanego systemu jest to,
że testy przeprowadzane są bardzo szybko.
Stacja testowa została zaprojektowana tak, by dwie osoby mogły korzystać z niej jednocześnie. Co oznacza, że oferuje możliwość pobrania około 500 próbek w ciągu każdej doby.
6-osiowy robot FANUC LR Mate 200iD/7L, o wydłużonym ramieniu i zasięgu 911 mm, działa w zamkniętej przestrzeni (tzw.
celi). W celu zaoszczędzenia miejsca, jednostka sterująca (tzw.
kontroler) została umieszczona pod stołem, na którym pracuje
robot. Jest on podwieszony do górnej pokrywy celi, dzięki czemu
miejsce na stole zajmują jedynie tacki, fiolki i próbki, którymi
robot operuje. Takie umiejscowienie robota pozwala mu pracować z obu stron stołu i obsługiwać dwa niezależne stanowiska
testowe.
– Będziemy bardzo dumni, jeśli nasz robot będzie miał szansę
przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności przeprowadzania testów na koronawirusa, służąc nam wszystkim,
w tym szczególnie wymagającym czasie – dodaje Ralf Winkelmann, dyrektor zarządzający FANUC Deutschland GmbH.
W czasie pandemii, trwającej już od kilku tygodni, personel
medyczny jest obarczony mnóstwem obowiązków, gdzie znaczną
część stanowią testy. W wielu placówkach to właśnie testy są
tzw. „wąskim gardłem” procesu diagnostyki i leczenia.
A roboty są gotowe do pomocy. Wydaje się to być szczególnie cenne w obliczu niepokojących opinii ekspertów i rosnących
obaw ludzi na całym świecie, dotyczących możliwości zaistnienia
kolejnej, jesiennej fali zachorowań na COVID-19.
Jeśli prototyp zaprojektowany przez BoKa Automatisierung się
sprawdzi i zostanie zaakceptowany przez środowisko medyczne,
bezkontaktowe, szybkie testy na koronawirusa mogą niebawem
wejść do powszechnego użytku.

www.fanuc.pl
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Zawory do masek Oldrati,
produkowane
na wtryskarkach Wi-Ba
Oldrati z siedzibą w Villongo we Włoszech wykorzystuje swoje doświadczenie w produkcji masek do nurkowania do walki
z COVID-19. Firma od kilku tygodni produkuje wysokiej jakości maski oddechowe do stosowania w szpitalach. Zawory do masek są produkowane przy użyciu wtryskarki EcoPower 180 COMBIMOULD firmy Wittmann Battenfeld.

G

rupa Oldrati została założona w 1964 r. w Villongo
we Włoszech przez p. Vanni, Firma specjalizuje się
w produkcji wyrobów gumowych, silikonowych i termoplastycznych, jedno- i wielokomponentowych wykonywanych w technologii wtrysku. Dzięki spółce Silital Europe,
przejętej w 2007 r., będącej jednym z najważniejszych włoskich
producentów płynnego silikonu i stałych silikonów, firma znacznie zwiększyła swoją zdolność w zakresie przetwórstwa silikonu.
Zakres usług Oldrati rozciąga się od opracowywania i produkcji
materiałów, przez tworzenie narzędzi, rozwój i produkcję gotowych produktów, aż po pakowanie i logistykę.
Grupa Oldrati do produkcji swoich produktów wykorzystuje
wtryskarki o sile zwarcia od 350 do 40 000 kN. Wittmann Battenfeld dostarcza swe wtryskarki do firmy Oldrati i Silital od roku
2015 roku. W tym czasie do Oldrati Group dostarczono 30 maszyn o sile zwarcia od 350 do 3000 kN, z których większość to
maszyny serwohydrauliczne SmartPower i całkowicie elektryczne
serie EcoPower. Pięć kolejnych dodatkowych z serii SmartPower
zostanie zainstalowanych w Silital w maju i czerwcu br.
W maszynach Wittmann Battenfeld Oldrati docenia nie tylko
ich efektywność energetyczną, ale także wysoką precyzję i powtarzalność, a także łatwość obsługi.
Gama produktów Oldrati Group koncentruje się na uszczelkach gumowych do szerokiego zakresu zastosowań. Ponadto
Oldrati produkuje również filtry dla przemysłu motoryzacyjnego,
profile okienne i drzwiowe, części plastikowe do artykułów gospodarstwa domowego, uchwyty do paneli słonecznych, produkty dla sektora medycznego, takie jak inhalatory dla małych dzieci
lub produkty dla rekreacji i sportu.
Oprócz różnego rodzaju płetw i okularów firma produkuje również maski na całą twarz, przeznaczone do pływania i nurkowania. Dzięki innowacyjnej konstrukcji maska firmy Oldrati, która
została stworzona dla branży rekreacyjnej, stała się produktem
technologii medycznej. Maska stała się produktem, który ratuje

życie w obecnym kryzysie COVID-19. W konstrukcji maski wykorzystywany jest zawór z PP, który Oldrati produkuje w swoim
oddziale Silital na wtryskarce elektrycznej Wittmann Battenfeld
EcoPower 180 COMBIMOULD wyposażonej w robota Wittmann
W822. Oryginalna maska do nurkowania zmieniona została
w wysokiej jakości maskę ochronną tak potrzebną dla ochrony
przed zarażeniem. Dzięki innowacyjnym technologiom wtrysku
firma Oldrati z dumą wnosi bardzo ważny wkład w walkę z wirusem COVID-19. Wittmann Battenfeld wspiera Oldrati w tych
działaniach, zapewniając innowacyjne maszyny dla technologii
wtrysku.
Źródło: Plastech.pl

REKLAMA
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Zrozumieć tworzywa
sztuczne tak, by chronić
ludzi, życie i świat
Jacek Szczerba

Wbrew, mającej miejsce w ostatnich miesiącach i prowadzonej z wyjątkową intensywnością, negatywnej kampanii wizerunkowej całej branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, wartym jest zwrócenie uwagi wszystkich obywateli naszego kraju na
swoisty paradoks występujący w ostatnim czasie i związany z tą właśnie grupą materiałów.

W

tym momencie – w obliczu zagrożenia życia i zdrowia – wielu dyletantów i ignorantów przekonało się
(lub powinno się przekonać), że to właśnie tworzywa
są „naszym prawdziwym wybawieniem”, stanowiąc
podstawowy materiał do produkcji środków ochrony osobistej,
jak również zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych,
tak dla ludzi, jak również do ochrony i zabezpieczenia żywności.
Materiał, bez którego życie i zdrowie ludzkie nie mogą być chronione we właściwy sposób.
W zasadzie to także pewnego rodzaju absurd, który uświadamia, jak bardzo ci, którzy chcą (chcieli) za nas decydować, nie
mają żadnego pojęcia o otaczającej nas rzeczywistości.
Brak elementarnej wiedzy, umiejętności właściwej oceny sytuacji i odniesienia jej do mających miejsce realiów (m.in.: aspekty
prawne, użytkowe, materiałowe, technologiczne, techniczne) łączonych z populistycznymi działaniami i prowadzące do całkowitej destrukcji przestrzeni przekazu publicznego zakłócają właściwy przekaz i powodują ogólnie niezrozumienie tematu.
Mówiąc wprost nie ma możliwości, by świat funkcjonował bez
tworzyw sztucznych. To ogólne i najważniejsze stwierdzenie mające kilkudziesięcioletnie już podstawy oparte jest na połączeniu
unikalnych właściwości użytkowych, których w przeciwieństwie
do tworzyw sztucznych nie ma żaden inny materiał stanowiący
do nich jedynie alternatywę, w swoim zastosowaniu. Doskonałe właściwości mechaniczne, termiczne, niski ciężar właściwy,
łatwość obróbki i formowania wyrobów, efektywność ekonomiczna, połączone z obecnością szeregu nowoczesnych technologii
sprawiają, że tworzywa sztuczne funkcjonują w każdym obszarze
naszego życia. Bez tworzyw nie będzie nowoczesnego sprzętu
medycznego, aparatury ratującej życie człowieka, bezpiecznych
i dających pełną mobilność pojazdów, konstrukcji zapewniających komfort życia czy gwarantujących utrzymanie na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa zdrowia ludzi.
Dla pełniejszego zobrazowania wartym przytoczenia jest
część ich medycznych zastosowań, obecnych nie tylko w dobie COVID-19, w postaci przyłbic, masek ochronnych, gogli,
okularów, rękawic, osłon, ale wszelkiego rodzaju cewników,
drenów, szwów, opatrunków, elementów aparatury medycznej,
strzykawek, infuzorów, respiratorów itp. Nagle okazało się, że
to właśnie tworzywa sztuczne nas chronią i ratują. Ten sam
znienawidzony przez wielu polichlorek winylu, politereftlalan
etylenu, polipropylen i polietylen stają w pierwszych szeregach
6

walki z wirusem i sprawiają, że mamy szansę tę nierówną walkę wygrać.
Pamiętajmy także, że tworzywa sztuczne to bardziej wytrzymałe i jednocześnie lżejsze konstrukcje, gwarantujące nie tylko
odpowiedni poziom bezpieczeństwa, ale także niższy poziom hałasu, redukcję emisji spalin czy wprost – o czym już była mowa
– ratujące życie. Wszystkim, którzy mają trudności ze zrozumieniem tych faktów, jak wyglądałby świat bez tworzyw, w pełni zalecanym działaniem pozostaje projekcja rzeczywistości, w której
wyeliminowane zostaną wszystkie wyroby oparte na nich. Z domów, biur, środków komunikacji, obiektów użyteczności publicznej, szpitali, szkół czy w końcu z nas samych takich jak odzież.
Ewolucja technologiczna, jak zawsze na swój sposób oparta na
ekonomicznych fundamentach, skierowała człowieka na ścieżkę, w której realia życia nierozerwalnie splotły się z tworzywami
sztucznymi – materiałem XXI wieku.
Godnym podkreślenia jest także fakt, że to tworzywa właśnie
dzięki swoim właściwościom barierowym, chronią m.in.: żywność i napoje przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych redukujących termin ich przydatności. To przeciwwaga dla
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z kraju i ze świata
ogromnego problemu, z jakim boryka się nasza cywilizacja, związanego z marnowaniem wytworzonych dóbr z jednej strony i ich
brakiem w wybranych regionach świata, z drugiej.
W chwili obecnej tworzywa sztuczne są uznawane za głównego
„sprawcę” degradacji środowiska naturalnego. Można byłoby to
na skróty ująć, że to w pewien sposób pośredni efekt ich walorów, jakimi są między innymi trwałość i odporność na degradację. Ale czy na pewno?
Wszechobecne w środowisku odpady z tworzyw są na swój
sposób wyznacznikiem bytu i działalności człowieka na ziemi,
stanowiąc w opinii naukowców kluczowy wskaźnik „naszych czasów”. I nie one same są jego największym problemem. Kluczową
kwestią staje się bowiem ich właściwe poużytkowe zagospodarowanie i wykorzystanie. Zamiast wypowiadać wojnę tworzywom,
należy radyklanie zmienić sposób działania poprzez systemowe
rozwiązania zmierzające do racjonalnego wykorzystania wyrobu
z tworzyw po zakończeniu jego cyklu życia.
Pewnego rodzaju słabością globalnej gospodarki tworzywami
jest fakt, że świat nie przewidział tak dynamicznego wzrostu konsumpcji oraz nie wypracował w odpowiednim czasie właściwych
mechanizmów i narzędzi pozwalających na kompleksowe zagospodarowanie odpadów. Wbrew powszechnym opiniom branża
recyklingu na chwilę obecną charakteryzuje się całkowitym brakiem mocy przerobowych w odniesieniu do ilości generowanych
odpadów, naznaczoną pewnego rodzaju kryzysem powodowanym zmianą realiów rynkowych i prawnych. W ich wyniku mamy

bowiem aktualnie sytuację, gdzie niewłaściwie przygotowany odpad nie jest surowcem, a jedynie zbyteczną materią, za której
odbiór i utylizację trzeba ponosić dodatkowe koszty. Dlatego też
tak bardzo warto się skupić na takich działaniach jak choćby
właściwa segregacja odpadów tworzyw, projektowania wyrobów
(w tym opakowań) pod kątem ich dalszego wykorzystania i recyklingu (eco-design), podnoszenia ekologicznej świadomości
całego społeczeństwa (zgodnego z prawdą) czy też tworzenia
odpowiedniego kompleksowego systemu zachęt dla całego
sektora recyklingu tworzyw, powodujących zmianę mentalności
w postrzeganiu wykorzystanego odpadu jako pełnowartościowego surowca do dalszego wykorzystania przez przemysł.
Zamiast oskarżać tworzywa, że są materiałem trwałym, funkcjonalnym i tanim, należy bezwzględnie zmienić swoją mentalność w ich postrzeganiu tak, by docenić to, jaki świat jest z nimi
i czy mógłby istnieć bez nich. Zamiast walczyć z tworzywami,
walczmy z zaśmiecaniem świata i propagacją nieprawdy prowadzącej do kreowania ich negatywnego wizerunku.
Tak naprawdę wszyscy musimy zrozumieć, że TWORZYWA
SZTUCZNE KAŻDEGO DNIA RATUJĄ ŻYCIE I ZDROWIE NAS
WSZYSTKICH, stanowiąc integralny i nierozerwalny element naszej rzeczywistości, a naszą rolą jest racjonalne i w pełni wartościowe wykorzystanie ich wyjątkowych właściwości.

Jacek Szczerba, www.tworzywa.pl
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ARTYKUŁ

S P O N S O R O WA N Y

Automatyczna linia FDC firmy battenfeld-cincinnati umożliwia zmianę
wymiarów rury w trakcie procesu produkcyjnego umożliwiając maksymalną
elastyczność produkcji

Automatyczna linia FDC*
do rur

O

d przeszło czterech lat przetwórca tworzyw sztucznych
Emtelle wykorzystuje w swoim zakładzie produkcyjnym
w Danii kompletną linię z Bad Oeynhausen, która umożliwia produkcję 4-warstwowych rur w zakresie średnic
od 200 do 800 mm zgodnie z klasyfikacją SDR (DIN 8074), jak
również rur o wymiarach specjalnych – a wszystko to przy minimalnych czasach przezbrajania i ilości odpadów. Dzięki wysoce
elastycznym komponentom linii battenfeld-cincinnati spełnia najlepiej wymagania rynkowe swoich klientów z branży rur.
– Największą zaletą nowej linii jest jej ogromna elastyczność
– tak ocenia klient, wyrażając swoje zadowolenie z zainstalowanej linii do produkcji rur. Linia jest czterowarstwową linią Coex
z czterema wytłaczarkami i wytłaczarką Coex do pasków, zawierającą dwie tuleje kalibrujące FDC i kompletne peryferia FDC*
(*Fast Dimensions Change czyli szybka zmiana wymiarów). Pozwala to na osiągnięcie zakresu wymiarów od 200 do 800 mm
za pomocą jednej linii, co jest wyjątkowe w tej branży. Mniejsza
z automatycznie działających tulei kalibrujących obejmuje zakres
średnic od 200 do 355 mm, większa zakres od 400 do 630
mm. Zakres od 710 do 800 mm może zostać osiągnięty za pomocą standardowych tulei kalibrujących.
– W przeciwieństwie do produktów konkurencyjnych, nasze
tuleje kalibrujące składają się z cylindrycznej, walcowanej blachy, która w swojej formie jest bardzo zbliżona do kalibracji

konwencjonalnej. Wymiar rury może być regulowany bezpośrednio podczas produkcji i to w pełni automatycznie. Nasze
tuleje kalibrujące mogą być stosowane do produkcji zarówno
standardowych, jak i specjalnych rozmiarów, nie tylko w odniesieniu do średnicy zewnętrznej, ale również w odniesieniu
do grubości ścianki, która może na przykład wahać się od 6,3
do 57,2 mm – wyjaśnia Brigitte Diekhaus, kierownik projektu
w battenfeld-cincinnati.
W pełni automatyczna zmiana wymiarów jest dla klienta bardzo ważna, ponieważ rynek coraz częściej żąda rur o nietypowych wymiarach, przykładowo rury osłonowe do rur stalowych
dla ciepłownictwa. Rury te charakteryzują się małą grubością
ścianek przy stosunkowo dużej średnicy zewnętrznej. W praktyce
potrzebujemy maksymalnie 20 minut na zmianę wymiarów rury,
a przejście na inny automatyczny zakres, np. z 200–355 mm do
400–630 mm, może być wykonane w ciągu jednej zmiany. Następną decydującą zaletą jest to, że podczas zmiany wymiarów
wytwarzana jest bardzo mała ilość odpadów.
– Do zmiany koloru, która jest wykonywana podczas trwającej
produkcji rur, potrzebujemy mniej niż 500 kg tworzywa – podkreśla Brigitte Diekhaus. Aby to osiągnąć, linia wyposażona
została w głowicę z automatycznie regulowaną szczeliną, za-

W przypadku linii FDC czas przezbrojenia na inną
średnicę rury w firmie Emtelle wynosi obecnie
ok. 20 min. Przezbrojenie na inny automatyczny zakres
średnic jest możliwe w ciągu jednej zmiany
8
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temat numeru
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Dzięki linii FDC możliwa jest automatyczna zmiana
średnic rur i grubości ścianek podczas produkcji

Zdjęcie głowicy rury i tulei kalibrującej podczas
produkcji w zakładzie produkcyjnym Emtelle w Sønder
Felding, Dania

miast wymiennych kombinacji rdzeni i ustników, które wymienia się w standardowych głowicach przy zmianie wymiarów rur.
Dla lepszej zmiany koloru z regulowaną szczeliną w jej obszarze
zintegrowano w głowicy radialny rozdzielacz dla masy warstwy
zewnętrznej, dzięki czemu przepłukiwanie kanałów warstwy
zewnętrznej jest szybsze i przy użyciu stosunkowo niewielkiej
ilości materiału.
Na koniec jednostki peryferyjne FDC, które są również unikalne w branży, zapewniają automatyczną zmianę wymiarów, a tym
samym wysoką elastyczność całego systemu. Wanna próżniowa pracuje ze wsparciem rury o kącie ponad 180o obwodu rury
i jest bezstopniowo regulowana w całym zakresie wymiarów bez
żadnej przebudowy. To samo dotyczy odciągu i urządzenia tnącego, które mogą zostać dopasowane automatycznie przy zmianie
wymiarów.
W ścisłej współpracy pomiędzy przetwórcą i producentem maszyn możliwe było zaprojektowanie odciągu w taki sposób, aby
nie dochodziło do deformacji rur specjalnych o cienkich ściankach. Aby zapewnić płynne i samoczynne regulacje, specjaliści
z battenfeld-cincinnati optymalnie rozbudowali system sterowania wytłaczarką tak, aby ustawianie wszystkich maszyn w linii
odbywało się przez naciśnięcie przycisku. Ten w pełni automatyczny tryb pracy był kolejnym decydującym argumentem dla firmy Emtelle na korzyść linii z battenfeld-cincinnati.
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2020

helix II 1600 VSI-TZ FDC – największa głowica
z automatyczną regulowaną szczeliną wypływu
do maksymalnej średnicy rur 1600 mm

O BATTENFELD-CINCINNATI
Firma battenfeld-cincinnati jest wiodącym producentem energooszczędnych, wysokowydajnych wytłaczarek i kompletnych linii do wytłaczania, dostosowanych do specyficznych wymagań
klienta, oferującym urządzenia do szerokiego zakresu zastosowań w dziedzinie produkcji rur, profili, płyt, folii i granulatów.
Klienci są obsługiwani przez zakłady produkcyjne w Niemczech,
Austrii, Chinach i USA oraz przez rozbudowaną, ogólnoświatową
sieć sprzedaży i serwisu.
Strona internetowa: www.battenfeld-cincinnati.com
Youtube: www.youtube.com/BattenfeldCincinnati

Uwaga: zachęcamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia
filmu i prezentacji linii FDC battenfeld-cincinnati:
https://www.youtube.com/watch?v=7Vu_SN2_V5A

Przedstawiciel w Polsce: Jarmex Jarosław Siekierczak
ul. Bartoszycka 17, 60-434 Poznań
tel: 61 841 03 09, 602 680 646
jarmex@jarmex.net.pl, www.jarmex.net.pl
9

Temat
numeru:
produkcja, sprzedaż i serwis wtryskarek
temat
numeru
– wytłaczanie

10

Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2020

Temat numeru: produkcja, sprzedaż
i serwis–wtryskarek
temat numeru
wytłaczanie

Metoda wytłaczania dwuślimakowego
współbieżnego (poużytkowych)
mieszanin polimerowych
Bogusław Królikowski
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niem różnych zjawisk, które zachodzą podczas tego procesu [8].
Są to:
– mieszanie wzdłużne jako następstwo czasu przebywania uplastycznionego tworzywa w kanale ślimaka,
– rozdrobnienie (dyspersja) cząstek uplastycznionego tworzywa
jako następstwo rozkładu naprężeń ścinających w kanale ślimaka,
– laminarne mieszanie ścinające (rozprowadzenie cząstek
w masie tworzywa) jako następstwo laminarnego przepływu
warstwowego uplastycznionego tworzywa w kanale ślimaka.
O tym, które ze zjawisk wystąpi w stopniu mniejszym lub większym, decyduje konstrukcja stref ślimaka, który podobnie jak
w przypadku wytłaczarek dwuślimakowych może mieć budowę
modułową (segmentową) [8].
Na rysunku 2 zaprezentowano natomiast układ uplastyczniający (ślimaki i cylinder) wytłaczarki typu TSE (dwuślimakowej).
Dominacja jednej z funkcji zależna jest od konfiguracji układu
uplastyczniającego, tzn. układu segmentów ślimaków wzdłuż osi
wytłaczarki.
Zatem obie funkcje, w zależności od potrzeb, można w dużej mierze z góry zaprogramować. Wymaga to jednakże badań
doświadczalnych celem zoptymalizowania konfiguracji dla każdego przypadku mieszaniny polimerowej, szczególnie w przypadku konkretnego zadania, jakie dana mieszanina ma spełnić.
Urządzenia tego typu stosowane są, m.in., do modyfikowania
fizycznego tworzyw polimerowych, w których stosuje się – obok
materiałów pochodzenia mineralnego lub organicznego – także
materiały polimerowe.
Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono kolejno: schematy rozwiązań konstrukcyjnych różnego typu ślimaków wytłaczarek dwuślimakowych oraz schemat działania ślimaków wytłaczarek typu

Rys.1. Schemat układu uplastyczniającego jednoślimakowego z odgazowaniem [7]: 1 – ślimak, 2 – czop
ślimaka, 3 – część zasypowa, 4 – otwór zasypowy,
5 – układ wodnego chłodzenia, 6 – cylinder z elementami
nagrzewająco-ochładzającymi oraz czujnikami temperatury,
7 – otwór odgazowania cylindra, strefy ślimaka: I – zasilania,
II – sprężania (pierwotnego), III – uplastyczniania (mieszania
intensywnego), IV – rozprężania, V – odgazowania,
VI – sprężania wtórnego, VII – dozowania

t

UKŁADY UPLASTYCZNIAJĄCE ŚLIMAKOWE
DO KONSTYTUOWANIA MIESZANIN POLIMEROWYCH
Istnieje wiele metod przygotowywania mieszanin polimerowych, w skład których wchodzą różne tworzywa polimerowe termoplastyczne. Głównym problemem jest uzyskanie jak najlepszego kontaktu fizycznego obu składowych faz. Osiągnąć można
to w najróżniejszy sposób, zarówno w skali laboratoryjnej, jak
i technicznej [1].
Do celów badawczych można stosować rozpuszczalniki wspólne dla obu faz i wylewać zmieszane roztwory na płaskie powierzchnie celem odparowania rozpuszczalników. Takie działanie zapewnia odpowiednią dyspersję. Powstająca struktura ma
dobrze rozwiniętą warstwę pośrednią, która stabilizuje strukturę
fazową mieszaniny [2, 3].
Inne metody w większej skali polegają na intensywnym mieszaniu i ścinaniu uplastycznionych polimerów w sposób ciągły
w wytłaczarkach jednoślimakowych (SSE) lub dwuślimakowych
(TSE) albo w sposób periodyczny w mieszalnikach typu Banbury
lub gniotownikach. W chwili obecnej wytłaczanie jako operacja
ciągłego, a więc efektywniejszego przetwarzania tworzyw, jest
dominująca w technologii wytwarzania mieszanin polimerowych.
Zachodzące podczas tej operacji poważne zmiany w strukturze
składników, a więc i całej mieszaniny, wymagają bardziej dokładnej kontroli nastaw wartości parametrów przetwórczych, jak np.
temperatura, czas i rodzaj wywoływanych naprężeń, aby uzyskać
powtarzalność operacji w większej skali [4–6].
Jednym z głównych zadań mieszania jest uzyskanie równomiernej dyspersji i dystrybucji składników, które istotnie wpływają na przetwarzalność mieszanin polimerowych [2, 3], a dalej
na właściwości użytkowe wytworów. Odbywa się to w układzie
uplastyczniającym maszyny przetwórczej, zapewniającym przepływ intensywny (rozdrabnianie) i ekstensywny (mieszanie) uplastycznionej mieszaniny tworzyw. Najkorzystniejszymi urządzeniami zapewniającymi uzyskanie obu rodzajów przepływu w stopniu
zadowalającym są maszyny przetwórcze o działaniu ciągłym,
zwłaszcza wytłaczarki, tj. wytłaczarki jednoślimakowe (SSE),
dwuślimakowe (TSE), a w szczególności wytłaczarki dwuślimakowe współbieżne (typu TSE-W2W), wykazujące właściwości
mieszająco-ścinające [1–3]. Przyczyną tego stanu rzeczy są bardzo korzystne możliwości przetwórcze takiego typu wytłaczarek,
polegające na łączeniu funkcji dyspersyjno-dystrybutywnej, tzn.
rozdrabniająco-mieszającej i transportującej układu uplastyczniającego. Dodatkowym elementem jest zjawisko ścinania uplastycznionych tworzyw między pracującymi segmentami ślimaków
oraz ślimakami a ścianą cylindra.
Na rysunku 1 przedstawiono schematycznie układ uplastyczniający (ślimak i cylinder) wytłaczarki typu SSE (jednoślimakowej)
[7]. Wytłaczanie jednoślimakowe charakteryzuje się występowa-
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Rys. 2. Schemat układu uplastyczniającego współbieżnego
wytłaczarki dwuślimakowej typu TSE-W2W [7, 9]:
Z – lej zasypowy wytłaczarki, D1 – odgazowanie swobodne,
D2 – odgazowanie próżniowe, T1 do T8 – strefy grzewczo-chłodzące cylindra; strefy ślimaka: I – zasilania,
II – uplastyczniania, III – odgazowania swobodnego,
IV – mieszania intensywnego, V – odgazowania próżniowego, VI – dozowania, VII – badawczo-pomiarowa

TSE. Na rys. 5 przedstawiono wytłaczarkę dwuślimakową współbieżną zastosowaną do badań; jej układ uplastyczniający. Elementy składowe zaprezentowano szczegółowo na rys. 8a – 8d.
Wytłaczarki dwuślimakowe (TSE) charakteryzują się lepszymi
właściwościami mieszającymi niż wytłaczarki jednoślimakowe
(SSE). W wytłaczarkach typu TSE, podobnie jak w SSE, można
zdecydowanie wyróżnić strefy uplastyczniania tworzywa, odgazowania, kompatybilizacji reaktywnej, mieszania i dozowania. Problemem jest jednak ich wysoka cena, jak również występowanie
wysokich sił ścinających.
Każde z przedstawionych na rys. 3 rozwiązań konstrukcji ślimaków wytłaczarek typu TSE przeznaczone jest do przetwarzania
różnych tworzyw lub ich mieszanin, charakteryzujących się oporami, jakie występują podczas przetwarzania. Zastosowana do
badań wytłaczarka TSE-W2W zalicza się do układów z częściowo
zazębiającymi się zwojami ślimaków (rys. 3, poz. a)2).
Na rysunkach 4a i 4b przedstawiono schematycznie zasadę
działania ślimaków wytłaczarek dwuślimakowych (TSE) zarówno
współbieżnych, jak i przeciwbieżnych. W przypadku wytłaczarki
dwuślimakowej współbieżnej (rys. 4a) przepływające tworzywo
zakreśla kształt ósemki, a więc czas jego przebywania w maszynie jest dłuższy. Uplastycznione tworzywo poddawane jest
również wzmożonej funkcji ścinająco-mieszającej (częściowo zazębiające się zwoje ślimaków) w momencie przejścia z jednego
ślimaka na drugi.
Rozwój technik mieszania polimerów w ostatnich latach doprowadził do opracowania metody wydłużeniowego przepływu
mieszającego (Elongational Flow Mixing) i zaprojektowania urządzenia przewidzianego do tego celu, którego konstrukcja oparta
jest na wytłaczarce jednoślimakowej (SSE) [10]. Zmodyfikowany
układ uplastyczniający poddaje mieszaninę polimerową w sposób powtarzalny raz przepływowi rozciągającemu, a następnie
przepływowi uspokojonemu. W pewnych przypadkach zmodernizowana technologia EFM osiąga podobną efektywność w dyspergowaniu mieszanin, w których stosunek lepkości FR do lepkości

Rys.4. Schemat działania ślimaków wytłaczarek
dwuślimakowych typu TSE [9]:
a) wytłaczarka współbieżna, b) wytłaczarka przeciwbieżna
12

Rys. 3. Schematy konstrukcyjne ślimaków wytłaczarek
dwuślimakowych typu TSE [7, 9]: a) przekrój wzdłużny
ślimaków współbieżnych, b) przekrój wzdłużny ślimaków
przeciwbieżnych, 1 – z całkowicie zazębiającymi się
zwojami, 2 – z częściowo zazębiającymi się zwojami,
3 – z niezazębiającymi się zwojami ślimaków

OP osiąga wartość > 4 (parametr λ) [13] oraz we wprowadzaniu
dodatków (elastomerów) poprawiających udarność do tworzyw
konstrukcyjnych jak wytłaczanie dwuślimakowe TSE.
Na rys. 5 przedstawiono widok ogólny wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej o budowie segmentowej (modułowej). Poszczególne funkcje segmentów opisane zostaną w dalszej części pracy.
Możliwość stosowania segmentowej budowy układów uplastyczniających wytłaczarek dwuślimakowych współbieżnych
TSE-W2W rozszerza możliwości maszyn przetwórczych, również
o technologię EFM w znacznie większym zakresie niż dotychczas.
Rozwój wytłaczania dwuślimakowego, a szczególnie współbieżnego, jak również nowe konstrukcje wytłaczarek dwuślimakowych współbieżnych (TSE-W2W) powodują, że są one urządzeniami zapewniającymi dobre mieszanie składników mieszanin
polimerowych, a dzięki modułowej budowie układu uplastyczniającego (ślimaki segmentowe) także w systemie EFM [10]. Bardzo duże siły ścinające powodują zmiany mechanochemiczne
w strukturze przetwarzanych tworzyw, jak również przetwarzanych mieszanin polimerowych. Problem ten opisano bliżej przy
omawianiu sposobów kompatybilizacji składników mieszanin
w pracach [17, 18].
Morfologia układów wielofazowych jest ściśle uzależniona od
sił mieszania i ścinania, które oddziałują na stop polimerów podczas przetwarzania. Ostateczna struktura fazowa mieszaniny zależy istotnie od naprężeń i odkształceń w przestrzeni roboczej

Rys. 5. Widok wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej
z otwartym układem uplastyczniającym typ BTSK-20:
1 – napęd, 2 – cylinder wytłaczarki rozkładany wzdłużnie,
3 – ślimaki segmentowe wytłaczarki, 4 – punkty
odgazowania
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CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE
Zasadniczym (głównym) celem pracy było ustalenie możliwości konstytuowania mieszanin binarnych z niekompatybilizowanych termoplastycznych wtórnych tworzyw polimerowych metodą wytłaczania dwuślimakowego współbieżnego (TSE-W2W),
z udziałem wybranych konfiguracji elementów składowych układu uplastyczniającego, z przeznaczeniem na otrzymywanie wyrobów użytkowych z takich mieszanin. Wynika to z faktu, że takie
mieszaniny najczęściej spotyka się w masie odpadów poużytkowych tworzyw.
Na cel główny pracy składały się cele szczegółowe, których
osiągnięcie wyjaśnić miało następujące problemy:
– jak zmieniają się wartości właściwości mechanicznych tworzyw pierwotnych przetwarzanych za pomocą dwu typów maszyn przetwórczych;
– jak zmieniają się wartości właściwości mechanicznych mieszanin tworzywowych opisanych wcześniej, przetwarzanych za
pomocą różnych typów układów uplastyczniających maszyn
przetwórczych.
Z powodów opisanych wcześniej wybrane tworzywa, jak i pary
tworzyw przetwarzano w stanie uplastycznionym, bez środków
kompatybilizujących, o określonym udziale fazy rozproszonej
(FR) w osnowie polimerowej (OP), a pary polimerów przygotowywano o określonym zwiększającym się stężeniu. Zakłada się, że
wszystkie zastosowane polimery do badań są niemieszalne ze
sobą [5].
Po to, aby osiągnąć wyżej wymienione cele pracy ustalono następujące kierunki działania:
a) na podstawie wcześniejszych badań prowadzonych w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników ustalono
dwie konstrukcje ślimaków laboratoryjnej wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej BTSK-20 do konstytuowania mieszanin
polimerowych, różniące się właściwościami dyspersyjno-dystrybutywnymi;
b) w tym celu wykorzystano odpowiednie segmenty składowe ślimaków wytłaczarki, tworząc z nich dwie konfiguracje, tj.: K2
i K5A, które opisano w dalszej części, zachowując ich pierwotne oznaczenie (rys. 7a, 7b);
c) przeprowadzono wytłaczanie tworzyw pierwotnych i mieszanin
polimerowych z użyciem dwu konfiguracji segmentów ślimaków w ustalonych warunkach celem otrzymania próbek w postaci regranulatu do wykonania prób wtryskiwania i dalszych
badań fizykochemicznych;
d) przeprowadzono badania porównawcze wytwarzania mieszanin polimerowych (o składach podobnych, które badano na
BTSK-20) w wytłaczarce jednoślimakowej o klasycznej konstrukcji W-19 Brabender w postaci regranulatów do wstępnych
badań mechanicznych.
MATERIAŁY DO BADAŃ
Do badań zastosowano standardowe typy tworzyw pierwotnych, produkowanych i wykorzystywanych powszechnie przez
przemysł krajowy:
l Polietylen (PE) – LDPE FGAN, 18-D003 (Basell Orlen Polyolefins – Płock);
l Polipropylen (PP) – Moplen HP 456J (Basell Orlen Polyolefins
– Płock);
l Polistyren (PS)– Owispol 525 (Firma Chemiczna Dwory S.A.
– Oświęcim);
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Poli(tereftalan etylenu) (PET) – Elpet, typ butelkowy (Boryszew
S.A., Oddział Elana w Toruniu;
l Poli(chlorek winylu) (PVC) – EWI-1N, 21% zmiękczenia (Zakłady
Chemiczne Anwil S.A. – Włocławek).
Tworzywo PVC jest produktem doświadczalnym firmy Anwil
S.A., opartym na PVC suspensyjnym, przewidzianym dla przemysłu kablowego. Tworzywo to charakteryzuje się twardością
90–92oSh w skali A, masą właściwą ok. 1,50 Mg∙m-3 i wytrzymałością termiczną > 80 min w temperaturze 200oC. Zakres temperatur stosowania zawiera się w granicach od -55 do +105oC.
Należy przypuszczać, że zastosowano prawdopodobnie zmiękczacz polimeryczny.
Ustalono także skład ilościowo-jakościowy mieszanin wykonywanych z tychże tworzyw. Skład mieszanin dobierano tak, aby
zapewnić najkorzystniejsze właściwości użytkowe badanych mieszanin. Podstawą doboru była analiza prowadzonych wcześniej
prac, dotycząca zarówno zależności jakościowych [11–12], jak
i ilościowych [14–15] proponowanych mieszanin. Na podstawie
powyższych rozważań do badań zastosowano pary tworzyw w następujących kombinacjach: PE/PP, PE/PS, PE/PET, PE/PVC. Składy mieszanin przygotowywano wg schematu podanego w tabeli 1.
l

Tabela 1. Skład jakościowo-ilościowy mieszanin
polimerowych przygotowanych do badań
Skład jakościowy mieszanin

Skład ilościowy mieszanin, % mas.

PE/PS, PE/PP, PE/PET,
PE/PVC

100/0, 95/5, 90/10, 85/15, 15/85,
10/90, 5/95, 0/100

Mieszaniny granulatów pierwotnych poddano dwukrotnemu
regranulowaniu na wytłaczarce dwuślimakowej współbieżnej
(TSE-W2W) z użyciem wybranych konfiguracji ślimaków, co ma
symulować rzeczywiste przetwórstwo tworzywa wtórnego, wg następującego schematu:
granulat (0R) Δ → wyrób gotowy→ rozdrabnianie Δ → regranulat
użytkowy (2R) Δ → ponowne przetwórstwo na wyrób użytkowy
i oznaczano wartości odpowiednich parametrów mechanicznych,
gdzie:
Δ – oznacza kolejne przetwórstwo z udziałem wytłaczarki.
Przykład oznaczenia kompozycji polimerowej badanej w pracy:
l PE/PS-15 – oznacza 15 % mas. PS w osnowie PE,
l PET/PE-5 – oznacza 5 % mas. PE w osnowie PET.
STANOWISKA BADAWCZE
Do konstytuowania mieszanin polimerowych wykorzystano
opisane poniżej dwa typy wytłaczarek, tj. jednoślimakową i dwuślimakową, natomiast do przygotowywania próbek do badań mechanicznych wykorzystano wtryskarkę Battenfeld PLUS 35.
WYTŁACZARKA W-19
Na rys. 6 przedstawiono ogólny widok wytłaczarki W-19 Brabender, za pomocą której prowadzono badania wstępnego przetwarzania tworzyw. Na wytłaczarce tej przeprowadzono porównawcze badania wytłaczania tworzyw pierwotnych i mieszanin
polimerowych. Miały one charakter poglądowy i orientacyjny,
gdyż funkcje przetwórcze, prezentowane przez techniki wytłaczania dwuślimakowego współbieżnego i ww. jednoślimakowego
w rozprawie są różne. Starano się ustalić efektywność układu
uplastyczniającego wytłaczarki W-19, wyposażonej w ślimak
z końcówką mieszającą, często stosowany w praktyce, w stosunku do zastosowanych układów typu TSE-W2W na podstawie
porównania wyników badań właściwości mechanicznych, które
uznać można za najbardziej reprezentatywne dla wstępnej oceny
13
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wytłaczarki (zespół: cylinder – ślimak), wytrzymałości warstwy
międzyfazowej i lepkości obu faz [4, 13].

