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EUROTOM Sp. z o.o. działa na rynku od 1990 roku, dostarczając wysokiej klasy przyrządy do pomiaru połysku, barwy i struktury 
renomowanego producenta – firmy BYK Gardner GmbH. Przyrządy te, mierząc połysk pod różnymi kątami, zapewniają kontrolę 
powierzchni w pełnym użytkowym zakresie od matów do połysków zwierciadlanych. Spektrofotometry barwy, oprócz pomiaru ko-
loru w różnych geometriach, mierzą także połysk. Najnowszy model spektrofotometru wykrywa i mierzy dodatkowo fluorescencję  
i strukturę powierzchni tworzyw sztucznych, farb i lakierów. Firma oferuje bogaty katalog oprzyrządowania do testowania i kontroli 
jakości powierzchni, powłok, a także własności optycznych materiałów przezroczystych. 

Zainteresowanych zapraszamy na www.eurotom.pl.

Firma Konica Minolta Sensing Europe B.V. jest czołowym dostawcą rozwiązań do pomiaru koloru, wyglądu, połysku oraz 
oświetlenia. Należy do japońskiego koncernu Konica Minolta Inc. 

Nasze innowacyjne rozwiązania są niezbędnymi składnikami systemów kontroli i monitorowania jakości w wielu branżach 
produkcyjnych, takich jak tworzywa sztuczne, motoryzacja, opakowania, materiały budowlane, produkty spożywcze, substancje 
chemiczne i środki farmaceutyczne. 

Oferujemy wiele modeli laboratoryjnych oraz przenośnych kolorymetrów, spektrofotometrów wraz z oprogramowaniem do kon-
troli jakości i recepturowania barwy. Mamy także komory świetlne do wizualnego porównywania barw oraz przenośne mierniki 
połysku powierzchni umożliwiające szybkie i łatwe dokonywanie pomiarów.

Reprograf-Grafikus w ramach działu Colour Solutions specjalizuje się w kontroli jakości barwy. Oferuje m.in. systemy kontroli jako-
ści barwy, urządzenia pomiarowe, systemy proofingu cyfrowego, komory świetlne, systemy recepturowania farb oraz testery druku.

Wdraża systemy do kontroli jakości barwy, proofingu cyfrowego oraz do recepturowania. Do każdego rozwiązania oferuje pełne 
wsparcie techniczne oraz szkolenia na różnych poziomach zaawansowania. Analizuje potrzeby klientów i  projektuje systemy 
kontroli jakości.

Wykonała kilkanaście tysięcy udanych instalacji w największych polskich przedsiębiorstwach (automotive, meble, tworzywa 
sztuczne), w drukarniach, w wydawnictwach i redakcjach gazet, w agencjach reklamowych i studiach graficznych, w laboratoriach, 
mieszalniach farb, tynków i lakierów, w uczelniach wyższych oraz w innych instytucjach państwowych.

ToRoPol jest na rynku polskim wyłącznym dystrybutorem produktów włoskiej firmy EOPTIS. Firma ta oferuje nowoczesne oraz 
atrakcyjne cenowo kolorymetry do pomiaru barw surowców, półproduktów oraz produktów gotowych. EOPTIS rozwija swój sprzęt 
konstrukcyjnie i funkcjonalnie od blisko 20 lat, a oferowane urządzenia dostosowane są do pomiarów koloru zarówno ciał stałych, 
jak i proszków lub cieczy. To zapewnia szerokie spektrum odbiorców: przemysł spożywczy, kosmetyczny, przetwórstwo tworzyw 
sztucznych, przemysł opakowań. 

Oprócz modeli stosowanych w laboratoriach, EOPTIS posiada także model kolorymetru, który pracuje bezpośrednio na linii pro-
dukcyjnej, pozwalając tym samym na kontrolę jakości barwy w czasie rzeczywistym procesu produkcyjnego. Model ten jest szeroko 
stosowany w produkcji tzw. masterbaczy, czyli koncentratów pigmentowych. 

R E K L A M A

Niezawodni na rynku urządzeń 
do pomiaru barwy i połysku

ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa
tel. 22 539 40 00, 698 698 603
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toropol@toropol.pl, www.toropol.pl 
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ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław, tel. 71 734 52 11
info.poland@seu.konicaminolta.eu, www.konicaminolta.pl
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CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
Przedmiotem badań był poliamid 6, prod. Zakładów Azotowych 

w Tarnowie Tarnamid® naturalny T30, silseskwioksan - PSS-[3-(-
2-aminoetyl)amino]propylo-heptaizobutyl o wzorze sumarycznym 
C35H76N2O12Si8, firmy SIGMA-ALDRICH Chemie GmbH oraz 
montmorylonit (MMT) modyfikowany 25–30% wag. oktadecylo-
aminą firmy SIGMA-ALDRICH.

Poliamid przed przetwórstwem suszono w komorze termicz-
nej w temperaturze 80oC przez 24 h. Kompozyty wytłaczano 
przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej, współbieżnej o średnicy 
ślimaka 16 mm i L/D = 40, firmy Zamak. Wytłoczyny chłodzo-
no w powietrzu i granulowano. Zawartość silseskwioksanów  
w kompozycie wynosiła od 0,5 do 1% wag. Badania wskaźnika 
szybkości płynięcia (MFR – Melt Flow Rate) wykonano z uży-
ciem plastometru wg PN-EN ISO 1133: 2002 w temperaturze 
230oC, przy obciążeniu 2,16 kg i przy stałym czasie odniesie-

nia S = 600 s. Badania metodą dynamicznej analizy termome-
chanicznej wykonano z wykorzystaniem aparatu DMTA Anton 
Paar mcr 301 (prod. Austria). Stosowano beleczki o wymia-
rach: grubość 4 ± 0,1 mm, szerokość 10 ± 0,1 mm, długość 
49 ± 2 mm; częstotliwość skręcania próbki wynosiła 1 Hz,  
a szybkość ogrzewania 3o/min. Badania prowadzono w zakre-
sie temperatury od –130o do 150o. Temperaturę przejść relak-
sacyjnych wyznaczano na podstawie krzywych zmian tangensa 
kąta stratności mechanicznej tgδ w funkcji temperatury. Ana-
lizowano również zmiany modułu zachowawczego E’ w funkcji 
temperatury. Próby statycznego rozciągania wykonano wg PN-
-EN ISO 527-2:1998 (Instron model 4481). Rozciąganie uda-
rowe przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO 8256:2006 
Tworzywa sztuczne. Próbki przeznaczone do badań suszono  
w komorze termicznej w temperaturze 80 ± 5o przez 48 godzin 
(czas niezbędny do pozbawienia próbek wilgoci) i ważono je  
z dokładnością do 0,0001 g, stosując wagę analityczną typ 
RADWAG AS 110/C/2. Wysuszone próbki umieszczano na-
stępnie w naczyniu z wodą destylowaną o temperaturze 23 ± 
2o i po określonym czasie wyjmowano je z wody. Nasiąkliwość 
oznaczono wg wzoru (wt%): 

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wpro-

wadzenie POSS do osnowy poliamidu 6 spowodowało obniżenie 
masowego wskaźnika płynięcia, a tym samym zwiększenie lep-
kości kompozytu (tabela 1).