Temat
numeru:
produkcja, sprzedaż i serwis wtryskarek
temat
numeru
– wytłaczanie
tworzyw. Tworzywa pierwotne, jak i ich mieszaniny przetwarzane
z udziałem wytłaczarki W-19, przetwarzane będą tylko raz, co
będzie platformą odnośną dla oceny zmian, jakie wywołuje przetwarzanie dwuślimakowe współbieżne, w stosunku do tworzyw
pierwotnych. Wyniki badań mechanicznych mieszanin uzyskanych z udziałem wytłaczarki W-19 przedstawiono w tabeli 3 i na
rys. 10–10b.
Na stanowisku badawczym uzyskiwano regranulaty tworzyw
pierwotnych i mieszanin polimerowych, poddawane dalszej
procedurze badawczej. Wytłaczarka wyposażona jest w ślimak
o średnicy D = 19 mm i długości roboczej 25D z końcówką mieszająco-ścinającą, ułatwiającą osiągnięcie stabilizacji termodynamicznej przetwarzanej mieszaniny.
WYTŁACZARKA BTSK-20
Ogólny widok układu uplastyczniającego wytłaczarki BTSK-20
firmy Bühler przedstawiono na rys. 8a. Jest ona wyposażona
w układ częściowo zazębiających się ślimaków współbieżnych,
o średnicy D = 20 mm i długości roboczej 40D.
Konstrukcje ślimaków do badań dobrano doświadczalnie na
podstawie analizy wyników wcześniejszych prac, związanych z wytwarzaniem kompozycji polimerowych. Wybrano konstrukcje, które
okazały się być najbardziej efektywne w mieszaniu składników kompozycji PP z talkiem przy zastosowaniu ww. maszyny przetwórczej.
Miernikiem jakości wymieszania była ocena prawidłowości rozprowadzenia cząstek talku w osnowie PP i wielkości cząstek talku [16].
Oba schematy konfiguracji segmentów ślimaków, oznaczone
K2 i K5A przedstawiono na rys. 7a i 7b. Konfiguracja segmentów ślimaków K2 odznacza się lepszymi właściwościami transportującymi, natomiast zastosowana w badaniach konfiguracja
segmentów ślimaków K5A charakteryzuje się, w porównaniu
z konfiguracją K2, znacznie większą intensywnością mieszania
rozdrabniającego (dyspersyjnego) i rozprowadzającego (dystrybutywnego) cząstek mieszanin polimerowych dwuskładnikowych.
Wynika to z zastosowania odpowiednich segmentów o lewym
kierunku pochylenia linii śrubowej (przeciwny kierunek transportowania – zawracania tworzywa), oznaczanych SE 20/20 Li

Rys. 6. Widok ogólny wytłaczarki PLV 151 Brabender
typ W-19: 1 – cylinder ze ślimakiem L/D = 25, 2 – moduł
sterujący, 3 – moduł napędowy, 4 – końcówka
mieszająco-ścinająca ślimaka L/D = 25

(K5A) zamiast segmentów o prawym kierunku pochylenia linii
śrubowej (K2). Powoduje to spiętrzenie tworzywa przed strefami
odgazowania swobodnego i wymuszonego, wydłuża czas przebywania mieszaniny w strefach intensywnego mieszania rozdrabniająco-rozprowadzającego, w których zamontowane są segmenty ugniatające KBW 90/3/15 (odpowiedzialne za mieszanie
rozdrabniające) i KBW 45/5/20 (odpowiedzialne za mieszanie
rozprowadzające) [17, 18].
Konstrukcje niektórych segmentów wspomagających działanie dystrybutywne składników mieszaniny tworzyw (prawo- i lewoskrętnych) pokazano na rys. 8b–8d. Ze względu na fakt, że

Rys. 7. Schemat konstrukcji ślimaków wytłaczarki współbieżnej firmy Bűhler typ BTSK-20: a) konfiguracja segmentów K2,
b) konfiguracja segmentów K5A
SEGMENTY ŚLIMAKÓW – oznaczenia symboli: SK – segment jednozwojowy, SE – segment dwuzwojowy transportujący; SKN –
segment (przejściowy) jedno – i dwuzwojowy; liczby: pierwsza – skok uzwojenia, druga – długość segmentu; KBW – segmenty
ugniatające, liczby: pierwsza – kąt między osiami symetrii krzywek, druga – liczba elementów krzywkowych, trzecia – długość
segmentu, litery – kierunek pochylenia pozornej linii śrubowej elementów krzywkowych i ślimakowych, (kierunek lewy – litery
Li, kierunek prawy – brak liter)
14
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WARUNKI PRZETWARZANIA TWORZYW I ICH MIESZANIN
Bliższe dane dotyczące niektórych parametrów technicznych
opisanych wyżej maszyn przetwórczych oraz parametrów technologicznych procesów przetwarzania z ich udziałem tworzyw
zebrano w tabeli 2.
PRZEBIEG BADAŃ MECHANICZNYCH
Badania właściwości mechanicznych dotyczyły oznaczania wytrzymałości na rozciąganie, które prowadzono wg wymagań Polskich Norm.
W przypadku prób wytrzymałościowych na rozciąganie wg PN-EN-ISO 527 rejestrowano wartości następujących wielkości fizycznych:
– wytrzymałość na rozciąganie,
– wydłużenie względne próbki przy rozciąganiu,
– współczynnik (moduł) sprężystości wzdłużnej.
Próby rozciągania prowadzono na stanowisku do badań wytrzymałościowych na aparacie typ Tiratest 27025 (Niemcy).
Sterowanie procesem zrywania próbki było możliwe za pomocą
specjalnego programu bądź bezpośrednio na maszynie. Wyniki
oznaczeń były zapisywane na dysku komputera. Przed przystąpieniem do zrywania próbki należało zadać w programie wartości

a)

b)

c)

d)

Rys. 8. Widok ogólny przykładowej konfiguracji segmentów
ślimaka wytłaczarki dwuślimakowej współbieżnej
(TSE – W2W) firmy Bühler typ BTSK-20: a) komplet ślimaków
segmentowych, b) segment transportujący dwuzwojowy
prawoskrętny, c) segment cofający dwuzwojowy
lewoskrętny, d) segment ugniatający

przekroju poprzecznego próbki oraz ścieżkę zapisywania wyników. Zrywanie odbywało się z dwoma prędkościami, pierwsza
z nich wynosiła V1 = 1,0 mm∙min-1 w czasie pierwszej minuty
zrywania, oraz V2 = 50,0 mm∙min-1 do momentu zerwania próbki.
Prędkość V1 służyła do wyznaczania modułu sprężystości wzdłużnej E badanych próbek w zakresie prawa Hooke’a. Do badań
rozciągania poszczególnych serii używano kształtek – wiosełek
wtryskiwanych typu 1A wg zaleceń normy PN-EN-ISO 527-3,
otrzymywanych metodą wtryskiwania z udziałem wtryskarki.
Parametry kształtki typ 1A do prób rozciągania były następujące:
l l0 – 80 mm – długość kształtki;
l a – 10 mm – szerokość kształtki;
l b – 2 mm – grubość kształtki.

REKLAMA
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ww. konfiguracje segmentów ślimaków są podstawą do rozwoju
dalszego szeregu konstrukcji przewidzianych do innych zadań,
postanowiono zachować w pracy wcześniej stosowane oznaczenia, tj. K2 i K5A.
Na stanowisku tym uzyskiwano granulaty tworzyw pierwotnych
i mieszanin polimerowych, które były poddawane dalszej procedurze badawczej.

Temat
numeru:
produkcja, sprzedaż i serwis wtryskarek
temat
numeru
– wytłaczanie
Tabela 2. Parametry procesu przetwarzania tworzyw
w maszynach zastosowanych w pracy
Parametry techniczno-technologiczne wytłaczarki
typ Brabender W-19
Konfiguracja układu jednoślimakowego

25D z końcówką mieszającą

Temp. tworzywa w głowicy, oC

190 (PE, PP, PVC), 200 (PS), 260
(PET)

Ciśnienie tworzywa w głowicy,
bar

Zmienne

Prędkość obrotowa ślimaków,
rpm

120

Nastawy temperatur w strefach oC
I 195

II 200

III 200

IV 195

Gł.zmienne,
jw.

Chłodzenie:
Powietrzne

Parametry techniczno-technologiczne wytłaczarki typ Bühler
BTSK-20
Konfiguracja ślimaków W2W

K2, K5A

Moment obrotowy, %

48

Pobór mocy, kW

0,63

Temp. tworzywa w głowicy, oC

190 (PE, PP, PVC), 200 (PS), 260
(PET)

Ciśnienie tworzywa w głowicy,
bar

Zmienne

Prędkość obrotowa ślimaków,
rpm

250
o

Nastawy temperatur w strefach C
I 195

II 200

III 200

IV 195

Chłodzenie:
Powietrzne

Gł. Zmienne

Parametry techniczno-technologiczne wtryskarki typ
Battenfeld PLUS 35
Objętość wtrysku, cm3

38

Temperatura wtryskiwania, oC

190 (PE, PP, PVC), 200 (PS), 260
(PET)

Czas cyklu, s

25

jednoślimakowej W-19 (poz. P-1–P-5 tabeli), przede wszystkim
dla porównania wartości parametrów mechanicznych tworzyw
indywidualnie przetwarzanych otrzymywanych w dwu różnych typach maszyn przetwórczych.
Takie polimery jak PE, PP i PVC po przetwórstwie, podczas
którego występują wysokie siły ścinająco-mieszające, wykazują
niewielki spadek modułu sprężystości, a podwyższenie wydłużenia względnego przy rozciąganiu, co oznacza „zmiękczenie”
wywołane depolimeryzacją tworzywa. Przetwarzanie w maszynie
jednoślimakowej W-19, o innych funkcjach ścinająco – mieszających (tabela 3, poz. P-1–P-5), działa bardziej zachowawczo
i wartości właściwości wytrzymałościowych są w przybliżeniu takie same jak dla tworzyw pierwotnych. Nieco inaczej zachowują
się PS i PET. Dla tych dwu tworzyw zauważa się wzrost modułu
sprężystości, co oznacza usztywnienie struktury.
Tworzywa pierwotne przetwarzane indywidualnie z udziałem
dwu typów maszyn (tab. 3) wykazują różne wartości właściwości mechanicznych. Generalnie zauważa się zmiany idące w dwu
kierunkach:
l spadek wytrzymałości na zrywanie ww. tworzyw oraz wzrost
wydłużenia względnego;
l wzrost wytrzymałości na zrywanie oraz spadek wydłużenia
względnego.
Za pierwsze ze zjawisk odpowiedzialne jest rozerwanie łańcucha polimerowego i obniżenie masy cząsteczkowej tworzywa,
co wywołuje efekt „zmiękczenia” tworzyw [2, 3]. Za drugie ze
zjawisk odpowiedzialny jest proces rozerwania łańcucha z jednoczesną rekombinacją rodnikową, co może prowadzić do tworzenia się struktur rozgałęzionych tworzyw oraz podwyższenia masy
cząsteczkowej. Zauważa się także wzrost wartości modułu sprężystości wskazującego na usztywnienie struktury [4].

Parametry zrywarki typ Tiratest 27025 były następujące:
głowica pomiarowa, zakres siły, kN – 3;
-1
l prędkość przesuwu trawersy, mm∙min : V0 = 1,0; V1 = 1,0;
V2 = 50,0.
Badania mechaniczne są najczęściej stosowanymi badaniami
technicznymi, kwalifikującymi dany materiał do dalszych zastosowań. Zastosowanie poniższych metod do oceny przygotowanych mieszanek da odpowiedź na wcześniej postawione pytania:
jak najważniejsze parametry użytkowe zmieniają się w zależności
od sposobu przetwórstwa, składu mieszanin, a także jak przetwórstwo różnymi sposobami zmienia właściwości mechaniczne
tworzyw pierwotnych.
Rys. 9 przedstawia przykładowo przebieg i rejestrację pomiarów wytrzymałości na rozciąganie próbki mieszaniny polimerowej, jej wydłużenia względnego oraz modułu sprężystości.
l

WYNIKI BADAŃ
Wyniki badań mechanicznych badanych tworzyw i ich mieszanin przedstawiono w tabeli 3 i na rys. 10 – 12b.
Tabela 3 zawiera zestawienie wyników badań mechanicznych
próbek tworzyw wyjściowych, otrzymanych podczas regranulowania z użyciem ślimaków K2 i K5A (poz. nr 6-10 i 11-15 tabeli)
w porównaniu do wyników badań mechanicznych tworzyw pierwotnych (poz. 1–5 tabeli). Dla celów porównawczych w tejże
tabeli zamieszczono również wyniki badań właściwości mechanicznych polimerów wyjściowych, przetwarzanych w wytłaczarce
16

Rys. 9. Przykładowy przebieg i rejestracja pomiarów
wytrzymałości na rozciąganie próbki mieszaniny
polimerowej PE/PS-5 przetwarzanej z udziałem
konfiguracji segmentów ślimaków K2
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Tabela 3. Porównanie wyników badań właściwości
mechanicznych polimerów pierwotnych, przetwarzanych
w wytłaczarce jednoślimakowej W-19 i dwuślimakowej
BTSK-20, z użyciem ślimaków K2 i K5A

Próbka

Wytrzymałość
na rozciąganie,
σR, MPa

Wydłużenie
względne
przy
rozciąganiu
εR, %

1.

PE 0R

18,93

47,71

283

2.

PP 0R

40,31

10,59

1531

Moduł
sprężystości
wzdłużnej,
E, MPa,

3.

PS 0R

54,25

3,87

2046

4.

PET 0R

55,41

5,84

1599

5.

PVC 0R

15,50

93,37

130

P-1

PE

20,77

49,72

259

P-2

PP

36,51

8,85

1342

P-3

PS

46,48

2,97

2120

P-4

PET

42,51

2,54

1977

P-5

PVC

16,7

83,78

110

6.

PE 2R-I

18,11

63,58

273

7.

PP 2R-I

38,66

11,54

1355

8.

PS 2R-I

58,11

4,28

2028

9.

PET 2R-I

59,78

5,83

1725

10.

PVC 2R-I

15,40

85,78

137

11.

PE 2R-II

16,27

56,53

201

12.

PP 2R-II

36,12

10,37

1306

13.

PS 2R-II

49,31

2,81

2245

14.

PET 2R-II

58,86

4,82

1767

15.

PVC 2R-II

16,27

99,93

103

Na rysunkach 10–12b zaprezentowano graficznie wyniki badań właściwości mechanicznych mieszanin przetwarzanych
w wytłaczarce typ W-19 i w wytłaczarce typ BTSK-20 z udziałem
konfiguracji ślimaków K2 i K5A.
Obecność fazy rozproszonej w osnowie polimerowej wpływa
w różny sposób na właściwości całej kompozycji.
Porównanie wytrzymałości na rozciąganie i modułu sprężystości wzdłużnej próbek kompozytów otrzymywanych z udziałem
obu typów wytłaczarek (W-19, K2 i K5A), przedstawionych na
rys. 10, 10b, 11, 11b oraz 12 i 12b wskazuje na względną niezależność tych parametrów od metody otrzymywania regranulatu. Natomiast w przypadku wydłużenia względnego przy rozciąganiu należy zwrócić uwagę na korzystne wartości tego parametru
w przypadku mieszanin PE/PP i PE/PET, otrzymywanych za pomocą konfiguracji K2 i K5A (rys. 11a, 12a), gdzie osnową polimerową jest PE.
Zastosowanie ślimaków K5A do granulowania kompozycji,
w stosunku do ślimaków K2, powoduje nieznaczne zmniejszenie
wartości właściwości wytrzymałościowych oprócz wartości wydłużenia względnego przy rozciąganiu jak opisano wyżej. Może to
wskazywać na zdecydowanie zmiękczający charakter obecności
PE w badanych kompozycjach.
Porównanie wartości właściwości wytrzymałościowych próbek
polimerów pierwotnych przetwarzanych na wytłaczarce BTSK-20
z zastosowaniem dwu różnych ślimaków K2 i K5A, w przypadku mieszanin, w których PE jest osnową polimerową, wskazuje
na wyraźny wzrost wartości wydłużenia względnego oraz obniżenie się wartości modułu sprężystości wzdłużnej, co oznacza
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Rys. 10. Wytrzymałość na rozciąganie w funkcji składu
mieszaniny

Rys. 10a. Wydłużenie względne w funkcji składu
mieszaniny

Rys. 10b. Moduł sprężystości wzdłużnej w funkcji składu
mieszaniny

zmiękczenie struktury mieszanin. Natomiast w przypadku, kiedy PE jest fazą rozproszoną w strukturze mieszanin, wartości
wytrzymałości na rozciąganie i modułu sprężystości wzrastają,
co oznacza przewagę wartości właściwości osnowy polimerowej.
Z przedstawionych diagramów wynika, że niektóre mieszaniny
odznaczają się interesującymi właściwościami parametrów mechanicznych, powodującymi, że mogą mieć one charakter użytkowy jak np.: PE/PP-5, PE/PP-10, PE/PP-15 i PE/PET-5, PE/
PET-10, PE/PET-15 otrzymywane na K2 (np. do wytwarzania folii
metodą rozdmuchiwania rękawa) lub PS/PE-15, PS/PE-10, PS/
PE-5 otrzymywane na K5A (do wtryskiwania elementów użytkowych) [18].
WNIOSKI
Przeprowadzona w pracy seria badań dowodzi, że odpowiednio dobrana konfiguracja układu uplastyczniającego pozwala
na uzyskanie ciekawych wyników właściwości mechanicznych
binarnych kompozycji polimerowych przygotowywanych metodą
wytłaczania dwuślimakowego współbieżnego bez kompatybilizacji. Warunkiem jest dobre rozdrobnienie frakcji rozproszonej
i równe rozprowadzenie jej cząstek polimerów w osnowie polimerowej. Wielkości cząstek fazy rozproszonej osiągają rozmiary ok.
1 µm [17]. Zapewnia to niewątpliwie dwukrotne przetworzenie
badanych kompozycji tak, jak w wytłaczarce W-19 ze ślimakiem
17
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L/D = 25 z końcówką mieszającą przedstawione na rys. 10, 10a
i 10b, w wytłaczarce BTSK-20, konfiguracja segmentów ślimaków
K2 na rys. 11, 11a i 11b oraz wytłaczarce BTSK-20, konfiguracja
segmentów ślimaków K5A na rys. 12, 12a, 12b, symulowanych
w procesie recyklingu tworzyw, pokazanym na wstępie pracy.
Wpływa to także na stabilizację struktury mieszanin [17, 18].
Wyniki badań potwierdzają osiągnięcie zasadniczego celu
prac. Wartości parametrów tworzyw pierwotnych przetwarzanych
w warunkach opisanych w pracy ulegają znacznym zmianom.
Podczas ich przetwarzania występują zarówno zjawiska związane z rozerwaniem łańcucha węglowego powodującym obniżenie
masy cząsteczkowej polimeru (podwyższenie wydłużenia względnego i obniżenie wytrzymałości na rozciąganie), jak i rekombinacją rodników, powodującą zmianę aranżacji łańcucha w postaci
zwiększonej ilości rozgałęzień, które mogą wpływać na podwyższenie sztywności polimeru (zwiększenie modułu sprężystości
wzdłużnej).
Generalnie wypadkowe wartości parametrów dla badanych
kompozycji zawierają się w granicach pomiędzy wartościami dla
obu stosowanych tworzyw w danej kompozycji. W przypadku recyklingu tworzyw takie przetwórstwo pozwala na sporządzenie
kompozycji do zawartości 15 % mas. wtórnego tworzywa rozproszonego w osnowie polimerowej przy zachowaniu interesujących

wartości właściwości mechanicznych. Dalsze zwiększanie zawartości jest niezalecane, gdyż może prowadzić do koalescencji
cząstek fazy rozproszonej, co mogłoby zakłócić obraz kompozycji
[3, 6, 8, 10].
Niniejsza praca miała za zadanie uzyskanie informacji odnośnie możliwości zagospodarowania tworzyw wtórnych, jak i ich
mieszanin, z przeznaczeniem do wytwarzania wyrobów użytkowych. Wybrane do doświadczeń tworzywa są najpopularniejszymi
tworzywami w kraju i badane lub podobne kombinacje tworzyw
znajdują się bardzo często w strumieniu tworzyw odzyskiwanych
w systemie recyklingu materiałowego. Z praktycznego punktu widzenia jednakże, zaleca się segregowanie tworzyw i sporządzanie mieszanin w sposób kontrolowany.
Problem związany z mieszaniem polimerów bez stosowania
kompatybilizatorów jest na tyle ciekawy, że trwają dalsze prace
w kierunku ustalenia zmian termicznych, reologicznych i strukturalnych.
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P R A S O WA

Kontrola jakości produkcji ważna tak, jak nigdy
FIRMY PRZEMYSŁOWE MUSZĄ STALE REAGOWAĆ
NA DYNAMICZNE ZMIANY ZACHODZĄCE NA RYNKU
Oczywistym atutem wprowadzenia w firmie dokładnej kontroli jakości, jest posiadanie pewności, że dostarczamy na rynek
produkty spełniające oczekiwania klientów. Przynosi ona jednak również inne korzyści. Niweluje ryzyko wystąpienia nie tylko
pojedynczych wadliwych towarów, ale też całych ich partii. To
z kolei pozwala na uniknięcie kosztów związanych z wycofaniem
ich z rynku i dostarczaniem na niego, nowych wolnych od wad
wyrobów. Położenie nacisku na dokładną weryfikację jakości
zmniejsza też ryzyko przestojów linii produkcyjnych. By wdrożyć
efektywną kontrolę jakości produkcji, skup się na tym, by odpowiednio ją zaplanować i wpisać w procesy produkcyjne firmy,
stale ją modernizować i dobrze wykorzystać gromadzone w jej
trakcie dane.
Zaplanuj kontrolę jakości produkcji
Obecnie w zasięgu nie tylko rynkowych gigantów, ale też małych i średnich przedsiębiorstw są systemy informatyczne do
zarządzania produkcją. Wśród najpopularniejszych rozwiązań
w tym zakresie można wymienić: systemy typu: MES (Manufacturing Execution System), ERP (Enterprise Resource Planning),
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) i MRP (Material Requirements Planning).
Postaw na automatyzację
Automatyzacja to jeden z trendów najmocniej wpływający na
zmianę sposobu funkcjonowania współczesnych fabryk. Pozwala
ona na zwiększenie wydajności i precyzji różnych etapów proTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2020

cesu produkcyjnego. Bardziej precyzyjną, zautomatyzowaną kontrolę jakości gwarantują kamery hiperspektralne. Rejestrują one
niedostrzegalne gołym okiem czy zwykłymi kamerami sygnatury
spektralne obiektów, bezpośrednio związane z substancjami
chemicznymi i związkami znajdującymi się na ich powierzchni. Przykładowym rozwiązaniem tego typu jest HyperEye, linia
innowacyjnych kamer hiperspektralnych autorstwa Scanway.
Z pewnością warto rozważyć ich wdrożenie w firmach z branży
spożywczej, farmaceutycznej, górnictwie, sektorze oil&gas oraz
automotive.
Wykorzystuj dane i ulepszaj swój proces!
Precyzyjna kontrola jakości musi opierać się o gromadzenie
i analizę danych. Niezależnie od tego, czy nadal będzie opierać
się ona o ręczną weryfikację przez pracowników linii produkcyjnej, systemy wizyjne, czy kamery hiperspektralne, by przynosiła
firmie oczekiwane efekty, trzeba gromadzić i analizować dane
o odkrywanych w jej trakcie brakach i błędach. Gromadzone
w ramach kontroli jakości dane warto użyć do identyfikowania
np. tzw. wąskich gardeł na produkcji, optymalizacji wykorzystywania surowców, modyfikacji jej procesów technologicznych czy
wreszcie identyfikowania błędów ludzkich.
W dobraniu odpowiednich systemów i narzędzi mogą pomóc
eksperci z rynku np. IT czy nowych technologii. Warto poznać
ofertę tego sektora dedykowaną przemysłowi i przetestować ją
np. w formie wdrożenia pilotażowego.
Źródło: Scanway
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ARTYKUŁ

S P O N S O R O WA N Y

Oferta firmy El-Term
Maszyny do produkcji piłeczek do suchych basenów

KRÓTKA HISTORIA
Od 2002 roku projektujemy, produkujemy, dostarczamy maszyny, podzespoły automatyki i mechaniki maszyn, systemy sterowań i napędu maszyn.
Od 2008 przetwarzamy tworzywa sztuczne metodą rozdmuchu.
Od 2012 produkujemy formy rozdmuchowe.
PRZEGLĄD OFERTY
Produkcja maszyn: wytłaczarek, wytłaczarko-butelczarek
z dolnym i górnym rozdmuchem i osprzętu.
Produkcja narzędzi: form rozdmuchowych, automatycznych
stacji gradujących.
Produkcja: szaf i pulpitów sterowniczych, grzałek opaskowych.
Projektowanie systemów sterowania maszyn do PTS.
Projektowanie i instalowanie napędów maszyn, sprzedaż
przekładni, reduktorów, osprzętu do napędu maszyn.
Projektowanie i sprzedaż układów pneumatyki, elektrozaworów, siłowników, osprzętu.

Sprzedaż: falowników, czujników, regulatorów temperatury,
osprzętu elektrycznego i elektroenergetycznego.
Przetwórstwo tworzyw sztucznych: produkcja na własnych
formach oraz produkcja usługowa. Produkcja tub do zniczy z PP.
Od kilku lat specjalizujemy się w produkcji maszyn obsługujących formy rozdmuchowe dwustopniowe, umożliwiające produkcję wyrobów z zamkniętym pod ciśnieniem powietrzem, takich
jak piłeczki do suchych basenów.
Dostarczamy kompletne linie produkcyjne wyposażone w formy 4-, 6-, 8-krotne. Podczas produkcji następuje oddzielenie gotowych piłeczek od ramek.
MASZYNY SERII WB-45-GR-1W-A
W pełni automatyczna wytłaczarko-butelczarka.
l średnica ślimaka fi 45 – 28 L/D;
l napęd główny 7,5 kW sterowany falownikiem vectorowym;
l napędy imadła – pneumatyczne;
l wyciskanie piłek – pneumatyczne;
l sterowanie pracą imadła: sterownik PLC Mitsubishi Electric
oraz dotykowy panel operatorski;
l pobór energii (samej maszyny) – około 9 do 10 kW na godzinę.
Maszyny produkujemy w konfiguracji prawo- lub lewostronnej:
l wydajność: forma 6-gniazdowa, piłeczki fi 70, waga 8 gr,
1200 do 1400 szt. na godzinę;
l wydajność: forma 8 gniazd, piłeczki fi 60, waga około 6–7
gr, 1600 do 1700 szt. na godzinę.
Zapraszamy na nasz kanał na YouTube El-term Kraków. Znajdują się tam filmy pokazujące maszyny podczas produkcji.
Zapraszamy do współpracy!
PPHU El-term Piotr Łukasiewicz
ul. Pana Tadeusza 6 b, 30-727 Kraków
tel. 607 561 644
el-term@el-term.pl, www.el-term.pl
www.pilkibasenowe.pl
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Wytłaczarki jednoślimakowe
Andrzej Stasiek, Dariusz Łubkowski

Przedstawiono funkcjonowanie wytłaczarki jednoślimakowej ze ślimakiem konwencjonalnym oraz z zastosowaniem ślimaka
barierowego. Zaprezentowano również informacje dotyczące zastosowania w wytłaczarkach jednoślimakowych nowoczesnych
napędów bezprzekładniowych. Poza tym artykuł zawiera charakterystyki ślimaków przeznaczonych do przetwórstwa różnych
tworzyw polimerowych.

W

ytłaczanie to jedna z metod przetwórstwa tworzyw
polimerowych, która polega na ciągłym uplastycznianiu tworzywa w układzie uplastyczniającym
i przetłaczaniu go przez kanały głowicy wytłaczarskiej. Podstawowym elementem składowym linii technologicznej
przeznaczonej do wytłaczania tworzyw polimerowych jest wytłaczarka, w której główne narzędzie stanowi głowica wytłaczarska
zaopatrzona w filtr tworzywa i dyszę [1–4].
Najszersze zastosowanie w tego rodzaju przetwórstwie znalazły wytłaczarki jednoślimakowe oraz wytłaczarki dwuślimakowe
współbieżne i przeciwbieżne [3, 4]. Wytłaczarka ślimakowa, której istota została opatentowana w Anglii przez M. Graya w 1879 r.,
składa się z dwóch głównych układów: uplastyczniającego i napędowego [1]. Jeżeli chodzi o wytłaczarki jednoślimakowe, to od
wielu lat obserwuje się znaczny wzrost ich wydajności, co jest
tendencją jak najbardziej słuszną. Wytłaczarki te odznaczają się
również dobrą jakością otrzymywanych wyrobów [3]. Pozwala to
na istotne usprawnienie i przyspieszenie procesu wytłaczania
tworzyw polimerowych, jak również przynosi użytkownikom wymierne efekty ekonomiczne [2, 3, 5].
W ostatnich latach zaobserwowano duże zmiany w konstrukcji
wytłaczarek jednoślimakowych jako całości, a także w ich poszczególnych częściach składowych. Dotyczy to przede wszystkim układów uplastyczniających, ale także stosowanych w wytłaczarkach napędów.
WYTŁACZANIE TRADYCYJNE
Ślimak w układzie uplastyczniającym wykonuje wyłącznie ruch
obrotowy, który jest przekazywany z silnika elektrycznego poprzez
przekładnię redukcyjną, ślimakową lub bezpośrednio na wał ślimaka. Cylinder wytłaczarki w okolicy zasobnika jest chłodzony
wodą lub powietrzem. Jest to konieczne, aby nie dopuścić do na-

Rys. 1. Wytłaczarka jednoślimakowa z napędem
konwencjonalnym
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grzewania się tworzywa w zasobniku oraz uniemożliwić przenoszenie ciepła z układu uplastyczniającego do układu napędowego [6].
Tworzywo bezpośrednio z zasobnika dostaje się do kanału
ślimakowego układu uplastyczniającego wytłaczarki, w którym
następuje jego nagrzewanie, sprężanie i mieszanie. Na koniec
zostaje ono przetransportowane do głowicy wytłaczarskiej zaopatrzonej w dyszę, która nadaje wypływającemu z układu uplastyczniającego strumieniowi tworzywa określony kształt i wymiary.
Osiąga się to, uwzględniając tzw. efekt Barusa oraz zjawisko
skurczu [6]. W praktyce stosuje się również napędy bezprzekładniowe [7]. Na rys. 1 i 2 przedstawiono wytłaczarki jednoślimakowe odpowiednio z napędem konwencjonalnym oraz z napędem
bezprzekładniowym.
UKŁADY UPLASTYCZNIAJĄCE JEDNOŚLIMAKOWE
Typowy układ uplastyczniający ślimakowy w procesie wytłaczania składa się z (i) zespołu mechanicznego, tworzonego przez
cylinder i umieszczony wewnątrz cylindra obracający się ślimak,
(ii) zespołu nagrzewająco-chłodzącego, tworzonego przez grzejniki, urządzenia sterująco-regulujące i ewentualnie wentylatory,
oraz (iii) urządzeń pomocniczych służących np. do odgazowania.
Układy uplastyczniające jednoślimakowe w procesie wytłaczania
stosuje się głównie z cylindrami o długości czynnej L = 25–36D
(gdzie D to średnica zewnętrzna ślimaka) i rowkowaną strefą
zasilania [2, 3]. Materiały, które są stosowane do wytwarzania
cylindrów i ślimaków powinny wykazywać się dużą odpornością
na zużycie ścierne oraz obciążenia mechaniczne powodowane
ciśnieniem tworzywa w cylindrze, które podczas rozruchu wytłaczarki mogą przekraczać wartości 60–80 MPa2, [8]. Grzejniki,
nagrzewnice i wentylatory umieszczone są bezpośrednio na cylindrze, natomiast urządzenia sterująco-regulujące znajdują się
na ogół w specjalnej szafie sterowniczej [1].

Rys. 2. Wytłaczarka jednoślimakowa z napędem
bezprzekładniowym
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Tabela 1. Charakterystyki ślimaków przeznaczonych do
przetwórstwa różnych tworzyw polimerowych [9]
Tworzywo polimerowe

Długość ślimaka,
mm

Stopień
sprężenia
KP 3:1 DZ 3:1

Octan celulozy (CA)

25 D

Polioksymetylen (POM)

20–25 D

KP 3:1/4:1

Poliamid (PA)

25 D

DZ 3:1/4:1

Poliwęglan (PC)

25 D

KP 2:1

Polietylen (PE)

20–25 D

DZ 3:1/4:1

Poli(metakrylan metylu)
(PMMA)

20–25 D

KP 2:1/3:1

Polipropylen (PP)

20–25 D

DZ 3:1/4:1

Polistyren (PS)

20–25

D KP 2:1/3:1
D KP 2:1

Polisulfon (PSU)

20–25

Poliuretan (PUR)

25 D

KP 3:1

Poli(winylo butyral) (PVB)

25 D

DZ 3:1

Poli(chlorek winylu)
twardy (PVC-U)

20–25 D

KP 2:1

Poli(chlorek winylu)
miękki (PVC-P)

20–25 D

KP 2:1/3:1

KP – ślimak z rdzeniem stożkowym, DZ – ślimak 3-strefowy

STREFY ŚLIMAKA W UKŁADZIE JEDNOŚLIMAKOWYM
W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesów zachodzących w układzie jednoślimakowym, klasyczny ślimak podzielony jest umownie na strefy zasypu, zasilania, przemiany
i dozowania. Strefę zasypu tworzy część ślimaka znajdująca się
bezpośrednio pod otworem wysypowym zasobnika tworzywa.
W strefie tej następuje przyjęcie przez ślimak tworzywa w postaci granulek lub proszku. Strefa ta często bywa łączona ze strefą
zasilania, która z kolei rozpoczyna się w miejscu zamkniętym na
całym obwodzie cylindra. Tworzywo w tej strefie ma taką samą
formę i kształt, jak w strefie zasypu, lecz ulega kolejno nagrzewaniu, sprężaniu oraz transportowi. W miejscu, gdzie tworzywo
przechodzi w stan plastyczny, zaczyna się następna strefa ślimaka, strefa przemiany. W miarę transportu tworzywa przez tę strefę, jego udział w stanie plastycznym wzrasta. W miejscu, gdzie
w całym przekroju poprzecznym kanału tworzywo jest w stanie plastycznym lub ciekłym, zaczyna się strefa dozowania. Zadaniem tej
strefy jest przede wszystkim ostateczne przeprowadzenie resztek
tworzywa w stan plastyczny lub ciekły, dalsza jego homogenizacja
oraz nadanie i ustabilizowanie parametrów tworzywa opuszczającego cały układ [1].
W tabeli 1 przedstawiono charakterystyki ślimaków przeznaczonych do przetwórstwa różnych rodzajów tworzyw polimerowych. W procesie wytłaczania technicznych tworzyw polimerowych można stosować ślimaki pięciostrefowe z elementem
mieszającym i gładką strefę zasilania cylindra [2, 3]. W procesie
wytłaczania różnego rodzaju poliolefin, zwłaszcza podczas wytłaczania rur, stosuje się na ogół wytłaczarki ze strefą rowkowaną oraz ślimaki pięciostrefowe z elementem mieszającym lub
z elementami ścinającym i mieszającym [2, 3]. W procesie wytłaczania folii płaskich stosuje się zazwyczaj wytłaczarki z gładką
strefą zasilania oraz ślimaki barierowe, w związku z wprowadzaniem w sposób ciągły rozdrobnionych odpadów technologicznych
pochodzących z obciętej krawędzi taśmy folii [2, 3]. W procesie
wytłaczania z wykorzystaniem wytłaczarek ze strefą rowkowaną stosuje się często ślimaki barierowe o długości co najmniej
L = 30D z elementami ścinającymi i mieszającymi lub wyłącznie
mieszającymi [2, 3]. W procesie wytłaczania PVC stosuje się
ślimaki trójstrefowe o długości czynnej L = 25D z końcówką mieszającą i gładką strefę zasilania cylindra [2, 3].
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ELEMENTY ŚLIMAKA BARIEROWEGO
Podstawowym zadaniem realizowanym przez ślimaki barierowe (ze strefą separacyjną) jest zapewnienie kontrolowanego
rozdziału fazy tworzywa uplastycznionego od nieuplastycznionego. Maillefer, w projektowanych przez siebie ślimakach jednozwojowych, w strefie sprężania odpowiedzialnej za proces
uplastyczniania wprowadził na sporej długości dodatkowy zwój
o większym skoku oraz o wysokości mniejszej od podstawowej
o ok. 0,5 mm. W wyniku tego, pomiędzy grzbietem zwoju a powierzchnią wewnętrzną cylindra tworzy się szczelina. Tworzywo
uplastycznione przepływa ponad zwojem, natomiast tworzywo
jeszcze nieuplastycznione pozostaje przed zwojem do momentu
jego uplastycznienia. Rozwiązanie to zapewnia wspomagające
uplastycznienie dzięki ścinającemu mieszaniu tworzywa [2, 10].
Wykorzystując zalety przedstawionej koncepcji, opracowano
wiele rozwiązań konstrukcyjnych ślimaków, które efektywnością
uplastyczniania tylko nieznacznie różnią się od wynalazku Maillefera. Przykładem tego jest ślimak Geyera, który ma porównywalny zwój zaporowy na odcinku intensywnego uplastyczniania
tworzywa, przy czym jego czoło jest dodatkowo odpowiednio
zukosowane [2, 10]. Inny przykład stanowi ślimak Barra, który
charakteryzuje się tym, że zasadnicza część zwoju zaporowego
jest równoległa do zwoju podstawowego ślimaka [2, 10].
W wytłaczarkach jednoślimakowych stosowane są układy
uplastyczniające z gładką strefą zasilania cylindra lub ze strefą
rowkowaną. W tej ostatniej mogą być zastosowane rowki wzdłużne lub śrubowe [11, 12].
Ogromną zaletą zastosowania w układach uplastyczniających
wytłaczarek strefy rowkowanej jest możliwość regulowania poszczególnych funkcji tego układu, głównie nagrzewania, sprężania, homogenizowania i transportowania [11, 13]. Wykorzystanie
rowków powoduje m.in. wzrost natężenia przepływu tworzywa, co
wymaga stosowania specjalnej geometrii ślimaka. Krótsze przebywanie tworzywa w układzie uplastyczniającym może być przyczyną zwiększonej niejednorodności tworzywa w trakcie i po jego
przetworzeniu. Może także wystąpić zła homogenizacja samego
polimeru oraz innych środków pomocniczych. Zjawisko to może
wpływać negatywnie na jakość wytłoczyny. Problem ten można
w dużym stopniu zneutralizować poprzez zastosowanie na ślimaku elementów intensywnego ścinania i mieszania [11].
Z przedstawionych w literaturze informacji wiadomo, że wymiana elementów konstrukcyjnych strefy zasypu i części strefy
zasilania układu uplastyczniającego w sposób istotny wpływa
na warunki procesu uplastyczniania przetwarzanego tworzywa,
a w konsekwencji na warunki całego procesu wytłaczania [11].
Zastosowanie rowków pozwala na lepsze zabieranie tworzywa
oraz płynniejsze jego wprowadzanie do układu uplastyczniającego. Układ uplastyczniający z cylindrem rowkowanym cechuje
się zatem większą intensywnością transportowania. Ponadto zastosowanie strefy rowkowanej wzmaga tarcie tworzywa, a co za
tym idzie zwiększa ciśnienie w strefie zasilania. Na końcu strefy
rowkowanej powstaje ciśnienie 100–150 MPa, a czasami nawet
większe [13]. Z powodu wzrostu tarcia w strefie rowkowanej, wydziela się spora ilość ciepła, co może powodować przedwczesne
uplastycznienie tworzywa. Aby temu zapobiec, stosuje się intensywne chłodzenie strefy rowkowanej [11]. Porównując natężenie
przepływu tworzywa w wytłaczarce ze strefą rowkowaną z tym
w wytłaczarce bez tej strefy, można jednoznacznie stwierdzić, że
jest ono większe tam, gdzie została zastosowana strefa rowkowana. Różnica ta wynosi z reguły 20–200% [11].
Zastosowanie chłodzenia strefy rowkowanej cylindra układu
uplastyczniającego ze ślimakiem klasycznym powoduje obniże23
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NOWOCZESNE NAPĘDY BEZPRZEKŁADNIOWE
Spore zmiany zaobserwowano także w konstrukcji napędów
stosowanych w wytłaczarkach. Już pod koniec ub. wieku pojawiły
się pierwsze napędy wytłaczarek o znamionowej prędkości obrotowej 750 rpm [7]. Silniki te za pomocą łożyska oporowego łączono bezpośrednio ze ślimakami. Takie rozwiązanie jest obecnie rzadko spotykane. Po raz pierwszy napęd bezprzekładniowy
z silnikiem synchronicznym wysokomomentowym zastosowano
do wytłaczarki w 2004 r. Rozwiązanie to zaproponowała firma
Reifenhäuser [7, 18]. Od tego czasu, co nie powinno dziwić,
rozwój tego typu układów napędowych znacznie przyspieszył.
W silnikach synchronicznych moment obrotowy zależny jest
głównie od wymiarów geometrycznych silnika. Kombinacja tych
parametrów umożliwia optymalizację momentu obrotowego
oraz kosztów zastosowania napędu w wytłaczarkach. Silniki takie wymagają jednak intensywnego chłodzenia. Zastosowanie
chłodzenia wodnego pozwala obniżyć poziom hałasu przy pełnym obciążeniu do wartości poniżej 70 dB [7, 19]. Taki napęd
w porównaniu z kombinacją składającą się z przemiennika częstotliwości, silnika, sprzęgła i przekładni pozwala na uzyskanie
oszczędności energetycznych sięgających do 15% [7, 19].
Obecnie w procesie wytłaczania stosuje się najczęściej silniki
momentowe o wielkościach momentu obrotowego w zakresie
200–20000 Nm i prędkości obrotowej 500–800 rpm [7, 19].
Firma Parker SSD Parvex w swojej ofercie zaproponowała silnik
momentowy o wielkościach momentu obrotowego w zakresie
1200–22100 Nm i prędkości obrotowej 50–500 rpm [20]. Z kolei Siemens w swoich silnikach stosuje o wiele niższe wartości,
tj. moment obrotowy w zakresie 100–7000 Nm przy prędkości
obrotowej 150–750 rpm [21].
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Dzięki zastosowaniu napędów bezprzekładniowych z silnikiem
momentowym można również osiągnąć wymierne korzyści ekonomiczne. Wynikają one głównie ze zminimalizowania obsługi,
zastosowania uproszczonej zabudowy, a także z możliwości
montażu i demontażu ślimaka do przodu i do tyłu [7].
ROZWÓJ WYTŁACZAREK JEDNOŚLIMAKOWYCH
Proces uplastyczniania tworzywa termoplastycznego w układzie uplastyczniającym wytłaczarki jednoślimakowej może przebiegać bez potrzeby nagrzewania cylindra. Niekonieczne staje
się więc stosowanie grzejników na cylindrze wytłaczarki lub
wykonywanie specjalnych kanałów grzejnych w ściance cylindra. Wystarczający do przebiegu procesu wytłaczania staje się
strumień ciepła generowany wskutek tarcia tworzywa w układzie
uplastyczniającym. Ażeby generowanie ciepła uzyskanego w wyniku tarcia było wystarczające, prędkość obwodowa ślimaka powinna być względnie duża (1–1,5 m/s) [6]. Podczas sterowania
generowaniem ciepła wzdłuż układu uplastyczniającego mogą
wystąpić pewnego rodzaju problemy, polegające na przegrzaniu, a wręcz na destrukcji cieplnej, jak i mechanicznej tworzywa,
zwłaszcza w strefie dozowania. Powoduje to m.in. istotne pogorszenie jakości wytłoczyny [6].
Do podstawowych zalet wytłaczania autotermicznego zalicza
się wysoką sprawność energetyczną, niskie jednostkowe zużycie
energii, duże natężenie przepływu tworzywa, dobrą homogenizację tworzywa oraz krótki czas przebywania tworzywa w układzie
uplastyczniającym [6]. Pomimo wielu zalet, proces wytłaczania
autotermicznego jest rzadko stosowany w praktyce przemysłowej. Skuteczny jest on jedynie podczas wytłaczania tworzyw
olefinowych, a samo wykorzystanie wytłaczarek działających
w sposób autotermiczny ogranicza się do otrzymywania folii oraz
powlekania izolacją różnego rodzaju przewodów elektrycznych
i telekomunikacyjnych [6].
W przypadku przetwarzania technicznych tworzyw polimerowych, takich jak PA, PC, PET, PBT i PVDF, rowkowana strefa zasilania przeważnie wymaga grzania [22]. Firma Extrudex-Kunststoffmaschinen oferuje wytłaczarki, które mają rowkowaną
strefę zasilania cylindra oraz wykonane płytsze rowki na pozostałej długości cylindra. Zaletą tego rozwiązania w porównaniu
z dotychczas spotykanymi jest lepsza jakość uplastyczniania,
w tym także wyższa wydajność procesu [2, 3].
Prace badawcze dotyczące uaktywnienia strefy rowkowanej
cylindra oraz nowej koncepcji układu uplastyczniającego wytłaczarki zostały zrealizowane w Katedrze Procesów Polimerowych
Politechniki Lubelskiej. Rozwiązanie układu uplastyczniającego
opracowanego przez naukowców z Lublina polega na tym, że ma
tu miejsce jednoczesny ruch obrotowy cylindra i ślimaka, z tym,
że kierunki obrotów są sobie przeciwne. Z przeprowadzonych
badań wynika, że zastosowanie obrotowego segmentu cylindra
wpływa na intensyfikację procesów reologicznych oraz cieplnych
zachodzących w układzie uplastyczniającym wytłaczarki, które
znacząco wpływają na charakterystykę całego procesu wytłaczania [2, 3, 23–26]. Ponadto w tym zakresie przeprowadzono badania dotyczące konstrukcyjnych metod zwiększania efektywności
procesu wytłaczania jednoślimakowego tworzyw polimerowych, w
tym m.in. wpływu długości układu uplastyczniającego na wybrane charakterystyki autotermiczne oraz na sprawność energetyczną procesu wytłaczania, a także wpływu kąta pochylenia rowków
w wytłaczarce jednoślimakowej z cylindrem rowkowanym na wydajność procesu wytłaczania [23–26].
Naukowcy z Politechniki Warszawskiej prowadzą szerokie badania w zakresie komputerowego modelowania procesów wytłaTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2020
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nie wskaźników energetycznych procesu wytłaczania. Natomiast
użycie ślimaków o konstrukcji odpowiednio przystosowanej do
rowków oraz wykorzystanie elementów intensywnego ścinania
i mieszania powoduje uzyskanie korzystniejszych wskaźników
energetycznych. W takim przypadku wytłaczarki ze strefą rowkowaną będą sprawniejsze energetycznie od wytłaczarek bez strefy
rowkowanej [11]. W literaturze podano, że wytłaczarka ze strefą
rowkowaną zużywa aż do 30% mniej energii, niż ta z gładką strefą zasilania [14].
Największą sprawność układu uplastyczniającego wytłaczarki jednoślimakowej (η > 0,85 dla niskich temperatur cylindra)
uzyskano, stosując ślimak z końcówką ścinająco-mieszającą,
posiadający szczelinę ścinającą o szerokości s < 0,7 mm oraz
pierścienie mieszające z wrębami o szerokości b > 3,5 mm.
Dane te jednoznacznie potwierdzają, że w celu uzyskania wysokich sprawności energetycznych korzystniejsze od doprowadzenia energii cieplnej z grzejników otokowych cylindra jest
doprowadzenie jej do tworzywa poprzez rozproszenie energii mechanicznej napędu ślimaków [2, 15]. W przypadku parametrów
technologicznych największy wpływ na sprawność energetyczną
procesu uplastyczniania mają temperatura cylindra i szybkość
obrotowa ślimaka [2, 15].
Badania wpływu zmian konstrukcyjnych geometrii ślimaka na
parametry procesu wytłaczania jednoślimakowego przeprowadził
Rauwendaal [16, 17]. Dotyczyły one wykorzystania specjalnego
ślimaka barierowego (ze zukosowanym zwojem), w którym zastosowano wielozwojową końcówkę mieszającą ze stożkowymi
szczelinami. Taki układ uplastyczniający osiągnął wyższą o ok.
45% wydajność jednostkową, niższe o ok. 25% jednostkowe zużycie energii i niższą o ok. 4oC temperaturę stopionego polimeru
niż przy zastosowaniu klasycznego ślimaka barierowego [16, 17].

Temat numeru: produkcja, sprzedaż
i serwis–wtryskarek
temat numeru
wytłaczanie
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Temat
numeru:
produkcja, sprzedaż i serwis wtryskarek
temat
numeru
– wytłaczanie
Tabela 2. Charakterystyka wytłaczarek o długości ślimaka
L = 36D firmy Krauss Maffei stosowanych w liniach
technologicznych do wytwarzania rur [30]
Średnica
ślimaka,
mm

Liczba stref
grzejnych/
chłodzących,
szt.

Maksymalna
wydajność przy
wytłaczaniu PP,
kg/h

Maksymalna
wydajność przy
wytłaczaniu
PE-HD, kg/h

45

5/5

180–210

270–300

60

5/5

290–340

450–500

75

5/5

440–480

640–700

90

5/5

590–660

850–950

105

5/5

690–760

1000–1200

125

6/6

860–980

1300–1500

150

6/6

1050–1280

1800–2000

Tabela 3. Charakterystyka wytłaczarek o długości ślimaka
L = 41D firmy Krauss Maffei stosowanych w liniach
technologicznych do wytwarzania rur [30]
Średnica
ślimaka,
mm

Liczba stref
grzejnych/
chłodzących,
szt.

Maksymalna
wydajność przy
wytłaczaniu PP,
kg/h

Maksymalna
wydajność przy
wytłaczaniu
PE-HD, kg/h

45

6

500

550

60

6

750

850

75

6

1150

1300

90

-

1400

1500

105

-

1700

1800

125

-

2100

2400

czania. Dotyczą one m.in. symulacji transportu tworzywa w stanie
stałym, procesu uplastyczniania tworzywa, przepływu tworzywa już
uplastycznionego oraz stopnia wypełnienia ślimaka. W wyniku prowadzonych badań został opracowany m.in. komputerowy model
dla niekonwencjonalnego procesu wytłaczania jednoślimakowego
z wykorzystaniem ślimaków mieszających [27–29].
W tabelach 2 i 3 przedstawiono charakterystykę wytłaczarek
firmy Krauss Maffei oraz parametry procesu wytłaczania rur z PP
i PE-HD przy zastosowaniu wytłaczarek o długości ślimaka L =
36D oraz L = 41D stosowanych w liniach technologicznych do
wytwarzania rur.
PODSUMOWANIE
Obserwowany stały rozwój wytłaczarek jednoślimakowych
m.in. poprzez zmiany zachodzące w układach uplastyczniających
(zastosowanie nowych materiałów na ślimak i cylinder, modyfikowanie długości poszczególnych stref ślimaka, zastosowanie
ślimaka barierowego i rowkowanej strefy zasilania, nowe sposoby grzania), a także w napędach wytłaczarek (konwencjonalnych lub bezprzekładniowych z silnikami momentowymi o coraz
większym zakresie momentu obrotowego i prędkości obrotowej)
w istotny sposób wpływa na poprawę procesu wytłaczania
(wzrost wydajności, wyższa sprawność energetyczna). W konsekwencji prowadzi to do zwiększenia jakości wytwarzanych wyrobów z tworzyw polimerowych.
Pomimo zachodzących w sposób ciągły zmian, nie wszystkie
możliwości leżące po stronie konstrukcyjnej zostały wyczerpane, stąd należy oczekiwać, że w kolejnych latach wprowadzane
będą dalsze usprawnienia, które przyniosą użytkownikom m.in.
wymierne efekty ekonomiczne.
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Zastosowanie narzędzi inżynierii
jakości w procesie wytwarzania
tworzyw sztucznych
Mariusz Salwin, Jan Lipiak, Krzysztof Krystosiak

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie praktycznego zastosowania narzędzi inżynierii jakości w procesie wytwarzania tworzyw sztucznych oraz interpretacja otrzymanych rezultatów badań. Ocenie zostanie poddany poziom jakości wyrobów
z tworzyw sztucznych wytwarzanych przez przedsiębiorstwo „Plast”. W dalszej części opracowania zaprezentowane zostaną wyniki badań z użyciem analiz statystycznych, takich jak np. analiza zmienności ANOVA oraz zostaną ukazane wyniki testowania
hipotez statystycznych dotyczących poziomu brakowości procesu produkcyjnego.

W

każdej branży zauważalny jest postęp techniczno-technologiczny oraz organizacyjny. Następuje imponujący rozwój zarówno produkcji, jak i handlu.
Rośnie światowy import, eksport, a prawie każdy
produkt jest stosownie do przeznaczenia opakowany. Jakość
samych opakowań analizowanych oddzielnie oraz z produktami
(wyrobami) jest właściwością przynależną każdemu produktowi
technicznemu i może być wyrażona wielkościami liczbowymi.
Istotne znaczenie ma tzw. „jakość wizualna”, która jest ogółem
cech obiektywnych, mierzalnych i subiektywnych związanych
z charakterystyką wyrobu lub usługi. Klient kupując współcześnie wyrób, kieruje się najczęściej ceną, ale bierze również pod
uwagę inne czynniki, np. decydujące o zdolności wyrobu do zaspokojenia jego aktualnych, jak i przyszłych potrzeb. Dla kupującego wyroby bardzo ważne jest w zakupach, aby produkt spełniał cały szereg wymagań użytkowych, podkreślających m.in.:
ekskluzywność, oryginalność, powodujące, że produkt kojarzony jest z renomowaną marką. Często odbiór oferty sprzedaży
produktu w fazie początkowej jest przede wszystkim wzrokowy,
a sam wygląd nabywanego przedmiotu ma zachęcać do realizacji
transakcji [7].
Ocena poziomu jakości powstaje najczęściej w umyśle człowieka. Wymagania jakościowe stawiane współczesnym produktom są coraz wyższe. Wyrób wykonany niedbale i z niską jakością nie zwróci uwagi konsumenta, lecz wręcz przeciwnie – może
wywołać u niego odczucie, że produkt nie jest wart zakupu. Problematyka jakości w kontekście przemysłu przetwórstwa tworzyw
sztucznych stawia nowe wyzwania przed współczesnymi organizacjami. Już nie wystarczy tylko wyprodukować. Trzeba dobrze
wyprodukować, najlepiej za pierwszym razem dobrze i tak, aby
spełnione zostały wymagania jakościowe klienta [7].
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie praktycznego zastosowania narzędzi inżynierii jakości w procesie wytwarzania tworzyw sztucznych oraz interpretacja otrzymanych rezultatów badań. Zostanie poddany ocenie poziom jakości wyrobów
z tworzyw sztucznych, wytwarzanych przez przedsiębiorstwo
„Plast”. W dalszej części opracowania zaprezentowane zostaną wyniki badań z użyciem analiz statystycznych, takich jak np.
analiza zmienności ANOVA, zostaną ukazane wyniki testowania
hipotez statystycznych, dotyczących poziomu brakowości procesu produkcyjnego.
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PRZEGLĄD LITERATURY PRZEDMIOTU
Istnieje wiele publikacji zarówno krajowych, jak i zagranicznych
opisujących problematykę zarządzania jakością [1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 10, 12, 13, 15, 17, 18]. Zdaniem wielu uznanych autorów
najważniejsze jest podejście jakościowe oparte na elementach
filozofii kompleksowego zarządzania jakością TQM (Total Quality
Management) [1, 4, 6, 8, 17, 18]. Najbardziej wartościowe informacje zawarte są w publikacjach po roku 2007. Podobnie jak
Total Quality Management również metodykę Six Sigma należy
zaliczyć do grupy obecnie najpopularniejszych rozwiązań w zakresie zarządzania i doskonalenia jakości. Problematyka wykorzystania metodyki Six Sigma została ukazana w licznych publikacjach, których autorzy podjęli tematykę doskonalenia jakości
procesów biznesowych według tejże metodyki, najobszerniejszą
wiedzę przedstawiają zagraniczne pozycje książkowe [3, 4, 5, 9,
14] oraz krajowe [1, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18].
Z uwagi na fakt, że wśród zagadnień takich jak metoda Six
Sigma i doskonalenie jakości większość autorów bazuje na informacjach głównie zawartych w literaturze zagranicznej, związanej z informacjami odnośnie zarządzania jakością, należałoby
je uzupełnić o informacje wynikające z najnowszych trendów,
takich jak Lean Six Sigma, które jest połączeniem filozofii lean
manufacturing (lean – szczupły, manufacturing – wytwarzanie)
z metodą Six Sigma [3, 4, 5, 13, 14]. Statystyczne metody doskonalenia jakości procesów biznesowych bardzo dokładnie zostały przedstawione przede wszystkim w publikacjach zagranicznych [3, 9, 13], natomiast z publikacji krajowych na szczególne
uznanie zasługują [1, 6, 8, 10, 12, 13, 15].
Pomimo bogatej literatury odnośnie szeroko rozumianej problematyki jakości, odczuwany jest niedosyt wiedzy praktycznej,
związanej z implementacją wiedzy teoretycznej w obszarach
problematyki przemysłowej, szczególnie dotyczącej zastosowań
metod doskonalenia jakości procesów produkcyjnych, również
w branży tworzyw sztucznych.
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA
Przedsiębiorstwo „Plast” zostało założone w 1991 roku. Firma zajmuje się produkcją artykułów gospodarstwa domowego
z tworzyw sztucznych. Nasze wyroby produkowane są z tworzyw sztucznych wysokiej jakości. Wyroby pakowane są zgodnie
z wymaganiami rynku handlowego, natomiast konfekcjonowanie
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2020
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powstawania wad występujących w wyrobach w procesie produkcyjnym.
W pierwszym etapie analizy wykorzystano analizę Pareto-Lorenza. Analiza ta ma na celu zidentyfikowanie najczęstszych rodzajów
wad występujących w produkcji artykułów gospodarstwa domowego. Dzięki wykorzystaniu tej analizy będzie możliwe zajęcie się
najczęściej występującymi wadami w produkcji, a także dotarcie
do przyczyn ich powstawania. Metoda Pareto-Lorenza da również
możliwość identyfikacji wszystkich usterek produkcyjnych, które
mają wpływ na brakowość. Pozwoli także dokonać wyboru wady
bądź wad krytycznych, które mają największy wpływ na nią [1, 6].
Analiza Pareto–Lorenza pozwoliła na obliczenie najistotniejszych wad produkcji w wyrobach gospodarstwa domowego.
Na podstawie sporządzonego wykresu (rys. 1) stwierdzono,
iż 80,44% ogólnej liczby braków w wyrobach gospodarstwa
domowego odpowiada 19,56% braków. Na 80,44% ogólne
liczby wad w produktach wpływają smugi, przebarwienia oraz
niedolewy. Postanowiono zająć się tymi brakami w pierwszej
kolejności. Na pozostałe 16,59% przypadają pozostałe 4 wady
produkcyjne.
W kolejnej analizie przedstawiono koszty, jakie generują wymienione wady. Warto zaznaczyć, iż większość wad jest wychwytywana po zdjęciu wyrobów z linii produkcyjnej, część natomiast
jest niezauważana i wysyłana do klienta. Wykrycie wady u klienta wiąże się z dodatkowym obciążeniem przedsiębiorstwa mię-

artykułów odbywać się może poprzez wskazanie klienta. Przedsiębiorstwo „Plast” oferuje również perspektywę realizacji zamówienia w bardzo krótkim czasie, według ustalonych wcześniej
wymagań odbiorców takich jak: własne logo na oznakowaniu produktu, dowolna kolorystyka wyrobów, jak też opracowanie graficzne oraz druk etykiet. Do klientów przedsiębiorstwa zaliczają się
pojedyncze hurtownie, jak również sieci handlowe. Długoletnia
działalność produkcyjno-handlowa oraz zdobyte doświadczenie
gwarantują klientom fachową obsługę, natomiast nieustanne
unowocześnianie parku maszynowego sprawia, iż wyroby oferowane przez przedsiębiorstwo są dla klienta atrakcyjne zarówno
pod względem walorów estetycznych, użytkowych, jak też cenowych. Dewizą przedsiębiorstwa „Plast” jest osiąganie sukcesów
ekonomicznych poprzez oferowanie klientom produktów i usług
zgodnych z ich wymaganiami, potrzebami oraz oczekiwaniami
w sposób, który przynosi im satysfakcję.
OCENA POZIOMU JAKOŚCI WYROBÓW
Z TWORZYW SZTUCZNYCH
W przedsiębiorstwie „Plast” przeprowadzono badania dotyczące jakości produkowanych wyrobów z tworzyw sztucznych. Na podstawie danych uzyskanych z przedsiębiorstwa, które pochodzą
z 2016 roku rozpatrywany był problem brakowości w produkowanych artykułach gospodarstwa domowego. Zebrane dane
miały na celu analizę brakowości wyrobów i ustalenie przyczyn
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dzy innymi kosztami gwarancyjnymi, utylizacji lub dodatkowego
transportu od klienta.
Wśród trzech głównych wad w produkcji wyrobów z tworzyw
sztucznych w przedsiębiorstwie „Plast” znalazły się smugi, przebarwienia i niedolewy (rys. 2). Wady te razem powodują 80,44%
kosztów wszystkich wad i generują straty w wysokości 48 264
złotych.
Wśród głównych kategorii problemów w ujęciu wartościowym
znalazły się: smugi i przebarwienia. Pozostałe kategorie braków
już nie przedstawiały tak wysokiego poziomu brakowości, jak wymienione dwie kategorie powyżej.
Poza badaniami ilościowymi i wartościowymi wykonanymi na
zbiorze danych pochodzących z przedsiębiorstwa „Plast”, przeanalizowano także możliwe przyczyny powstawania wad w produkcji, które zostały wcześniej sklasyfikowane. Analiza pozwoliła
dokładnie uszeregować możliwe przyczyny powstawania wad w
produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w przedsiębiorstwie
„Plast”.
Na tym etapie analiza Pareto-Lorenza pozwoliła na obliczenie najistotniejszych przyczyn produkcji w wyrobach gospodarstwa domowego. Na podstawie sporządzonego wykresu (rys. 3)
stwierdzono, iż 86,35% ogólnej liczby braków w wyrobach gospodarstwa domowego odpowiada 13,65% braków. Na 86,35%
ogólne liczby przyczyn wad w produktach wpływają złe parametry procesu (złe ustawienia), awarie form i maszyn. Zgodnie
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Skumulowana procentowa ilość występowania
wad według metody 5M+E

Przyczyny występowania wad według metody 5M+E

17000

Rys. 4.
Kategoria przyczyny występowania
wad według metody 5M+E.
Źródło: opracowanie własne
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90,00%
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z wynikiem powyższej analizy, tymi przyczynami należy zająć się
w pierwszej kolejności. Na pozostałe 13,65% przypada pozostałe 5 przyczyn wad produkcyjnych.
W kolejnej fazie analiz wady w produkcji w wyrobów gospodarstwa domowego zostały opisane przy użyciu metody 5M+E,
zwanej inaczej diagramem Ishikawy. Metoda ta, daje możliwość
klasyfikacji przyczyn problemów według pięciu kategorii, których
nazwy angielskojęzyczne zaczynają się od litery M i dodatkowo
E – czyli otoczenie [1, 6, 10, 17]:
l Man – człowiek;
l Machine – maszyna;
l Material – materiał;
l Method – metoda;
l Management – zarządzanie;
l Environment – otoczenie.
Zaprezentowany powyżej wykres Pareto-Lorenza (rys. 4) przedstawia podział na kategorię przyczyn występowania niezgodności
w procesie produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. W 53,93%
przypadków przyczyną niezgodności jest człowiek. Tak duża liczba
wad w produkcji spowodowana przez tę kategorię może świadczyć
o braku wiedzy pracowników oraz złej kontroli i ustawieniu wtryskarek. W 40,88 przypadków przyczyną jest natomiast maszyna. Jest
to druga, a zarazem bardzo istotna kategoria, która łączy się z awariami, złą pracą maszyny oraz sposobem jej pracy. Kolejne dwie
analizowane kategorie w znacznie mniejszym stopniu wpływają na
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brakowość. Analiza ta również potwierdza fakt, iż przedsiębiorstwo
korzysta z surowców wysokiej jakości, gdyż problemy materiałowe
są rzadkością i stanowią 1,6% przyczyn powstawania wad.
ANALIZY STATYSTYCZNE
Przedstawiona poniżej analiza miała na celu zbadanie wpływu różnych czynników na brakowość. Jako współczynniki brakowości przyjęto stosunek liczby braków do liczby wszystkich
wyprodukowanych wyrobów z tworzyw sztucznych w ciągu jednej
zmiany. Podstawą wspomnianej analizy są dane zebrane w ciągu jednego roku z analizowanego przedsiębiorstwa. Czynnikami
branymi pod uwagę, mogącymi mieć potencjalny wpływ na brakowość były:
l rodzaj tworzywa;
l barwnik;
l wiek maszyn.
W analizowanym przedsiębiorstwie wykorzystywane były trzy
rodzaje tworzyw sztucznych, trzy rodzaje barwników oraz dwa
typy maszyn pod względem wieku. Na potrzeby badań wprowadzono specjalne oznaczenia kodowe, zamieszczone w tabeli 1.
W celu zbadania potencjalnego wpływu wyżej wymienionych
czynników wykorzystano wieloczynnikową analizę wariancji ANOVA oraz wykonano szereg powiązanych z nią testów, sprawdzających kluczowe założenia wspomnianego narzędzia. Analiza
wariancji ANOVA (ANalysis Of VAriance) to parametryczne narzędzie pozwalające porównywać więcej niż dwie badane grupy
wydzielone przez kategorie jednej zmiennej (analiza jednoczynnikowa) lub wielu zmiennych (analiza wieloczynnikowa) [4, 6, 8, 9,
12, 16]. Ideą analizy wariancji jest porównywanie rozproszenia
(wariancji) zmiennej zależnej w analizowanych grupach wydzielonych ze względu na wartości zmiennych niezależnych. Można
bowiem wykazać, że większa różnica w średniej wartości zmiennej zależnej pomiędzy porównywanymi grupami przekłada się na
większą wariancję międzygrupową [9, 11]. Po dobraniu zmiennych niezależnych, których wpływ na zmienną zależną badacz
chce analizować (a więc również podzieleniu próby na podgrupy
poprzez wartości tych zmiennych), badacz kontroluje międzygru-

Tabela 1. Oznaczenia materiałów i barwników
Wyszczególnienie

Oznaczenia
1

Rodzaj tworzywa

2
3
A

Barwnik

B
C

Wiek maszyn

do 10 lat
powyżej 10

Źródło: opracowanie własne

Tabela 2. Wyniki przeprowadzonych statystyk
Wyszczególnienie

Normalny (location, skala)

d K-S

0,018073

K-S

0,893582

Stat. AD

0,335612

p AD

0,909387

Chi-kwadrat

9,736000

Chi kwadrat p

0,554279

Chi kwadrat df

11,00000

Przesunięcie
Param 1

0,009461

Param 2

0,001555

Źródło: opracowanie własne

pową wariancję zmiennej zależnej i nie kontroluje (nie zna źródła
zmienności zmiennej zależnej) w ramach każdej z grup (wariancji wewnątrzgrupowej). Wariancja wewnątrzgrupowa, z uwagi, że
analiza nie tłumaczy jej źródła, nazywana jest wariancją resztową. Idea testu polega na możliwości zdekomponowania wariancji całkowitej na sumy wariancji kontrolowanych (międzygrupowych) i wariancję niekontrolowaną (wewnątrzgrupową; resztową)
[12, 13].
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Rys. 5.
Podsumowanie analiz
statystycznych brakowości
wyrobów.
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 3. Jednowymiarowe testy istotności dla brakowości (w %) – parametryzacja z sigma-ograniczeniami,
dekompozycja efektywnych hipotez
Efekt

SS

Stopnie

MS

F

p

Wyraz wolny

0,024333

1

0,024333

14406,36

0,000000

Rodzaj tworzywa

0,000027

2

0,000013

7,97

0,000369

Barwnik

0,000136

2

0,000068

40,38

0,000000

Wiek maszyn

0,000001

1

0,000001

0,59

0,442565

Rodzaj tworzywa*Barwnik

0,000005

4

0,000001

0,74

0,563540

Rodzaj tworzywa*Wiek maszyn

0,000000

2

0,000000

0,00

0,999627

Barwnik*Wiek maszyn

0,000210

2

0,000105

62,12

0,000000

1,65

0,159553

Rodzaj tworzywa*Barwnik*Wiek maszyn

0,000011

4

0,000003

Błąd

0,001659

982

0,000002

Źródło: opracowanie własne

Tabela 4. Średnie wskaźniki brakowości dla czynników
Wyszczególnienie

Oznaczenie
1

0,001400666

1,00%

0,86%

1,14%

Rodzaj tworzywa

2

0,001518323

0,88%

0,73%

1,03%

3

0,001502909

0,92%

0,77%

1,07%

A

0,001625993

0,99%

0,83%

1,15%

Barwnik

Wiek maszyn

Odchylenie

Średnia

Wartość dolna

Wartość górna

B

0,001450266

0,91%

0,76%

1,05%

C

0,001420032

0,92%

0,78%

1,06%

do 10 lat

0,001551954

0,95%

0,80%

1,11%

powyżej 10

0,001559049

0,94%

0,79%

1,10%

Źródło: opracowanie własne

Pojedyncze obserwacje stanowiły informację zebraną w ciągu
jednej zmiany na temat brakowości, rodzaju stosowanego tworzywa, barwnika oraz wieku maszyn, które były wykorzystywane
w produkcji. Istotnym elementem determinującym dalsze postępowania podczas przeprowadzenia analizy jest zbadanie
i poznanie rozkładu współczynnika brakowości na podstawie zebranych obserwacji.
Na podstawie analizy powyższych wykresów oraz wartości poszczególnych statystyk (rys. 5) stwierdzono, iż brak jest podstaw
do odrzucenia hipotezy mówiącej, że zebrane dane przedstawiają rozkład normalny [8, 13].

Do zbadania zgodności rozkładu wykorzystano test Kołmogorowa-Smirnowa [8, 10]. Jako rozkład teoretyczny, wykorzystany do
porównania z danymi empirycznymi, posłużył rozkład normalny.
Wartość wskaźnika p-value dla zastosowanego testu wyniosła
0,8936.
Kluczowym elementem analizy wariancji jest rozbicie zmienności na poszczególne addytywne składniki, na które składają
się (wspomniane wcześniej): rodzaj tworzywa, barwnik i wiek
maszyn. Porównanie odpowiedniej wariancji, będącej rezultatem działania danego czynnika, a także wariancji stanowiącej
wielkość błędu losowego umożliwi weryfikację, czy określony

Rys. 6.
Graficzne przedstawienie
analizy wariancji dla
rodzaju tworzywa.
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 7.
Graficzne przedstawienie
analizy wariancji dla
rodzaju barwnika.
Źródło: opracowanie własne
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Podobnie jak rodzaj tworzywa również barwnik wpływa w znaczący sposób na brakowość produktów w analizowanym przedsiębiorstwie. Barwnikiem wpływającym w najmniejszy sposób
na brakowość jest barwnik B. Średnia brakowość dla tego typu
barwnika to 0,91%.
Barwnikiem, którego wykorzystywanie w produkcji przyczynia
się do największej liczby wad w produkcji, jest barwnik A. W przypadku tego barwnika średni wskaźnik brakowości wynosi 0,99%.
Dla tego rodzaju barwnika obserwowane jest również największe
odchylenie od wartości średniej.
Analizując wiek maszyn, w obu przypadkach wpływ jest na podobnym poziomie. Analiza ANOVA pozwoliła na wyodrębnienie
czynników mających istotny wpływ na wskaźnik brakowości, który
stanowi bardzo ważny miernik w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
Uwidoczniła również relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi
czynnikami i ich łączny wpływ na wspomnianą brakowość.
PODSUMOWANIE
Zastosowane analizy statystyczne procesu wytwarzania artykułów z tworzyw sztucznych przyniosły zastanawiające wyniki, wskazując, że smugi i przebarwienia stanowią znaczną większość występujących wad (ok. 70%). Wyniki kolejnych analiz brakowości wykazały,
iż główną przyczyną występowania wyszczególnionych wad są wady
materiału (ok 54%). Przeprowadzone analizy wariancji ANOVA wykazały, że wśród materiałów jeden rodzaj tworzywa sztucznego i jeden
rodzaj barwnika wyróżniają się ponadprzeciętną brakowością. Wyniki te zostały poparte analizami statystycznymi.
Opisana w niniejszym artykule metoda eksploracji danych
z zastosowaniem analizy ANOVA stanowi doskonały przykład zarządzania wiedzą w organizacji pragnącej stale doskonalić swoje procesy wytwarzania. Jest to klasyczny przykład technicznej
i technologicznej drogi doskonalenia współczesnej organizacji
produkcyjnej opartej na wiedzy.
Praktyczna implementacja narzędzi inżynierii jakości w przemyśle stanowi istotne podejście i wkład do gospodarki opartej na
wiedzy. Tylko decyzje poparte twardymi danymi – jak w opisanym
przypadku: analizami statystycznymi – stanowią pewnego rodzaju drogowskaz, wskazujący właściwy kierunek doskonalenia procesów wytwarzania.
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czynnik jest istotny w kształtowaniu się zebranych wyników [9].
Wykorzystując test F-Snedecora możliwe staje się rozstrzygnięcie, czy średnie zaobserwowane wewnątrz poszczególnych grup
istotnie się między sobą różnią [8, 9, 13]. Dzięki takiemu działaniu możliwe jest zbadanie wpływu wspomnianych czynników
na wartości współczynnika brakowości. Analizując otrzymane
wyniki zauważono:
l istotny (p-value = 0,000369) wpływ stosowanego rodzaju tworzywa na brakowość wyrobów z tworzyw sztucznych,
l istotny (p-value = 0,000000) wpływ wykorzystywanego barwnika na brakowość wyrobów z tworzyw sztucznych,
l nieistotny (p-value = 0,442565) wpływ wieku maszyn na brakowość wyrobów z tworzyw sztucznych,
l nieistotną (p-value = 0,563540) interakcję pomiędzy rodzajem tworzywa a barwnikiem, co oznacza, że wpływ rodzaju
tworzywa na brakowość nie zależy od zastosowanego barwnika;
l nieistotną (p-value = 0,99627) interakcję pomiędzy rodzajem
tworzywa a wiekiem maszyn, co oznacza, że wpływ rodzaju
tworzywa na brakowość nie zależy od wieku maszyn;
l istotną (p-value = 0,000000) interakcję pomiędzy barwnikiem
a wiekiem maszyn, co oznacza, że wpływ barwnika na brakowość zależy od wieku maszyn;
l nieistotną (p-value = 0,159553) interakcję pomiędzy trzema
badanymi czynnikami.
Dokładne wyniki dla jednowymiarowych testów istotności brakowości wyrobów przedstawiono w tabeli 3.
Dokładne zróżnicowanie średnich wskaźników brakowości
w obrębie każdego czynnika zestawiono w tabeli 4.
Podobnie wyglądają wyniki powyższych analiz statystycznych,
zagregowane na wykresach, rys. 6–8.
Zauważono, że rodzaj tworzywa w znaczący sposób wpływa
na brakowość produktów. Tworzywem, które wpływa najmniej
na brakowość jest tworzywo numer dwa. Średnia brakowość dla
tego typu tworzywa 0,88%. Tworzywem, którego stosowanie powoduje największą liczbę braków, jest tworzywo numer jeden.
W tym przypadku średni wskaźnik brakowości kształtuje się na
poziomie 1%. Dla tego typu tworzywa obserwowane jest również
największe odchylenie od wartości średniej.
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Rys. 8.
Graficzne przedstawienie
analizy wariancji dla
wieku maszyn.
Źródło: opracowanie własne
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Kontrola jakości
w przedsiębiorstwie
produkcyjnym
Kontrola jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych jest niezwykle istotna i właściwie zorganizowana prowadzi do zmniejszenia kosztów produkcji. Planując działania kontrolne należy zadbać o wiedzę i nastroje pracowników, wyposażenie przedsiębiorstwa w oprogramowanie optymalizujące codzienną pracę a także uwzględnić stosunek kosztów przeznaczonych na kontrolę
versus zysków, jakie ona przyniesie.