Niemodyfikowany PA6 wykazuje większą chłonność wody niż 
poliamid 6 z dodatkiem silseskwioksanu. Ponadto zauważono, 

Kinga Mencel, Łukasz Kemnitz

Modyfikacja poliamidu 6 
nanonapełniaczami

Poliamid 6 (PA6) jest jednym z ważniejszych polimerów konstrukcyjnych. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami 
mechanicznymi, użytkowymi oraz technologicznymi. Ze względu na szerokie perspektywy stosowania materiałów polimero-
wych z osnową poliamidową na części maszyn, stawia się większe wymagania właściwościom mechanicznym, ulepszonej 
termostabilność. Zdolność pochłaniania wody wykazują polimery, których makrocząsteczki zawierają silnie polarne grupy, 
do których woda przyłącza się poprzez wiązania wodorowe. Przykładem takich polimerów są poliamidy, których makro-
cząsteczki zawierają polarne grupy amidowe (-CO-NH-). Im większa jest liczba polarnych grup amidowych, tym większa 
jest chłonność wody poliamidu. Woda wywiera duży wpływ na właściwości poliamidu 6 (PA6), który w grupie poliamidów 
charakteryzuje się największą higroskopijnością, co związane jest z dużą polarnością jego makrocząsteczek. Maksymalna 
zdolność pochłaniania wody przez PA6 wynosi od 9 do 11% i zależy m.in. od zawartości fazy krystalicznej polimeru [1]. 
Nanokompozyty z osnową poliamidową najczęściej charakteryzują się mniejszą nasiąkliwością niż niemodyfikowany PA6. 
W ostatnich latach duże zainteresowanie naukowców wzbudzają napełniacze zbudowane z trójfunkcyjnych jednostek 
krzemianowych, gdzie stosunek liczby atomów krzemu do atomów tlenu wynosi 1:1,5 (POSS). Cząsteczki mogą się przy-
łączać do polimeru na trzy sposoby w zależności od liczby reaktywnych grup funkcyjnych przy atomach krzemu. Włączenie 
poliedrycznych silseskwioksanów do osnowy poliamidowej wpływa na poprawę właściwości mechanicznych, zwiększa 
termostabilność polimeru.
Celem niniejszego artykułu jest ocena wpływu wody na właściwości poliamidu 6 poliamidu 6 modyfikowanego POSS. 

Rys. 1. Cząsteczka PSS-[3-(2-aminoetyl)amino]
propylo-heptaizobutylu
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że wraz ze wzrostem udziału POSS w kompozycie PA6/POSS 
następuje zwiększenie chłonności wody (rys. 2).

Największy przyrost masy próbek pojawił się po 2,5 h mocze-
nia, co jest związane z faktem, że całkowicie wysuszony PA6 
może szybciej przyłączać cząsteczki wody do polarnych grup 
amidowych. Analogicznie kompozyty PA6/POSS mają mniejszą 
zawartość PA 6, a więc mniejszą liczbę grup polarnych, a co za 
tym idzie mniejszą chłonność wody.

Badania wytrzymałościowe w próbie statycznego rozciągania 
potwierdziły plastyfikujący wpływ wody. Wytrzymałość na rozcią-
ganie (Rm ) oraz naprężenia przy granicy plastyczności maleją 
wraz z dłuższym przebywaniem w wodzie (tabela 2).

Z literatury wiadomo, że w PA6 występują trzy procesy re-
laksacyjne, oznaczane jako α, β i γ. Relaksacja β jest przypi-
sywana ruchom polarnych grup amidowych, które nie tworzą 
wiązań wodorowych oraz cząsteczkom wody przyłączonym do 
makrocząsteczek za pomocą wiązań wodorowych. Z kolei re-
laksacja γ jest przypisywana ruchom polarnych grup amido-
wych i grup metylenowych. Dla wszystkich krzywych badanych 
materiałów opisujących zależność kąta stratności tgδ od tem-
peratury (rys. 3–5) widoczne są tylko dwa procesy relaksa-
cyjne: α i β, przejście γ nie jest widoczne, ponieważ badanie 
było prowadzone w zakresie temperatur -100oC do +200oC. 
Na podstawie analizy wyników badań można stwierdzić, że 
dodanie do PA6 nanonapełniacza POSS w ilości 0,5% wag. 
powoduje zwiększenie temperatury zeszklenia osnowy poli-
merowej, natomiast jego większa zawartość doprowadzi do 
obniżenia Tg. Natomiast kondycjonowanie w wodzie próbek 

Tabela 1. Wyniki badań MFR

Nazwa materiału Średnia masa [g] MFRT,P [g/10min]

PA 6 0,2489 4,978

PA 6 + 0,5 % POSS 0,1601 3,219

PA 6 + 1 % POSS 0,1718 3,436

Rys. 2. Chłonność wody kompozytów

Tabela 2. Wyniki badań właściwości mechanicznych

Oznaczenie próbki Czas moczenia
w wodzie Rm [MPa] σ [MPa] E[MPa] ε [%]

PA6
PA + 0,5 % wag. POSS 
PA + 1 % wag. POSS

próbki suche

83,0 ± 2,41 78,6 ± 5,2 2018± 63 296 ± 8

57,1 ± 3,14 57,0 ± 8,0 2385± 60 252 ± 3

78,2 ± 1,81 61,7 ± 9,7 2344 ± 65 175 ± 2

PA6
PA + 0,5 % wag. POSS 
PA + 1 % wag. POSS

po 2,5 h

71,0 ± 5,42 63,5 ± 6,1 815 ± 40 340 ± 2

49,9 ± 10,79 49,2 ± 8,6 1066 ± 46 226 ± 5

68,5 ± 2,9 67,3 ± 3,0 1097± 51 281 ± 2

PA6
PA + 0,5 % wag. POSS 
PA + 1 % wag. POSS

po 24 h

64,6± 8,13 66,6 ± 6,5 595± 70 348 ± 5

58,8 ± 5,35 57,6 ± 6,7 791 ± 32 276 ± 4

64,0 ± 4,15 64,2 ± 4,5 650± 84 348 ± 5

Rys. 3. Wykres opisujący zależność kąta stratności od 
temperatury dla próbek suchych

Rys. 4. Wykres opisujący zależność kąta stratności od 
temperatury dla próbek kondycjonowanych w wodzie 
w czasie 2,5h

t
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niemodyfikowanego PA6 oraz z dodatkiem nanonapełniacza 
spowodowało przesunięcie przejść α i β w kierunku wyższych 
temperatur. 

Zmiany modułu zachowawczego E’ w funkcji temperatury nie-
modyfikowanego i modyfikowanego PA6 przedstawiono na rys. 
6. W badanym zakresie temperatur wartości E’ są zdecydowanie 
wyższe dla kompozytów PA6/POSS. Im większa zawartość na-
nonapełniacza w kompozycie, tym wyższy moduł zachowawczy. 
Nie stwierdzono istotnego wpływu kondycjonowania próbek na 
sztywność kompozytów.

PODSUMOWANIE
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, że wpro-

wadzenie POSS do osnowy poliamidu 6 spowodowało obniżenie 
masowego wskaźnika płynięcia. Niemodyfikowany PA6 wykazuje 
większą chłonność wody niż poliamid 6 z dodatkiem silseskwio-
ksanu. Ponadto zauważono, że wraz ze wzrostem udziału POSS 
w kompozycie PA6/POSS, następuje zwiększenie chłonności 
wody. Badania wytrzymałościowe w próbie statycznego rozciąga-
nia potwierdziły plastyfikujący wpływ wody. Na podstawie analizy 
badań DMTA stwierdzono, że dodanie do PA6 nanonapełniacza 
POSS w ilości 0,5 % wag. powoduje podwyższenie temperatury 
zeszklenia osnowy polimerowej, natomiast jego większa zawar-
tość doprowadzi do obniżenia Tg; kondycjonowanie w wodzie pró-
bek niemodyfikowanego PA6 oraz z dodatkiem nanonapełniacza 
spowodowało przesunięcie przejść α i β w kierunku wyższych 
temperatur.

LITERATURA
[1] K. Kelar, B. Jurkowski, K. Mencel: Struktura i właściwości 
mieszaniny poliamidu 6 z poliamidem 12, Archiwum Technolo-
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Rys. 5. Wykres opisujący zależność kąta stratności 
od temperatury dla próbek kondycjonowanych w wodzie 
w czasie 24 h

[5] D. Czarnecka-Komorowska, K.Mencel: Modification of 
polyamide 6 and polyoxymethylene with [3-(2-aminoethyl)
amino]propyl- heptaisobutyl-polysilsesquioxane nanoparticles, 
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dr inż. Kinga Mencel
mgr inż. Łukasz Kemnitz
Politechnika Poznańska, Instytut Technologii Materiałów
Zakład Tworzyw Sztucznych
Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań

Rys.6. Wykresy opisujące zależność modułu
zachowawczego od temperatury dla próbek

Artykuł został opublikowany w materiałach konferencyjnych 
VII Konferencji Naukowej Materiały Polimerowe Pomerania – Plast 2019.
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M
AJUMI CHEMICALS jest firmą rodzinną założoną  
w 2004 r. Od tego czasu firma dynamicznie rozwija 
się i aktualnie zatrudnia 20 osób. Poprzez zaanga-
żowanie i ambicję dostarczenia klientom surowców 

najwyższej jakości firma współpracuje z największymi producen-
tami surowców na świecie będąc gwarantem oczekiwanej jakości 
oferowanych produktów. Majumi Chemicals jako firma rodzinna 
posiada płaską strukturę zarządzania, co pozwala na szybkie do-
stosowanie warunków sprzedaży do potrzeb klienta. Najwyższa 
jakość oferowanych surowców, indywidualne podejście do każ-
dego klienta, pomoc techniczna na najwyższym poziomie spo-
wodowały, że firma stała się jednym z kluczowych dostawców 
komponentów na rynku polskim i środkowoeuropejskim. Zaufali 
nam najwięksi producenci profili okiennych zarówno krajowi, jak 
i zagraniczni, producenci kabli, profili technicznych, rur, węży  
i folii. Oferta firmy przedstawia się następująco:
l Modyfikatory udarności;
l Modyfikatory płynięcia;
l Stabilizatory termiczne;
l Smary zewnętrzne i wewnętrzne;
l Kauczuk na bazie polietylenu chlorowanego;
l Kauczuk chloroprenowy;
l Bazy silikonowe;
l Chloroparafina;
l TPE;
l Granulaty PVC miękkie.