K

ontrola jakości jest nieodzownym elementem towarzyszącym procesom w firmach produkcyjnych. Właściwie
zorganizowana kontrola skutecznie obniża koszty produkcji a także prowadzi do wzrostu satysfakcji klienta.

ROLA KONTROLI JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
PRODUKCYJNYM
Głównym celem kontroli jakości jest eliminowanie strat finansowych. Każda praca niesie określone ryzyko błędu, na produkcji może ono wynikać z wadliwych półproduktów, awarii maszyn lub błędów ludzkich. Analizując dokładnie proces, określa
się dla niego normy i akceptowalną brakowość. Mając wiedzę
o procesach jesteśmy w stanie zmniejszyć ilość błędów. Jest to
szczególnie ważne gdy przy produkcji używamy drogich surowców
bądź też nasze finalne produkty są wyrobami o wysokim stopniu
przetworzenia – jeśli wadę odkryjemy na jednym z końcowych
etapów przetwarzania koszt tego błędu będzie drastycznie wyższy niż brak ujawniony na początku obróbki. Kontrola jakości
w przedsiębiorstwie produkcyjnym pozwala także, przy ujęciu danych o brakowości, na wyliczenie realnego kosztu produkcji. Nie
bez znaczenia jest także rola PR- owa, czyli utrzymanie dobrego
wizerunku firmy – przedsiębiorstwa dbającego o jakość wyrobów
i satysfakcję klientów.

być to np. polecenie poprawienia wadliwej sztuki lub premia za
zerową brakowość w danym okresie rozliczeniowym. Moduł daje
możliwość wydrukowania kart braków, które w sposób przejrzysty przedstawiają wszystkie niezbędne informacje. Dodatkowo,
w systemie można załączyć pliki z danymi czy pomiarami z dowolnego urządzenia pomiarowego czy zdjęcia z telefonu komórkowego.
Szczegółowe dane z raportów powinny pomóc określić krytyczne punkty w całym procesie produkcyjnym, gdzie powinny pojawić się stanowiska kontroli jakości.
Źródło: HFT SEM (Biznes Marketing)
REKLAMA

PLANOWANIE KONTROLI JAKOŚCI
W zależności od potrzeb i wagi procesów mamy do wyboru różne scenariusze kontroli jakości. Możemy kontrolować pojedyncze sztuki lub też całe partie produktowe, prostsze scenariusze
zakładają autokontrolę podczas gdy najbardziej złożone pełną
kontrolę założonych parametrów.
Kontrola jakości, w zależności od specyfiki procesu produkcji, może wymagać zastosowania specjalistycznego sprzętu do
pomiarów. Należy wtedy uwzględnić czas kontroli, ponieważ występujące równolegle operacje na różnych stanowiskach będą
trudne do skontrolowania.
SYSTEMY INFORMATYCZNE W SŁUŻBIE KONTROLI JAKOŚCI
Systemy informatyczne dedykowane przedsiębiorstwom produkcyjnych posiadają również moduły wspierające kontrolę jakości.
System jest ogromnym ułatwieniem codziennej pracy dla
każdego kontrolera. Dzieje się tak z racji automatycznych powiadomień o nowych sztukach czy partiach do skontrolowania.
Wszystkie dane są odnotowywane w systemie i zostają przekłute
w plan działań dla lub względem konkretnego pracownika – może
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kontrola jakości – przemysł 4.0

WITTMANN Group a idea
Przemysł 4.0
Grupa Wittmann dzięki temu, że oferuje zarówno wtryskarki WITTMANN BATTENFELD, jak i urządzenia peryferyjne WITTMANN
była jedną z pierwszych firm zaangażowanych w tworzenie standardów komunikacji między urządzeniami, opartych o zasady
Przemysł 4.0.

D

Jakość i parametry gotowego wyrobu są kształtowane już na
etapie plastyfikacji tworzywa. Zapewnienie stabilnych warunków
dozowania ma bardzo znaczący wpływ na kolejne etapy procesu, a tym samym na końcowe właściwości wypraski. Już na
tym etapie procesu mają Państwo możliwość oddania przebiegu procesu w „ręce inteligentnej wtryskarki”. Jest to możliwe
dzięki funkcji HiQ-Melt MMQ (monitorowanie jakości materiału).
HiQ Melt prowadzi kontrolę plastyfikacji i samoczynnie dokonul
je korekty punktu przełączenia na docisk. Funkcja mierzy pracę
wykonaną w trakcie dozowania. Technolog powinien ustawić zal
kres, w jakim następuje pomiar pracy dozowania, a także tolerancje, w jakich wtryskarka uzyskuje możliwość samodzielnej
l
decyzji o korekcie parametrów wtrysku. Obliczenie pracy wykonanej w trakcie procesu plastyfikacji następuje przez pomiar
momentu obrotowego ślimaka
w stosunku do jego drogi. Tak
obliczona wartość jest wyświetlana na ekranie panelu operatora
i może być monitorowana przez
system sterowania wtryskarki
w zadanych przez użytkownika
tolerancjach. Przekroczenie tolerancji (górnej lub dolnej) spowoduje wyświetlenie alarmu na
panelu operatorskim. Funkcja ta
może być pierwszym kryterium
wykorzystywanym do prowadzenia separacji detali – dobry/zły.
WITTMANN 4.0 zapewnia maksymalną elastyczność w podłączaniu i odłączaniu urządzeń
W przypadku różnicy między warperyferyjnych, także w trakcie trwania procesu
tością zmierzoną a wartością
wzorcową układ sterowania wtryskarki
dokona
samodzielnej
korekty
punktu przełączenia na doINTELIGENTA WTRYSKARKA BĘDĄCA WSPARCIEM
cisk. W ten sposób układ sterowania wtryskarki będzie dążył do
DLA UŻYTKOWNIKA
Czy wyobrażają sobie Państwo sytuację, w której wtryskarka zapewnienia stabilnych końcowych warunków procesu. Ważnym
przejmie rolę technologa i samodzielnie zadba o prawidłowy dobór jest fakt, iż korekta następuje jeszcze w ramach trwającego cyparametrów wtrysku. Może to jeszcze przyszłość, ale przyszłość, klu. Ma to kluczowe znaczenie dla osiąganej jakości wyrobów.
która już dziś jest tworzona. W wielu wtryskarkach oferowane są Nawet najlepszy technolog może zareagować bowiem dopiero
funkcje do prostego ustawienia podstawowych parametrów proce- po zakończeniu danego cyklu. Dopiero po zgłoszeniu błędu przez
su. Układy sterowania wtryskarek wyposażane są w coraz bogat- wtryskarkę ma możliwość wprowadzenia korekt. Funkcja HiQ
sze biblioteki danych materiałów i coraz lepsze algorytmy pozwa- Melt zrobi to automatycznie bez przerywania produkcji.
Inteligencja wtryskarki nie ogranicza się jednak tylko do etapu
lające na ustawienie parametrów. W układzie sterowania maszyn
WITTMANN BATTENFELD UNILOG B8 mają Państwo do dyspozycji dozowania. Potrzeba nadzoru i regulacji występuje także na innie tylko rozbudowane narzędzia do szybkiego ustawienia proce- nych etapach procesu. Dlatego też inteligentna wtryskarka konsu, ale także mogą Państwo mieć funkcje do automatycznej kon- troluje także proces wtrysku. HiQ Flow (automatyczna kontrola
troli i korekty ustawionych parametrów. Jako wyposażenie opcjo- procesu wtrysku) to oprogramowanie pozwalające na wychwycenalne maszyn oferowane są tzw. Pakiety technologiczne. Funkcje nie zmian procesu na etapie wtrysku. Wtryskarka oblicza wartość
te stanowią właśnie forpocztę przyszłych inteligentnych wtryska- pracy, jaka jest wykonana na etapie wypełniania gniazda formy.
Tak jak w poprzednim narzędziu technolog powinien ustawić zarek, które pozwolą przejąć rolę technologa.
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la Grupy Wittmann rozwiązania bazujące na idei Przemysł 4.0 można wyodrębnić w czterech kategoriach
tematycznych:
l pakiety HiQ – pozwalające wtryskarkom Wittmann
Battenfeld na samoczynną korektę parametrów pracy maszyny w celu zapewnienia powtarzalnej jakości produkowanych
wyrobów.
WITTMANN 4.0 - platforma zapewniająca komunikację między
urządzeniami peryferyjnymi a wtryskarką.
TEMI+ i TEMIone – systemy zarządzania produkcją MES opracowane i wdrożone w oparciu o ideę Przemysł 4.0.
CMS (Condition Monitoring System) – system monitoringu
i kontroli stanu technicznego maszyny.

kontrola jakości – przemysł 4.0
kres i tolerancje pomiaru. Zmierzona wartość jest wyświetlana
na ekranie panelu operatora i może być monitorowana przez
system sterowania wtryskarki w zadanych przez użytkownika
tolerancjach. Przekroczenie tolerancji spowoduje, automatyczną korektę dokonywaną jeszcze w czasie trwania danego cyklu.
W zależności od sytuacji układ sterowania wtryskarki spowoduje
przesunięcie położenia punktu przełączania z fazy wtrysku na
fazę docisku lub samoczynnie zmieni ciśnienie docisku lub połączy działanie obu tych funkcji. HIQ-Flow samodzielnie kompensuje wahania temperatury lub lepkości tworzywa, co pozwala na
produkcję wyprasek o bardzo wysokiej powtarzalności.
Ale to nadal nie wszystko, co oferuje inteligentny układ sterowania wtryskarki. Dla uzyskania stabilnych właściwości końcowych wypraski bardzo ważnym jest odpowiednia regulacja
poduszki resztkowej. Także w tym zakresie możemy liczyć na
inteligencję wtryskarki. HiQ-Cushion (kontrola poduszki resztkowej tworzywa) to narzędzie pozwalające na regulację wielkości
poduszki tworzywa. HiQ-Cusion dokonuje pomiaru wielkości poduszki i w zależności od wyniku pomiaru funkcja automatycznie
reguluje dawkę dozowania w kolejnym cyklu. Funkcja HiQ Cusion
wykorzystuje w swym działaniu pomiary dokonane przez programy HiQ Melt i HiQ Flow.
Era inteligentnej wtryskarki z pewnością stanowi przyszłość,
ale już teraz WITTMANN Group zapewnia w swych maszynach
narzędzia tworzące sztuczną inteligencję wtryskarek.
WITTMANN 4.0 – PIONIER W DZIEDZINIE
ROZWIĄZAŃ PRZEMYSŁ 4.0
Opracowana przez Wittmann platforma komunikacyjna WITTMANN 4.0 pozwala na proste łączenie wtryskarek WITTMANN BATTENFELD z układem sterowania UNILOG B8 z urządzeniami peryferyjnymi WITTMANN. System WITTMANN 4.0 oferuje wiele zalet:
l Centralne działanie.
Urządzenia peryferyjne WITTMANN zapewniają poprzez WITTMANN 4.0 wtryskarce ze sterowaniem B8 własną grafikę swych
układów sterowania. Oznacza to, że wszystkie funkcje danego
urządzenia peryferyjnego można wybierać centralnie w układzie
sterowania wtryskarki, a wizualizacja strony obsługi urządzeń peryferyjnych w układzie sterowania maszyny jest taka sama jak na
danym urządzeniu peryferyjnym.
l Rozszerzony zapis danych formy w systemie sterowania wtryskarki B8.
Zapis danych parametrów pracy formy obejmuje nie tylko zwykłe
wewnętrzne ustawienia procesu wtryskarki, ale jest rozszerzony
o ustawienia podłączonych urządzeń peryferyjnych WITTMANN 4.0
i robota WITTMANN R9. Urządzenia peryferyjne są automatycznie
rozpoznawane przez wtryskarkę zaraz po ich podłączeniu i aktywowany jest wspólny zapis ich parametrów.
l Podgląd niezbędnego wyposażenia.
Operator może z poziomu układu sterowania wtryskarki sprawdzić wymaganą dla danej formy i procesu konfigurację urządzeń
peryferyjnych i przygotować odpowiednie urządzenia przed zaplanowaną zmianą narzędzia.
l Plug & Produce.
Po zmianie narzędzia oraz mechanicznym i elektrycznym połączeniu urządzeń peryferyjnych z wtryskarką, możliwym jest
przesłanie z poziomu układu sterowania wtryskarki parametrów
i programów pracy do poszczególnych urządzeń peryferyjnych.
Automatyczna transmisja danych do odpowiedniego urządzenia
wyklucza zatem błąd ludzki.
WITTMANN 4.0 umożliwia wzajemną komunikację między urządzeniami, przesyłanie danych procesowych oraz kontrolę pracy
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poszczególnych urządzeń. System WITTMANN 4.0 pozwala użytkownikowi na stworzenie pełnej kontroli nad wszystkimi parametrami mającymi wpływ na jakość prowadzonej produkcji. System
WITTMANN 4.0 pozwala, z wykorzystaniem jednego standardu
przyłącza, na połączenie z wtryskarką robotów (z układem sterowania R9), urządzeń peryferyjnych takich jak dozowniki wagowe
GRAVIMAX, przepływomierze FLOWCON, termostaty Tempro Plus
D i suszarki Drymax Aton. Od kwietnia 2020 r. termostaty WITTMANN Tempro Plus D wyposażone są standardowo w przyłącze
Wittmann 4.0. Wprowadzając tę opcję do wyposażenia standardowego, chcemy upowszechnić wykorzystywanie komunikacji
Wittmann 4.0.
TEMI+ I TEMIONE: KOMPLETNE SYSTEMY MES SPECJALNIE
DLA PRZEMYSŁU PRZETWÓRSTWA TWORZYW
Systemy MES zaczynają być powszechnym wyposażeniem
zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych. Monitorowanie jakości, planowanie produkcji i jej realizacji, nadzór nad zapasami materiałów, a także stanem form wtryskowych to podstawy
dobrego funkcjonowania zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych. W roku 2018 WITTMANN BATTENFELD podjął decyzję
o stworzeniu własnego systemu MES, opracowanego i przeznaczonego specjalnie dla zakładów przetwórstwa tworzyw. System
ten został opracowany i wdrożony pod nazwą TEMI+.
Modułowa koncepcja systemu TEMI+ pozwala na dostosowanie zakresu oferty do rzeczywistych potrzeb danej wtryskowni.
TEMI+ pojawił się też jako pierwszy z programów MES obejmujący kontrolą urządzenia peryferyjne. Wykorzystywana do komunikacji między wtryskarką a peryferiami platforma WITTMANN 4.0
pozwala na automatyczną wizualizację urządzeń peryferyjnych
podłączonych w danym procesie do wtryskarki.
TEMI+ traktuje bowiem wtryskarkę nie jako zamknięte urządzenie, ale jako komórkę produkcyjną o elastycznej konfiguracji.
System TEMI+ może być zintegrowany z układem sterowania
wtryskarek Wittmann Battenfeld. Pozwala to na dostęp do systemu z poziomu każdej z maszyn. Dostęp nie tylko do danych
maszyny, przy której właśnie się znajdujemy, ale z poziomu tej
maszyny do wszystkich innych wtryskarek ujętych w systemie
TEMI+. System TEMI+ umożliwia obsługę wtryskarek innych producentów niż Wittmann Battenfeld. Do pozyskania danych, jak
w każdym systemie MES wymagane jest, by wtryskarka wyposażona była w przyłącze wg EUROMAP 63 lub 77. Nawet dla
maszyn starszych typów bez odpowiedniego przyłącza możliwym
jest pozyskanie podstawowych informacji o stanie maszyny
i produkcji, wprowadzenie danych do systemu TEMI+ dla analizy,
dokumentacji i zarządzania.
Potrzeba modernizacji istniejących maszyn poprzez ich doposażenie w przyłącze Euromap 63 stanowi często znaczny koszt
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pozwalał serwisowi producenta danej wtryskarki na sprawdzenie jej stanu, ustawień i diagnostykę błędów. Skracało to czas
naprawy i ograniczało straty produkcyjne. Przed kilku laty nikt
jednak nie myślał o tym, że to wtryskarka będzie się samodzielnie kontaktować z serwisem, gdy zaistnieje taka potrzeba. Condition Monitoring System (CMS) to część pakietu „Smart Services”, w ramach którego wtryskarka w sposób ciągły dokonuje
samooceny swego stanu technicznego. System monitorowania
stanu maszyny CMS pozwala na planowanie przeglądów i napraw w zależności od faktycznego stanu technicznego maszyny.
Dla realizacji idei stałego nadzoru nad stanem technicznym wtryskarka musi zostać doposażona w odpowiedni zestaw czujników, których wskazania są dokumentowane i analizowane przez
specjalne oprogramowanie.
Tak samo jak w wyścigach Formuły 1, gdzie dane o stanie
auta są oceniane z okrążenia na okrążenie, tak z pomocą pakietu CMS dane maszyny są kontrolowane w każdym cyklu. Uzyskane wyniki dotyczące stanu maszyny są zapisywane i mogą
być analizowane oraz oceniane w odniesieniu do ostatnich 12
miesięcy pracy.
System CMS podzielony został na 3 poziomy. Na poziomie
pierwszym następuje pozyskanie danych. Mierzone są wibracje,
momenty obrotowe, temperatury, wilgotność powietrza, przepływy, funkcje ślimaka i dane z szafy sterującej.
Na poziomie 2 następuje obróbka i analiza danych. Sercem
systemu CMS jest jednostka CPU i moduł pomiarowy, które analizują uzyskane wyniki.
Poziom 3 pokazuje ocenę danych i analizę stanu maszyny.
Informacja przekazywana jest do właściwych działów w zakładzie
użytkownika lub na życzenie klienta do centrum serwisowego
WITTMANN BATTENFELD.
w stosunku do samego systemu MES. Warto więc na etapie planowania nowych zakupów zwrócić uwagę na ten punkt wyposażenia wtryskarki i przewidzieć odpowiednie wyposażenie maszyny.
Wprowadzenie systemu MES wymaga dostosowania organizacji i struktury zakładu, a także szkolenie pracowników w zakresie
korzystania z systemu. System MES wymaga także integracji do
potrzeb wewnętrznych firmy w zakresie IT i spełnienia wymagań
bezpieczeństwa samej firmy.
W szczególności firmy dysponujące mniejszą liczbą maszyn
unikają finansowych i technicznych wyzwań związanych z instalacją rozwiązania MES w swojej fabryce. Pomimo wielu oczywistych
korzyści, które taki system mógłby przynieść w postaci: identyfikowalności danych produkcyjnych, obliczania ogólnej wydajności
systemu, wyświetlania kluczowych wskaźników wydajności (KPI)
czy prowadzenia analizy pierwotnych przyczyn przestojów.
Z drugiej strony firmy są przymuszane przez odbiorców końcowych do wprowadzania rozwiązań MES. Specjalnie dla firm
znajdujących się w podobnej sytuacji WITTMANN BATTENFELD
opracował system MES przeznaczony dla instalacji i obsługi jednej wtryskarki. Gotowe rozwiązanie TEMIone przeznaczone jest
dla jednej wtryskarki, ale traktowanej jako komórka produkcyjna
złożona także z urządzeń peryferyjnych wymaganych do prowadzenia danego procesu produkcyjnego.
Niezależnie więc czy Państwa zakład potrzebuje rozwiązań
MES dla całego parku maszynowego, czy też tylko dla wybranych
wtryskarek, WITTMANN BATTENFELD zapewnia odpowiednie rozwiązania.
MONITORING STANU TECHNICZNEGO WTRYSKARKI – CMS
Jeszcze kilka lat temu za nowatorskie rozwiązanie uznawano
możliwość zdalnej diagnostyki pracy wtryskarki. Zdalny dostęp
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2020

Zdj. 1. Przegląd funkcji CMS

I tak oto spełnia się przesłanie: „Dzwoni wtryskarka do ...”.
Maszyna została wyposażona w funkcje pozwalające jej na samoocenę stanu technicznego i wezwanie pomocy serwisowej
w sytuacji zagrożenia awarią. System CMS umożliwia planowanie
prac konserwacyjnych w niezbędnym zakresie i momencie. Obniża to koszty eksploatacji maszyny i zwiększa jej niezawodność
i produkcyjną dostępność.
Dla WITTMANN GROUP idee Przemysł 4.0 stanowią część realizowanych już dzisiaj zadań. W sposób aktywny angażujemy się
w tworzenie wizji inteligentnej produkcji i inteligentnych maszyn.
WITTMANN BATTENFELD Polska Sp. z o.o.
Adamowizna, ul. Radziejowicka 108
tel. 022 724 38 07, fax 022 724 37 99
05-825 Grodzisk Mazowiecki
info@wittmann-group.pl, www.wittmann-group.pl
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Innowacyjna droga
do Przemysłu 4.0 w branży
opakowań kosmetycznych
Joanna Kowalkowska, Mikołaj Feliński
Chcemy sprostać coraz to nowym wyzwaniom i nie pozostać w tyle za konkurencją, dlatego nieustannie poszukujemy nowych
rozwiązań z zakresu nowoczesnych technologii dla produkcji. Cel jest oczywisty: zaoferować klientom jak najwyższy poziom
usług, a użytkownikom – jak największą satysfakcję z produktu –- Jan Nawrocki, założyciel firmy POLITECH.

O FIRMIE
POLITECH to europejski lider rynku opakowań do kosmetyków
z tworzyw sztucznych, rodzinne przedsiębiorstwo ze 100% udziałem polskiego kapitału. Historia firmy sięga 1998 roku, kiedy
to Jan Nawrocki, z wykształcenia inżynier technologii budowy
maszyn, założył działalność w Osielsku, w regionie kujawsko-pomorskim. POLITECH produkuje opakowania do kosmetyków
na rynek polski i światowy, odważnie wprowadzając innowacje
technologiczne i dbając o zrównoważony rozwój.
– Branża kosmetyczna to specjalistyczny rynek z wysoką konkurencyjnością. Aby móc sprostać coraz to nowym wyzwaniom
i nie pozostać w tyle za konkurencją, nieustannie poszukujemy
nowych rozwiązań z zakresu technologii produkcji. Cel jest oczywisty: zaoferować klientom jak najwyższy poziom usług, a użytkownikom – jak największą satysfakcję z produktu – mówi Jan
Nawrocki, założyciel firmy POLITECH.
SPECYFIKA RYNKU
Kobiety kupują zmysłami. Ich wyczulony na design i estetykę
wzrok, wrażliwy dotyk i węch ma szczególne znaczenie przy wyborze perfum i kremów.
Warunkiem sukcesu na rynku urody jest nie tylko dobry, innowacyjny produkt. Nie mniej ważny jest skuteczny marketing,
między innymi za pomocą pięknego opakowania. W procesie produkcji kluczowy jest dobór tworzywa sztucznego, zapewniającego
odpowiednie właściwości produktu końcowego.
– Przez pierwsze lata istnienia firmy specjalizowaliśmy się
w produkcji przedmiotów codziennego użytku z polipropylenu,
takich jak artykuły biurowe czy wyposażenie kuchni. W 1999
roku, poważnie zainteresowaliśmy się produkcją z surlynu. Firma
POLITECH jako pierwsza w Polsce zastosowała go w produkcji
opakowań do perfum. Gwarantuje on wysoką przejrzystość, porównywalną do szkła i świetnie sprawdza się jako materiał do
produkcji nasadek – opowiada Jan Nawrocki.
Po 20 latach rozwoju, POLITECH dysponuje bardzo szeroką
ofertą produktową, oferując wysoką jakość wykonania i kompleksowe wytwarzanie całych opakowań kosmetycznych od pomysłu
do produktu. Produkty standardowe to nasadki perfumeryjne,
pierścienie do opakowań perfumeryjnych i kompletne słoiki.
Oferta produktów indywidualnych obejmuje stworzenie dowolnego produktu od pomysłu do gotowego wyrobu wraz z projektowaniem, wytworzeniem form wtryskowych, produkcją detali, usługami zdobienia i montażem.
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Firma produkuje ponad 67 mln zamknięć rocznie i około 40
mln nasadek metalizowanych. Minimalne zamówienia na metalizację i lakierowanie wahają się w granicach od 20 do 40 tysięcy
detali. Warto wiedzieć, że zamówienia jednego produktu w liczbie miliona – półtora miliona sztuk są coraz częstsze, dlatego
POLITECH stawia na transformację cyfrową i robotyzację.
POLITECH nieustannie rozwija się – w oparciu o unikatowe
projekty opakowań, innowacje technologiczne w procesach wtryskiwania, lakierowania i metalizacji oraz zwiększanie wydajności
produkcji.
Na drodze do Przemysłu 4.0, POLITECH zrealizował automatyzację i robotyzację wielu procesów produkcyjnych, wdrożenie
systemu zarządzania produkcją i logistyką oraz stworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i Akademii Projektowej.
Już w 2006 roku firma wdrożyła system informatyczny, który
pozwala na monitorowanie i rejestrowanie etapów procesu produkcji w czasie rzeczywistym. W kolejnym etapie wprowadzono
system rozliczenia produkcji i czasu pracy. Zmodernizowano procesy logistyczne w zakresie gospodarki magazynowej, zabezpieczenia produkcji w materiały i półfabrykaty oraz logistyki dostaw.
Wszystkie produkty wytwarzane są zgodnie z systemem zarządzania jakością ISO 9001:2015, którego wdrożenie nastąpiło
w 2017 roku.
Nieustanny rozwój i dbałość o najwyższą jakość zapewnia
firmie współpracę ze światowej sławy markami kosmetycznymi
i perfumeryjnymi.
POLITECH realizuje produkcję na eksport od 2003 roku, początkowo współpracując z koncernami kosmetycznymi z rynków
wschodnich, następnie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich,
Nowej Zelandii, Meksyku i USA. Obecnie koncentruje się na rynku Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Europejskiej. Obecnie
60 procent produktów jest sprzedawanych za granicę.
W produkcji POLITECH stosuje takie tworzywa sztuczne jak
surlyn, PP, PS, ABS, PCTG. Zdobienia wykonywane są z wykorzystaniem technologii hot-stampingu, metalizacji próżniowej
i lakierowania UV, dzięki czemu nawet standardowy produkt
może uzyskać swój indywidualny charakter. Firma posiada własny dział projektowy, zatrudnia wyspecjalizowanych projektantów
wzornictwa przemysłowego.
Na rynku producentów opakowań kosmetycznych wyróżnia ją
własna narzędziownia, dzięki której istnieje możliwość wytwarzania form wtryskowych, co umożliwia szybkie wykonanie nowych,
także autorskich projektów i płynne uruchomienie nowej produkTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2020

cji. Park maszynowy to 23 wtryskarki (hydrauliczne i elektryczne,
o sile zwarcia od 50 do 350 ton), 14 robotów przemysłowych, 4
metalizery, 1 maszyna do hot-stampingu i 3 linie lakiernicze UV.
– Własna branżowa narzędziownia to wiele zalet, którymi nie
mogą pochwalić się narzędziownie zewnętrzne. Nasza kadra to
skarbnica ogromnej wiedzy na temat tworzenia form i narzędzi
potrzebnych w produkcji opakowań kosmetycznych. Lata doświadczeń naszych pracowników chronią nas przed stratami
czasu i pozwalają unikać niepotrzebnych błędów. Rozumienie
rynku kosmetycznego, wymagań koncernów, ale też wymagań
użytkowników sprawiają, że własna narzędziownia gwarantuje
największe korzyści dla naszych Klientów – opowiada Jan Nawrocki, właściciel firmy POLITECH, z wykształcenia inżynier technologii budowy maszyn i pomysłodawca uruchomienia firmowej
narzędziowni.

kontrola jakości – przemysł 4.0

Obydwa wydziały produkcyjne – w Osielsku i w Bydgoszczy
działają równolegle, zapewniając zrównoważony rozwój firmy POLITECH i podnoszenie kompetencji pracowników.
– Automatyzacja i robotyzacja metalizacji nasadek i pokrywek
do opakowań kosmetyków to bardzo wymagające procesy. Zastosowanie nowoczesnych robotów Kawasaki w bydgoskim zakładzie pozwala realizować o 20% większą wydajność – mówi
Piotr Erlich, Kierownik Pracowni Nowych Technologii w firmie
POLITECH.
Zrobotyzowany proces metalizacji zdobień opiera się o linię
produkcyjną stworzoną przez pracowników firmy POLITECH oraz
nowoczesne roboty przemysłowe wraz z systemem sterowania,
dostarczone przez firmę ASTOR.

WYZWANIA
W drugim wydziale produkcyjnym, zlokalizowanym w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, zarząd POLITECH
zdecydował się na inwestycję w nowoczesny system zrobotyzowany do procesu metalizacji zdobień od japońskiej marki Kawasaki Robotics, która ma ponad 50-letnią tradycję w robotyzacji
przedsiębiorstw produkcyjnych na całym świecie.
Metalizacja to zdobienie opakowań kosmetycznych z tworzyw
sztucznych przez pokrywanie ich powłokami dekoracyjnymi.
Umożliwia to osiągnięcie bogatej gamy kolorystycznej detalu,
m.in. złota i srebra, jak również uzyskanie efektu matu lub połysku.
Genezą robotyzacji było wyzwanie sprostania wielomilionowym
zamówieniom od zagranicznych kontrahentów, przy założeniu
zamiany monotonnych czynności wykonywanych przez ludzi na
zautomatyzowane czynności wykonywane przez roboty, z dużo
większą wydajnością.
– Transformacja cyfrowa i robotyzacja są wpisane w strategię
rozwoju firmy Politech. Nowoczesne rozwiązania technologiczne
w Wydziale Zdobień pozwalają nam zdobywać zagraniczne kontrakty i optymalizować koszty operacyjne – mówi Rafał Strzyż,
Dyrektor Techniczny w firmie POLITECH.
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2020

41

t

I N F O R M A C J A P R A S O WA

kontrola jakości – przemysł 4.0

– Zaawansowane rozwiązania technologiczne od Kawasaki
Robotics zapewniają firmie Politech wzrost wydajności, najwyższą jakość produktu końcowego oraz produkcję na czas, zgodną
z planem – mówi Przemysław Drzymała, menedżer ds. kluczowych klientów w oddziale ASTOR Gdańsk.
REALIZACJA
Proces metalizacji plastikowych nakrętek składa się z wielu
faz. Nie wszystkie można zrealizować na linii produkcyjnej. Na
pewnym etapie konieczne jest przeniesienie elementów do metalizerów, ponieważ pokrywanie plastiku cienką warstwą aluminium wymaga próżni oraz określonego reżimu temperatur.
Wędrówka detali pomiędzy linią a metalizerami odbywa się
dwoma „środkami lokomocji”. Najpierw elementy pobierane
są z linii za pomocą 4 układów kartezjańskich i nakładane na
specjalne walce, tzw. satelity. Następnie robot chwyta satelitę
i umieszcza go w metalizerze. Po skończonym nanoszeniu powłoki, proces przebiega w drugą stronę. Dla zachowania ciągłości pracy i poziomu wydajności, konieczne było zastosowanie,
oprócz układów kartezjańskich, 2 robotów przemysłowych oraz
2 metalizerów – każdy z dwojgiem drzwi, dzięki czemu podczas
metalizowania jednej partii, można zdejmować gotowe detale.
Pozornie proste przekładanie detali staje się skomplikowane,
jeżeli weźmie się pod uwagę, że linia nie może się zatrzymać
i trzeba uzyskać założoną wydajność. Zespół inżynierów firmy
POLITECH wraz ze specjalistami ASTOR przeprowadził szereg symulacji w środowisku programistycznym K-Roset, co pozwoliło
na dobór odpowiednich robotów Kawasaki oraz określenie wymaganej wydajności pozostałych urządzeń. Po tym etapie została zaangażowana firma integratorska SIMPLAR z Gdyni.
– Wdrożone rozwiązanie opiera się o nowoczesny system
zrobotyzowany od Kawasaki Robotics – dwa roboty Kawasaki
CX110L oraz cztery układy kartezjańskie. Zadanie polega na precyzyjnym pozycjonowaniu tzw. satelit przenoszonych za pomocą
chwytaków oraz jednoznacznym potwierdzeniu wykonania kolejnego ruchu. Wszelkie awarie muszą być szybko lokalizowane
w celu ich natychmiastowego usunięcia. Dlatego położyliśmy
duży nacisk na możliwie maksymalną parametryzację, aby użytkownik mógł samodzielnie dostrajać układ oraz starannie opisaliśmy wszelkie sytuacje awaryjne i zaimplementowaliśmy komunikaty w interfejsie użytkownika – opowiada Mikołaj Feliński,
właściciel SIMPLAR, kierownik zespołu wdrożeniowego.
Pracownicy firmy SIMPLAR zaprojektowali i wdrożyli interfejs
na tablet umożliwiający precyzyjne ustawienie chwytaków kartezjanów.
Mamy świadomość, że absolutna większość społeczeństwa
nieprzerwanie używa aplikacji. W telefonie, na komputerze, ta42
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blecie, w zegarkach. Operator podchodząc do panelu operatorskiego maszyny nie może mieć poczucia powrotu do poprzedniej
epoki, zarówno pod względem wyglądu, czy prędkości działania,
jak i intuicyjności interfejsu. Dlatego kolorystyka, rozmieszczenie przycisków, komunikatów diagnostycznych i synoptyki są
przedmiotem długich uzgodnień w zespole projektowym oraz
z użytkownikiem – dodaje Mikołaj Feliński.
Intuicyjność i prostotę obsługi stanowiska udało się uzyskać
także dzięki wizardom prowadzącym przez proces kalibracji (np.
położenia drzwi metalizerów) i uruchomienia produkcji, zabezpieczeniom przed niedozwolonymi ruchami oraz zbyt długimi
ruchami robotów (np. poszukiwanie pozycji) oraz automatycznej
aktualizacji powiązanych współrzędnych (np. przy podnoszeniu
i opuszczaniu chwytaków).
Integrator zrealizował projekt układów kartezjańskich o zadanej wydajności. Zastosowano rozwiązanie mechaniczne od APEX
Dyna z napędami Astraada.
Stanowisko działa w oparciu o system sterowania Astraada
One, który odpowiada za komunikację w protokole EtherCat z 12
napędami oraz interfejsem IO, komunikację w protokole Ethernet IP z 2 robotami, komunikację w protokole Modbus RTU z 4
falownikami i licznikiem energii, wyświetlanie obrazu na panelu
operatorskim oraz udostępnianie wizualizacji poprzez wbudowany web server.
ROBOTYZACJA JEST NA STAŁE WPISANA W ROZWÓJ
FIRMY POLITECH
Finalnym zadaniem integratora było zautomatyzowanie otwierania drzwi metalizerów oraz obracania bębnów w pozycji otwartych drzwi. Stanowisko działa i realizuje założony cel wydajnościowy. Dodatkowo stanowisko posiada licznik energii, dzięki
któremu użytkownik otrzymuje statystyki zużycia prądu.
Proces uruchomienia był charakterystyczny dla prototypów. Na
szczęście znakomita współpraca obu zespołów – z naszej firmy
oraz firmy SIMPLAR umożliwiła pomyślne uruchomienie i uzyskanie pełnej stabilności pracy – komentuje Piotr Erlich, Kierownik
Pracowni Nowych Technologii w firmie POLITECH.
W zakładzie w Osielsku w procesie manualnym bierze udział
12 operatorów, którzy są w stanie wytworzyć 67 tysięcy gotowych lakierowanych elementów na zmianę. W zakładzie w Bydgoszczy, w procesie zrobotyzowanym, wydajność stanowiska to
około 80 tysięcy sztuk na zmianę przy 5 operatorach.
KORZYŚCI
Robotyzacja linii w nowym zakładzie pozwala zachować dynamikę i płynność produkcji, poprawić bezpieczeństwo pracowników, a także produkować pod coraz większe zamówienia globalnych partnerów biznesowych.
Rozwój kompetencji pracowników POLITECH z zakresu nowoczesnych technologii współgra z kształtowaniem pozytywnego nastawienia ludzi do procesów rewolucjonizujących biznes.
Współistnienie ludzi i robotów, zindywidualizowane podejście do
klienta i personalizacja wyrobów to trendy napędzające zmiany
zgodne z ideą czwartej rewolucji przemysłowej.
Modernizacja zakładów i procesów produkcyjnych firmy POLITECH na drodze do Przemysłu 4.0 dzieje się z myślą o spełnieniu oczekiwań klientów końcowych.
Joanna Kowalkowska – ASTOR
Mikołaj Feliński – SIMPLAR
www.astor.com.pl
foto i objaśnienia: www.politech.pl/blog
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Zapraszamy na targi
PLASTPOL,
Hala C, Stoisko 51
oraz targi POWTECH,
Hala 1, stoisko 1-344
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Nowe spektrofotometry
Konica Minolta
Andrzej Wojtkowski

Konica Minolta wprowadziła do swojej oferty nowe urządzenia: CM-25d, CM-26d i CM-26dG. Czym charakteryzują się te nowe
rozwiązania oprócz tego, że wyglądają niemal idealnie? Oczywiście konstrukcja i układ pomiarowy nie zmieniły się – jest to
dobrze znane rozwiązanie w geometrii d/8. A co nowego? Połyskomierz, który mierzy pod kątem 60 stopni w topowym modelu
CM-26dG. Wcześniejsze rozwiązania CM-2500d i CM-2600d, które poprzedzały obecnie wprowadzone, to były świetnie sprawdzone konstrukcje stosowane od ponad 20 lat.

CZYM CHARAKTERYZUJĄ SIĘ NOWE SPEKTROFOTOMETRY
KONICA MINOLTA?
Zacznijmy od podstawowego modelu. Jest nim CM-25d. Posiada on wyłącznie jedną przysłonę pomiarową z jednym polem
pomiarowym o średnicy 8 mm. Jego zakres pomiarowy jest od
400 nm do 700 nm. Kolejnym stopniem zaawansowania jest
model CM-26d, który posiada rozszerzony zakres pomiarowy.
Ten typ ma dwa pola pomiarowe: o średnicy 3 mm i 8 mm
i odpowiednie do nich przysłony. Natomiast najwyższe zaawansowanie prezentuje model CM-26dG. Jest to model, który zawiera
funkcjonalność tego opisanego wcześniej i dodatkowo jest wyposażony w połyskomierz o kącie pomiaru 60 stopni. Wyświetlacz
we wszystkich 3 modelach jest tak skonstruowany, że pomieści
jednocześnie wyświetlane wartości koloru, połysku i ich różnice
względem wzorca w obu iluminantach. Do wyboru jest możliwość
ustawienia oświetlenia spośród 13, w których to zawiera się możliwość wprowadzenia indywidualnego spektrum źródła.
Po bliższym zapoznaniu się ze spektrofotometrem CM-26dG możemy dojść do wniosku, że przecież to jest całkiem coś nowego.
Zaczynając od zewnętrznych cech i przyglądając mu się bliżej
można stwierdzić – no tak – nowe materiały – kolorowy wyświetlacz – OK. Co jeszcze. To jednak tylko zewnętrzne cechy. Proszę
zauważyć, że menu zostało rozszerzone o nowe języki. Obecnie
można obsługiwać spektrofotometr dodatkowo w języku polskim,
rosyjskim i tureckim. W dobie kiedy nasze gospodarki są coraz
bardziej otwarte, jest to istotny element podnoszący wartość urządzenia w dziedzinie komunikacji. Nie ma co ukrywać, że funkcjonalność wyświetlacza została mocno usprawniona. Tak naprawdę
to zarządzanie pomiarami można wykonywać z poziomu samego
spektrofotometru. Przede wszystkim poprzez znaczne zwiększenie pamięci urządzenia. Spektrofotometr automatycznie zapamię44

tuje po pomiarze do 5000 pomiarów. Można wprowadzić do niego
nazwę próbki i wzorca. Wspomniane zarządzanie to możliwość
takich działań jak zamiana próbki na wzorzec, możliwość zmiany wzorca dla konkretnej próbki. Można również zmienić pozycję
próbki, czy wzorca w liście. Ponadto układ wyświetlacza można
tak spersonalizować, żeby wartości pomiarów były tak ustawione
jak tego sobie życzymy. Są to obecnie mocno pożądane funkcje
dla użytkowników w dobie, kiedy wykonuje się mnóstwo pomiarów
i z dnia na dzień jest ich coraz więcej. Dlatego urządzenia powinny
być przyjemne w pracy, łatwe i intuicyjne.
Co te wymienione wyżej cechy mogą oznaczać? Może to, żeby
spektrofotometr był mały i lekki. Mocno pożądane jest również,
aby spektrofotometr był po prostu poręczny. Tak, to jest właśnie
charakterystyka nowych przenośnych urządzeń Konica Minolta.
Są niesamowicie lekkie jak na spektrofotometry, a ich smukła
budowa, aż zachęca do tego, żeby je wziąć i sprawdzić.
Topowy model mierzy barwę w powszechnie znanych przestrzeniach jak: L*a*b*, L*C*h, XYZ, Yxy, ale również posiada możliwość pomiaru parametrów specjalnych indeksów powierzchni
jak: Krycie, MI, WI, Tint, YI, B, Greyscale czy Ganz.
Energii do pracy ma aż nadto – posiada baterię, dzięki której
można zmierzyć na jednym ładowaniu 3000 pomiarów. Następnie, jeśli potrzebujemy dalej mierzyć, można podłączyć się do
przenośnego urządzenia czy powerbanku tak, aby było wejście
USB. Żeby było łatwiej, do pracy z komputerem można połączyć
się przez Bluetooth.
Jak już włączymy i wprowadzimy ustawienia, to po pierwszych
kilku pomiarach od razu poczujemy niepohamowaną radość i euforię. O! Jak on szybko mierzy! Tak, rzeczywiście. Nasi japońscy
inżynierowie włożyli ogromny wysiłek i pracę w to, aby spektrofotometr był szybki.
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Za szybkością idzie też absolutnie wysoka jakość powtarzalności pomiarowej. Obecnie to już dE w granicach 0,12. Tak, to
jest ten kierunek, który przedstawia i wyznacza Konica Minolta.
Urządzenia w pięknym, ergonomicznym kształcie z absolutnie
świetnym wnętrzem. Jak przystało na japońską technikę. Pamiętajmy, że urządzenia są produkowane w Japonii. To wszystko
jest po to, by zapewnić najwyższą jakość. Spektrofotometry są
używane przez światowe koncerny w różnych krajach. W takiej sytuacji – taki aspekt, że urządzenia zawsze są z tej samej fabryki,
tylko pomaga w komunikacji z klientami – tak mamy jedno źródło
dostarczania do Was najlepszej jakości.
Przejdźmy do kwestii pracy spektrofotometru z komputerem.
Urządzenia mogą pracować bezprzewodowo przez Bluetooth.
Można również zasilać przez USB. To oznacza, że wystarczy jeden przewód, aby komunikować się z komputerem i jednocześnie ładować urządzenie. W kwestii pracy z programem to korzystamy ze świetnie sprawdzonego i lubianego przez klientów
programu Spectra Magic NX. Odpowiednio zaprojektowany układ
i wygląd pulpitu programu sprawia, że praktycznie niezmiennie
od ponad kilkunastu lat program jest sprzedawany bez większych zmian. Dzięki współpracy z programem możemy pobrać
z urządzenia zmierzone dane, wpisać wartości wzorca elektronicznego i następnie wysłać do urządzenia. Program pozwala na

bieżąco widzieć bazę pomiarów, jaka znajduje się w danym pliku
i jednocześnie jakie pomiary są w pamięci urządzenia.
W celu zapewnienia klientom spokoju i pewności, został wprowadzony program CM-CT1, który umożliwia zdalne wprowadzanie
ustawień w spektrofotometrze. Jak to jest pomocne? W sytuacji
kiedy jedna firma posiada kilka oddziałów i kilku użytkowników
mierzy różne elementy, ważne jest, żeby mieć takie same ustawienia. Dzięki temu programowi można zdalnie zobaczyć wyświetlacz
innego spektrofotometru na swoim komputerze. Jeżeli urządzenia
często zmieniają użytkowników, to dla kierownika działu odpowiedzialnego za pomiary taki program to niesamowicie pomocne
narzędzie. Przed pomiarami może zerknąć na wszystkie urządzenia niezależnie od miejsca i ma pewność, że osoby pracujące ze
spektrofotometrami dobrze wykonają swoją pracę bez niepotrzebnych strat czasu na ewentualne niedomówienia.
A co jeszcze nowego w zakresie funkcjonowania wnoszą przenośne spektrofotometry Konica Minolta? Mamy możliwość ustawienia urządzenia w dwa rodzaje użytkowników: Administrator
i Użytkownik. Jak możemy się domyślać pierwszy z nich dysponuje pełną funkcjonalnością urządzenia, a drugi posiada tylko te,
które są potrzebne w aktualnych zadaniach. Oznacza to mniej
stresu, że coś przypadkiem przestawimy lub usuniemy. Ponadto
mamy możliwość ustawienia urządzenia w tryb normalny i prosty.
A co to jest? To jest świetna funkcja, jeżeli podczas ciągłej pracy
wyjdzie sytuacja, w której trzeba sprawdzić inny element bez wnikania w ustawienia, w ilość wzorców, która próbka, ile jest pamięci itd. Tylko potrzebujemy prostego porównania – funkcja działa
w ten sposób, że za pierwszym przyciśnięciem mierzymy wzorzec, a za następnym próbkę i otrzymujemy porównanie.
Jest jeszcze więcej funkcji, które ułatwiają codzienną pracę
i sprawiają, że praktycznie wszystko można ustawić z poziomu
samego spektrofotometru. Zapewne jest to zasób informacji na
następny artykuł.
Jeżeli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej, proszę
skontaktować się z naszym biurem regionalnym we Wrocławiu lub
wysłać do nas e-mail. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Konica Minolta Sensing Europe B.V.
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław
tel. 71 734 52 11, fax 71 734 52 10
info.poland@seu.konicaminolta.eu
www.konicaminolta.pl

REKLAMA

Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2020

45

maszyny i urządzenia

Systemy produktowo-usługowe jako szansa dla organizacji na
przykładzie przedsiębiorstwa produkującego formy wtryskowe

Systemy
produktowo-usługowe
Mariusz Salwin, Jan Lipiak, Michał Przęczka

W artykule przedstawiona została charakterystyka produktów i usług. Zdefiniowane zostało pojęcie serwicyzacji i produktyzacji.
Zaprezentowana została definicja systemów produktowo-usługowych, ich elementy oraz wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego. Stworzony i omówiony został również koncepcyjny model systemu produktowo-usługowego dla przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Z

miany mające miejsce w gospodarce światowej, czyli rozwój sektora usług oraz serwicyzacja gospodarki, razem
z silną konkurencją przedsiębiorców i popytem na klientów, wymuszają na producentach implementację coraz to
nowych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Ponadto potrzeby klientów stają się bardziej złożone. Sam produkt nie zaspokaja już potrzeb, lecz jego możliwości użytkowe, wyniki i rezultaty jakie on
daje. Połączenie tych wszystkich czynników skłania przedsiębiorstwa do wykraczania poza produkcję w kierunku dziedziny usługi
i opracowywania nowych rozwiązań. Jednym z takich rozwiązań
są systemy produktowo-usługowe, które łączą w sobie cechy produktów wytwarzanych oraz cały zestaw usług z nim związanych dostarczany przez dane przedsiębiorstwo produkcyjne. Dostarczenie
systemowych rozwiązań opartych na kombinacji usług i produktów fizycznych jest nie tylko możliwym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, ale staje się koniecznością w celu
zwiększenia przychodów i zapewnienia konkurencyjnej pozycji na
rynku. Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień dotyczących
produktów, usług i systemów produktowo-usługowych jako rozwiązań biznesowych zarówno dla producentów, jak i klientów. Praca
ma również na celu pokazanie koncepcyjnego modelu systemu
produktowo-usługowego dla przedsiębiorstw produkujących formy
wtryskowe oraz ich klientów.
POJĘCIE PRODUKTU
Produkt jest to bardzo dynamiczna kategoria o różnym stopniu złożoności. Koncepcja marketingowa określa produkt jako
zespół cech oraz właściwości służące zaspokojeniu konkretnych
potrzeb nabywcy, właściciela lub użytkownika. W znaczeniu ekonomicznym produkt jest efektem procesu produkcyjnego, zaspokajającego potrzeby konsumenta. Holistycznie rzecz ujmując,
produktami mogą być: usługi, idee, pomysły, rzeczy fizyczne,
organizacje, projekty, spotkania i inne wytwory ludzkiego potencjału, oddziałujące z otoczeniem [12].
W teorii marketingowej natomiast produktem jest wszystko
to, co zaspokaja potrzeby ludzkie oraz wszystko to, co można
zaoferować na rynku. Inaczej określając, to każda rzecz, usługa, idea bądź połączenie tych elementów, które stanowić może
obiekt transakcji rynkowej. Produkt jest zestawem materialnych
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oraz niematerialnych cech obejmujących użyteczność i korzyści
funkcjonalne, psychologiczne oraz społeczne. Dla producenta,
produkt to coś, co trzeba sprzedać z zyskiem, natomiast dla
użytkownika produktem jest wszystko, co może mu przynieść
satysfakcję oraz dostarczyć pewnych korzyści [2].
W produkcie wyodrębnić można odmienne elementy, które
łącznie tworzą całość. Przykładowa koncepcja mówi o trzech
składowych produktu.
l rdzeń – obejmuje on elementarne korzyści, które odnoszą się
do potrzeb klientów, jest on istotą produktu;
l produkt rzeczywisty – składają się na niego elementy, mające wpływ na sposób odbierania produktu przez klienta, wśród
wspomnianych składników wyróżnić można: jakość, marka,
materiał, obsługa, cena;
l produkt poszerzony – składają się na niego korzyści dodatkowe dla klienta, wśród nich można wyróżnić: części zapasowe,
dostawa, instrukcja, gwarancja, kredyt, serwis [13].
Produkty podzielić można na konsumpcyjne i przemysłowe.
Produkty konsumpcyjne nabywane po to, aby zaspokoić potrzeby
osobiste nabywcy oraz potrzeby jego rodziny bądź gospodarstwa
domowego, produkty przemysłowe natomiast nabywane na potrzeby producentów, przedsiębiorstw usługowych, pośredników
oraz innych organizacji [13].

Rys. 1. Struktura poziomu produktu
Źródło: H. Mruk, B. Pilarczyk, H. Szulce (2005), Marketing
uwarunkowania i instrumenty, Akademia Ekonomiczna
w Poznaniu, Poznań, s. 105
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RÓŻNICE POMIĘDZY PRODUKTEM, A USŁUGĄ
Pierwszą cechą różniącą produkt i usługę jest namacalność.
Produkt to rzecz materialna, można ją mierzyć, dotknąć, powąchać i którą klient jest gotów kupić po określonej cenie, usługa
zaś jest niematerialna, nie można jej zobaczyć, dotknąć, to działalność świadczona przez człowieka. Kolejną różnicą jest prawo własności. Produkt stanowi czyjąś własność i może być odsprzedany
drugiej osobie, np.: dom, mieszkanie, samochód. Usługa jest
niezbywalna i nie może być przeniesiona na inną osobę. Usługa
to korzyść oferowana przez inną osobę. Następną kwestią różniącą produkt i usługę jest sposób oceny. Produkt jest namacalny,
przez co można go łatwo ocenić. Przedmioty można dotknąć, posiadają wygląd, jakość, trwałość, dzięki czemu klient może go od
razu ocenić. Usługi trudno ocenić. Różni usługodawcy mają inne
podejście do realizacji usług i dlatego każda usługa jest unikalna
i niepowtarzalna. Ważną różnicą jest zadowolenie klienta z produktu i usługi. Produkt może być zareklamowany i zwrócony u sprzedawcy, gdy klient jest niezadowolony, usługa natomiast nie może
być wymieniona, gdy jest ona świadczona. Zaangażowanie klienta
podczas nabywania produktu i usługi można również zaliczyć do
różnic. Sprzedaż produktu może być jednorazowa. Klient przychodzi kupić daną rzecz i zwykle odbywa się to jednorazowo. Nie
ma żadnej osobistej interakcji z kupującym z wyjątkiem pewnych
okoliczności. W usługach zaangażowanie klientów jest znacznie
większe niż w produktach. Usługodawca musi zbudować osobistą
relację z kupującym, następnie zadbać o nią, inaczej sprzedaż
zakończy się niepowodzeniem. Do różnic można zaliczyć również
zasoby. Produkty zwykle muszą być magazynowane, aby później
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2020

móc z nich skorzystać. Usług nie trzeba przechowywać, korzysta
się z nich w danym czasie w razie zaistnienia potrzeby. Ostatnią
różnicą jest sposób wytwarzania. Produkt jest wykonywany, a następnie staje się przedmiotem transakcji, usługa natomiast jest
produkowana i konsumowana jednocześnie.
CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW
PRODUKTOWO-USŁUGOWYCH
Systemy produktowo-usługowe w znaczący sposób wiążą się
z produktyzacją oraz serwicyzacją. Serwicyzacja jest zjawiskiem
polegającym na oferowaniu produktu wraz z usługami w celu zaspokojenia wszelkich potrzeb osób zainteresowanych ich zakupem lub poprzez rozszerzenie usługi stanowiącej element danego
produktu. Produktyzacja natomiast stanowi całościowe podejście,
mające na celu usystematyzowanie rozwoju i tworzenia usług, nie
pomijając żadnego ich elementu [7]. Mianem tym określa się również działania związane z oferowaniem usług pokrewnych do samego produktu, systematyzujące jego różne składniki [18].
Systemy produktowo-usługowe są określane jako zbywalny zestaw produktów i usług zdolnych do wspólnego spełnienia potrzeb
użytkownika. Stosunek produktu i usługi w tym zestawie może
się różnić w zależności od spełnienia funkcji lub wartości ekonomicznej [5]. W tych systemach tradycyjne sposoby eksploatacji
produktów zastępuje się możliwością zaspokajania potrzeb konsumentów poprzez świadczenie zdematerializowanych usług, które często kojarzą się ze zmianami w strukturze własności [14].
Systemy produktowo-usługowe to oferty rynkowe łączące produkty i usługi, prezentujące je jako pojedyncze rozwiązania dla
konsumentów [5]. W przeciwieństwie do tradycyjnych usług związanych z produktami (gwarancji), usługa w systemie znacząco
zwiększa wartość użytkową konsumenta.
Na przykład przy zakupie kserokopiarki konsument może mieć
dostęp do gwarancji serwisowej. Jednakże gwarancja ta nie ma
szczególnego wpływu na interakcję między konsumentem a urządzeniem lub doświadczeniami z nią związanymi. W przeciwieństwie do tego, w przypadku systemów produktowo-usługowych
zarówno produkt, jak i usługa są wspólnie częścią rozwiązania,
a tym samym są ważne dla interakcji i doświadczeń konsumentów
z nim. Przykładem takiego systemu może być system kserokopiarek. Taki system produktowo-usługowy składa się z kserokopiarek
(produktów), które są łatwo dostępne dla konsumentów w celach
samoobsługowych (usługa). Korzyści płynące z tego systemu dla
konsumentów obejmują unikatowy koszt zakupu profesjonalnych
maszyn, ale także dostęp do usług na miejscu, takich jak projektowanie, oprawy, bindowanie, składanie, cięcie, laminowanie
i skanowanie dokumentów przez pracowników serwisu.
Tak więc, oceniając taki system, klienci będą polegać na
aspektach produktu, takich jak skuteczność, wydajność, ale także na aspektach związanych z obsługą, takich jak: życzliwość
pracowników, ogólna atmosfera w punkcie druku, a także jakość
końcowego rezultatu.
Systemy produktowo-usługowe zbudowane są z trzech fundamentalnych elementów:
l produkt – fizyczny towar wyprodukowany w celu sprzedaży, który spełnia wymagania i potrzeby nabywcy,
l usługa – działalność, która jest wartością dodaną dla odbiorcy, która jest realizowana w oparciu o reguły komercyjne,
l system – zbiór elementów i zależności pomiędzy produktem
i usługą [1].
Do innych bardzo ważnych elementów omawianych systemów,
które mają wpływ na dostarczenie rozwiązań i spełnienie potrzeb
klienta można zaliczyć również:
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CHARAKTERYSTYKA USŁUG
W klasycznym rozumieniu usługa jest definiowana jako wszelkie czynności, które w sposób bezpośredni lub pośredni związane są z zaspokajaniem ludzkich potrzeb, lecz niesłużące do
wytwarzania przedmiotów [9].
Usługę można określić jako zbiór działań, mających na celu
dostarczenie treści usługowej poprzez kanały usług od ich dostawców do ich finalnych odbiorców. Usługa jest czynnością,
w której usługodawca dąży do zmiany istniejącego stanu na
nowy, który chce odbiorca [16].
Usługa jest również określana jako zbiór funkcji proponowanych klientowi przez przedsiębiorstwo. To skutek, który wywołany został poprzez realizowane czynności na styku pomiędzy
świadczącym usługę i klientem. Usługa to także szereg czynności wykonywanych przez świadczącego usługę, po to aby zaspokoić potrzeby klienta [6].
Usługa określana jest jako wszelka działalność bądź korzyść,
jaką jedna ze stron zaoferować może drugiej. Z reguły jest ona
niematerialną, nie prowadzi także do uzyskania własności. Wykonanie usługi może być związane z przedmiotem materialnym,
ale nie musi [8].
Dzięki usłudze tworzona jest nowa wartość bądź powiększa
ona wartość już istniejącego wyrobu materialnego [4]. Usługi powstawać mogą w procesach świadczenia (obsługi klienta), wytwarzania, dostarczenia wartości (materialnej bądź niematerialnej),
sprzedaży, włączenia nabywcy do procesu (nabywca jest częścią
tego procesu, bez którego nie ma możliwości uzyskania wyniku
świadczenia) oraz doświadczenia usługi (opiera się to na zaufaniu
bądź materialnych potwierdzeniach wykonania usługi) [3].
Usługa to korzyść lub działalność nie mająca charakteru materialnego, którą jedna ze stron oferuje drugiej. W porównaniu do
produktu, niekoniecznie musi to być związane ze sprzedażą dóbr
lub usług, które można kupić na własność.
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Rys. 2.
Schemat systemu
produktowo-usługowego.
Źródło: Opracowanie
własne

Rys. 3.
Elementy systemu
produktowo-usługowego.
Źródło: Opracowanie
własne

Rys. 4. Istota systemów
produktowo-usługowych.
Źródło: Opracowanie
własne na podstawie: U.
Tischner, M. Verkuijl, A.
Tukker, (2002), First Draft
PSS Review, SusProNet
Report, Cologne, Germany;
TNO-STB, Delft

infrastrukturę – różnego rodzaju artefakty wymagane głównie
do dostarczenia produktu bądź usługi (systemy informatyczne,
technologie),
l sieć dostawców – są to producenci/dostawcy oraz partnerzy
(warsztaty naprawcze, serwisy, sprzedawcy) [16].
Systemy produktowo-usługowe prowadzą do ponownego rozpoznania i ponownego zrozumienia strategii rozwoju i wartościowych celów przedsiębiorstw produkcyjnych. Dodatkowo tradycyjne wartości produktów są zmieniane na wartości zorientowane
na usługi. Systemy produktowo-usługowe klasyfikuje się na
zorientowane na produktowo, zorientowane użytkowo i zorientowane wynikowo [1, 15, 17, 19]. W systemach zorientowanych
produktowo producenci dostarczają produkty i usługi pokrewne
konsumentom, którzy mają prawo własności produktów. Usługi
obejmują utrzymanie, naprawę, dystrybucję, ponowne wykorzystanie, recykling i pomoc klientom w optymalizacji stosowania
produktu poprzez szkolenie i doradztwo. W takim przypadku produkt jest uważany za środek dostarczania usług. W systemach
zorientowanych użytkowo producenci, którzy posiadają własność
produktów, dostarczają klientom korzystanie z funkcji i produktów. Typowe przykłady systemów tej kategorii to wypożyczanie,
dzierżawa lub udostępnianie produktu. W systemach zorientowanych wynikowo producenci dostarczają klientom wynik lub zdoll
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ność zamiast produktu. Producent oferuje dostosowane usługi,
aby zagwarantować pewien wynik, a klienci płacą tylko za wynik
(Wang i in., 2011, s. 6863–6883).
Przejście na funkcjonowanie w oparciu o systemy produktowo-usługowe jest dla tradycyjnych przedsiębiorstw decyzją strategiczną. Organizacja musi tu przejść od projektowania i sprzedaży produktów fizycznych do projektowania i sprzedaży systemów
produktów i usług, które razem mogą zaspokoić potrzeby i wymagania użytkowników. Taka zmiana wymaga wysokiego poziomu innowacji oraz zdolności do zmiany strukturalnych aspektów
organizacji [11]. Warto zauważyć, iż wykorzystanie omawianych
systemów może reprezentować producenta w lepszej pozycji
strategicznej, bliższej klientom i proponować bardziej elastyczne
i wygodne oferty dla nich.
Systemy produktowo-usługowe niosą ze sobą wiele korzyści.
Przedsiębiorstwom dają one przede wszystkim nowe możliwości rynkowe związane z poszerzeniem swojej oferty, możliwość
dostarczenia większej wartości dodanej dla klientów oraz poprawę i ciągłość relacji z klientami. Bardzo ważne jest również
to, że w tym modelu przedsiębiorstwo ma dostęp do danych
oraz informacji dotyczących produktu w trakcie użytkowania go
przez klienta. Dla klienta w tym systemie jedną z głównych korzyści jest wysoka jakość ofert oraz ich duża ilość. OdpowieTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2020
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dzialność za produkt leży tutaj po stronie dostawcy, co zwalnia
klienta z niektórych obowiązków. Z perspektywy klienta istotne
jest również zaspokajanie w pełniejszy sposób jego potrzeb, co
jest możliwe dzięki tym systemom. Dla środowiska związane są
przede wszystkim z dematerializacją, zmniejszeniem przepływu
materiałów i zużyciem energii, dłuższym cyklem życia produktu,
mniejszym zużyciem odpadów i wydajniejszym wykorzystaniem
produktów. Korzyści społeczne związane są z tworzeniem sieci
współpracy, zróżnicowaniem rynków, świadomością ról zainteresowanych stron oraz dostępem osób ubogich do podstawowych
usług poprzez komunalne systemy wsparcia. W kategoriach
ekonomicznych korzyści są związane z nowymi możliwościami
rynkowymi, zwiększoną konkurencyjnością, wydajniejszymi operacjami i silną koncentracją na innowacjach [14]. W kategoriach
technicznych korzyści są związane z możliwością ciągłego monitorowania pracy produktu i zbierania informacji dotyczących
ewentualnych błędów w jego pracy przez producenta, a także
opracowywaniem bardziej innowacyjnych i trwalszych produktów
z gamą usług z nimi związanych.
TECHNICZNY SYSTEM PRODUKTOWO-USŁUGOWY
– PRZYPADEK FORM WTRYSKOWYCH
Przykładem serwicyzacji w przedsiębiorstwach produkcyjnych
może być system produktowo-usługowy dla form wtryskowych.
W tym przypadku przedsiębiorstwo produkujące formy wtryskowe
oferuje swojemu klientowi, zamiast sprzedawać swój produkt,
sprzedaż szeroko rozumianych usług z nim związanych.

Tabela 1. Cechy charakterystyczne koncepcji systemu
produktowo-usługowego dla form wtryskowych

Warto zaznaczyć, iż w tym modelu dostawca zachowuje prawo
własności do swojego produktu, tutaj formy wtryskowej. Przedsiębiorstwo dostarcza formy wtryskowe do klienta, pobierając
ustaloną wcześniej opłatę za ilość wykonanych wyprasek, a także miesięczną opłatę abonentową. W tym przypadku producent
formy oferuje usługi związane z eksploatacją oraz fachową obsługą formy. Dostawca zapewnia również naprawy, czyszczenie
formy, a także przeróbki. Na życzenie klienta odpłatnie realizuje
również szkolenia związane z bezpiecznym i efektywnym wykorzystaniem formy oraz usługi doradcze związane z całym procesem
wtryskiwania czy ergonomią pracy. Warto zaznaczyć, iż potrzebą
klienta jest jedynie korzystanie z formy wtryskowej i wykonywanie wyprasek, a nie posiadanie formy i zajmowanie się czynnościami związanymi z jej obsługą i eksploatacją.
Takie podejście niesie ze sobą szereg korzyści dla obu stron
transakcji. Klient skupia się wyłącznie na swojej działalności
podstawowej, czyli produkcji i sprzedaży wyprasek. Nie interesują go działania związane z powstaniem nowej formy wtryskowej,
maszyny wykorzystywane w tym procesie, również nie potrzebuje
dodatkowych projektantów oraz operatorów potrzebnych do wyprodukowania formy. Przedsiębiorstwo oszczędza również czas
i zasoby. Dzięki takiemu podejściu klient może zwiększyć swoją
produkcję, otworzyć dodatkowy dział w miejsce narzędziowni (jeżeli taką posiadało).
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Przez wykorzystanie systemów produktowo-usługowych producent form ma ciągły dostęp do nich, przez co cały czas kontroluje ich pracę oraz zbiera dane dotyczące ich wykorzystania, awaryjności i ewentualnych wad w procesie produkcyjnym
spowodowanym przez formy. Zbierane dane dają możliwość
poprawy parametrów form, układów chłodzących, a także modyfikację lub stworzenia całkiem nowej metody wtryskiwania.
Przyczynia się to również do opracowania zaleceń jak użytkować formę w konkretnym przedsiębiorstwie. Dane zebrane
w ten sposób pozwolą również na optymalizację harmonogramu konserwacji, wpłyną na redukcję koszów i ograniczą wpływ
na środowisko. Gromadzone w ten sposób informacje dają
przedsiębiorstwu również możliwość opracowywania dodatkowych usług z nimi związanych, takich jak montaż, optymalizacja
przezbrojeń, szkolenia czy porady dotyczące produkcji. Rozwiązania tego typu pozwalają także na przeprowadzenie lepszych
modernizacji oraz opracowywanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących form wtryskowych. Warto zaznaczyć, iż dzięki takiemu rozwiązaniu producent form otrzymuje dostęp do technologii tworzyw sztucznych. Dostawca form wtryskowych zarabia
zarazem na produkcji form, jak i na usługach z nią związanych.
W jego interesie jest również wykonywanie form z wysokiej jakości materiałów, tak aby produkt miał długi cykl życia. Wszystko to w celu zapewnienia bezawaryjności i redukcji wydatków
na potencjalne naprawy. Poprzez to redukowany jest negatywny
wpływ na środowisko i zmniejszane są koszty.
Bardzo istotną kwestią jest tutaj prawo własności, które jak
wspomniano wcześniej nie przechodzi na klienta. Klient płaci wyłącznie za ilość wykonanych wyprasek, czyli za praktyczne użytkowanie formy. Forma po zakończeniu okresu użytkowania przez klienta
zostaje zwrócona producentowi, który może udostępnić ją innemu
klientowi na tych samych zasadach. Przedsiębiorstwo może również dokonać jej odrestaurowania albo przerobienia stosownie pod
wymagania obecnego lub nowego klienta. Podejście takie redukuje
znacznie koszty zarówno dla producenta, jak i klienta.
PODSUMOWANIE
Dotychczas produkty oraz usługi postrzegane były jako dwa
oddzielne sektory gospodarki rynkowej. Systemy produktowo-usługowe dają możliwość łączenia w różnego rodzaju kombinacje produktów i usług, które zaspokajają potrzeby klienta.
Dzięki tym systemom produkty i usługi nie funkcjonują już jako
dwie oddzielne koncepcje, ale łączą się w jedną. Integracja
materialnych produktów z niematerialnymi usługami staje się
nieuchronna nawet dla przedsiębiorstw prowadzących swoją
działalność w branży produkcyjnej, które koncentrowały się
przede wszystkim na wytwarzaniu produktów i ich sprzedaży.
Integracja produktu i usługi w sektorze przemysłowym, jak
również poza nim, mogą prowadzić do opracowania wielu innowacyjnych rozwiązań. Systemy produktowo-usługowe niosą ze
sobą wiele korzyści ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych. Korzyści wynikające z tych systemów odczuwalne są
przez wszystkie strony transakcji.
Celem artykułu było przedstawienie zagadnień dotyczących
produktów, usług i systemów produktowo-usługowych, a także
pokazanie koncepcyjnego modelu systemu produktowo-usługowego dla przedsiębiorstw produkujących formy wtryskowe oraz
ich klientów.
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Nowe rozwiązania i modyfikacje
najpopularniejszych polimerowych
nośników substancji aktywnych
Justyna Odrobińska, Dorota Neugebauer

Gwałtowny rozwój medycyny i kosmetologii obserwowany w ostatnich latach przyczynił się niewątpliwie do wydłużenia średniej
długości życia, a także większego uświadomienia ludzi w zakresie dbałości o zdrowie. Skutkuje to wzrostem zapotrzebowania
na nowe, ulepszone farmaceutyki i sposoby ich dostarczania, ze względu na powszechnie występujące zagrożenie chorobą
nowotworową, a także innymi nadal trudnymi do wyleczenia chorobami. Równolegle rozwija się również potrzeba ulepszania
i projektowania nowych produktów kosmetycznych, które spektakularnie i szybko wpływają na poprawę wyglądu skóry człowieka. Niezależnie jednak od rodzaju substancji aktywnej, kluczowa jest synteza i dobór odpowiedniego nośnika, który zapewni
nie tylko dostarczenie związku do określonego miejsca, ale także będzie wykazywał możliwość kontrolowanego uwalniania
substancji przez założony okres czasu. Zastosowanie nośników jest również konieczne ze względu na małą masę cząsteczkową
powszechnie stosowanych substancji aktywnych, co powoduje, że są one szybko metabolizowane i wydalane przez organizm,
a także obserwuje się ich niekorzystną biodystrybucję [1]. W przypadku transdermalnych systemów dostarczania istotnym czynnikiem, który należy rozważyć przy ich projektowaniu jest zdolność do efektywnego przenikania przez skórę. Istotną kwestią
jest również nietoksyczność i biokompatybilność nośnika, który dodatkowo może ulegać biodegradacji. Szeroko wykorzystywane w tej roli są dekstryny, a także polimery, tj. glikol polietylenowy (PEG), polimer kwasu glutaminowego (PGA) i N-(2-hydroksypropylo)metakrylamid (HPMA) [2, 3].