Nieustający rozwój firmy oraz znajomość światowego rynku su-
rowców pozwala na ciągłe poszerzanie oferty dystrybuowanych 
produktów. Majumi Chemicals posiada dwie bazy logistyczne 
usytuowane w Radomiu i Poznaniu o możliwościach logistycz-
nych na poziomie 1 tys. ton, co gwarantuje regularne dostawy  
i odpowiednie zabezpieczenie ilości surowców dla wszystkich 
odbiorców. Poszerzając ofertę produktową, firma rozpoczęła pra-
ce projektowe nowego składu magazynowego zwiększającego 
możliwości logistyczne o 750 ton.

Zaangażowanie i indywidualne podejście do produktu i klien-
ta zaowocowały wyłącznym reprezentowaniem światowych lide-
rów w produkcji surowców stosowanych w przetwórstwie two-
rzyw sztucznych. W Polsce Majumi Chemicals jest wyłącznym 
przedstawicielem globalnego producenta komponentów do PVC 
firmy Shandong Rike Chemical, w ofercie której znajdują się: 
modyfikatory udarności, w tym opatentowany typ ACM, poliety-
len chlorowany, modyfikatory płynięcia, środki smarne. MAJUMI 
CHEMICALS jest również wyłącznym przedstawicielem światowe-
go lidera w produkcji stabilizatorów termicznych, firmy IKA Inno-
vative Kunststoffaufbereitung GmbH & Co. KG. 

Współpraca z firmą Shandong Rike Chemical doprowadziła do 
powstania opatentowanej linii modyfikatorów udarności ACM. 
Modyfikatory ACM są produktami otrzymywanymi w reakcji, pod-
czas której wytworzony zostaje kopolimer, którego zewnętrzną 
warstwę stanowi akryl otaczający wyselekcjonowane cząsteczki 
CPE. 

Modyfikatory udarności ACM mogą być użyte do produkcji 
wszystkich typów profili i folii PVC. Duża rodzina modyfikatorów 
ACM, w skład której wchodzą: ACM-24, ACM-30, ACM-G2, umoż-
liwia idealne dobranie odpowiedniego modyfikatora dla profili 
okiennych, technicznych, rur czy folii w zależności od właściwo-
ści, jakie chcemy osiągnąć.

W 2018 r. MAJUMI CHEMICALS rozpoczęła współpracę  
z firmą IKA, stając się jej wyłącznym przedstawicielem na rynku 
polskim. IKA posiada jeden z najnowocześniejszych zakładów  
w Europie usytuowany w Niemczech. W swoich strukturach za-
trudnia szereg najwyższej klasy fachowców pracujących w no-
woczesnych laboratoriach, dzięki czemu jesteśmy w stanie 
dostarczać stabilizatory wapniowo-cynkowe najwyższej jakości. 
Jednocześnie firma pracuje nad nowymi rozwiązaniami i tech-
nologiami stabilizacji PVC, co pozwala na opracowanie nowych 
produktów na podstawie indywidualnych wymagań klientów. 
Dobrym przykładem są nasze innowacyjne produkty EuroStab® 
i GreenStab®, które skutecznie zastąpiły stabilizatory ołowiowe.

W 2019 r. MAJUMI CHEMICALS wprowadziła do sprzedaży 
produkty wykorzystywane w przetwórstwie gumy. Sztandarowym 
produktem jest kauczuk na bazie polietylenu chlorowanego. Se-
ria produktu nosi nazwę CM i w zależności od typu różni się lep-
kością. Kluczowe zastosowanie tego typu kauczuku znalazło się  
w produkcji kabli, a także przy przetwórstwie EPDM i NBR.  
W ofercie znajduje się również parafina chlorowana oraz zdoby-
wający coraz większą popularność kauczuk chloroprenowy wyka-
zujący bardzo dużą odporność chemiczną. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, firma zepewnia 
w ofercie również bazy silikonowe o twardościach 40, 60, 80 
Shore’a, granulaty PVC miękkie, a także tworzywo TPE. 

Zapraszamy do współpracy
Katarzyna Pękalska
Dyrektor Generalny

Dostawca najlepszych 
rozwiązań dla przetwórstwa 
tworzyw sztucznych i gumy

MAJUMI CHEMICALS Sp. z o.o
ul. Północna 1, 26-600 Radom
tel. 0048 48 344 17 43
info@majumi-chemicals.com
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PRZECHWYTUJ
Efektywnie przechwytuj materiały fizyczne do wykorzystania 

w środowiskach wirtualnych.  
Skaner TAC7 skutecznie mierzy i przechowuje kolor, rozmiar, 

teksturę, połysk, przezroczystość i inne cechy wyglądu nawet 
dla najbardziej złożonych materiałów. Zeskanowane wyniki są 
przechwytywane i udostępniane za pośrednictwem pliku wymia-
ny wyglądu (AxF), neutralnego dla dostawców formatu pliku, do 
którego można łatwo uzyskać dostęp za pomocą większości 
głównych systemów zarządzania cyklem życia produktu (PLM), 
projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i najnowo-
cześniejszych aplikacji do renderowania. Rezultatem są bardzo 
dokładne pliki i skrócony czas ręcznych korekt.

– od oświetlenia, przez czynniki kontekstowe, po obserwacyj-
ne. Technologia umożliwia projektantom dokonywanie bardziej 
świadomych wyborów materiałów, skraca czas zatwierdzenia, 
poprawia jakość produktu i przyspiesza czas wprowadzenia 
produktu na rynek.

Przechwytuj, komunikuj, 
wizualizuj – teraz z TAC™

Ekosystem TAC ™ to wielokrotnie nagradzane rozwiązanie w zakresie designu, które zapewnia niezrównany poziom realizmu 
i wydajności w zakresie cyfrowego przechwytywania wyglądu materiałów i projektowania 3D. Ożyw projekty produktów za 
pomocą cyfrowych reprezentacji materiałów, które mają takie same cechy wyglądu jak ich fizyczne odpowiedniki. Dokładnie  
i konsekwentnie udostępniaj informacje o wyglądzie materiałów na każdym etapie procesu rozwoju produktu, aby skrócić cykle 
zatwierdzania projektu i skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek.

Daniel Cedzyński
cedzynski.daniel@reprograf-grafikus.com.pl
tel. kom. 698 698 603

KOMUNIKUJ
Twórz i zarządzaj jedną biblioteką materiałów cyfrowych.
PANTORA Material Hub to aplikacja komputerowa, która umoż-

liwia przechowywanie, edytowanie i udostępnianie plików cyfro-
wych we wszystkich aplikacjach systemów PLM i CAD. Rezulta-
tem są spójne renderingi materiałów od projektu po produkcję  
i punkt sprzedaży.

WIZUALIZUJ
Skróć cykle zatwierdzania, wykorzystując wciągające środo-

wisko wizualizacji 3D do oceny wyglądu materiału.
The Virtual Light Booth zapewnia niezrównaną możliwość 

dokładnego porównywania fizycznych i cyfrowych próbek ma-
teriału w dokładnie tych samych warunkach percepcyjnych  

Do zobaczenia
na Targach

PLASTPOL 2020

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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O
ferowane przez VGT Polska środki spieniające Mi-
crofoam, Plastron NUC mają zastosowanie przy 
produkcji listew dekoracyjnych z PS, listew przypod-
łogowych PVC, palet i skrzynek transportowych PP, 

elementów motoryzacyjnych (PA6/66 GF, PPTV), elementów 
wózków dziecięcych, opakowań itp.

Środki spieniające z naszej oferty mają również zastosowa-
nie jako stabilizatory komórek przy produkcji wyrobów z zasto-
sowaniem gazu fizycznego (np. folie spienione).

Jak w każdej dziedzinie przemysłu, tak i w przetwórstwie 
tworzyw sztucznych poszukiwane są rozwiązania pozwalające 
na redukcję kosztów wytwarzania. Przeprowadzone w ostat-
nim czasie przez nas liczne próby technologiczne pozwala-
ją na zaprezentowanie metody redukcji kosztów wytwarzania 
elementów wtryskiwanych dzięki skróceniu czasu cyklu i/lub 
redukcji wagi wyrobu.

Jednym z bardzo ważnych obecnie możliwych zastosowań 
jest użycie naszych środków spieniających Plastron NUC do 
optymalizacji – skracania czasu cyklu wtrysku. Plastron NUC 
to specjalna receptura bazująca na najwyższej jakości porofo-
rach opracowana dla VGT Polska do zastosowania przy skra-
caniu czasu cyklu wtrysku większości termoplastów. Jest to 
środek uniwersalny nie zmieniający właściwości wyrobu koń-
cowego.

Plastron NUC stwarza możliwość znacznego poprawienia 
konkurencyjności wytwarzania elementów z tworzyw sztucz-
nych bez ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych. 
Wdrażanie technologii zastosowania środka Plastron NUC  
przy aktywnym wsparciu naszych technologów pozwala skró-

cić czas produkcji nawet o 30%. W ten sposób poprawiamy 
jakość i wydajność procesu technologicznego oraz uzyskuje-
my wolne moce przerobowe do uruchomienia nowych zadań.

Przykład zastosowania – pokrywa filtra samochodowego 
PPTV20.

Pomagamy naszym klientom w optymalizacji procesu wtrysku.

Środki spieniające
Bez srebrzeń i defektów powierzchni z możliwością optymalizacji cyklu wtrysku

VGT Polska jest dostawcą wysokiej jakości urządzeń peryferyjnych dla przemysłu przetwórstwa tworzyw, jak i nowych technolo-
gii oraz dodatków procesowych. Wśród tych dodatków są środki spieniające zapewniające skuteczne działanie przy doskonałej 
powierzchni bez srebrzeń.

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

Proces Standardowy 
zoptymalizowany

Z dodatkiem 
Plastnuc NU420 

Czas wtrysku 2,5 s 1,6 s

Czas docisku 12,0 s 2,0 s

Czas chłodzenia 25,0 s 20,0 s

Czas cyklu 
/redukcja 53,0 s 40,0 s/(25%)

Siła zwarcia
/redukcja 6000 kN 3500 kN/(41%)

Temperatury 235o-215oC 230o-200oC

Oszczędność energii Min. 25%

Waga/redukcja 970 g 900 g/(7%)

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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Poprawa parametrów użytkowych oraz obniżenie kosztu przy wytłaczaniu folii

Wypełniacze techniczne 
marki Granic

Powszechnie wiadomo, że dodatek wypełniacza do receptury produktu z tworzywa sztucznego może poprawiać jego właściwo-
ści mechaniczne. Pozwala to na uzyskanie produktu o wyższej jakości lub na obniżenie kosztu wytworzenia poprzez zmniejszenie 
wymiarów wyrobu przy jednoczesnym zachowaniu parametrów mechanicznych na wyjściowym poziomie.

J
ednak z powodu skomplikowanego procesu produkcji kon-
centratów wypełniaczy brakuje na rynku produktów tego 
typu o odpowiednio wysokiej jakości,  która pozwoliłaby 
na zauważenie i pełne wykorzystanie ich zalet w procesie 

wytłaczania. Producenci folii często próbują stosować niskiej ja-
kości koncentraty w stosunkowo wysokich ilościach (+ 10%), co 
prowadzi jedynie do tego, że parametry mechaniczne folii dra-
stycznie spadają, a proces jej wytwarzania staje się utrudniony 
lub niemożliwy.

Jednym z powodów występowania tych niekorzystnych zjawisk 
jest to, że dostępne na rynku koncentraty wypełniaczy produko-
wane są z wykorzystaniem nośników polimerowych o bardzo wy-
sokim wskaźniku szybkości płynięcia, co negatywnie wpływa na 
przetwarzanie i właściwości fizyczne folii, zwłaszcza przy wysokim 
dozowaniu koncentratu. Często również średnia wielkość cząstki 
wypełniacza mineralnego jest zbyt duża, aby działać w sposób 
wzmacniający. Jednocześnie w kartach technicznych koncentra-
tów nie podaje się maksymalnego rozmiaru cząstki wypełniacza 
mineralnego, a to właśnie te duże cząsteczki działają jak zanie-
czyszczenia i ośrodki osłabiające folię. W cienkich foliach mogą 
one również powodować tzw. „rybie oczka” i inne defekty. Dodat-
kowo powierzchnia ziaren wypełniacza mineralnego ma bardzo 
niskie powinowactwo do polimerów, jeżeli wcześniej nie zostanie 
ona poddana hydrofobowej preparacji powierzchniowej.

WYPEŁNIACZE GRANIC
Rozwiązaniem dla powyższych problemów są koncentraty wy-

pełniaczy marki Granic. Dzięki opatentowanej przez producenta 
koncentratów marki Granic, firmy GCR Group, unikatowej meto-
dzie produkcji, do ich wytwarzania możliwe jest zastosowanie po-
limerów o niskim wskaźniku szybkości płynięcia. Oznacza to, że 
przy wysokim dozowaniu nośnik polimerowy nie będzie negatyw-
nie oddziaływał na proces wytłaczania oraz parametry fizyczne 
folii. Co więcej, do każdego rodzaju aplikacji istnieje specjalny 
typ produktu, np. do zastosowań obejmujących wytłaczanie folii, 
jako nośnik polimerowy stosowany jest bardzo wysokiej jakości 
polietylen typu LLDPE, pozwalający na skompensowanie utraty 
elastyczności na skutek wprowadzenia do receptury węglanu 
wapnia. W produktach Granic, GCR Group wykorzystuje węglan 
wapnia o ściśle kontrolowanym uziarnieniu i zredukowanej mak-
symalnej wielkości ziarna, a dane te publikowane są w karatach 
technicznych. Produkty marki Granic charakteryzują się brakiem 

dużych, nieregularnych cząstek węglanu wapnia, powodujących 
utratę właściwości mechanicznych i problemy związane z dozo-
waniem w cienkich foliach. Stosowany węglan wapnia posiada 
również odporną na wysokie temperatury hydrofobową prepara-
cję powierzchniową, co poprawia powinowactwo pomiędzy jego 
cząsteczkami a polimerem. Poza tym węglan wapnia stosowa-
ny do wytwarzania koncentratów Granic jest bardzo czysty, co 
umożliwia uzyskanie wysokiego stopnia białości folii oraz jej do-
puszczenie do kontaktu z żywnością.

GCR Group zaleca, aby próby technologiczne z zastosowaniem 
produktów marki Granic odbywały się tak, aby stopniowo zwięk-
szając dozowanie koncentratów marki Granic, operator mógł  
w pełni zrozumieć jak nowa receptura zachowuje się w procesie 
wytłaczania. Zazwyczaj ze wzrostem zawartości koncentratów 
Granic, balon jest bardziej stabilny, co umożliwia podniesienie 
wydajności maszyny, a sama folia staje się bardziej jednorod-
na oraz wzrasta jej ciężar. Dlatego zaleca się rozpoczęcie prób 
od podawania koncentratu Granic na poziomie 10% wagowych  
i dalsze zwiększenie dozowania do maksymalnie 60% wagowych.

Aby zoptymalizować redukcję kosztu surowców, zaleca się 
równoczesne obniżenie grubości folii i podwyższenie zawartości 
koncentratu, do momentu uzyskania gramatury folii na pozio-
mie początkowym. Badania wytrzymałościowe na tak przygoto-
wanych foliach wykazały, że ich właściwości mechaniczne są 
na tym samym poziomie. Po wybraniu odpowiedniego poziomu 
wypełnienia, można dalej obniżać koszty produkcji poprzez obni-
żenie temperatur na strefach wytłaczarki.