N

ośniki w układach dostarczania substancji aktywnych
(DDS) można podzielić ze względu na sposób związania substancji na dwie grupy: nośniki fizycznie zamykające (enkapsulujące) je w swoim wnętrzu oraz
nośniki chemicznie wiążące się z substancją aktywną, czyli koniugaty.
Pomimo że temat nośników substancji aktywnych jest już
obecnie szeroko przebadany, ciągle istnieje potrzeba syntezy
nowych bądź ulepszonych systemów. Praca nad tym zagadnieniem daje nadzieję, że choroby uważane obecnie za nieuleczalne, w tym choroby nowotworowe, a także sama diagnostyka tych
schorzeń staną się możliwe do opanowania i wyleczenia. Niniejsza praca prezentuje obecny stan wiedzy na temat kluczowych
grup DDS, skupiając się na nowo opracowanych rozwiązaniach
w ostatnich latach.
KONIUGATY
Koniugaty, nośniki kowalencyjnie wiążące substancje aktywne, wykazują szereg zalet aplikacyjnych, m.in. wpływ na zmniejszenie immunogenności leku, odporność na degradację, lepszą
biodostępność, a także przedłużony czas uwalniania i działania
substancji w organizmie. Jest to kluczowe w przypadku chemioterapii, gdyż skutkuje wysyceniem komórek nowotworowych lekiem i większą efektywnością procesu terapeutycznego. W zależności od rodzaju koniugowanej substancji wyróżnia się koniugaty
nośnik-lek, nośnik-białko (peptyd), a także nośnik-DNA (polipleksy, kompleksy polielektrolitowe).
W przypadku koniugatów typu nośnik–lek substancja aktywna
może być związana z polimerem bezpośrednio bądź za pomocą
łącznika. Ponadto, do nośnika może być przyłączona grupa modyfikująca jego rozpuszczalność oraz tzw. cząsteczka tropowa
odpowiedzialna za rozpoznawanie tkanek docelowych (rys. 1)
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[4]. Pierwszym koniugatem tego typu, który przeszedł do fazy
badań klinicznych był koniugat doksorubicyny (DOX) z HPMA [6]
i galaktozaminą pełniącą rolę cząsteczki tropowej, który wykazał
możliwość skutecznego leczenia pierwotnego raka wątroby, jak
i zmian przerzutowych [5]. W kolejnych latach do I lub II fazy badań klinicznych przeszły także koniugaty HPMA z paklitakselem
(PTX) [7], kamptotecyną (CPT) [8], PEG-CPT [9], a także PGA-PTX [10]. Obecnie w syntezie nośników polimer-lek bierze się
pod uwagę kilka nowych rozwiązań. Jest to m.in. „koniugacja
przez” polegająca na otrzymaniu w pierwszej kolejności koniugatu leku z (makro)monomerem, który następnie poddaje się
polimeryzacji. Przykładem jest otrzymanie makromonomerów na
bazie PEG z DOX i CPT, które tworzą gwiaździste szczotki polimerowe z wykorzystaniem kompleksu cisplatyny z norbornenem
jako środka sieciującego. Układ taki jest zdolny do uwalniania
trzech substancji aktywnych jednocześnie (DOX, CPT, cisplatyna)
[11]. Metoda ta została także przeprowadzona z powodzeniem
dla działania leków, tj. ibuprofen i naproksen [12], kwas ferulowy [13] oraz morfina [14]. Popularne są też koniugaty wrażliwe
na działanie bodźców, np. światło lub/i temperatura. Ostatnie
doniesienia wskazują na dogodność łączenia terapii fototermicznej z chemioterapią. Ta pierwsza potencjalnie poprawia
skuteczność chemioterapii, która oparta jest na polimerycznych
nanocząstkach zawierających leki. Zachowanie takie wykazują
liposomy zbudowane z koniugatów lipidowych analogu chloryny,
które mogą skutecznie absorbować i zamieniać energię świetlną
na ciepło do terapii fototermicznej, jak również uwalniać enkapsulowane w liposomie leki [15].
Kolejnym podejściem jest wykorzystywanie supramolekularnych koniugatów proleku. Proleki są farmakologicznie nieaktywnymi lub mniej aktywnymi pochodnymi leku, które mają na celu
poprawę rozpuszczalności lub farmakokinetyki leków. Niektóre
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dów polimerowych stosowanych w terapii genowej jest wykorzystanie argininy, którą wzbogacono oligopeptydy szczepione
PEI oraz zmodyfikowane krótkołańcuchowym PEG. Dzięki wprowadzeniu argininy zwiększa się wychwyt komórkowy i poprawia
transport polipleksów przez barierę krew-mózg, wprowadzenie
PEG zapewnia biokompatybilność i „niewidzialność” dla układu
siateczkowo-śródbłonkowego wątroby, natomiast PEI ułatwia
kondensację DNA i transfekcję genów [24]. Skuteczny transfer
genów do guza wykazuje także nowy pH-wrażliwy polimer zaprojektowany do naśladowania wirusowych mechanizmów uwalniania, zbudowany z kationowego bloku poli(metakrylan eteru
monometylowego glikolu oligoetylenowego–co-metakrylan 2-dimetyloaminoetylu) (P(OEGMA-co-DMAEMA)) i bloku poli(metakrylan 2-diizopropyloaminoetylu–co-metakrylan pirydylodisiarczkuetylu) [25]. Innym rozwiązaniem jest połączenie dobrze znanych
PEI z liposomami, co daje nową platformę do dostarczania DNA
tzw. lipopolipleksy o większej skuteczności i biokompatybilności
w porównaniu do standardowych polipleksów. PEI zapewniają
kondensację kwasów nukleinowych i łatwiejsze uwalnianie endosomalne, zaś lipidowa otoczka wpływa na poprawę stabilności,
efektywny wychwyt komórkowy i niską cytotoksyczność [26]. Nowym podejściem w projektowaniu nośników jest wykorzystanie
materiałów ze źródeł odnawialnych np. utlenionej skrobi i chitozanu. Stwierdzono, że polipleksy o większej zawartości skrobi są
odpowiednie dla wysokiej wydajności kompleksowania kationowych środków przeciwinfekcyjnych i zachowania funkcji bakteriobójczej. Nałożenie warstwy chitozanu na anionowy polipleks pozwoliło na zastosowanie minimalnej ilości polimeru kationowego
i ułatwiło kompleksowanie plazmidowego DNA [27].
LIPOSOMY
Do grupy nośników, w których lek jest enkapsulowany poprzez
oddziaływania fizyczne należą liposomy. Są to struktury kuliste
o rozmiarach od 50 nm do kilku μm zbudowane najczęściej
z fosfolipidów, glikolipidów, cholesterolu i biopolimerów [28].
Ich struktura wyróżnia się podwójną warstwą lipidową, która zapewnia im budowę przypominającą błonę komórkową i w konsekwencji umożliwia wykorzystanie ich jako modeli do badania właściwości skóry. Dzięki bilaminarnej otoczce penetracja skóry jest
ułatwiona, przez co dostarczenie związków aktywnych jest bardziej efektywne. Z tego względu, liposomy są obecnie często stosowane w produktach kosmetycznych. Zastosowanie liposomów
w kosmetykach umożliwia utrzymanie odpowiedniego nawilżenia
skóry i efektywniejsze wchłanianie enkapsulowanych substancji aktywnych. W tym celu we wnętrzu liposomu „zamyka” się
również substancje nawilżające, np. kwas hialuronowy. Z kolei
modyfikacja powierzchni liposomów za pomocą PEG umożliwia
zastosowanie ich jako nośniki leków, gdyż stają się wtedy „niewidzialne” (stealth liposomes) dla układu siateczkowo-śródbłonkowego wątroby, który eliminuje je z układu krążenia [29].
W przygotowaniu liposomów to typ i ilość fosfolipidów determinują ich końcową strukturę, właściwości jonowe środowiska wodnego, a także czas hydratacji. W zależności od warunków moż-

Rys. 1. Schematyczna budowa koniugatów różnego typu
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koniugaty lipid-lek są już w badaniach klinicznych I/II fazy, np.
koniugat kwasu dokozaheksaenowego i PTX (taxoprexin), kwasu
elaidynowego i cytarabiny (elacytarabina) oraz kardiolipiny i gemcytabiny [16]. Ponadto prowadzone są badania nanoliposomów
otrzymywanych z amfifilowych koniugatów, np. dwie hydrofobowe
cząsteczki CPT połączone z krótkim łańcuchem hydrofilowego
PEG, który utworzył stabilne nanoliposomy o wysokiej efektywności enkapsulacji tego leku i średnicy 100 nm [17].
Postęp w biotechnologii umożliwił syntezę wielu nowych białkowych czynników terapeutycznych. Niestety ich poważnymi
ograniczeniami jest mała stabilność, immunogenność i krótki
okres biologicznego półtrwania. Rozwiązaniem okazały się być
koniugaty tych czynników z nośnikami polimerowymi (rys. 1),
w których szczególne znaczenie ma PEG. Technikę przyłączania
białka do tego polimeru nazywa się powszechnie „PEGylacją”.
Białka I generacji, tj. L-asparginaza czy deaminaza adenozynowa
po przyłączeniu do łańcucha PEG, a także modyfikowane PEGiem
białka II generacji (np. NeulastaTM) wykazały lepsze działanie od
ich niemodyfikowanej wersji [18]. Szczególną zaletą PEG-ylowanych białek jest spowolnione uwalnianie i zwiększenie komfortu
pacjenta poprzez brak konieczności częstego podawania leku.
Obecne badania skupiają się na wykorzystaniu kontrolowanych
polimeryzacji rodnikowych (CRP) w syntezie koniugatów nośnik-białko, zastosowania nowych struktur polimerowych, a także
zminimalizowania etapów syntezy koniugatów. Koniugaty polimer–białko są najczęściej otrzymywane z wykorzystaniem metod
„grafting to” lub „grafting from”. Metoda „grafting to” opiera się
na reakcji sprzęgania pomiędzy funkcjonalizowanym łańcuchem
polimerowym i cząsteczką białka [19, 20], podczas gdy metoda „grafting from” polega na polimeryzacji (najczęściej CRP)
z wykorzystaniem odpowiednio zmodyfikowanej cząsteczki białka, które po zainicjowaniu polimeryzacji nadal zachowują swoją
funkcjonalność [21, 22, 23]. Przykładowo, inicjator kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP)
zawierający grupę pirydylodisiarczkową użyto do polimeryzacji
metakrylanu 2-hydroksyetylu (HEMA), dzięki czemu otrzymano
polimer o małej dyspersyjności zawierający reaktywne grupy
końcowe względem białka (albumina surowicy bydlęcej). Inne
zastosowane inicjatory to pochodne biotyny, z zabezpieczonymi
grupami maleimidowymi i aminoksylowymi, zawierające grupy
azydkowe [23]. Pomimo dużej popularności powszechnie stosowanych jako biozgodne nośniki polimerów, tj. PEG, PHEMA,
poli(metakrylan eteru metylowego glikolu oligoetylenowego) (POEGMA), w ostatnich latach duży nacisk kładzie się na zastąpienie ich np. dekstryną, polipeptydami, czy polioksazolinami, które
poprawiają farmakokinetykę białek [23].
Powszechnie wiadomo, że najskuteczniejszymi nośnikami genów są wirusy. Niestety ich istotnymi ograniczeniami jest wywoływanie odpowiedzi immunologicznej oraz wybiórczość działania.
Alternatywnym rozwiązaniem jest projektowanie i synteza tzw.
polipleksów, czyli koniugatów polimer-DNA powstających pomiędzy dodatnio naładowanymi polimerami a ujemnie naładowanym
DNA (rys. 1). Kluczowymi parametrami polimeru decydującymi
o efektywności działania koniugatu polimer-DNA są jego ładunek,
rozmiar i hydrofobowość. Pomimo wielu modyfikacji i ulepszeń
polipleksów ciągle wykazują mniejszą efektywność niż wirusy.
Nadzieją mogą okazać się jednak tzw. polimery endosomolityczne, tj. polietylenoiminy (PEI), poliamidoaminy, chitozany i polilizynoimidazole, charakteryzujące się wrażliwością na zmiany pH
[2]. Szeroko badane PEI wywołują kumulację anionów chlorkowych, która prowadzi do osmotycznego pęcznienia endosomów
i uwolnienia kompleksu [18]. Jedną z nowości w zakresie ukła-
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Rys. 2. Schematyczna budowa a) liposomu;
b) miceli polimerowej
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te polidopaminą [39]. Innymi układami są liposomy wrażliwe na
ultradźwięki, a także na działanie dwóch bodźców jednocześnie
np. pH i temperaturę [40], temperaturę i ultradźwięki [41] lub
pH i enzym [42]. Znane są także liposomy z nanocząsteczkami złota, z których uwalnianie enkapsulowanej substancji jest
aktywowane światłem w pobliżu podczerwieni i silnie zależy od
temperatury i pH [45].
Ciekawym rozwiązaniem jest wykorzystanie bakteryjnego polimeru do utworzenia liposomów, ze względu na jego biokompatybilność, biodegradowalność i wspomaganie kontrolowanego
uwalniania substancji czynnych w skórze. Przykładem są liposomy utworzone z poli(3-hydroksymaślanu), PC i cholesterolu, które mogą być stosowane jako nośniki np. antyoksydantów, substancji przeciwstarzeniowych czy środków przeciwbakteryjnych
w kosmetykach [43]. Otrzymano również liposomy z enkapsulowaną albuminą surowicy bydlęcej. Stosując ten system, możliwe
jest kapsułkowanie leków hydrofobowych we wnętrzu wodnego
rdzenia. Właściwości fizykochemiczne wytworzonych liposomów
można względnie łatwo regulować przez proporcję składników,
a efektywność enkapsulacji substancji hydrofobowych poprawiono dzięki związaniu ich z albuminą [44].
LIPIDOWE NANOCZĄSTKI
Do polimerowych nanocząstek należą głównie stałe lipidowe
nanocząstki (SLN), nanostrukturalne lipidowe nośniki (NLC),
nanokapsuły i nanosfery. SLN zostały opracowane w celu przezwyciężenia ograniczeń innych nośników koloidalnych, takich jak
emulsje i liposomy. SLN to sferyczne cząstki o średnicach od 40
do 1000 nm utworzone z lipidów stałych (tristearynian, tripalmitynian, niektóre glicerydy, woski, nienasycone kwasy tłuszczowe) w temperaturze pokojowej, które są rozpuszczone w fazie
wodnej z dodatkiem emulgatora (rys. 3). W zależności od sposobu przygotowania, SLN można stosować zarówno do leków
hydrofilowych, jak i hydrofobowych, a w porównaniu z innymi systemami, mają one wiele zalet, tj. łatwość przygotowania, niski
koszt, możliwość produkcji na dużą skalę, doskonałą stabilność
fizyczną, dobry profil uwalniania, przygotowanie bez rozpuszczalnika organicznego i brak toksyczności [46]. Z kolei do typowych
wad SLN należy zaliczyć tendencję wzrostu cząsteczek lipidów,
skłonność do żelowania, dynamikę przejść polimorficznych i ich
naturalną małą szybkość inkorporacji spowodowaną krystaliczną
strukturą stałego lipidu.
NLC zostały wprowadzone jako następna generacja SLN pod
koniec lat 90., aby wyeliminować możliwe trudności SLN. NLC
poprawiają stabilność, ładowność i zapobiegają wydalaniu leku
podczas przechowywania. Złożone są z mieszaniny stałych lipidów z olejami, co powoduje obniżenie temperatury topnienia
oraz zwiększenie ilości składnika aktywnego rozpuszczonego
w mieszaninie lipidowej (rys. 3) [46]. SLN i NLC mają niezwy-

Rys. 3. Schematyczna budowa SLN i NLC
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2020

t

na otrzymać liposomy wielowarstwowe i jednowarstwowe [30].
W przypadku wykorzystania liposomów jako DDS wyróżniamy
cztery typy: konwencjonalne liposomy, liposomy PEGylowane, liposomy ukierunkowane na ligand i liposomy teranostyczne [31].
Konwencjonalne liposomy charakteryzuje występowanie dwuwarstwy lipidowej, składającej się z kationowych, anionowych lub
obojętnych (fosfo)lipidów i cholesterolu, która obejmuje (opłaszcza) wodny rdzeń (rys. 2a) [31]. Zarówno dwuwarstwa, jak
i rdzeń mogą zamykać odpowiednio związki hydrofobowe i/lub
hydrofilowe. Badania nad potencjałem klinicznym konwencjonalnych liposomów rozpoczęły się w latach 80. XX wieku, w wyniku
czego układy te okazały się przydatne ze względu na poprawę
indeksu terapeutycznego kapsułkowanych leków, tj. DOX i amfoterycyna [32]. Właściwości liposomów i zachowanie in vivo można modyfikować przez dodanie hydrofilowej powłoki polimerowej
z PEG na ich powierzchni, co poprawia ich stabilność i zwiększa
czas krążenia we krwi [31]. Liposomy ukierunkowane na ligand
można stosować do terapii celowanej przez przyłączenie odpowiednich ligandów (np. peptydów, przeciwciał i węglowodanów)
do jego powierzchni lub na końcu łańcuchów PEG [31]. W przypadku liposomów teranostycznych pojedynczy system zawiera
jednocześnie składnik obrazujący i składnik terapeutyczny [31].
Liposomy wykorzystano jako nośniki szerokiego zakresu
związków biologicznie aktywnych i środków diagnostycznych,
w tym do terapii genowej. Nowsze strategie ulepszania konwencjonalnych lub „niewidzialnych” systemów liposomalnych obejmują aktywne celowanie, naładowane lipidy, uwalnianie wyzwalane przez określone czynniki i preparaty wielofunkcyjne [33].
Ponadto wiele uwagi poświęcono modyfikacjom dwuwarstwy lipidowej z naładowanymi lipidami [33]. Dodanie naładowanych lipidów do dwuwarstwy liposomalnej odegrało istotną rolę w opracowaniu bioadhezyjnych, mukoadhezyjnych i opartych na kwasie
nukleinowym układów dostarczania. Ważną grupą liposomów są
także te wrażliwe na działanie bodźca [34]. Termoczułe liposomy
uznano za jeden z najbardziej wydajnych rodzajów nanonośników do dostarczania leków. Przykładem są termoczułe liposomy
otrzymane przez nałożenie warstwy poli(N-izopropyloakrylamidu)
z końcową grupą karboksylową na dipalmitoilofosfatydylocholinę (DPPC) [35], liposomy zawierające DPPC, fosfatydylocholinę
(PC) i czynnik targetujący o zoptymalizowanych stosunkach molowych [36], a także kompleks elektrostatyczny kwasu cynamonowego i PEI, który unieruchomiono następnie na powierzchni
liposomowej PC z jaja kurzego [37]. Szczególnie atrakcyjne są liposomy wrażliwe na światło, dla których ze względu na różnorodność parametrów, tj. długość fali, czas trwania, intensywność
i średnica wiązki, można uzyskać pożądany profil uwalniania
i poziom penetracji tkanki [34], np. układ azobenzen-liposom/
DOX wykazywał wrażliwość na światło podczerwone, uwalniając
w tych warunkach enkapsulowaną substancję [38]. Jedną z nowych strategii projektowania liposomów jest modyfikacja ich powierzchni za pomocą polimerów pH-czułych, np. liposomy pokry-
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NANOKAPSUŁY I NANOSFERY
Nanokapsuły to sferyczne cząsteczki zbudowane z płynnego
bądź żelowego rdzenia, który otoczony jest membraną polimerową
(rys. 4a). We wnętrzu zawierają substancję biologicznie aktywną,
która wykazuje hydrofobowy charakter (np. retinol) i łatwiej ulegają procesowi kapsułkowania. Otoczka degraduje pod wpływem
czynników zewnętrznych, dzięki czemu nośniki te charakteryzują
się kontrolowanym uwalnianiem substancji aktywnej. Ponadto
nanokapsuły poprawiają stabilność enkapsulowanych substancji
i redukują możliwe działanie podrażniające. Najczęściej wykorzy56

Rys.4. Schematyczna budowa a) nanokapsuły i b) nanosfery

stywanym polimerem w tworzeniu nanokapsuł jest chitozan, a także cykliczne oligocukry, czyli cyklodekstryny [61]. Z kolei nanosfery to koloidalne, stałe nanocząstki, które zawierają rozpuszczoną
substancję aktywną w matrycy (rys. 4b). Wnętrze tego nośnika posiada nieciągłą oraz porowatą strukturę. Hydrofilowe substancje
aktywne ulegają rozpuszczeniu i adsorpcji w trakcie polimeryzacji.
Nanosfery najczęściej otrzymuje się z poli(alkilo cyjanoakrylanu)
i jego pochodnych. Takie systemy gwarantują zwiększenie trwałości związków hydrofilowych, np. witaminy C.
Istnieje obecnie wiele nowych przykładów dotyczących różnorodnych możliwości zastosowania nanosfer i nanokapsuł.
W przypadku wykorzystania tych struktur jako nośniki leków,
głównie przeciwnowotworowych, ciekawym rozwiązaniem jest
stworzenie nanokapsuł, których powłokę budują oddziałujące
elektrostatycznie między sobą pektyna i chitozan, a uwalnianie
enkapsulowanej substancji następuje w zależności od pH [62].
W przypadku terapii przeciwnowotworowej warto zwrócić uwagę
na nanosfery utworzone z albuminy surowicy bydlęcej i polifenoli uwalniające DOX pod wpływem odpowiedniego środowiska,
jakim jest obecność trypsyny i glutationu [63] lub układy podwójnie ukierunkowane, które atakują dwa kluczowe miejsca komórek nowotworowych (mitochondria i jądra), oparte na nanosferach z azotku węgla zmodyfikowanych kwasem hialuronowym
i mitochondrialnym peptydem lokalizującym [64]. Ciekawym
przykładem jest też rozwiązanie problemu doustnego podawania
słabo rozpuszczalnych i charakteryzujących się niską przepuszczalnością leków, tj. eksemestan i resweratrol, stosowanych
w leczeniu raka piersi. Zaproponowano wykorzystanie naturalnie występującego hydrofobowego białka – zeiny, do otrzymania
polimerowych nanokapsułek, jako alternatywy dla powszechnie
stosowanych hydrofobowych polimerów syntetycznych. Opracowane nanokapsułki składają się z oleistego rdzenia nanoemulsji
O/W zawierającego leki, pokrytego usieciowaną powłoką zeiny. Oleisty rdzeń powoduje solubilizację substancji aktywnych,
a białkowa otoczka zapewnia odporność na trawienie [65]. Takie dwufunkcyjne nanokapsułki białkowe mogą służyć zarówno
do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI), jak
i terapii fotodynamicznej poprzez zmieszanie częściowo zhydrolizowanej α-laktoalbuminy, fotouczulacza (Rose Benegal) oraz
jonów Gd3+ i Ca2+. Obecność kationu paramagnetycznego Gd3+
może pomóc w tworzeniu się nanosfer, a także być potencjalnie wykorzystane w MRI [66]. Nanosfery są także otrzymywane
z wykorzystaniem biomasy, np. uboczny produkt przemysłu papierniczego – alkaliczna lignina Kraft, która po dodaniu wody do
jej roztworu z tetrahydrofuranem formuje puste nanosfery [67].
MICELE POLIMEROWE
Konsekwencją występowania w polimerze fragmentów hydrofilowych i hydrofobowych jest ich specyficzne zachowanie w roztworze, które polega na skłonności do ulegania samoorganizacji
oraz tworzenia struktur o uporządkowanej budowie, tj. micele
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kle szeroki zakres zastosowań i okazały się bardzo skuteczne
w kontrolowanej penetracji skóry przez kilka substancji aktywnych jednocześnie, np. w dostarczaniu leków. SLN świetnie
sprawdzają się także w przypadku transportu substancji kosmetycznych, ponieważ chronią kapsułkowane składniki przed degradacją (np. niestabilny koenzym Q10 i retinol, które pozostają stabilne w SLN przez dłuższy czas) [47, 48] oraz poprawiają
przenikanie środków aktywnych do warstwy rogowej i zwiększają
zawartość wody w skórze [49]. Właściwości te sprawiają, że SLN
są idealne do potencjalnego użycia w kremach na dzień. SLN
były również używane w perfumach, ponieważ wydłużają ich czas
uwalniania [50]. SLN i NLC są doskonałymi nośnikami związków
stosowanych w przemyśle spożywczym, przez co poprawiają jakość przemysłową i odżywczą żywności. Przykładami substancji
czynnych dostarczanych przez SLN i NLC w przemyśle spożywczym są likopen, luteina i β-karoten [51].
Nowe doniesienia na temat SLN i NLC dotyczą głównie poprawy selektywności i penetracji tych nośników w zastosowaniach
medycznych. W tym celu modyfikuje się głównie powierzchnię
takich nanocząstek. Przykładem są SLN powleczone warstwą
kopolimeru PEG lub chitozanem ze szczepionymi jednostkami
kwasu foliowego, jako nośniki PTX w inhalacyjnej terapii nowotworu płuc [52] lub SLN powleczone chitozanem i załadowane
lekiem przeciwgruźliczym - ryfampicyną [53]. Ostatnie doniesienia literaturowe wskazują na efektywną enkapsulację metotreksatu w SLN funkcjonalizowanych za pomocą transferryny
lub insuliny, co znacznie poprawiło ich zdolność do pokonania
bariery krew-mózg [54]. Ponadto opisano wysoce efektywną enkapsulację nikotyny [55], a także enkapsulację wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 w SLN, których matryca
lipidowa zawiera resweratrol zestryfikowany kwasem stearynowym, co zwiększyło skuteczność wprowadzania tych kwasów
do komórek i zapobiegło ich peroksydacji oraz degradacji [56].
Z kolei zastosowanie cholesterolu będącego składnikiem błony
komórkowej w preparatach lipopleksowych wzbudziło zainteresowanie z powodu skutecznej transfekcji, a tym samym nowych
możliwości syntezy nośników wykorzystujących cholesterol lub
jego pochodne, które mogą znacznie zwiększyć dostarczanie
i aktywność kwasów nukleinowych. Również kationowe SLN
obciążone oleinianem cholesterylu świetnie sprawdzają się
w ukierunkowanym dostarczaniu kwasów nukleinowych [57].
W przypadku wielu szczepionek wymagane jest stosowanie
silnych układów adiuwantowych (powodujących wzmocnienie
poszczepiennej odpowiedzi odpornościowej na podany antygen), zapewniających wystarczającą immunogenność. Dobrze
znanymi układami adiuwantowymi są nanoemulsje skwalenu.
W najnowszych badaniach opracowano SLN zawierające skwalen, które wykazały doskonałą biokompatybilność i właściwości
stymulujące odporność [58]. Ponadto opisano innowacyjną,
jednoetapową technikę nano-suszenia rozpyłowego do wytwarzania SLN w postaci suchych proszków [60].
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(sferyczne/kuliste i cylindryczne) czy struktury lamelarne. Jedną z najczęściej przyjmowanych form jest struktura micelarna.
Typowe micele w roztworze wodnym są agregatami łańcuchów
polimerowych, których hydrofilowa część stanowi warstwę zewnętrzną stykającą się z otaczającym rozpuszczalnikiem, zaś nierozpuszczalne hydrofobowe fragmenty organizują się wewnątrz
miceli, tworząc jej rdzeń. Tego typu układ nazywany jest micelą
normalną (typu olej w wodzie) (rys. 2b). W rozpuszczalnikach
niepolarnych fragmenty hydrofilowe ustawiają się do wnętrza
miceli, zaś hydrofobowe są zwrócone na zewnątrz (układ woda
w oleju), tworząc tzw. micelę odwróconą. Ważnym aspektem,
który należy wziąć pod uwagę projektując micele, jest struktura
i właściwości polimerów, które je tworzą. Właściwości miceli
można modulować poprzez zmianę równowagi hydrofobowo-hydrofilowej w polimerze, ale także poprzez modyfikację powierzchni ligandami umożliwiającymi terapię celowaną. Micele polimerowe najczęściej są badane pod kątem zastosowania jako nośniki
substancji aktywnych w medycynie, a ostatnio także w kosmetologii.
Obecne badania bazują głównie na sposobach wytworzenia
miceli wielofunkcyjnych, docelowego dostarczania leków, wrażliwych na bodźce, a także próbie zastąpienia syntetycznych polimerów związkami naturalnymi. Opisano m.in. nowe pH-czułe
micele bazujące na chitozanie do enkapsulowania kurkuminy
stosowanej w leczeniu schorzeń okrężnicy [68], pentablokowy
kopolimer PEG, PHEMA i poli(metakrylan N,N-dietyloaminoetylu) funkcjonalizowanego kwasem foliowym z enkapsulowaną
DOX [69], PEGylowany PTX i PEG, w których enkapsulowano
wolny PTX [70]. W podobnej roli przebadano micele amfifilowych polimerów szczotkowych, np. poliakrylan z łańcuchami
bocznymi PEG, które stanowią stabilną powłokę hydrofilową,
jak i poprawiają rozpuszczalność przeciwnowotworowego kompleksu rutenu (II) w wodzie [79]. Ciekawym przykładem są też
micele amfifilowego koniugatu otrzymanego przez sprzęganie
hydrofilowego chitozanu z kwasem retinowym przy użyciu cystaminy jako łącznika, które uwalniają enkapsulowaną PTX
pod wpływem zachodzących reakcji redox [71]. Dostarczanie
dwóch substancji jednocześnie jest przedmiotem wielu badań
[72] np. PTX i cisplatyna w micelach poli(2-oksazoliny) [73],
resweratrol i docetaksel w micelach na bazie PEG i polilaktydu
[74]. Z kolei badania amfifilowych kopolimerów HEMA miały na
celu wyeliminowanie z układu standardowego inicjatora ATRP
(2-bromoizomaślanu etylu) poprzez zastąpienie go pochodną
powszechnie znanego retinolu (witamina A), który odpowiada
m.in. za redukcję przebarwień skóry i zmarszczek, a jednocześnie zwiększa biozgodność polimetakrylanu. Takie struktury micelarne wykazały zdolność kontrolowanego uwalniania witaminy C i kwasu ferulowego [75].
Połączenie leków chemoterapeutycznych i siRNA staje się nowym sposobem leczenia raka. W związku z tym potrzebna jest
bezpieczna i skuteczna platforma nośnikowa ich dostarczania.
W tym celu opracowano amfifilowe układy monometoksyPEG
modyfikowanego kwasem linolenowym i rozgałęzioną PEI modyfikowaną kwasem linolenowym sprzężoną z metotreksatem, które
następnie po wymieszaniu utworzyły micele, gdzie inkubowano
siRNA [76]. Micele są również otrzymywane przez fotopolimeryzację diacetylenowych środków powierzchniowo czynnych, które
tworzą układy polidiacetylenowe do dostarczania hydrofobowych
leków, jak również większych biomolekuł, tj. kwasy nukleinowe.
Dodatkowe korzyści w postaci wyciszenia genów nowotworowych
poprzez interferencje RNA przynosi wprowadzenie grup histydynowych na powierzchni tych systemów [77].
58

Powyższe przykłady dotyczą miceli z udziałem polimerów otrzymywanych głównie poprzez wykorzystanie metod CRP. Warto jednak zwrócić uwagę na możliwość syntezy tych nośników poprzez
wykorzystanie reakcji „click”, czyli zachodzących z dużą wydajnością i szybkością procesów sprzęgania odpowiednich grup
funkcyjnych. Wśród wielu typów reakcji określanych jako „click”,
tj. cykloaddycja Dielsa-Aldera, nukleofilowe otwarcie pierścienia
czy reakcje typu niealdolowego z karbonylem, największe zainteresowanie zyskała reakcja 1,3-dipolarnej cykloaddycji Huisgena
zachodząca pomiędzy terminalnym alkinem i azydkiem w obecności katalizatora Cu(I), w wyniku czego tworzy się pierścień triazolowy. Zastosowanie katalizatora powoduje znaczne zwiększenie
szybkości reakcji, a także zapewnia regiospecyficzność otrzymywanych produktów. Reakcja „click” ma obecnie coraz większe
zastosowanie w różnych obszarach chemii materiałowej, np.
polimerowe rusztowania w inżynierii tkankowej, projektowanie
nowych leków, nanosensory, znakowanie cząsteczek biologicznych [78]. Szczególnie często, stosując strategię „click”, otrzymuje się polimery wrażliwe na różne czynniki zarówno egzogenne
(światło, temperatura, ultradźwięki, pole elektryczne lub magnetyczne), jak i endogenne (pH, reakcje redox, stężenie enzymów)
[78]. Zmiany temperatury mogą być wywoływane przez działanie
zewnętrzne, ale również mogą być wewnętrzną odpowiedzią organizmu na zmiany patologiczne. Micele wrażliwe na światło,
a także pole magnetyczne i elektryczne są chętnie badane ze
względu na dużą łatwość i wygodę zastosowania podczas terapii
oraz niskie wymagania sprzętowe. W przypadku wrażliwości układów micelarnych na pH i zmiany potencjałów redox, wykorzystuje
się różnice w wartościach tych czynników pomiędzy tkankami
zdrowymi, a zmienionymi chorobowo.
Termoczułe micele, np. poli(N-izopropyloakrylamid)-b-poli(metakrylan metylu) [79], poli(N-winylokaprolaktam)-b-poli(N-winylo2-pirolidon) [80], poli(N-(2-hydroksypropylo)metakrylamid)-b-poli(metakrylan 2-(2-metoksyetoksy)etylu) [81] charakteryzują się
kontrolowaną szybkością uwalniania leku po zainicjowaniu zewnętrznym źródłem ciepła lub zimna. Strategię „click” wykorzystano m.in. do syntezy szczepionych polipeptydów, a także alifatycznych poliwęglanów, o właściwościach termoczułych [82].
Przykładem jest szczepienie funkcjonalizowanego azydkiem glikolu oligoetylenowego na poli(γ-propargilo-L-glutaminianie), który
enkapsulowano DOX, przyspieszając jej uwalnianie po obniżeniu
temperatury [83].
Duże zainteresowanie wzbudzają również micele polimerowe
wrażliwe na światło dzięki dużej łatwości kontroli procesów fotoreakcji inicjowanych na zewnątrz organizmu. Dwie najczęstsze
strategie wykorzystywane w micelach wrażliwych na światło to fotoizomeryzacja, polegająca na przekształceniu związku chemicznego w jego izomer na skutek dostarczenia światła, a także fotorozszczepienie, czyli rozszczepienie wiązania na skutek fotolizy.
Micele takie otrzymano poprzez wprowadzenie chromoforu spiropiranu do łańcucha bocznego poliwęglanu, wykorzystując reakcję „click”. Reakcja przebiegała pomiędzy funkcjonalizowanym
azdykiem spiropiranem, a amfifilowym kopolimerem blokowym
PEG i poli(5-metylo-5-(2-nitrobenzoksykarbonylo-1,3-dioksan-2-onu)) z bocznymi grupami alkinowymi. Utworzone micele ulegały
rozpadowi w ciągu 10 minut pod wpływem promieniowania UV,
które inicjowało przemianę spiropiranu w merocyjaninę [84].
Micele reagujące na zmianę pH wyzwalają lek głównie w odpowiedzi na silnie kwasowe mikrośrodowisko zmian nowotworowych. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie w nośnikach
pH-czułych wiązania oksymowego np. otrzymanego w wyniku reakcji „click” pomiędzy azydkową pochodną DOX i kopolimerem
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z terminalną jednostką biotyny i wiązaniami alkinowymi [85].
Dzięki wprowadzeniu wiązania oksymowego utworzone micele
uwalniały substancje aktywne w warunkach słabo-kwasowych.
Naturalnie występujące w organizmach żywych enzymy charakteryzujące się wysoką selektywnością są alternatywnym bodźcem, który może wywołać degradację i rozpad miceli. Powszechnie stosowane metaloproteazy macierzy (MMP) degradują
wszelkiego rodzaju białka macierzy zewnątrzkomórkowej. W ten
sposób substancja aktywna wewnątrz komórek nowotworowych,
dzięki depegylacji wywoływanej przez MMP, skutecznie aktywuje
rozpad miceli i szybkie uwolnienie enkapsulowanego leku (DOX)
[86]. Micele takie tworzy np. kopolimer otrzymany w wyniku reakcji „click” pomiędzy azydkiem PEG, a peptydem z terminalną
grupą alkinową, a następnie polimeryzacji z otwarciem pierścienia N-karboksybezwodnika β-benzylo-L-asparginianu i częściowej
hydrolizy segmentów β-benzylo-L-asparginianu.
PODSUMOWANIE
Wśród polimerowych nośników substancji biologicznie aktywnych wyróżnia się kilka głównych, dobrze znanych już i przebadanych grup. Są to koniugaty, liposomy, nanocząstki lipidowe
i polimerowe, w tym micele. Od lat trwają badania dotyczące
sposobu ich otrzymywania, możliwości modyfikacji, sposobów
enkapsulowania i efektywnego uwalniania. Czy to jednak oznacza, że nie warto dalej się nimi zajmować? Czy wszystkie możliwości zostały już wyczerpane? Niniejsza publikacja wskazuje, że
pomimo wielu poprzednich doniesień literaturowych, naukowe
zainteresowanie nośnikami wzrasta. Nacisk kładzie się przede
wszystkim na ich doskonalenie, poprawę efektywności działania,
możliwości dostarczania kilku związków jednocześnie, kontrolowane uwalnianie, a także podejmowane są próby eliminowania
syntetycznych polimerów na rzecz biopolimerów gwarantujących
biodegradowalność, biozgodność i nietoksyczność. Szczególnie
często wykorzystywane są obecnie chitozan, skrobia, cyklodekstryny, polilaktyd i PEG. Nośniki te są również ulepszane pod kątem wrażliwości na działanie bodźców zarówno egzogennych, jak
i endogennych (jeden lub kilka jednocześnie) oraz przystosowania do terapii celowanej. Obecnie dąży się do zmniejszenia ilości etapów syntezy nośników, większej wydajności i lepszej charakterystyki ewentualnych produktów pośrednich. Powszechnie
stosowane w syntezie nośników metody CRP lub kontrolowana
insercyjno-koordynacyjna polimeryzacja z otwarciem pierścienia
(ROP) łączy się ze strategią chemii „click”. Niewątpliwie ważnym
powodem badań prowadzonych w zakresie DDA jest próba wygrania nierównej dotychczas walki z chorobami nowotworowymi,
a także innymi schorzeniami, nad którymi dzisiejsza medycyna
nie jest w stanie zapanować. Tym samym uzyskujemy odpowiedź
na powyżej postawione pytanie, że wraz z tworzeniem całkowicie
nowych platform nośnikowych dla leków, należy dopracować te
istniejące, w miarę dobrze poznane układy, które w wielu schorzeniach przynoszą już oczekiwane rezultaty.
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Nowy początek po koronawirusie:
GOZ dla tworzyw sztucznych
natychmiast
Ochrona klimatu i zarządzanie recyklingiem nie mogą być odłożone na bok z powodu obecnego kryzysu związanego z epidemią
koronawirusa. Zwraca na to uwagę Michael Wiener, prezes zarządu Der Grüne Punkt.

O

znaczałoby to między innymi, że zaniedbujemy możliwości gospodarcze, jakie oferuje gospodarka o obiegu zamkniętym. Kryzys związany z epidemią koronawirusa pokazuje w szczególności, że Europa musi być
w stanie do pewnego stopnia działać niezależnie. Sektor usług
w zakresie ochrony środowiska oferuje możliwość uczynienia
Europy bardziej niezależną w zakresie pozyskiwania surowców
oraz zachowania lub przywrócenia wartości dodanej, która jest
niezbędna do odbudowy – podkreśla Wiener.
Prezes organizacji Grüne Punkt popiera w ten sposób wypowiedzi Petera Kurtha, szefa Niemieckiego Stowarzyszenia Gospodarki Odpadami, Wodą i Surowcami (BDE), który cytowany
w Neue Osnabrücker Zeitung powiedział, że koronawirus nie
sprawi, że ochrona klimatu i poprawa gospodarki recyklingowej
staną się zbędne.
Kurth dodał, iż każdy kto tak uważa, jest po prostu w błędzie,
zaś kwestie ekologicznej modernizacji gospodarki nadal są na
porządku dziennym.
Dlatego też stowarzyszenie zdecydowanie zaapelowało do czołowych polityków europejskich, aby nie rezygnowali z prac nad
Zielonym Ładem.
– Dotyczy to tym bardziej sektora tworzyw sztucznych, który
musimy pilnie przestawić z gospodarki liniowej na gospodarkę
o obiegu zamkniętym – podkreśla Wiener. – Plastik nadal jest w
dużej mierze produkowany z ropy naftowej, używany raz, a następnie wyrzucany. To niesie ze sobą wiele poważnych problemów.
Niektóre z nich zostały ostatnio podkreślone przez EASAC
(European Academies` Science Advisory Council), radę doradztwa naukowego tworzoną przez akademie nauk z 27 krajów Unii
Europejskiej, w sprawozdaniu na temat potrzeby gospodarki
o obiegu zamkniętym dla tworzyw sztucznych:
l Cząsteczki tworzyw sztucznych znajdują się wszędzie w przyrodzie i we wszystkich organizmach, co wiąże się z ryzykiem ich
kumulacji w łańcuchach pokarmowych.
l W miarę wzrostu popytu, gospodarka liniowa dla tworzyw
sztucznych będzie nieuchronnie prowadziła do coraz większego zużycia zasobów naturalnych.
l Gospodarka liniowa nie jest zgodna z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju, takimi jak odpowiedzialna produkcja
i konsumpcja oraz ochrona klimatu.

Niskie wskaźniki recyklingu i duże wycieki odpadów tworzywowych do środowiska są sprzeczne z międzynarodowymi przepisami dotyczącymi przetwarzania odpadów i ochrony środowiska morskiego.
l Wywóz odpadów tworzyw sztucznych z bogatych państw zachodnich do krajów biedniejszych powoduje tam duże zanieczyszczenie środowiska i pogarsza stan zdrowia ludności.
Autorzy raportu sformułowali konkretne rekomendacje dla europejskich ustawodawców.
l Zakaz wywozu odpadów z tworzyw sztucznych. Obecnie większość odpadów z tworzyw sztucznych nie jest poddawana recyklingowi w Europie.
• Przyjęcie docelowego poziomu zerowej ilości odpadów z tworzyw sztucznych gromadzonych na składowiskach oraz minimalizacja ich stosowania.
l Zwiększona odpowiedzialność producentów, zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”. Opłaty ekologicznie powinny
uwzględniać również kryteria projektowania produktów związane z ich końcowym użyciem i wpływem na środowisko (toksyczność, trwałość, możliwość ponownego użycia czy recyklingu).
l Unikanie błędów związanych z lansowaniem alternatyw w postaci
tzw. biopolimerów. W rzeczywistości istnieje bardzo wąska grupa
takich tworzyw. Ponadto określenie „bio” jest w tym przypadku
mylące i nie oznacza zmniejszonego wpływu na środowisko.
l Zaawansowane technologie recyklingu i ponownego przetwarzania tworzyw sztucznych.
l Ograniczenia rodzaju i ilości stosowanych tworzyw oraz dodatków do nich.
l Regulacje cenowe i kwoty dla materiałów pochodzących z recyklingu. Surowce potrzebne do produkcji tworzyw sztucznych
są zbyt tanie. Cena nie obejmuje kosztów środowiskowych, co
jest podstawową barierą dla większego popytu na materiały
z recyklingu.
– Naukowcy EASAC w sposób stanowczy stwierdzili, że wszystkie te problemy można rozwiązać tylko przy dobrze funkcjonującym systemie recyklingu tworzyw sztucznych - powiedział Wiener.
– Nie jest to zadanie, które możemy odłożyć na później, ponieważ
w tej chwili nam to nie odpowiada.
Szacuje się, że co roku do mórz i oceanów trafia dziesięć milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych. Z drugiej strony odsetek
recyklatów w europejskiej produkcji tworzyw sztucznych wynosi
obecnie zaledwie sześć procent.
– Używamy coraz większych ilości ropy do produkcji tworzyw
sztucznych w Europie, jednocześnie uwalniając duże ilości gazów cieplarnianych, szkodliwych dla klimatu, zamiast korzystać
z odpadów tworzyw sztucznych jako ogromnego źródła surowców
– podkreśla Michael Wiener.
l
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Zmutowany enzym może
poprawić recykling PET
Tylko około 30% tworzyw sztucznych używanych do produkcji opakowań do napojów poddawanych jest obecnie recyklingowi.
Naukowcy z Uniwersytetu w Portsmouth twierdzą, że opracowali enzym, który jest w stanie przekształcić 90% tworzyw w wysokojakościowy surowiec z recyklingu. Już w przyszłym roku ma powstać demonstracyjna fabryka, w której będzie stosowana
innowacyjna technologia.