Oprócz wytłaczania folii koncentraty Granic wykorzystywane 
są również do wyrobu innych produktów z poliolefin: włókien 
syntetycznych i tkanin, opakowań, rur oraz wtrysku detali AGD 
i innych.

Przedstawiciel techniczno-handlowy:
1.PLASTCOMPANY POLSKA Sp. z o.o.
ul. Czarnkowska 3A, 60-415 Poznań, tel. 61 424 23 11,
biuro@1plastcompany.pl, www.1plastcompany.pl

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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S
tabilne i permanentne dodatki poślizgowe są kluczo-
we do redukcji naprężeń w foliach LDPE używanych 
w wysokowydajnej produkcji opakowaniowej FFS 
(form-fillseal). Obniżenie współczynnika tarcia na 

powierzchni folii zdecydowanie poprawia wydajność i zapew-
nia nieprzerwaną ciągłość produkcji i stabilność jakościową. 
Chociaż organiczne dodatki poślizgowe wciąż są tradycyjnym 
wyborem, to mają one znaczące wady. Masterbatch MB25-235 
oparty na zaawansowanych silikonach przewyższa organiczne 
dodatki pod prawie każdym względem, zapewniając długotrwały 
i stabilny w czasie poślizg, niezależny od temperatury. Nie wpły-
wa na parametry mechaniczne jak wytrzymałość na rozciąganie 
i rozerwanie, ani nie migruje do powierzchni. Możliwe jest też 
uniknięcie negatywnych właściwości dodatków erukamidowych 
bądź oleamidowych, które łatwo i szybko migrują oraz prze-
noszą się nie tylko pomiędzy powierzchniami folii, ale też do 
zawartości opakowania. Ich obecność może utrudniać następ-
ne operacje jak nadruk bądź metalizacja. Oprócz rozwiązania 
problemów związanych z migracją dodatków organicznych, któ-
re mogą spowodować kontaminację pożywienia, masterbatch 
MB25-235 posiada europejskie, amerykańskie i chińskie do-
puszczenia do kontaktu z żywnością. Jest więc idealnym roz-

stwy zewnętrznej folii wielowarstwowej, co zmniejsza potrzebną 
ilość. Oparcie masterbatcha na standardowym gatunku LDPE 
do folii zapewnia uzyskanie doskonałej homogeniczności, która 
poprawia działanie dodatku poślizgowego. Od strony przetwór-
czej, wykorzystanie silikonów zapobiega efektowi gromadzenia 
się materiału na dyszy (nagaru) oraz tworzeniu się frakcji że-
lowej.

Masterbatch siloksanowy 
MB25-235

MB25-235 produkcji Multibase/DuPont to niemigrujący dodatek poślizgowy dający długotrwały i wydajny efekt w produkcji 
opakowań FFS (form-fill-seal) oraz folii rolniczych.

Telko-Poland Sp. z o.o.
ul. Taneczna 18, 02-829 Warszawa
tel. 22 330 12 01, fax 22 330 12 12
telko.poland@telko.com, www.telko.com

wiązaniem w produkcji opakowań metodą FFS. Przy wykorzysta-
niu masterbatcha do folii rolniczych (włóknina ogrodnicza, folia 
szklarniana, folia do sianokiszonki) uzyskuje się stabilne para-
metry starzenia i dobrą odporność na rozerwanie, pozwalające 
znieść działanie żywiołów. Co jednak najważniejsze, MB25-235 
pozwala na obniżenie kosztów, gdyż działa już przy dozowaniu 
rzędu 2-4% (mas.) do pożądanej warstwy, co również wpływa 
pozytywnie na transparentność folii. W przeciwieństwie do do-
datków organicznych, może być dodawany wyłącznie do war-

Rys. 1. Dynamiczny i statyczny współczynnik tarcia 
dla układu folia/metal w funkcji zawartości MB25-235

Rys. 2. Różnica w dynamicznym współczynniku tarcia
film/film dla próbki referencyjnej i układu starzonego
przez 4 miesiące w funkcji zawartości MB25-235

ZALETY MB25-235:
l obniżając tarcie, umożliwia utrzymanie ciągłości produkcji;
l stabilność jakościową przy produkcji FFS oraz folii rolniczych;
l brak migracji to bardziej przewidywalne zachowanie jakości;
l minimalizuje problemy przy dalszej obróbce folii, jak np. na-

druk czy metalizacja;
l optymalizuje przetwórstwo dzięki łatwemu dozowaniu i homo-

genicznej dyspersji;
l poprzez niewielkie dozowanie i wykorzystanie tylko do jednej 

warstwy pozwala obniżyć koszty.



Telko-Poland Sp. z o.o.
ul. Taneczna 18, 02-829 Warszawa 

tel. 22 330 12 01-06, fax 22 330 12 12
telko.poland@telko.com 

www.telko.com

DYSTRYBUTOR TWORZYW
TECHNICZNYCH 

I DODATKÓW
dla przemysłu motoryzacyjnego, elektrotechnicznego, 

medycznego, optycznego, kablowego i sportu

TWORZYWA TECHNICZNE 

Poliamidy 

PA 6; PA66; PA66/6; CoPA, 
Poliftalamidy, PA12 

i pochodne (PA612, PA610, 
PA1010)

Elastomery
TPE, TPO, TPU, TPV, 

TPSiV, TPEE

Pozostałe 
tworzywa

PC, ABS, SAN, ASA, PC/ABS, 
PBT, POM, PMMA

DODATKI DO TWORZYW

dodatki 
do przetwórstwa 
folii i arkuszy:

PE/PP/PA/PET/
TPU/ABS/SAN

dodatki typu: procesowe 
(fluoropolimery PPA), poślizgowe, antyblok, 
slip+antiblock, antislip, antystatyk, antifog, 
stabilizatory i absorbery promieniowania UV, 
antyoksydanty, środki zapachowe, antifusion, 

antipiracy, fresh keeping, klaryfikatory, 
modyfikatory lepkości, paper effect, 

dodatki matujące, peelable, 
dodatki do recyklingu, barwniki, 

kompatybilizatory i kleje, dodatki kablowe

Multibatch Mikrotalk na nośniku PP

SiMB

Wielofunkcyjne dodatki silikonowe na 
różnych nośnikach

 (permanentny poślizg, „antiscratch”, 
uwalnianie z formy)

Lucene elastomery poliolefinowe POE/POP

Ultra System

Materiały czyszczące do układów 
plastyfikujących (pomocne przy konserwacji 

maszyn i trudnych przejściach między 
tworzywami oraz kolorami) 

dedykowane zwłaszcza dla przetwórców 
tworzyw technicznych
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O
pakowania z tworzyw sztucznych w całym okresie użyt-
kowania winny odznaczać się nie tylko dobrymi wła-
snościami mechanicznymi, chemicznymi, fizycznymi, 
ale także zachować walory estetyczne, często najbar-

dziej pożądane. Podczas użytkowania, zwłaszcza w środowisku 
atmosferycznym, materiały polimerowe, z których wykonane są 
opakowania ulegają niszczeniu, tracąc swoje właściwości. Pozna-
nie wpływu, jaki wywierają czynniki atmosferyczne (promieniowa-
nie słoneczne, temperatura, wilgotność powietrza oraz woda) na 
trwałość materiałów polimerowych i ich właściwości takie jak: wy-
trzymałość, wygląd zewnętrzny i funkcjonalność, jest niezmiernie 
ważne. Badanie materiałów w czasie działania parametrów środo-
wiskowych i określanie stopnia ich starzenia się, pozwala wykryć 
wczesne stadia degradacji oraz dostarcza cennych informacji, 
pomocnych podczas projektowania wyrobów z tych materiałów. 
Dlatego też, zarówno z poznawczego jak i praktycznego punktu 
widzenia, istotnym zagadnieniem jest umiejętność oceny zmiany 
właściwości, w tym barwy opakowaniowych materiałów polimero-
wych pod wpływem działania czynników atmosferycznych.