J

ednym z najczęściej używanych tworzyw sztucznych na
świecie jest politereftalan etylenu (PET). Rocznie produkuje się go ok. 70 mln ton. Przemysł recyklingu PET jest
co prawda wysoko rozwinięty w porównaniu z innymi tworzywami, jednak i w tym przypadku występują problemy. Proces
recyklingu PET za pomocą środków termomechanicznych (jak
np. rozdrabnianie butelek PET na płatki) powoduje utratę właściwości mechanicznych. Często produkt końcowy jest niezadowalającej jakości i producenci niechętnie używają go do pakowania
swoich produktów.
– Zamiast tego materiał zwykle zamienia się w dywany lub
inne niskiej jakości włókna, które ostatecznie i tak trafiają na wysypisko śmieci lub zostają spalone. To wcale nie jest recykling
- mówi John McGeehan z Uniwersytetu w Portsmouth.
Aby wspomóc rozwiązanie tego problemu, naukowcy od lat
poszukują enzymów wytwarzanych przez drobnoustroje, które
mogłyby rozkładać tworzywa sztuczne.
W 2012 r. naukowcy z Uniwersytetu w Osace odkryli enzym
LLC w kompoście. Kutynaza kompostowa z liści i gałęzi (leaf-branch compost cutinase – LLC). Rolą tego enzymu jest rozbijanie woskowej powłoki ochronnej liści w trakcie rozkładu materii
organicznej. Jak się okazało, LLC rozrywa również wiązania pomiędzy kwasem tereftalowym i glikolem etylenowym – blokami
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budulcowymi PET. Niestety enzym rozpada się w temperaturze
65oC, a jest to temperatura, w której PET zaczyna mięknąć, dzięki czemu enzym może skuteczniej rozkładać tworzywo.
Kwestią koniecznego przeprojektowania LLC zajęli się uczeni
z Uniwersytetu w Tuluzie. Profesor Alain Marty oraz specjalistka od inżynierii enzymów, Isabelle Andre, rozpoczęli pracę od
analizy struktury enzymu, poszukując sposobu zwiększenia jego
odporności na wysokie temperatury.
Po zidentyfikowaniu kluczowych aminokwasów w miejscach,
w którym enzym wiąże się z wiązaniami kwasu tereftalowego
i glikolu etylenowego, badacze dokonali jego mutacji poprzez
wprowadzenie aminokwasów odpornych na wyższe temperatury.
W rezultacie tych prac, zmutowany enzym, okazał się być
10 000 razy bardziej skuteczny w rozrywaniu wiązań PET niż pierwotny LLC. Co więcej działa on nawet w temperaturze 72oC.
W trakcie prac doświadczalnych enzym rozłożył 90% z 200 gramów PET w ciągu 10 godzin. Produkty rozkładu PET naukowcy
wykorzystali do produkcji nowego tworzywa o porównywalnej jakości do oryginału. Wyniki tych prac opublikowano 8 kwietnia br.
w czasopiśmie „Nature”.
McGeehan uważa, że jedną z głównych zalet nowo opracowanej metody jest fakt, że enzym nie ma trudności w wytwarzaniu czystych bloków budulcowych PET z mieszanki zawierającej
również inne tworzywa sztuczne. Wynika to z faktu, że enzym
rozrywa tylko wiązania PET, ignorując barwniki i inne tworzywa
sztuczne w mieszance.
Profesor Alain Marty, który jest również dyrektorem naukowym
w Carbios - firmie zajmującej się tworzywami sztucznymi - poinformował, że w przyszłym roku powstanie zakład demonstracyjny, który ma przetwarzać setki ton PET rocznie.
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Recykling tworzyw
sztucznych w przygotowaniu
regranulacji
Firma Koltex Plastic Recycling Systems na przestrzeni ponad 30 lat działalności w ramach Grupy Koltex stała się dobrze rozpoznawalnym w Polsce uczestnikiem branży gospodarki odpadami i przetwórstwa tworzyw sztucznych, który od ponad 10 lat
z powodzeniem sprzedaje własne rozwiązania – zaawansowane technologicznie kompletne linie do recyklingu odpadów tworzyw
sztucznych. W stawianej przed sobą misji kreowania „nowej i czystej przyszłości” firma doskonale rozumie kwestie rosnącego
znaczenia recyklingu odpadów tworzyw sztucznych i w tym celu szczególną uwagę poświęca etapom przygotowania procesu
recyklingowego (rozdrabniania, mielenia, mycia i suszenia oraz aglomeracji odpadu) pod najważniejszą fazę – regranulacji odpadu w procesie wytłaczania.

Dodatek „Recykling” . Nr 7/2020

Poza zastosowaniem w sortowaniu wstępnym do których idealnie nadają się rozdrabniacze, uzupełnieniem oferty firmy w zakresie rozdrabniania są młyny do tworzyw sztucznych. Urządzenia
te znajdują zastosowanie w rozdrabnianiu zarówno miękkich, jak
i twardych tworzyw takich jak: PP, PET, PVC, folii czy gumy. Dzięki
zastosowanej zwartej, stalowej konstrukcji oraz systemowi smarowania łożysk, oferowane przez Koltex PRS młyny serii SWP (22–
160 kW) zapewniają niski poziom hałasu przy dość niewielkim zużyciu mocy. Wykorzystanie odpowiedniego doboru sit i systemów
noży (z niewielkim odstępem między nimi) umożliwia uzyskanie
powtarzalnej, drobno zmielonej frakcji materiału.
Tworzywa sztuczne poddane mieleniu i kruszeniu są często
mocno zanieczyszczone i obciążone ciałami obcymi. W celu
pozbycia się zanieczyszczeń materiału w procesie recyklingu
koniecznie jest zastosowanie dobrze zaprojektowanej technologii mycia, skutecznie oddzielającej materiały ścierne i przygotowującej materiał do kolejnych procesów. Konfiguracja układu
urządzeń linii mycia zależy przede wszystkim od stopnia zanieczyszczenia odpadów, rodzaju materiału, jakości uzyskiwanego
granulatu oraz możliwości adaptacyjnych urządzeń linii recyklingu w przestrzeni użytkowej u przetwórcy. W oferowanych przez
firmę Koltex PRS własnej produkcji urządzeniach linii mycia znajdują się myjki wstępne, myjki dynamiczne (również w układzie
kaskadowym) oraz wanny flotacyjne.
Myjki wstępne są urządzeniami używanymi do mycia większości ciężko zabrudzonych i rozdrobnionych odpadów tworzyw
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rakcje z tworzyw sztucznych zawarte w zmieszanych strumieniach odpadów mogą nie być wystarczająco łatwe do
sortowania i dostępne w wystarczających ilościach tak,
aby recykling mechaniczny był realnym rozwiązaniem.
Z tego względu czynnościami niemal zawsze rozpoczynającymi
proces recyklingu odpadów są rozdrabnianie i mielenie. Czynności
te oprócz tego, że redukują wielkość odpadów, likwidują przestrzenie zamknięte i trudno dostępne oraz powodują, że materiał może
być dalej dowolnie przetwarzany, transportowany i składowany.
Najbardziej uniwersalnymi urządzeniami służącymi do rozdrabniania odpadów tworzyw sztucznych są rozdrabniacze. Maszyny te
umożliwiają kruszenie szczególnie twardych odpadów tworzyw,
a funkcja ta możliwa jest dzięki zwartej i zoptymalizowanej konstrukcji, gdzie wdrożone rozwiązania techniczne zapewniają osiągnięcie najwyższej efektywności działania. Zastosowanie szuflady dopychającej umożliwia sprawniejsze przesuwanie materiału
w kierunku rotora, a użycie hydraulicznego docisku jego łatwiejsze
rozdrabnianie.
Firma Koltex Plastic Recycling Systems jest przedstawicielem
na Polskę rozdrabniaczy marki SOYU. Oferta firmy Koltex PRS
w tym zakresie występuje w wielu konfiguracjach, począwszy od
rozdrabniaczy jedno-, dwu-, czterowałowych po wysokowydajne
kruszarki serii SPC z różnymi wirnikami i koszami zasypowymi oraz
małej serii kruszarek SPG o zwartej i mobilnej konstrukcji.
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sztucznych. Oferowane przez firmę myjki wstępne serii KL-MW to
niskie w zużyciu energii (5,5 kW), proste w obsłudze i niezawodne urządzenia, dające możliwość konfiguracji w efektywniejszy
w myciu wstępnym – system kaskadowy (tandem) (2 x 5,5 kW).
Dzięki specjalnej budowie myjki charakteryzują się wysoką odpornością na zużycie naturalne.
Myjki dynamiczne pozwalają na skuteczniejsze oddzielenie zanieczyszczeń i są urządzeniami używanymi do mycia większości
lekko i średnio zabrudzonych i rozdrobnionych odpadów tworzyw
sztucznych. Oferowane przez Koltex PRS myjki dynamiczne serii KL-MD wyposażone są w wielopunktowe dozowanie wody do
spryskiwaczy sit (system oczyszczania) oraz czynne odprowadzanie zanieczyszczeń zapewniające skuteczniejszą pracę, a dynamiczny ruch wsadu możliwy jest dzięki wyposażeniu w rotujące
łopatki wirnik. Przedłużona część sita (1400 mm) znacząco wpływa na jakość mycia, a odprowadzenie nadmiaru wody odbywa
się dzięki zastosowaniu sita ze stali kwasoodpornej. Użycie 2
segmentów sit zapewnia myjkom lepszą obsługę techniczną.
W recyklingu tworzyw sztucznych, aby przetwarzany materiał
był właściwy do dalszego użycia, proces mycia wymaga niejednokrotnie wielokrotnego zastosowania. Szerszy zakres urządzeń myjących – wanien flotacyjnych pozwala na skuteczniejsze
oddzielenie zanieczyszczonych odpadów. Produkowane przez
Koltex PRS wanny flotacyjne to wykonane ze stali nierdzewnej
zbiorniki przeznaczone do oddzielania mocno zabrudzonych, rozdrobnionych odpadów z tworzyw sztucznych od innych materiałów o różnych gęstościach (np. płatków foliowych od tonących
cząstek butelek PET) oraz zanieczyszczeń takich jak piasek, kamienie, metale itp. Wanny flotacyjne wstępnie myją i oddzielają
materiał pływający od tonącego. Przemieszczanie pływającego,
rozdrobnionego materiału na powierzchni zbiornika możliwe jest
dzięki zastosowaniu układu mieszadeł (flotowników) i zamontowanych na nich sit i łopatek. Wyposażenie w odpowiednie podajniki ślimakowe poziome i pionowe umożliwia bieżące wybieranie
zanieczyszczeń z dna zbiornika, a oczyszczony materiał odprowadzany jest wraz z wodą do wirówek, co dodatkowo umożliwia
bieżącą cyrkulację wodną zbiornika.
Procesy suszenia przetwarzanego odpadu tworzyw sztucznych
mają ogromne znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesu
wytłaczania i granulacji. Brak uzyskania odpowiedniego poziomu
wysuszenia materiału i poziomu wilgotności skutkuje bowiem
„zniszczeniem” przerabianej partii materiału i niezdolności wyprodukowania należytej jakości granulatu. Wirówki suszące
w procesie recyklingu są urządzeniami pozwalającymi uzyskać
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odpowiednią wilgotność rozdrobnionego materiału (nawet do 5%
dla folii i 2 % dla tworzyw twardych) i zapewniające skuteczne
jego odwirowanie z wody i dopuszczenie do dalszego etapu przetwarzania.
Produkowane przez Koltex PRS wirówki suszące serii KL-WIS
to proste w obsłudze, wydajne i niskie w zużyciu energii urządzenia. Proces osuszania zapewnia zamontowany wewnątrz wirnik
o dużej wytrzymałości, wyposażony w wymienne łopatki i sita.
Wirnik wirówki przenosi materiał przez urządzenie ze strony wlotowej do portu wylotowego, a obracając się z dużą prędkością
skutecznie odwirowuje go z wody. Zanieczyszczenia i brudna
woda są następnie wyrzucane przez sito z otworami i gromadzone w leju wyładowczym.
Innym typem urządzeń wykorzystywanych podczas procesów
suszenia w recyklingu są instalowane są na końcach linii mycia i suszenia folii – kompaktory ślimakowe. Przeznaczone są
one do usuwania wilgoci przez prasowanie i podniesienie temperatury rozdrobnionego, poddanego myciu odpadu foliowego.
Pracujący w urządzeniu układ ślimakowy umożliwia zagęszczenie i wyciśnięcie materiału z zawartej wody przez obudowujący
układ – perforowany cylinder oraz transport do znajdującej się
u wylotu urządzenia – hydraulicznej prasy ślimakowej. Wysoka
siła zacisku prasy i zastosowanie specjalnych szczęk przytrzymujących powodują, iż uzyskiwane z kompaktora ślimakowego płatki
folii są odpowiednio osuszone i zagęszczone. W naszej ofercie
znajdą Państwo kompaktory ślimakowe serii KLM-P. Oferowane
przez firmę urządzenia charakteryzują się cichą pracą oraz niskim
zużyciem energii (moc zainstalowana 22 kW–55 kW).
Podstawowym atutem oferty Koltex Plastic Recycling Systems są elastyczne i przemyślane rozwiązania dostosowane
pod konkretne potrzeby poszczególnych klientów, zapewniające
niezawodność, dopasowanie oraz duży komfort użytkowania. Tę
indywidualność w podejściu firma zawdzięcza sprawnie funkcjonującemu działowi R&D, dzięki czemu realizacja zamówień następuje dopiero po opracowaniu projektu urządzenia w postaci
wizualizacji 3D, a wdrożenie do produkcji odbywa się po szczegółowej analizie i możliwej optymalizacji projektu.
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Właściwości termiczne i reologiczne
regranulatu PETG po recyklingu
zadrukowanej folii odpadowej
Kamil Dydek, Paulina Latko-Durałek, Paulina Trynkiewicz, Anna Boczkowska
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kutkiem wciąż rosnącego zapotrzebowania na wyroby z tworzyw sztucznych jest problem ogromnej ilości
odpadów, szczególnie pochodzących z przemysłu opakowaniowego. Jednym z przykładów są cienkie folie
posiadające różnego rodzaju kolorowe nadruki stosowane jako
etykiety na opakowaniach produktów spożywczych i chemicznych
[1]. Takie folie bardzo często wytwarzane są z poli(tereftalanu
etylenu) modyfikowanego glikolem etylenowym (PET-G) ze względu na dużą transparentność wynikającą z obniżenia zawartości
fazy krystalicznej oraz wyższe właściwości mechaniczne i dużą
odporność chemiczną [2–3]. PET-G jako polimer amorficzny
i liniowy jest doskonałym materiałem do przetwarzania metodą
wytłaczania, wtrysku, wytłaczania z rozdmuchem oraz termoformowania.
Kolorowe etykiety opakowaniowe wytwarzane są przez nanoszenie na podłoże, czyli folię polimerową, farb drukarskich będących zawiesinami lub roztworami substancji barwiących. Jako
substancje barwiące stosuje się organiczne, nieorganiczne, naturalne i syntetyczne barwniki i pigmenty, które nadają określony
kolor etykietom opakowaniowym. O ile proces recyklingu czystego PET-G jest procesem raczej łatwym o tyle obecność barwnych
nadruków poważnie ogranicza bezpośredni odzysk materiałowy
tworzywa. Dlatego koniecznym jest usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z odpadowej folii, w tym nadruków, a następnie przeprowadzenie recyklingu materiałowego [1].
Celem niniejszej pracy jest zbadanie właściwości termicznych
i reologicznych regranulatu PET-G otrzymanego w procesie wytłaczania w stosunku do wyjściowej folii odpadowej PET-G posiadającej nadruk barwny oraz czystego bazowego PET-G. Omawiane
zagadnienie stanowi temat realizowanego projektu pt. „Opracowanie technologii odzysku i ponownego przetworzenia recyklatu
na bazie poużytkowej folii PET-G zanieczyszczonej nadrukiem
barwnym” (GEKON2/05/266860/24/2016) finansowanego
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
MATERIAŁY I METODYKA BADAŃ
Jako materiał bazowy zastosowano odpadową folię PET-G
w formie drobnych ścinków z nadrukiem w kolorze czerwonym,
Dodatek „Recykling” . Nr 7/2020

który zajmował 95% każdego ścinka. Najpierw ścinki folii były
płukane przez 8 minut w dobranym rozpuszczalniku organicznym,
a następnie suszone w suszarce próżniowej w temperaturze
70oC przez 4 godziny. Następnie ścinki folii były przetwarzane
przy użyciu laboratoryjnej dwuślimakowej wytłaczarki o ślimakach stożkowych pracujących w trybie współbieżnym (HAAKE
MiniLab ThermoScientific, Niemcy). Próbki do badań zostały
wytworzone w temperaturze 240oC, 210oC, 200oC, 190oC oraz
tej samej prędkości obrotowej ślimaków równej 150 obr./min.
Wytłoczyna otrzymana w temperaturze 240oC miała kolor prawie
czarny, dlatego stwierdzono degradację materiału. Regranulaty
otrzymane przy pozostałych temperaturach były koloru jasno żółtego bez makroskopowych cech degradacji termicznej. W celu
dokonania analizy porównawczej wytłoczono również na tych samych parametrach czysty granulat PET-G (Eastar™ copolyester
6763, Eastman Chemical, USA). Drugim odnośnikiem była folia
odpadowa po wypłukaniu w rozpuszczalniku.
Wytłoczone granulaty, regranulaty oraz folie zadrukowane i bez
nadruku zostały zbadane ze względu na ich właściwości termiczne. Analiza termograwimetryczna została wykonana przy użyciu
termograwimetru TGA Q500 (TA Instruments, USA). Próbki badano do temperatury 800oC w atmosferze azotu przy szybkości
spalania 10oC/min. Z uzyskanych krzywych termograwimetrycznych wyznaczono temperaturę ubytku 2% masy T2%, temperaturę
ubytku 5% masy T5%, oraz temperaturę maksymalnej szybkości
reakcji rozkładu Tmax. Temperaturę zeszklenia granulatów i regranulatów wyznaczono przy użyciu skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC), stosując kalorymetr Q1000 firmy TA Instrument
(USA). Próbki o masach ok. 9 mg umieszczono w aluminiowych
szalkach. Zastosowano następujący program: chłodzenie do
temperatury -90oC, utrzymanie stałej temperatury przez 5 minut,
grzanie do temperatury (T2%–10oC), chłodzenie do temperatury
-90oC i grzanie do temperatury (T2%–10oC). Procesy prowadzono
z szybkością 10oC/min.
Próbki do badań reologicznych zostały wykonane przez sprasowanie granulatów, regranulatów i folii przy użyciu pracy hydraulicznej. Właściwości reologiczne materiałów zostały zbadane przy
użyciu reometru rotacyjnego ARES Rheology (TA Instruments,
USA) z układem pomiarowym typu płytka-płytka. Średnica płytek

VII

t

W pracy przedstawiono proces recyklingu materiałowego odpadowej folii z poli(tereftalanu etylenu) modyfikowanej glikolem
(PET-G) do postaci regranulatu. Po zmyciu nadruku i wysuszeniu folia została poddana procesowi wytłaczania w warunkach
laboratoryjnych, co pozwoliło na uzyskanie jednorodnego regranulatu. Zbadano stabilność termiczną przy zastosowaniu analizy
termograwimetrycznej TGA, a także temperaturę zeszklenia metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej DSC. Zaobserwowano, iż niezmycie nadruku obniża stabilność termiczną folii, która to jest również niższa dla regranulatów, w odniesieniu do bazowego granulatu PET-G. Lepkosprężyste właściwości materiałów zostały zbadane przy użyciu reometru oscylacyjnego. Lepkość
folii odpadowej była nieznacznie niższa niż dla regranulatów, z kolei zależność ich modułu zachowawczego i stratności była
identyczna jak dla wyjściowego PET-G.

wynosiła 25 mm, a odległości między nimi 1 mm. Zastosowano
oscylacyjny tryb pracy reometru w funkcji częstotliwości, stałą
temperaturę 190oC oraz odkształcenie 1%.
WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE
Właściwości termiczne
Odporność termiczną badanych materiałów wyznaczono na
podstawie krzywych TG i DTG (rys. 1A). Wyznaczono wartości
temperatury przy 2% i 5% ubytku masy oraz temperaturę maksymalnej szybkości ubytku masy (tabela 1). Widać wyraźnie, że
folia wyjściowa z nadrukiem charakteryzuje się najniższą T2% oraz
T5% w stosunku do pozostałych badanych materiałów. Ponadto
tylko dla folii z nadrukiem można zaobserwować pik w temperaturze 202oC, co prawdopodobnie świadczy o degradacji farby.
Po zmyciu barwnika folia posiada znacznie wyższe temperatury
T2% i T5% odpowiednio 360oC, 377oC oraz tylko jeden pik Tmax równy 426oC. Przetłoczenie odpadowej folii w temperaturze 190oC,

200oC i 210oC skutkuje powstaniem regranulatu charakteryzującego się ubytkiem masy w niższej temperaturze w stosunku
do folii po zmyciu nadruku oraz do przetłoczonego granulatu
bazowego PET-G. Związane jest to z degradacją termiczną oraz
mechaniczną łańcuchów poliestru zachodzącą podczas przetwórstwa [4]. Temperatura maksymalnej szybkości degradacji
Tmax regranulatów obniżyła się do wartości 414oC w stosunku
do 426oC dla bazowego PET-G po przetłoczeniu. Nie zaobserwowano wpływu temperatury wytłaczania na odporność termiczną
badanych materiałów.
Analizę DSC badanych materiałów wykonano w celu oceny
wpływu rozpuszczalnika oraz procesu wytłaczania na właściwości folii (rys. 1B). Podczas pierwszego grzania na krzywej DSC
folii z nadrukiem oprócz Tg występują dwa piki endotermiczne i jeden egzotermiczny, które prawdopodobnie są związane
z obecnością farby. Podczas drugiego grzania występuje tylko Tg,
gdyż makrocząsteczki zostały już uporządkowane, a farba zde-

Rys. 1.
Krzywa TGA (A) i DSC (B)
wytłoczonego granulatu
bazowego PETG

Rys. 2.
Zależność lepkości,
modułu stratności
i modułu zachowawczego
od częstotliwości
w skali logarytmiczej

Tabela 1. Zestawienie wyników analizy TGA i DSC badanych próbek
Próbka

Parametry
wytłaczania

T2% [°C]

T5% [°C]

Tmax [°C]

Tg [°C]

Folia wyjściowa

---

223

345

T1 = 202
T2 = 419

68

Folia po zmyciu nadruku

---

360

377

426

70

190°C/150rpm

372

384

426

73

200°C/150rpm

370

381

421

75

Wytłoczony granulat
PET-G

Regranulat

VIII

210°C/150rpm

362

373

403

73

190°C/150rpm

353

371

417

66

200°C/150rpm

355

371

414

67

210°C/150rpm

353

370

414

66
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gradowana termicznie. Krzywa DSC pierwszego grzania dla folii
po umyciu posiada znacznie słabsze piki endotermiczne oraz
brak piku egzotermicznego, co jest związane tylko z uporządkowaniem łańcuchów amorficznego PET-G. Najwyższe wartości
Tg występują dla granulatu bazowego w okolicach 75oC, z kolei
folia wyjściowa oraz po umyciu w użytym rozpuszczalniku posiadają zbliżone wartości Tg równe 70oC. W przypadku regranulatów
widoczne jest obniżenie Tg (66oC), co może być efektem częściowej degradacji łańcuchów PET-G i obniżenia masy cząsteczkowej
polimeru lub obecnością resztek rozpuszczalnika.
Właściwości reologiczne
Zależności lepkości dynamicznej od częstotliwości oraz modułów zachowawczego (G’) i stratności (G”) dla folii po umyciu
w rozpuszczalniku oraz granulatu bazowego i regranulatu zostały przedstawione na rys. 2. Dla badanych materiałów na bazie
PET-G widać spadek lepkości wraz ze wzrostem częstotliwości
odkształcania (ciecze pseudoplastyczne), co jest charakterystyczne dla polimerów w stanie stopionym [5]. Lepkość przetłoczonego granulatu bazowego oraz regranulatu wynosi tyle
samo i jest równa 104 Pa·s, z kolei sprasowana folia po umyciu
charakteryzuje się niższą wartością lepkości. Zależność modułu zachowawczego (G’) od modułu stratności (G”) przyjmuje typowy charakter jak dla nienapełnionych polimerów tzn. G”>G’.
Oznacza to, że badany PET-G jest materiałem lepkosprężystym,
w którym dominuje lepki charakter odkształceń związny z rozpraszniem zmagazynowanej energii. Ponadto, można zauważyć,
że wartości modułów dla folii po zmyciu nadruku są nieznacznie niższe niż dla granulatu i regranulatu. W miarę wzrostu
częstotliwości odkształceń, można zaobserwować punkt przecięcia krzywych G’ i G”, który informuje o zmianie charakteru
odkształceń materiału lepkosprężystego z lepkich na bardziej
sprężyste związane z magazynowaniem energii. Jest to istotna informacja dla doboru odpowiedniej metody przetwórczej.
Należy również zaznaczyć, że nie widać różnić w przebiegu
i wartości obu modułów dla przetłoczonego granulatu bazowego oraz regranulatu PET-G.
PODSUMOWANIE
Przeprowadzono proces recyklingu materiałowego zadrukowanej folii PET-G, po zmyciu barwnego nadruku, do postaci
regranulatu przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej. Badano
również zadrukowane folie wyjściowe, folie po umyciu w rozpuszczalniku oraz granulat bazowy PET-G. Wytworzone regranulaty były jednorodne i nie różniły się między sobą właściwo-

ściami termicznymi i reologicznymi. Zaobserwowano znacznie
niższą stabilność termiczną folii PET-G z nadrukiem, co eliminuje jej bezpośredni recykling metodą wytłaczania. W stosunku
do pierwotnego granulatu PET-G, wytworzone regranulaty miały
niższe temperatury na krzywych TGA oraz niższe wartości temperatury zeszklenia. Właściwości reologiczne, tj. lepkość oraz
zależność modułu zachowawczego i stratności nie różniły się
dla bazowego PET-G oraz regranulatów i wykazywały lepki charakter odkształceń (G”>G’).
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IX

Recykling metalizowanych
wyrobów z tworzyw
sztucznych
Zenon Tartakowski, Katarzyna Mydłowska

Recykling materiałowy jest priorytetową formą procesu utylizacji pojazdów samochodowych. Znajdujące się w pojeździe wyroby
wytworzone z tworzyw polimerowych stanowią cenny materiał, który po recyklingu może zostać poddany ponownemu przetworzeniu na użyteczne wyroby. Różnorodność stosowanych wyrobów z tworzyw w pojazdach stwarza problemy z ich recyklingiem.
Takim przykładem są wyroby metalizowane zaliczane do grupy wielomateriałów. Przeprowadzono badania recyklatów uzyskanych z reflektorów samochodowych oraz elementów ozdobnych pod względem ich możliwości aplikacji na wyroby techniczne.
Określono podstawowe właściwości fizyczne, mechaniczne i przetwórcze recyklatów. Stwierdzono, że materiały te mogą stanowić dodatek do modyfikacji innych polimerów. Ich właściwości są uzależnione od zawartości zanieczyszczeń.
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a przestrzeni ostatnich 20 lat w pojazdach samochodowych dużą ilość wyrobów wytwarzanych z metali
zastąpiono wyrobami z tworzyw polimerowych. Początkowo były one stosowane razem z metalowymi,
lecz z czasem całkowicie zastąpiły metal czy też szkło. Coraz
to nowsze rodzaje tworzyw o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, korzystniejszych warunkach ich eksploatacji w różnych
warunkach środowiskowych, jak i nowoczesne technologie
przetwarzania spowodowały, że dzisiaj udział tworzyw w pojeździe samochodowym to ok. 10–20% jego masy. Dynamicznie
wzrastająca produkcja samochodów oraz wyższe wymagania
w zakresie bezpieczeństwa i niezawodności pojazdów, jak również uwarunkowania ekonomiczne wymuszają na producentach
poszukiwania optymalnych warunków produkcji. Wiąże się to
z materiałami do produkcji, technologiami wytwarzania oraz dostosowaniem do późniejszej utylizacji pojazdu. Przez szereg lat
problem utylizacji pojazdów w większości dotyczył tylko części
metalowych, zaś pozostałe takie jak szkło, guma czy tworzywa sztuczne stawały się balastem deponowanym na składowiskach odpadów komunalnych lub były usuwane na nielegalne
miejsca odpadów. Wzrastające zagrożenie tymi odpadami dla
środowiska spowodowało konieczność rozwiązania problemu
utylizacji pojazdów, co znalazło potwierdzenie w szeregu działań europejskich i światowych [1, 2].
Jak wiadomo nie wszystkie wyroby samochodowe z tworzyw
sztucznych można znanymi technologiami poddawać recyklingowi. W przypadku wyrobów wykonanych z tworzyw jednorodnych takich jak PP, PE, PVC, PU istnieją duże możliwości recyklingu tych materiałów i dalszej aplikacji na wyroby dla np.
przemysłu motoryzacyjnego. Znaczna ilość wyrobów stosowanych w pojazdach wykonana jest w układzie wielomateriałowym typu „sandwich” z udziałem różnych polimerów, włókien
naturalnych czy też warstw metali. Najmniej rozpoznane są
procesy recyklingu wyrobów wielowarstwowych, w tym tworzyw
metalizowanych. Najczęściej spotykane wyroby z warstwą metalizowaną to reflektory samochodowe oraz elementy ozdobne
samochodów, jak np. kratki, listwy itp. Nie stanowią one duże-
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go udziału masowego w pojeździe, lecz ich recykling stwarza
problemy. Zmieniające się technologie wytwarzania elementów
metalizowanych spowodowały, że w grupie stosowanych materiałów znajduję się zarówno PP, PE, PA, POM, jak i tradycyjnie
stosowany ABS, PS. Również technologia metalizacji uległa
zmianom, a mianowicie do tradycyjnych metod napylania próżniowego aluminium i lakierowania zastosowano metodę IML
(In-Mold Labeling). Naniesiona tradycyjnym sposobem (napylanie próżniowe) warstwa metalu wraz z warstwą zabezpieczającą (lakierem) wynosi od 1 μm do 5 μm, natomiast wykonana
w technice IML grubość warstwy wynosi od 20 μm do 50 μm.
Problem identyfikacji materiałów, recyklingu i właściwości tych
recyklatów oraz ich aplikacji na wyroby jest tematem prowadzonych badań w Instytucie Inżynierii Materiałowej ZUT.
MATERIAŁ BADAWCZY I BADANIA
Dostarczony do badań materiał był mieszaniną różnych rozdrobnionych metalizowanych części pojazdów samochodowych
wykonanych z tworzyw polimerowych. Składał się z cząstek
o wielkości od 2 do 10 mm o nieregularnym kształcie. Większość
cząstek była pokryta warstwą „metalu”. Recyklat ten uzyskano
z procesu rozdrabniania odpadów takich jak reflektory samochodowe, listwy ozdobne, drobne elementy ozdobne wyposażenia
wnętrza samochodu (rys. 1).
Z przeprowadzonej identyfikacji materiału (badania gęstości,
IR) wyodrębniono dwie podstawowe grupy, tj. poliolefiny (oznaczone symbolem A) oraz inne takie jak PC, ABS, PMMA (oznaczone symbolem B). Badania homogeniczności materiałów
wykonano, stosując urządzenie typu BRABENDER w doświadczalnie dobranych temperaturach uplastyczniania (grupa A –
temperatura 190oC, grupa B – temperatura 230oC). Przy użyciu
mieszalnika typu BRABENDER wykonano materiał badawczy,
który po procesie rozdrabniania posłużył do wytworzenia metodą wtryskową próbek, pozwalających określić właściwości
mechaniczne materiałów. Badania prowadzono oddzielnie dla
każdej z grup. Sposób ich wykonania był przedstawiony w publikacjach autorów [3, 4].
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Badania właściwości fizycznych materiału obejmowały oznaczenie gęstości, temperatury mięknienia. Właściwości mechaniczne określono na podstawie badań twardości (metoda Shore’a, wytrzymałości na rozciąganie przy statycznym rozciąganiu,
udarność wg. Charpy’ego. Badania właściwości przetwórczych
obejmowały oznaczenie wskaźnika szybkości płynięcia MFR oraz
rozpływ w formie z gniazdem w kształcie spirali [5, 6].
WYNIKI BADAŃ
Uzyskane z badań wyniki pozwoliły na zdefiniowanie podstawowych właściwości materiałów recyklatowych.
Gęstość badanych materiałów wynosiła : grupa A – 0,96–0,98
g/cm3, grupa B – 1,09–1,12 g/cm3. Temperatura mięknienia
v/g Vicata (igła o przekroju 1 mm2, obciążenie 50N, szybkość
nagrzewania 50oC/h) dla materiału A – 68oC, dla materiału B
– 115oC.
Twardość badanych materiałów określona przy użyciu twardościomierza wg Shore’a (skala D), wynosiła dla materiałów
z grupy A – 45oSh; grupy B – 72oSh. Wytrzymałość na rozciąganie dla badanych materiałów (szybkość rozciągania 50 mm/
min) wynosiła odpowiednio A – 21,6 MPa; B – 49,7 MPa. Badania udarności przeprowadzone na próbkach z karbem wykazały
następujące wartości dla materiałów A – 4,3 kJ/m2, B – 13,6
kJ/m2. Dla określenia przyszłych możliwości aplikacyjnych recyklatów przeprowadzono badania pozwalające określić wskaźnik
szybkości płynięcia materiałów w zakresie 3 temperatur oraz 3
obciążeń (naprężeń ścinających). Wyniki badań dla materiałów
z grupy A przedstawia rys. 2, zaś z grupy B rys. 3.