Rzeczywiste rozpoznanie procesów starzenia się materiałów 
polimerowych w warunkach środowiska naturalnego, w celu uzy-
skania mierzalnego działania degradującego, a także wiarygod-
nie udokumentowanej oceny tego działania na materiały może 
zająć wiele lat. Biorąc pod uwagę zmienność klimatu, koniecz-
ne jest poznanie wpływu środowiska na materiały w warunkach  
w pełni kontrolowanych i odtwarzalnych, dających możliwość 
oceny ich wpływu na poszczególne parametry tworzywa, m.in. 
wygląd (barwę, połysk). Powyższe efekty oddziaływania czynni-

ków atmosferycznych, świadczące o zachodzącym procesie de-
gradacji mogą być pierwszą oznaką, że materiał nie jest w peł-
ni zdolny do dalszego pełnienia przewidzianej dla niego funkcji  
i dalszego użytkowania. 

Przyspieszone starzenie w warunkach atmosferycznych moż-
na przedstawić jako negatywną reakcję materiału na warunki 
klimatyczne [1]. Przyspieszone, laboratoryjne starzenie materia-
łów polimerowych ma na celu prognozowanie zmian własności 
materiałów poddanych długotrwałemu działaniu warunków at-
mosferycznych. Prowadzenie badań w laboratorium pozwala na 
dokładne określenie niszczącego działania konkretnego czynni-
ka atmosferycznego na materiał. W odniesieniu do materiałów 
polimerowych, do najistotniejszych procesów destrukcyjnych 
należą termo- i fotodegradacja [2]. Najczęściej zachodzą one 
jednocześnie, a ich działanie zdeterminowane jest rodzajem po-
limeru, obecnością w nim zanieczyszczeń, dodatków, barwników 
i wypełniaczy, a także rodzajem produktów z nich wykonanych 
(folie, detale grubościenne). Wiele polimerów ulega degradacji 
wywołanej przez zewnętrzne warunki atmosferyczne, w których 
reakcje fotochemiczne zachodzące pod wpływem słonecznego 
promieniowania UV i tlenu atmosferycznego, powodują rozpad 
łańcuchów makrocząsteczek w wyniku pękania wiązań chemicz-
nych. Dodatkowo, reakcje chemiczne mogą być przyspieszone 
występującymi w cząsteczce nieprężeniami wewnętrznymi. 

Występowanie degradacji materiału polimerowego najczęściej 
rozpoznawalne jest w pierwszej kolejności poprzez zmiany w wy-
glądzie materiału, a następnie właściwościach mechanicznych. 
Powszechnie znanym efektem jest zmiana barwy, wzrost krucho-

Pomiary barwy w opakowaniach
Podstawowe informacje o barwie i przestrzennych układach barw

Konrad Nowakowski, Małgorzata Grochocka, Sylwia Górnik, Alicja Zydorowicz

Opakowanie to ważny składnik produktu, chroniący przed działaniem czynników zewnętrznych i zabezpieczający wartość użyt-
kową. Pełni również funkcję marketingową, zachęcając do zakupu. Zarówno w Polsce jak i na świecie, znaczący udział w rynku 
opakowań mają opakowania z tworzyw sztucznych. Tworzywa te, ze względu na swoje właściwości, na przełomie ostatnich lat 
stały się powszechnie stosowane. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym opakowań, jest obecnie jedną z najszybciej 
rozwijających się dziedzin gospodarki. 

Rys. 1. 
Fragment widma 
elektromagnetycznego
Źródło: [10]
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ści, utrata połysku, a także spękanie powierzchni, które czynią 
wyrób polimerowy niezdatnym do użytku.

Podstawowe procesy niszczenia łańcuchów polimerowych, 
prowadzące do zmniejszenia masy cząsteczkowej polimerów to 
procesy depolimeryzacji, destrukcji i degradacji [3, 4].

Spośród wyżej wymienionych procesów, w czasie użytkowa-
nia opakowań, jak i innych wyrobów z tworzyw polimerowych, 
najczęściej zachodzą procesy degradacji. Są one powodowane 
oddziaływaniem różnych czynników fizycznych, chemicznych, bio-
logicznych w całym cyklu ich życia – podczas przetwórstwa, ma-
gazynowania oraz eksploatacji [3]. Powodują one utratę pierwot-
nych własności, czego pierwszym widocznym znakiem są zmiany 
barwy, np. żółknięcie, i połysku zmatowienie, zachodzące na 
powierzchni polimerów. 

Problematyka negatywnego wpływu środowiska na zmianę bar-
wy opakowań z tworzyw sztucznych  nie jest obecnie przedmio-
tem wielu opracowań. Pomimo że opakowania takie są dzisiaj 
powszechnie stosowane, a ich użytkowanie w warunkach środowi-
ska naturalnego tworzy potrzebę lepszego poznania wpływu tegoż 
środowiska na zmianę aspektów wizulanych (barwy, połysku), do 
chwili obecnej brak jest wdrożonych standardów oceny i pomiaru 
tych zmian. Potwierdzeniem tego faktu jest brak norm w tym za-
kresie. Przy opracowywaniu metodyki badań pomiarów barwy opa-
kowań posłużono się więc normami stosowanymi dla pomiarów 
kolorymetrycznych tekstyliów, farb i lakierów, które są najbardziej 
odpowiednie do zastosowania w przypadku opakowań.

Przeprowadzone w COBRO badania oddziaływania sztucznie 
wytworzonych czynników atmosferycznych na polimerowe mate-
riały opakowaniowe są kontynuacją wcześniejszych prac, jednak 
ich zakres został rozszerzony i uwzględnia również  zmianę bar-
wy i połysku opakowań w wyniku oddziaływania czynników at-
mosferycznych. Badanie zmiany barwy materiałów polimerowych 
na skutek oddziaływania parametrów środowiskowych dostarcza 
ważnych informacji, które powinny być brane pod uwagę w pro-
cesie projektowania i konstruowania wyrobów z tych materiałów.

Część pierwsza artykułu zawiera podstawowe informacje  
o barwie, przestrzennych układach barw oraz przyrządach do po-
miaru, natomiast w części drugiej przedstawione zostaną uzy-
skane wyniki badań.

CECHY BARWY, ODCIEŃ, JASNOŚĆ, NASYCENIE
Wrażenie barwy jest wynikiem działania trzech czynników: źró-

dła światła, obiektu i obserwatora, ale sama barwa powstaje 
tylko i wyłącznie w świadomości obserwatora. 

Około 80% informacji o świecie zewnętrznym dociera do nas 
poprzez wrażenia wzrokowe. Z całego otaczającego nas pro-

mieniowania elektromagnetycznego oko ludzkie jest w stanie 
dostrzec tylko bardzo wąski wycinek, zwany promieniowaniem 
widzialnym, który zawiera się między 380 a 780 nm. 

Barwa nie jest właściwością przedmiotu, tak jak np. jego kształt. 
Każdy przedmiot w otaczającym nas świecie w charakterystyczny 
dla siebie sposób oddziałuje z promieniowaniem elektromagne-
tycznym. Oznacza to, że w specyficzny sposób pochłania, rozpra-
sza, odbija lub przepuszcza promieniowanie elektromagnetyczne.

Barwę można określić przez opisanie cech charakteryzujących 
wrażenia, jakie powstają w umyśle lub przez scharakteryzowa-
nie bodźców świetlnych wywołujących jej wrażenie. W pierwszym 
przypadku mówimy o barwie postrzeganej, w drugim o barwie 
psychofizycznej. W obydwu przypadkach chodzi o taką charakte-
rystykę barwy, która pozwoli na jej odróżnienie od innej barwy.

Każdej barwie można przypisać trzy różne cechy psychofizycz-
ne. Pierwszą z nich, dającą się najłatwiej zaobserwować jest od-
cień (hue) zwany również kolorem lub tonem.

Odcień wywołuje wrażenie konkretnej barwy np. zielonej, czer-
wonej, niebieskiej. Odcień zależy od rodzaju promieniowania, 
jakie wpada do oka i wywołuje wrażenie barwy.

Barwy posiadające odcień noszą nazwę barw chromatycznych [5]. 
Wyróżniamy 8 barw chromatycznych: czerwoną, pomarańczo-

wą, żółtą, zieloną, niebieską, błękitną, fioletową i purpurową. 
Drugą cechą barwy jest jasność (lightness), która określa od-

czucie natężenia promieniowania wywołującego wrażenie barwy. 
Im mniejszy udział barwy czarnej tym jasność danej barwy jest 
większa. Fizyczną miarą jasności jest luminancja. 

Przy zmniejszaniu jasności do zera, niezależnie od odcienia 
barwy, uzyskuje się barwę czarną.