Rys. 3. Wpływ temperatury i naprężeń ścinających
na przebieg zmian MFR recyklatu – grupa B
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Rys.2. Wpływ temperatury i naprężeń ścinających na
przebieg zmian MFR recyklatu – grupa A

Analizując uzyskane wyniki, można zauważyć, że wzrost temperatury w niewielkim stopniu wpływa na wielkość wskaźnika
płynięcia (ι – const). Dla materiałów jednorodnych ten wzrost
MFR jest znacznie większy. Dotyczy to obu materiałów. Można
przypuszczać, że powodem są zanieczyszczenia pochodzące od
warstwy metalizowanej oraz niezbyt dobra homogenizacja materiałów (recyklat jest wieloskładnikowy).
Badania wypełnienia gniazda formy w kształcie spirali okrągłej
stanowią doskonałą ocenę płynności materiału w trakcie procesu przetwórczego. Przedstawione wyniki badań (rys.4) wpływu
ciśnienia wtrysku na długość wypraski spiralnej dla materiału A
w temperaturze przetwarzania 220–200–200oC wykazały wzrost
długości wypraski spiralnej wraz z ciśnieniem wtrysku. Przyrost
długości wypraski jest niewielki w porównaniu do materiału polimerowego PP – pierwotnego, co jest podyktowane lepkością
uplastycznionego recyklatu. Można przypuszczać, że przetwórstwo tego materiału będzie wymagało wyższego ciśnienia wtrysku oraz temperatury.
WNIOSKI
Przedstawione w pracy wyniki badań dotyczą jednej z grup tworzyw recyklatowych pochodzących z tzw. trudno przetwarzalnych
odpadów wielomateriałowych. Problemem jest tu warstwa metalizowana, która powoduje obniżenie właściwości materiałów
i ogranicza ich możliwości aplikacyjne. Przeprowadzone badania
wykazały możliwość recyklingu wyrobów polimerowych poddanych procesowi metalizacji. Zastosowany system ich zbiórki oraz
rozdrabniania spowodował wymieszanie cząstek oraz problemy

Rys.4.Wpływ ciśnienia wtrysku na długość wypraski spiralnej
– materiał A, temperatura przetwarzania 220–200–200oC

t

Rys.1. Metalizowane elementy pojazdu samochodowego
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z ich sortowaniem. Przeprowadzona segregacja materiałów na
zasadzie różnic gęstości pozwoliła na wydzielenie dwóch grup.
Badania tych materiałów wykazały, że pomimo istniejącej na cząsteczkach warstwy metalizowanej uzyskane właściwości pozwalają na wykorzystanie ich do wytwarzania wyrobów technicznych
metodą wtryskową. W przypadku materiałów grupy A istnieją
większe możliwości aplikacyjne. Dla materiałów grupy B przetwórstwo prowadzone jest w zakresie wyższych temperatur oraz
możliwości aplikacyjne są mniejsze. To tworzywo jest zaliczane
do grupy materiałów konstrukcyjnych, zaś wszystkie dodatki zanieczyszczające materiał powodują obniżenie właściwości. Stąd
też prowadzone są dalsze badania nad kierunkami zastosowania
tego materiału, jak również i możliwościami modyfikacji celem
uzyskania materiałów o zdefiniowanych właściwościach. Ilość
takich materiałów będzie wzrastała, a racjonalne ich zagospodarowanie jest wyzwaniem dla nauki i przemysłu.
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Brytyjski podatek od tworzyw restrykcyjny dla przedsiębiorców,
ale dużo korzystniejszy dla środowiska niż europejski plastics tax

R

ząd Wielkiej Brytanii ogłosił projekt podatku od tworzyw
sztucznych, które zawierają mniej niż 30 proc. materiałów pochodzących z recyklingu. – W przeciwieństwie do
propozycji Unii Europejskiej rozwiązanie brytyjskie mówi wprost
o inwestycjach w infrastrukturę do recyklingu i wychwytywania
CO2 – ocenia Robert Szyman, dyrektor generalny Polskiego
Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS).
Zgodnie z ogłoszonymi przez władze Wielkiej Brytanii założeniami, podatek od tworzyw będzie pobierany od producentów
i importerów w wysokości 200 funtów za tonę. Rozwiązanie,
które ma wejść w życie w 2022 roku, dość istotnie różni się
od przedstawionej niedawno propozycji Komisji Europejskiej.
Wstępna propozycja Komisji zmierza aktualnie ku opłatom od
krajów członkowskich nałożonym na opakowania niepoddane recyklingowi w wysokości nawet 800 euro za tonę.
– Propozycja unijna ma zasilić wprost budżet centralny, a pozyskane w ten sposób środki nie będą wydawane bezpośrednio
na wzmacnianie lokalnych systemów przetwarzania i zarządzania odpadami. Może to doprowadzić do dyskryminacji takich
krajów jak Polska, gdzie konieczne są ogromne inwestycje
w tym obszarze. Dyrektywy zobowiązujące kraje członkowskie do
wprowadzania do 2030 roku wyłącznie opakowań przydatnych
do recyklingu, w połączeniu z planami wprowadzania minimalnego udziału materiałów z recyklingu w gotowych wyrobach już
teraz są ogromnym wyzwaniem dla branży – komentuje dyrektor
Robert Szyman.
Zdaniem ekspertów PZPTS brytyjska propozycja wprowadzenia
opłat od 2022 roku daje przedsiębiorcom szansę na działania
przystosowawcze. Przewiduje także ochronę małych i średnich
firm, wprowadzając minimalny próg 10 ton. Rząd brytyjski zapowiada także, że pozyskane z podatku środki zostaną przeznaczone wprost na dodatkowe inwestycje w infrastrukturę recyklingu
i wychwytywania CO2. Masa tworzyw pochodzących z recyklingu
wg szacunków brytyjskiego gabinetu wzrośnie o 40 procent, co
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przełoży się na oszczędności emisji dwutlenku węgla na poziomie prawie 200 000 ton.
– W ocenie PZPTS rozwiązanie brytyjskie wydaje się bardziej
zrównoważonym działaniem w kierunku ochrony środowiska niż
projekty unijne. Choć wprowadzenie tej daniny będzie dla lokalnych przedsiębiorców sporym wyzwaniem, ma ono realną szansę spowodować zwiększenie wykorzystania tworzyw pochodzących z odzysku – przewiduje Robert Szyman.
W opinii PZPTS Unia Europejska powinna wziąć pod uwagę
konieczność wygenerowania środków na inwestycje związane
z infrastrukturą recyklingu dla państw notujących niższe jego poziomy celem wyrównania szans z tymi, którzy mają te mechanizmy lepiej rozwinięte. W tego typu rozwiązaniu gospodarki krajów
członkowskich, które w większym stopniu rozwijały się kosztem
środowiska (w przewadze stare kraje UE) wnosiłyby do budżetu
Unii dodatkowe, wyższe opłaty, co wydaje się bardziej sprawiedliwe niż opłaty związane z obecną infrastrukturą. Te bowiem nakładają znaczne obciążenia na gospodarki, które nie miały możliwości intensywnego rozwoju w dobie braku opłat związanych
z ochroną środowiska, co skutkowałoby pogłębieniem podziałów
w ramach UE.
Decyzja UE o wprowadzeniu tego rodzaju opłat winna również
uwzględniać łączne obciążenia nakładane na przemysł tworzyw
sztucznych, które nie powinny wpływać negatywnie na decyzje
producentów żywności związane z wyborem gorszych opcji środowiskowych. Paradoksalnie bowiem zbyt wysokie opłaty (obecnie proponowane 4-krotnie wyższe niż w Wielkiej Brytanii) mogą
wpływać na wybór i wykorzystanie innych materiałów w opakowaniach, gdzie ślad środowiskowy jest wyższy niż w przypadku tworzyw sztucznych. Doprowadziłoby to do sytuacji, gdzie obciążenie
dla środowiska byłoby większe, a więc skutek byłby odwrotny od
zaplanowanego.
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych
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Recykling – przegląd rozwiązań wybranych firm

DOPAK Sp. z o.o.
ul. Sokalska 2
54-614 Wrocław
tel. 71 35 84 000
fax 71 35 84 010
dopak@dopak.pl
www.dopak.pl

EKOLINIA Mariusz Mieszkowicz
ul. Młodochów 15A
39-307 Gawłuszowice
tel./fax. 17 581 90 30
tel. 17 774 30 36
kom. 692 465 437, 500 034 838
biuro@ekolinia.net
www.ekolinia.net

ENTRO
HOLDINGS
ENTRO HOLDINGS Sp. z o.o.

ENTRO Holdings Sp. z o.o.
tel. 604 255 258
biuro@entro.com.pl
www.entro.com.pl

K&K Recykling System Sp. z o.o.
ul. Szczepanowska 47
32-800 Brzesko
tel. 14 68 495 10
fax 14 67 40 511
recykling@kkr.biz.pl
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Firma Dopak oferuje obszerny asortyment urządzeń i całych linii technologicznych marki
Neue Herbold przeznaczonych do odzysku tworzyw sztucznych. Są to solidne i sprawdzone rozwiązania, które podołają najcięższym warunkom. Wśród specjalistycznych urządzeń
do rozdrabniania wstępnego produkcji Neue Herbold znajdują się na przykład kruszarki,
gilotyny, stanowiska do rozcinania bel z odpadowymi butelkami PET, czy sprasowanymi
odpadami foliowymi. Firma oferuje wysokiej klasy pulweryzatory, które doskonale radzą
sobie z proszkowaniem różnych tworzyw sztucznych. Dostarcza również kompletne linie
technologiczne do recyklingu opakowań z PE, PP, folii, a także butelek PET o różnej konfiguracji i wydajności.
Klienci firmy Dopak mogą liczyć na fachowe doradztwo w zakresie doboru komponentów
linii do recyklingu, sprawny montaż i uruchomienie linii.

Producent maszyn do recyklingu tworzyw sztucznych.
Tworzymy kompletne linie technologiczne do mechanicznego recyklingu tworzyw sztucznych.
Oferujemy również kompletne systemy sortowania i transportu, skonfigurowane pod
określony materiał. Oprócz podstawowych maszyn (w tym głowic sortowniczych) obejmują
one przenośniki taśmowe i ślimakowe, kabiny sortownicze oraz niezbędne urządzenia peryferyjne.
Produkujemy też maszyny stacjonarne m.in. szybkoobrotowe młyny nożowe.
Kolejną grupę naszych rozwiązań stanowią wanny flotacyjno-grawitacyjne, sedymentacyjne oraz myjące.
Oferujemy również efektywne wirówki poziome konfigurowane w układzie kaskadowym
lub jako pojedyncze urządzenia.
Zapewniamy stałą dostępność części zamiennych, w szczególności komponenty podlegające zużyciu eksploatacyjnemu, takie jak: sita, noże, wały, dociski, płyty wymienne itp.

RECYKLING TWORZYWA SZTUCZNEGO!
Wykorzystajmy to, co nazywamy odpadem z tworzywa sztucznego. Tworzywo sztuczne ma
ogromną przewagę nad surowcami, tzw. odnawialnymi: możemy wykorzystać je do ponownej produkcji w ciągu kilkunastu minut. Zaś drewno, nazywane surowcem odnawialnym,
odzyskamy, gdy drzewo osiągnie dojrzałość produkcyjną, czyli po kilkudziesięciu latach!
Nie wyrzucajmy „odpadów” plastikowych do śmieci – to pełnowartościowy surowiec produkcyjny.
Oferujemy maszynę R30 do wytwarzania płyt z „odpadów” plastikowych.
Zmielony „plastik” zamieniamy w płyty, używając ciepła i ciśnienia. Wyprodukowane tak
arkusze można formować próżniowo, giąć i kleić.
Całkowity cykl wytwarzania i termoformowania gotowej płyty można zobaczyć na filmie dostępnym na stronie www.entro.com.pl.
Zapraszamy do współpracy.

Producent linii oraz maszyn do recyklingu tworzyw sztucznych.
Od 1998 roku zajmujemy się recyklingiem materiałowym oraz produkcją linii myjących do
tworzywa sztucznych.
KOMPLEKSOWOŚĆ – Oferujemy w pełni zintegrowane rozwiązania, dzięki doskonałej
znajomości technologii.
JAKOŚĆ– Wysoka jakość wykonania oferowanych produktów.
NIEZAWODNOŚĆ – Innowacyjne technologie i rozwiązania sprawiają, że jesteśmy godnym zaufania producentem, a nasze produkty niezawodnym narzędziem pracy.
GWARANCJA – Gwarantujemy pełną obsługę i doradztwo w zakresie wyboru produktów
oraz profesjonalną i terminową realizację zamówień.
DOSTOSOWANIE – Indywidualne podejście do każdego zamówienia, stały nadzór procesów realizacji zamówienia od momentu projektu poprzez jego wykonanie.
Projektujemy, produkujemy, sprzedajemy. Indywidualne podejście i elastyczność rozwiązań.
Dodatek „Recykling” . Nr 7/2020
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ML Sp. z o.o.
ul. Berylowa 7
82-310 Gronowo Górne
tel./fax 55 235 09 85

«

ML Polyolefins to wiodący producent recyklatów PP, PE w Europie Środkowo-Wschodniej, wytwarzanych z surowców PIR (Post Industrial Recycled) oraz PCR (Post Consumer
Recycled). Cztery zaawansowane linie technologiczne pozwalają wytwarzać do 25000 ton
recyklatów rocznie. Firma prowadzi działalność w zakresie odbiorów odpadów z tworzyw
sztucznych, gwarantując serwis maszynowy (prasokontenery, belownice) swoim kontrahentom.
Koncentracja firmy na poliolefinach doprowadziła do ścisłej specjalizacji produkcji i wypracowania unikalnego know-how, a wsparcie uniwersyteckich jednostek badawczych oraz
udział w międzynarodowych projektach naukowych pomaga w rozwoju produktów. Własne
laboratorium pozwala kontrolować jakość produkowanych recyklatów. Linia do compoundingu surowców umożliwia tworzenie zaawansowanych receptur, zgodnych z wymaganiami
klientów.

Tworzywa sztuczne: przemiały, regranulaty.

Skup i sprzedaż.
Wandaa GmbH
Am alten Kraftwerk 1
71672 Marbach, Niemcy
Ewa Pilch
ewa.pilch@wandaa.com
tel. Niemcy +49 151 141 526 31
tel. Polska +48 506 233 007

WWEkochem Sp z o.o. Sp. k.
Głogowo, ul. Akacjowa 1
87-123 Dobrzejewice
tel. 56 674 20 05
biuro@wwekochem.com
www.wwekochem.com
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Recykling tworzyw sztucznych: odbiór i przetwarzanie odpadów.

Firma WWEkochem prowadzi działalność gospodarczą na krajowym i międzynarodowym
rynku tworzyw sztucznych od ponad 20 lat. Przez wszystkie lata działalności koncentrowaliśmy się na pracy z różnymi materiałami polimerowymi, a ponadto zajmowaliśmy się wieloma
obszarami technologii wytłaczania. Pracujemy nad opracowaniem zrównoważonych technologii ochrony środowiska, aby zmaksymalizować recykling i odzysk jak największej ilości materiałów polimerowych oraz odpadów. Oferujemy maszyny i urządzenia do szeroko pojętego
recyklingu od rozdrabniania, poprzez suszenie, sortowanie, kończąc na regranulacji.
Linie projektowane i produkowane w całości w Polsce na europejskich podzespołach.
Wysokiej klasy wyposażenie z opcjami dodatkowymi. Linie ze sterowaniem cyfrowym ze
sterownikiem i systemem operacyjnym, trwała konstrukcja, w 100% zgodna z wymogami
CE. Linie nowe, na gwarancji, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W ofercie typowe rozwiązania, a także linie zaprojektowane według wymagań klienta z doradztwem i wsparciem
technicznym w szerokim zakresie optymalizacji parametrów linii.
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Recykling – przegląd rozwiązań wybranych firm

Koltex Plastic Recycling Systems
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Sokołowska 28
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 227 36 82
biuro@koltexprs.com
www.koltexprs.com

Koltex Plastic Recycling Systems Sp. z o.o. Sp.k. jest firmą rodzinną, od ponad 30 lat
działającą w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Obecnie jest znaczącym ogniwem na
krajowym rynku producentów rozwiązań dla recyklingu, dostarczając kompletne systemy do
recyklingu tworzyw sztucznych (PP, PE, LDPE, LLDPE, PS, HDPE, ABS).
Koltex PRS oferuje maszyny do rozdrabniania i mielenia, linie do mycia i suszenia, granulacji i wytłaczania tworzyw sztucznych, jak również peryferia recyklingu i maszyny importowane.
Produkowane przez firmę urządzenia przeznaczone są do recyklingu poliolefin z podziałem na przetwórstwo tworzyw twardych – recykling chemii/przemiałów oraz recykling folii.
Podstawowym atutem oferty firmy są elastyczne rozwiązania dostosowane pod konkretne
potrzeby poszczególnych klientów.

■

Wiodący producent
recyklatów w Europie
Środkowo-Wschodniej

ML Polyolefins z Gronowa Górnego k. Elbląga świętuje w tym roku 20-lecie działalności. Rodzima spółka w ciągu dwóch dekad
stała się wiodącym producentem recyklatów w Europie Środkowo-Wschodniej. Poza produkcją regranulatów PP i PE oraz compoundów, istotną część działalności stanowi produkcja wtrysków i sprzedaż ekoproduktów pod marką StellaGreen®. W roku
jubileuszu moce wytwórcze osiągnęły wartość 25 000 ton rocznie. Z tej okazji prezentujemy wywiad z prezesem spółki, panem
Tomaszem Mikulskim.

R: Jako przedstawiciel branży tworzyw sztucznych – jak Pan
widzi obecną sytuację? Czy będzie miała duży wpływ na funkcjonowanie zakładów z tego sektora? Kiedy rynek wróci do normy?
T.M.: Rynek wróci do normy, kiedy rządy poszczególnych
państw zdecydują się na stymulowanie gospodarki poprzez realizację nowych inwestycji, które pomogą napędzić koniunkturę.
Jednocześnie opanowując zasięg pandemii, zapewniając odpowiednie leki lub szczepionkę. Nie odważę się zgadywać, kiedy
sytuacja może wróci do normy. Na pewno jest to trudny czas
dla wielu firm z branży, szczególnie tych, które funkcjonowały
z miesiąca na miesiąc i właśnie teraz odczuwają brak kapitału.

Tomasz Mikulski
– prezes spółki ML Polyolefins

Redakcja: Obecnie, dla wielu firm z branży, nastały ciężkie
czasy związane z wybuchem pandemii. W jaki sposób ta sytuacja
wpłynęła na Pana firmę?
Tomasz Mikulski: Podobnie jak w przypadku wielu innych firm,
nie tylko zresztą z naszej branży. Przede wszystkim mierzymy
się z pewnym zachwianiem łańcuchów dostaw – chociaż dzięki sprawnej logistyce nie cierpią na tym nasi klienci, do tego
niepewność, ale też mniejszy popyt w wybranych branżach. Na
szczęście mamy zdywersyfikowany portfel klientów i mogliśmy
podtrzymać trzyzmianową produkcję.

XVI

R: Odnoszę wrażenie, że ML Polyolefins, pomimo niepewnej
sytuacji, nadal śmiało sobie poczyna na rynku, chociażby poszerzając portfolio produktów, ale chyba myśląc też o kolejnych
inwestycjach.
T.M.: Działamy długofalowo, czyniąc co kilka lat pewne założenia rozwojowe. Kryzysy ekonomiczne są czymś oczywistym
i mimo że ten jest inny, to nasza strategia w jednym nie ulega
zmianie. Właśnie teraz musimy mocniej zaznaczać swoją obecność na rynku, właśnie teraz powinniśmy wprowadzać nowe produkty, dając alternatywę obecnym klientom, ale też pozyskując
nowych. Aby myśleć pozytywnie o jutrze, musimy działać dziś.
Także w zakresie inwestycji, z których największe będziemy przesuwać, ale inwestycje związane z kontrolą jakości i ergonomią
procesów produkcyjnych muszą być realizowane, szczególnie
teraz.
R: Bierzecie też udział w projekcie realizowanym przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Rozumiem, że
mimo pandemii jest kontynuowany. Czy mógłby Pan pokrótce
przybliżyć, czego dotyczy projekt?
T.M.: Właściwie to formalnym liderem konsorcjum jest Technische Universität w Chemnitz, a my razem z UTP występujemy
jako partnerzy. W międzynarodowym środowisku staramy się
Dodatek „Recykling” . Nr 7/2020

wypracować rozwiązanie, które pozwoli efektywnie wykorzystać
zużyte opony, opracowując nowe tworzywo, w którym będziemy
mogli je zagospodarować. Finalnym efektem ma być jednak nie
samo tworzywo, a ekoprodukt w postaci gotowego wyrobu do
np. umacniania gruntów sypkich. Nasz udział wiąże się z jednej strony z doświadczeniem w recyklingu tworzyw, a z drugiej
z naszą produkcją wtryskową, gdzie naszym wiodącym produktem są kraty stabilizujące grunt, sprzedawane pod marką StellaGreen®. Z racji naszego know-how staliśmy się w tym przypadku naturalnym partnerem, tym bardziej, że wciąż rozwijamy
nasz park maszynowy i laboratorium, ciągle podnosząc jakość
wyrobów.
R: Czy może Pan zdradzić, jakie inwestycje są planowane?
T.M.: Zamykamy właśnie 3-letni plan inwestycyjny, którego
ostatnim etapem było wybudowanie nowej hali produkcyjnej
z linią do produkcji regranulatów o wydajności 2000 kg/h. Do
tego towarzyszył nam szereg mniejszych inwestycji, które były
niezbędne, tj. budowa nowych placów składowych, dostosowanych do wymagań BDO, magazyny dla działu wtrysków, doposażenie laboratorium etc. Natomiast w tej chwili skupiamy się na
inwestycji zwiększającej nasze moce wtryskowe oraz dosprzętowieniu części compoundingowej, aby móc wytwarzać bardziej
zaawansowane produkty.
R: Compounding to kolejna dziedzina, w której będziecie rozwijali działalność?
T.M.: My już od ładnych kilku lat napełniamy nasze regranulaty dodatkami. Natomiast pójście w kierunku toll-compoundu i napełnianie również surowców oryginalnych to z pewnością kolejny,
właściwie naturalny krok w naszej działalności, stąd właśnie nasze plany inwestycyjne. Natomiast ująłbym to tak, że generalnie
zależy nam na opracowywaniu nowych receptur, tworzyw. Już
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teraz produkujemy przecież różnego rodzaju blendy, oparte np.
na HDPE i opracowane pod konkretne zapotrzebowanie, w tym
przypadku firm wytłaczających produkty gotowe dla branży budownictwa lub branży opakowaniowej. Mamy sporo możliwości
modyfikacji naszych surowców. Nasz wsad materiałowy oparty
jest miedzy innymi na surowcach poprodukcyjnych. To daje nam
możliwość produkcji przede wszystkim powtarzalnego materiału.
R: Proszę jeszcze powiedzieć na koniec, czy mimo panującej
sytuacji planujecie w tym roku udział w imprezach targowych?
T.M.: Oczywiście rozpatrujemy różne scenariusze. Szykujemy
się do udziału w Plastpolu, Fakumie, natomiast są takie wydarzenia jak np. Compounding World Expo, gdzie wskutek przesunięć terminów różnych wydarzeń, będziemy musieli podjąć decyzję o ograniczaniu naszej obecności. Dział Handlowy na bieżąco
weryfikuje decyzje różnych organizatorów i chyba tak naprawdę
w drugiej połowie roku będziemy mieli ten kalendarz ułożony.
Na dziś mogę obiecać, że można się będzie z nami spotkać
zarówno w Kielcach, jak i Friedrichshafen, o ile oba wydarzenia
się odbędą.

ML SP. Z O.O.
ul. Berylowa 7, 82-310 Gronowo Górne
tel./fax 55 235 09 85
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Recykling odpadów
z tworzyw sztucznych
Jak wykorzystać odpady z tworzywa sztucznego? Jak obniżyć opłaty za materiały zużywalne – płyty i folie?
Odpowiedź na te pytania jest prosta, a cel łatwy do zrealizowania.

N

ajwyższy już czas, żeby dobrze wykorzystać to, co
zwykliśmy nazywać „odpadem” z tworzywa sztucznego. Tworzywo sztuczne ma tę ogromną przewagę nad
surowcami odnawialnymi, że możemy „odnowić” je
i ponownie wykorzystać do produkcji w ciągu kilku, a najwyżej
kilkunastu minut. Dla porównania drewno, nazywane surowcem
odnawialnym możemy odzyskać, gdy drzewo osiągnie dojrzałość
produkcyjną, czyli po kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach!
Problem w tym, żebyśmy „odpadów” plastikowych nie wyrzucali do śmieci, lecz zawracali i wykorzystywali jako pełnowartościowy surowiec produkcyjny.
Proponujemy bardzo proste rozwiązanie – niewielkim nakładem sił i środków uzyskamy ciekawy wyrób i ochronimy środowisko.
To rozwiązanie dla małych zakładów przemysłowych, szkół
technicznych i laboratoriów. Producent z Wielkiej Brytanii – firma
CR Clarke, oferuje maszynę o nazwie R30, przeznaczoną do wytwarzania płyt z materiałów termoplastycznych.
Zmielony plastik przekształcany jest w płyty przy użyciu ciepła
i ciśnienia. Wyprodukowane w ten sposób arkusze można formować próżniowo lub giąć, nadając wymagany kształt.
Tak jak pokazano na zdjęciach: kaseta wypełniona zmielonym
z odzysku plastikiem jest umieszczana w prasie arkuszowej R30
i zaciskana między dwiema aluminiowymi płytami grzewczymi
o kontrolowanej temperaturze. Ciepło i ciśnienie powodują, że
granulki materiału miękną, topią się i łączą w jednolitą płytę.
Po ostygnięciu, gotowy arkusz materiału wyjmujemy z kasety. Teraz możemy go poddać formowaniu, gięciu lub klejeniu
– zależnie od planowanego wykorzystania. Dodatkowe stojaki
i zestawy wentylatorów chłodzących, które firma CR Clarke oferuje wraz prasą R30, przyspieszą i ułatwią proces wytwarzania
arkuszy.
Standardowo w urządzeniu R30 wytworzyć możemy arkusze
o rozmiarze odpowiednim do zastosowania w termoformierce
produkcji CR Clarke model 725FLB. W urządzeniu R30T3 wytworzymy arkusz o wymiarach 457 x 305 mm, w modelu R30T1
arkusz o wymiarach 305 x 229 mm (rozmiar odpowiedni dla
termoformierki CR Clarke model 1210).
Całkowity cykl wytwarzania płyt i termoformowania gotowej płyty możecie Państwo zobaczyć na filmie dostępnym przez naszą
stronę www.entro.com.pl.

Zapraszamy do kontaktu z dystrybutorem urządzeń
CR Clarke w Polsce:
ENTRO Holdings Sp. z o.o.
Al. Wilanowska 91/6, 02-765 Warszawa
tel. 604 255 258
biuro@entro.com.pl, www.entro.com.pl
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Recykling mechaniczny
porowatego polistyrenu
Dariusz Sykutera, Marek Bieliński, Piotr Czyżewski

Z uwagi na wzrost znaczenia polimerowych materiałów porowatych (np. materiały izolacyjne, opakowaniowe oraz lekkie kompozyty polimerowe) istnieje potrzeba opracowania sposobu ponownego zagospodarowywania tego typu odpadów. Celem pracy
było określenie podatności polistyrenu porowatego na cięcie i rozdrabnianie w młynie nożowym. Dążono do uzyskania recyklatów, które można bezpośrednio wykorzystać we wtórnym przetwórstwie. Badania przeprowadzono na oryginalnym stanowisku
badawczym, wyposażonym w wirnik, z zamocowanymi skośnie do osi wirnika nożami, o prostoliniowych krawędziach tnących.
Uzyskane wyniki wskazują, że w przypadku cięcia i rozdrabniania polistyrenu porowatego należy zastosować specyficzne dla
tego materiału parametry procesowe, odmienne od powszechnie stosowanych dla materiałów litych. Dzięki temu proces rozdrabniania jest realizowany z dużą wydajnością, przy małym jednostkowym zużyciu energii. Uzyskane krzywe rozkładu ziarnowego wskazują na możliwość bezpośredniego wykorzystania otrzymanych recyklatów we wtórnym przetwórstwie. Najmniejszą
podatność do rozdrabniania wykazuje polistyren porowaty o gęstości poniżej 100 kg·m-3.

METODYKA BADAŃ
Do badań wykorzystano wytłoczyny uzyskane w laboratoryjnej
wytłaczarce jednoślimakowej z zamontowaną głowicą badawczą
o przekroju ustnika 13,5x8 mm. Materiał do badań wytwarzano z polistyrenu KRASTEN 552 9002 firmy Synthos S.A. (Czechy), z jednoczesnym dozowaniem poroforu Expancel 980 MBX
120 firmy Akzo Nobel (Szwecja). Koncentrat poroforu dodano
do tworzywa w ilości 2 i 4% mas. Proces wytłaczania realizoDodatek „Recykling” . Nr 7/2020

wano przy następujących parametrach: a) temperatura w układzie uplastyczniania: strefa I – 145oC, strefa II – 215oC, strefa
III – 215oC, b) temperatura w głowicy wytłaczarskiej: strefa I –
140oC, strefa II – 140oC; c) prędkość obrotowa ślimaka ns = 85
obr·min-1. Gęstość badanych materiałów wynosiła: dla PS+2%
mas. poroforów – 606,4±8,2 kg·m-3, dla PS+4% mas. poroforów – 446,3±12,6 kg·m-3, natomiast dla PS litego gęstość
oznaczono na poziomie 986,5±21,4 kg·m-3. W próbach cięcia
i rozdrabniania wykorzystano także profile wykonane przez wytłaczanie z użyciem gazu obojętnego o gęstości 77,3±2,0 kg·m-3
(oznaczenie XPS). Wstępnie pocięty materiał wsadowy poddano dezintegracji na stanowisku do badania procesu cięcia
i rozdrabniania, którego opis zawarto w pracach [6–8]. Noże
o specjalnej konstrukcji wyposażono w tensometry firmy VISAY
(Niemcy). Przebiegi zmian siły i momentu obrotowego rejestrowano za pomocą przetwornika ESAM Traveller 1 (Niemcy), przy
założonym czasie próbkowania 10-2 s. Zastosowano noże tnące,
których prostoliniowe krawędzie tnące pochylono w stosunku do
osi wirnika o kąt 2λ = 6o lub 13,5o. Kąt ostrza ruchomych noży
tnących wynosił 30o oraz 60o. Próby rozdrabniania realizowano
z prędkością obwodową noży ruchomych wynoszącą 3 m·s-1
i przy zastosowaniu sit o średnicy otworów ø 9mm. Obliczenie
jednostkowego zużycia energii zrealizowano w oparciu o wykresy
zmiany momentu obrotowego, zgodnie z metodyką zaproponowaną w pracach [7, 11, 15]. Rozkład uziarnienia uzyskanych
recyklatów oszacowano na podstawie analiz sitowych, przeprowadzonych w przesiewaczu mimośrodowym [7].
DYSKUSJA WYNIKÓW BADAŃ
Badania procesu pojedynczego przecięcia
Zrealizowane badania cięcia wskazują na podobny w przebiegu charakter zmian siły tnącej, w porównaniu do wyników
uzyskanych dla porowatych tworzyw poliolefinowych (por. rys. 1
i poz. [7]). Wystąpienie w objętości polistyrenu porów gazowych
w sposób znaczący obniżyło, proporcjonalnie do zawartości poroforów, wartość siły potrzebnej do przecięcia próbek. Jest to
zależność charakterystyczna dla wytłoczyn PS modyfikowanych
poroforami chemicznymi. W przypadku próbek o strukturze mo-
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edną z obserwowanych tendencji w zakresie modyfikowania właściwości fizycznych tworzyw polimerowych jest dążenie do zmniejszenia masy i podwyższenia izolacyjności
cieplnej wyrobów, przy zachowaniu ich właściwości mechanicznych [1–3]. Obserwuje się także coraz częstsze wytwarzanie metodą wtryskiwania porującego wyprasek konstrukcyjnych
o strukturach złożonych [2–6]. W tych procesach wytwarzania,
porowanie chemiczne lub fizyczne jest kluczowe, z punktu widzenia otrzymania lekkich struktur polimerowo-gazowych [1, 2,
4]. Stwierdzono, że porowate tworzywa poliolefinowe są podatne
na procesy recyklingu mechanicznego, a w wyniku ich realizacji można otrzymać recyklat do bezpośredniego wykorzystania
we wtórnym przetwórstwie [6–7]. Stwierdzono, że pory gazowe
znajdujące się w objętości wyrobu stanowią dodatkową fazę elastyczną, podwyższającą jego udarność i zdolność do odkształceń dynamicznych [7–9]. Rozdrabnianie takich materiałów jest
trudniejsze, a podczas jego realizacji wydziela się znaczna ilość
ciepła i wzrasta zużycie energii [6, 10–12]. Jest to wynikiem
obniżenia sprawności przecinania materiału [12–14]. Z tych powodów dobór odpowiednich warunków realizacji procesów cięcia
i rozdrabniania powinien być poprzedzony analizą właściwości
fizycznych nadawy i jest zwykle kompromisem pomiędzy efektywnością dezintegracji a jakością recyklatu [7, 12, 15].
Celem pracy było określenie podatności polistyrenu porowatego na cięcie i rozdrabnianie w młynie nożowym. Dążono do
otrzymania recyklatu, który można wykorzystać bezpośrednio
we wtórnym przetwórstwie. Celem dodatkowym było określenie
wpływu wybranych cech geometrycznych noży na przebieg cięcia
polistyrenu porowatego.

dyfikowanej gazem obojętnym (porowanie fizyczne), wartość rozpatrywanego czynnika wyjściowego jest na stosunkowo małym
poziomie, ale zbliżonym do wytłoczyn porowatych z udziałem 4%
mas. poroforów. Realizacja pojedynczego przecięcia dla próbek
z XPS wymaga zastosowania większej siły tnącej niż wynikałoby
to z relacji do gęstości nadawy. Można także zauważyć, że zarejestrowana siła na nożu ruchomym jest nieznacznie wyższa
w stosunku do odczytywanej z noża zamocowanego w obudowie
młyna, co świadczy o aktywnym udziale ruchomej krawędzi tnącej w podziale materiału porowatego. Maksymalne wartości siły
potrzebnej do przecięcia odniesione do przekroju ciętego materiału zachowują podobną relację jak na rysunku 1.
Geometria ustawienia krawędzi tnących noży względem siebie ma kluczowe znaczenie w cięciu materiałów o zredukowanej gęstości. Świadczą o tym różnice w przebiegu cięcia zarejestrowane dla noży tnących o zmiennym kącie ostrza i różnym
pochyleniu ich krawędzi tnących względem osi wirnika (tab. 1).
Maksymalna, jednostkowa siła tnąca ulega bardzo istotnemu
obniżeniu w przypadku użycia noża o najmniejszym z badanych
kącie ostrza βr = 30o.
Stwierdzono, że w przypadku użycia tego noża największe
zmiany są obserwowane dla próbek zawierających 2 i 4% mas.
poroforów, w przypadku których redukcja maksymalnej siły tnącej wynosi nawet ponad 4 razy. Pojedyncze przecięcie próbek
z litego oraz porowanego fizycznie polistyrenu, wymaga użycia
siły o wartości trzykrotnie mniejszej, w stosunku do prób realizowanych z użyciem noża o kącie βr = 60o. Pozytywny wpływ pochylenia krawędzi tnących na obserwowane zmiany warunków
cięcia jest znacznie mniejszy i dotyczy materiałów porowanych
chemicznie. Zarówno dla PS litego jak i dla XPS większe pochylenie krawędzi tnących jest niekorzystne. Podsumowując ten
wątek pracy, można stwierdzić, że przebieg cięcia zależy od geometrii ustawienia noży tnących.
Badania rozdrabniania
Jednostkowe zużycie energii potrzebnej do rozdrobnienia istotnie zależy od rodzaju dezintegrowanego materiału. Porowate wytłoczyny z polistyrenu wymagają większych nakładów energetycznych na realizację tego procesu w stosunku do PS litego (rys. 2).
Można zauważyć, że ze względu na sztywność i małą udarność, polistyren lity jest podatny na kruche pękanie, o czym
świadczy niewielka w stosunku do innych materiałów wartość
jednostkowego zużycia energii i dobra wydajność rozdrabniania
na poziomie 93±7,3 kg·h-1. Dodanie poroforów chemicznych do
PS w ilości 2 i 4 % mas. spowodowało niewielkie podwyższenie
potrzebnej energii do rozdrobnienia oraz obniżenie wydajności do
poziomu 89,6±4,5 kg·h-1 dla PS+2% mas. poroforów i 91,8±5,6
kg·h-1 dla materiału zawierającego 4% mas. poroforów. Zaobserwowano także, że podatność na procesy dezintegracji w młynie nożowym polistyrenu porowanego fizycznie jest najniższa.

Rys. 1. Wartości siły i momentu obrotowego podczas
przecinania polistyrenu porowatego, w zależności
od zawartości poroforów i sposobu wytwarzania
próbek z polistyrenu

Rys. 2. Jednostkowe zużycie energii podczas rozdrabniania
polistyrenu o różnym stopniu porowatości

W przypadku tego materiału zanotowano prawie dwukrotnie wyższe zapotrzebowanie energii na rozdrobnienie i niewielką wydajność 24,6±1,5 kg·h-1. Lekki materiał wsadowy dłużej przebywał
w komorze roboczej młyna, gdyż prawdopodobieństwo znalezienia się jego fragmentów pomiędzy nożami tnącymi było mniejsze
niż w przypadku materiału litego, a jego ewakuacja z komory
tnącej młyna przez otwory sitowe utrudniona. Rozdrabnianie
przebiegało nierównomiernie, co jest charakterystyczne dla tego
procesu i związane z losowym trafianiem cząstek nadawy pomiędzy krawędzie tnące noży, jednak poziom zmienności i wartości
chwilowej energii i momentu obrotowego jest największy w przypadku PS 4% poroforów (rys. 3).
O innym przebiegu realizacji procesu rozdrabniania świadczy
także intensywność przyrostu masy w czasie realizacji prób

Tabela 1. Zmiany siły tnącej na nożu ruchomym podczas przecinania polistyrenu o różnym stopniu porowatości (prędkość obrotowa wirnika n = 30 obr·min-1)
Jednostkowa siła tnąca odniesiona do przekroju próbki, N·mm-2
Rodzaj materiału

XX

Kąty ostrzy noży βr i βs = 60o,
Pochylenie krawędzi tnących noży, 2λ

Pochylenie krawędzi noży 2λ = 6o,
Kąt ostrza ruchomego βr

60o

13,5o

60o

30o

PS lity

16,6±0,5

21,9±0,6

16,6±0,5

5,3±0,5

PS 2% poroforów

6,7±0,2

5,3±0,3

6,7±0,2

1,5±0,1

PS 4% poroforów

3,4±0,1

2,6±0,1

3,4±0,1

0,9±0,03

XPS

2,4±0,1

2,4±0,1

2,4±0,1

0,8±0,02
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Z tego powodu recyklaty te mogą być bezpośrednio wykorzystane w procesach wtórnego przetwórstwa.

Rys. 3. Chwilowe zużycie energii podczas rozdrabniania
polistyrenu o różnym stopniu porowatości

Rys. 4. Intensywność przyrostu masy recyklatu polistyrenu
podczas jego rozdrabniania w młynie nożowym

(rys. 4). Podobne w swoim kształcie krzywe dla PS litego oraz
dla PS+4% mas. poroforów, znacząco różnią się od przyrostu
masy rozdrobnionych ziaren XPS. W wyniku realizacji procesu
z użyciem sit ø 9 mm uzyskano recyklat, o dominujących dwóch
frakcjach ziarnowych: a) 5,0–7,0 mm – udział ziaren stanowi
70% mas. zbioru cząstek recyklatów, b) w zakresie od 3,5 do 5
mm udział ziaren recyklatów stanowi ponad 15% mas. Uzyskane
rozkłady ziaren są do siebie zbliżone dla wszystkich badanych
materiałów. Świadczy to o podobnym mechanizmie podziału materiału w komorze roboczej, głównie przez cięcie. Można zatem
uznać, że pomijając frakcję pylistą (około 1% mas.), recyklat
można wykorzystać bezpośrednio we wtórnym przetwórstwie.
PODSUMOWANIE
W wyniku podjętych prac badawczych stwierdzono istotny
wpływ geometrii noży tnących i ich ustawienia względem osi wirnika na skuteczność cięcia polistyrenu porowatego.
W prezentowanej pracy wykazano także, że struktura porowata
wytworzona w polistyrenie istotnie wpływa na podatność tego
materiału na rozdrabnianie. Wraz ze wzrostem zawartości porów
w objętości wytłoczyn PS, podział materiału w komorze roboczej
młyna nożowego odbywa się z mniejszym udziałem udarowego
pękania, głównie przez cięcie.
Rozdrabnianie polistyrenu otrzymanego metodą porowania
fizycznego jest z punktu widzenia wydajności i jednostkowego
zużycia energii znacząco mniej efektywne, ale nadal skuteczne,
o czym świadczy uzyskany stopień rozdrobnienia i rozkład wielkości ziaren. We wszystkich przypadkach otrzymano materiał
w postaci zbioru ziaren, w którym dominują dwie frakcje o wymiarach znacznie mniejszych niż średnica zastosowanych sit.
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