Barwy o takiej samej jasności i takim samym odcieniu mogą się 
różnić trzecią cechą – nasyceniem, (saturation), czystość. Nasy-

Rys. 2. Przykłady przepuszczania promieniowania. 
Źródło: [9] 

Rys. 3. Barwy chromatyczne. Źródło: [5]

Rys. 4. Jasność. Źródło: [5]
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cenie charakteryzuje stopień rozjaśnienia danej barwy za pomocą 
barwy białej. Im mniejszy udział bieli, tym bardziej dana barwa jest 
nasycona. Do barw nienasyconych należą barwy pastelowe, zawie-
rające dużo barwy białej. Nasycenie informuje o czystości barwy.

Przy zmniejszaniu nasycenia barwy do zera, niezależnie od od-
cienia barwy, uzyskuje się barwę białą.

Wszystkie barwy chromatyczne posiadają odcień, jasność  
i nasycenie.

Barwy achromatyczne, do których zalicza się barwę białą  
i czarną oraz wszystkie barwy pośrednie między nimi, określane 
jako stopnie lub poziomy szarości, nie mają odcienia ani nasy-
cenia. Ich jedyną cechą jest jasność.

PODSTAWOWE MODELE BARW
Każdą barwę charakteryzują: jasność, odcień oraz nasyce-

nie, dlatego też można usystematyzować je w układzie prze-
strzennym, w którym każdy z trzech wymiarów charakteryzuje 
jedną z tych trzech cech. Mówimy więc o przestrzeni barw, 
w której wielkości odnoszące się do ich odcienia, jasności  
i nasycenia stanowią podstawę współrzędnych charakteryzu-
jących przestrzeń. Przestrzeń barw można przeciąć różnymi 
płaszczyznami, na których będą zaznaczone wielkości odno-
szące się tylko do dwóch cech, a trzecia będzie miała wartość 
stałą. Mogą to być płaszczyzny o stałym odcieniu, a różnych 
wartościach jasności i nasycenia; o stałej jasności, a różnych 
wielkościach odcienia i nasycenia; mogą się również odnosić 
do stałej wartości nasycenia i zmiennych wartości opisują-
cych jasność i odcień.

Zbiór takich płaszczyzn uszeregowanych według wartości ce-
chy stałej na każdej płaszczyźnie, stanowi atlas barw.

Najbardziej rozpowszechnionym atlasem barw jest opracowa-
ny w 1905 r. przez Alberta Maunsella, amerykańskiego mala-
rza i profesora szkoły sztuk pięknych. System klasyfikacji barw 
Maunsella opiera się na cylindrycznym układzie współrzędnych. 

Maunsell usystematyzował przestrzeń barw według następu-
jących cech:
l ton H (Hue) oznaczający odcień; 
l walor V (Value) oznaczający jasność;
l chroma C (Chroma) oznaczający nasycenie, czystość barwy.

UKŁADY BARW
Obecnie najczęściej stosowane  układy (przestrzenie barw) to 

X,Y,Z, L*a*b*, L*C*h.
Jako pierwszy został opracowany w 1931 r. układ X,Y,Z. Za 

podstawę rachunku kolorymetrycznego przyjęto układ trzech 
barw fikcyjnych (osie układu odniesienia nie reprezentują 
barw rzeczywiście istniejących) tak dobranych, aby w dodat-

niej ćwiartce mieściły się wszystkie występujące w rzeczy-
wistości barwy. Model ten w przestrzeni przypomina stożek 
krzywoliniowy.

TRÓJKĄT BARW, WYKRES CHROMATYCZNOŚCI
Najnowsze zalecenia dotyczące dokładnego sposobu, w jaki 

należy zastosować podstawowe zasady pomiaru barwy, opraco-
wane  przez Międzynarodową Komisję Oświetlenia (CIE) zawiera 
norma CIE 15:2004 3rd Edition, 2004 Colorimetry. Komisja za-
proponowała w niej zestaw trzech składowych trójchromatycz-
nych X,Y, Z, których mieszanie może pokryć pełny zakres barw 
widmowych i jednocześnie wartość każdej ze składowych jest 
zawsze większa od zera. X, Y, Z zostały następująco zdefinio-
wane [6]:

       X = Σ
λ
 S (λ) x– (λ) β (λ)

       Y = Σ
λ
 S (λ) y– (λ) β (λ)

       Z = Σ
λ
 S (λ) z– (λ) β (λ)

S (λ) – względny rozkład widmowy mocy promieniowania określo-
nego iluminantu; x– (λ), y– (λ), z– (λ) –  widmowe wartości współrzęd-
nych chromatyczności dla określonego obserwatora i iluminantu; 
β (λ) – widmowy współczynnik odbicia dla określonej dł. fali.

Rys. 5. Nasycenie. Źródło: [5]

Rys. 6. Stopnie, poziomy szarości. Źródło: [5]

Rys. 7. Wartości chromatu. Źródło: [14]

Odcienie H (Hue) 
zostały umieszczone 
na obwodzie cylindra.  

Wartości chromatu C 
(nasycenie) umieszczone 
zostały na promieniach 
idących od środka 
cylindra. 

Na osi cylindra 
umieszczono wartości
waloru V, podzielone 
na 10 stopni, 
odpowiadające jasności 
barw. Liczba 1 
odpowiada barwie 
czarnej, a 10 białej.

Na płaszczyznach 
równoległych umieszczone 
są barwy o jednakowych 
walorach, różniące
się chromatem i tonem. 
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Ze względów praktycznych ze składowych trójchromatycznych 
X,Y,Z  wyprowadzono współrzędne chromatyczności x i y oraz 
wartość jasności Y. Dzięki temu barwy o tej samej jasności Y 
mogą być przedstawione za pomocą współrzędnych na jednej 
płaszczyźnie. 

Przekrój przestrzeni barw względem danej jasności tworzy tzw. 
trójkąt barw zwany również wykresem chromatyczności.

MODELE BARW
Model X,Y,Z jest powszechnie używany od ponad 80 lat i sta-

nowi punkt odniesienia do innych matematycznych modeli barw. 
Jego wadą jest to, że odległości pomiędzy barwami nie odpo-
wiadają subiektywnemu odczuciu różnic, jakie odnosi człowiek, 
oglądając porównywane barwy. Dwa punkty leżące w niewielkiej 
od siebie odległości w okolicach niebieskiego czy czerwonego 
będą odbierane jako dwie różne barwy, natomiast punkty w tej 
samej odległości w okolicach zieleni mogą być odebrane jako 
nieróżniące się barwą. 

Aby zaradzić tej niedogodności w 1976 r. wprowadzono model 
przestrzenny L*a*b*, który powstał przez matematyczną trans-
formację modelu X,Y,Z, gdzie [2]:

      L* = 116/(Y/Yn)1/3-16
  a*= 500 [(X/Xn)1/3-(Y/Yn)1/3]
  b*= 200 [(Y/Yn)1/3-(Z/Zn)1/3]

X,Y,Z opisują rozważany bodziec barwowy, a Xn, Yn, Zn opisują 
określony biały bodziec achromatyczny.

Układ L*a*b* stanowi podstawę współczesnych systemów 
zarządzania barwą. Barwy znajdujące się w przestrzeni L*a*b* 
w jednakowej odległości od siebie będą postrzegane jako jedna-
kowo różniące się od siebie. 

Model L*a*b* zawiera wszystkie barwy rozpoznawalne przez 
ludzkie oko i opisany jest trzema parametrami: 
l L* – określa jasność i przyjmuje wartość od 0 (czerń) do 100 

biel);
l a* – określa zakres od czerwieni (+a*) do zieleni (-a*);
l b* – określa zakres od żółtego (+b*) do niebieskiego (-b*). 

Model L* a* b* jest obecnie najpopularniejszym sposobem 
opisu barwy, ponieważ pozwala na podanie różnicy barw między 
dwoma położeniami w przestrzeni (np. między wzorcem, a prób-

ką). Różnica ta ΔE jest miarą odległości między dwoma punkta-
mi w przestrzeni i wyrażana jest wzorem [2]:

ΔE = √ΔL*2 + Δa*2 + Δb*2

ΔL* = L*zmierzona - L*wzorcowa; Δa* = a*zmierzona - a*wzor-
cowa; Δb* = b*zmierzona - b*wzorcowa.

Można przyjąć, że standardowy obserwator zauważa różnicę 
barw następująco:
l 0 <ΔE < 1 – nie zauważa różnicy,
l 1 <ΔE < 2 – zauważa różnicę jedynie doświadczony obserwa-

tor;
l 2 <ΔE < 3,5 – zauważa różnicę również niedoświadczony ob-

serwator;
l 3,5 < ΔE < 5 – wyraźna różnica barw;
l 5 < ΔE – obserwator odnosi wrażenie dwóch różnych barw.

O systemie L* C*ab h*ab mówi się wtedy, gdy w przestrze-
niach barw L*a*b* zamiast współrzędnych kartezjańskich a*, 
b* stosuje się współrzędne biegunowe C (odległość od centrum 
układu) oraz h (kąt między osią a* i b*). Barwę opisuję się, 
poprzez podanie:
l Jasności L*;
l Nasycenia barwy, które obliczane jest wg wzoru: C*ab = (a*2 

+ b*2)1/2;
l Kąta odcienia, obliczonego ze wzoru: h*ab = arctg(b*/a*).

Linia ograniczająca 
obszar barw to trójkąt 
barw lub krzywa barwy 
(spectrum locus). 

Każdemu punktowi 
krzywej barw odpowiada
określona dł. fali zakresu 
widzialnego.

Barwy widmowe są 
barwami o największym 
stopniu nasycenia 
i są usytuowane na 
obrzeżach trójkąta.

Wzrostowi dł. fali 
towarzyszy przesuwanie 
po krzywej barw zgodnie 
z ruchem wskazówek 
zegara.

Początkowi zakresu 
widzialnego 380 nm 
odpowiada lewy dolny 
narożnik wykresu 
(x=0,17, y=0,05), 
a końcowi prawy narożnik 
odpowiadający dł. fali 
700 nm (x=0,73, y=0,27).

Odcinek prostoliniowy 
wykresu nosi nazwę 
prostej purpur, jest to 
odcinek odpowiadający 
barwom powstałym ze 
zmieszania barwy 
czerwonej i niebieskiej.

Współrzędne układu 
trójchromatycznego 
wszystkich barw, które 
powstają w wyniku 
addytywnego mieszania barw zawarte są wewnątrz powierzchni trójkąta.

Punkt środkowy E ma współrzędne x = 0,333 i y = 0,333 reprezentuje 
punkt o największej jasności. 
Nasycenie wszystkich barw wzrasta począwszy od punktu środkowego 
w kierunku ciągu barw widmowych [7].

Rys. 8. Układ XYZ krzywoliniowy. Źródło: [13]

Rys.9. Przekrój przestrzeni barw względem danej jasności 
(trójkąt barw). Źródło: [7, 9]
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Należy pamiętać, że na postrzeganie barwy ma wpływ wie-
le czynników. W celu standaryzacji systemów pomiaru barw 
Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa CIE określiła defi-
nicje:
l standardowych źródeł oświetlenia tzw. iluminantów;
l kąta obserwacji (widzenia) powierzchni barwnej tzw. obserwa-

tor kolorymetryczny normalny 2o i obserwator kolorymetryczny 
dodatkowy 10o;

l warunków geometrii pomiaru.
Barwa nie istnieje bez światła, co oznacza, że rodzaj światła 

wpływa na nasze postrzeganie barw. Barwa światła jest określa-
na przez jej skład spektralny. Na skład spektralny naturalnego 
światła słonecznego wpływa zarówno zmieniająca się pogoda, 
jak i pora roku czy dnia. 

Sztuczne źródła światła mają także różne składy spektralne. 
Niektóre wysyłają światło czerwonawe, podczas gdy inne emitują 
światło zielonkawe lub niebieskawe. W zależności od rodzaju 
oświetlenia zmienia się spektralny skład promieniowania odbi-
tego, a więc i postrzegana barwa. Dlatego składowe trójchro-
matyczne muszą być odnoszone do danego znormalizowanego 
źródła światła.

Podczas pomiarów barwy zawsze należy podawać, przy jakim 
oświetleniu zostały one wykonane.

W 1931 r. CIE określiła względne rozkłady widmowe energii 
promieniowania podstawowych źródeł oświetlenia tzw. iluminan-
tów. Są to lampy różnej konstrukcji, wytwarzające światło o skła-
dzie widmowym zbliżonym do promieniowania ciała doskonale 
czarnego, dla danej temperatury barwowej. 

Najczęściej  stosowane iluminanty to:
l Iluminant D65 wg zaleceń CIE jest podstawowym iluminatem 

o temp. barwowej 6500 K; reprezentuje jedną z faz światła 
dziennego;

l Iluminant C to promieniowanie ciała doskonale czarnego  
o temp. barwowej bliskiej 6800 K; reprezentuje jedną z faz 
światła dziennego;

l Iluminant A odpowiadający promieniowaniu  ciała doskonale 
czarnego o temp. barwowej 2856 K, światło żarówki. 
Poza iluminantami podstawowymi, stosuje się również ilumi-

nanty fluorescencyjne f znaczone jako F1, F2, F3 …. F12,
Każdy człowiek dysponuje charakterystycznym sposobem 

oceny barw czerwonej, zielonej i niebieskiej. U osób normal-
nie odróżniających barwy, wrażenia barw są w przybliżeniu 
równe.

Tylko barwy, które graniczą ze sobą, oceniane są różnie. To, 
co dla jednych jest barwą, przykładowo, jeszcze niebieskawozie-
loną, dla innych jest już zielononiebieską.

Dlatego dla pomiarów barw zdefiniowano przeciętne postrze-
ganie barw. W tym celu w 1931 roku przeprowadzono obszerne 
badania wielu osób o normalnym postrzeganiu barw.

Badania przeprowadzono dla pola widzenia o kącie 2o. Przez 
termin pole widzenia w sensie norm kolorymetrycznych należy 
rozumieć kąt widzenia, pod jakim jest obserwowana barwna po-
wierzchnia próbki.

Przy obserwacji z odległości 1 m powierzchni o średnicy 3,5 
cm, kąt widzenia wynosi dokładnie 2o. Taki kąt widzenia wystę-
puje u tzw. obserwatora normalnego; powoduje on, że obraz 

Rys.10 i rys.11.  
Model L* a* b*.
Źródło: [11]

Rys. 12. Model L* a* b*. Źródło: [12] Rys.13. Model LCh. Źródło: [9]
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barwnej powierzchni przypada na centrum plamki żółtej pozba-
wionego pręcików. 

Kąt ten jest znacznie mniejszy od kąta, pod jakim zwykle ob-
serwuje się barwne powierzchnie, dlatego w roku 1964 powtó-
rzono to samo badanie przy kącie widzenia 10o (dla którego ob-
raz barwnej powierzchni mieści się w plamce żółtej, ale pada na 
jej część, w której znajdują się poza czopkami również pręciki), 
ustanawiając pojęcie obserwatora normalnego dodatkowego, 
którego kąt widzenia wynosi 10o. 

Dla każdego z tych obserwatorów CIE podała stabelaryzowane 
widmowe wartości składowych trójchromatycznych widma rów-
noenergetycznego dla zakresu światła widzialnego 380–780 nm 
oraz współrzędne trójchromatyczne XYZ, stanowiące podstawę 
do obliczeń matematycznych stosowanych dla określania barwy. 
Zostały one zatwierdzone i przyjęte jako obowiązujące przez nor-
my krajowe i międzynarodowe.

GEOMETRIA POMIARU
Poza źródłem oświetlenia i kątem obserwacji barwnej po-

wierzchni, istotne znaczenie dla pomiaru barwy ma kąt, pod 
jakim pada promieniowanie na barwną powierzchnię tzw. geo-
metria pomiaru. Dlatego w pomiarach barwy CIE zaleciła stoso-
wanie następujących geometrii pomiarowych:

Geometria 45o:0o – próbka oświetlana jest jedną lub kilkoma 
wiązkami  pod kątem 45o±2o do normalnej do powierzchni prób-
ki, a obserwowana pod kątem 0o±10o do normalnej. Kąt pomię-

dzy osią wiązki oświetlającej i którymkolwiek z jej promieni nie 
powinien przekraczać 5o. To samo ograniczenie dotyczy wiązki 
obserwowanej (a).

Geometria 0o:45o – próbka oświetlana jest wiązką pod kątem 
0o ± 10o do normalnej do próbki, a obserwowana po kątem 45o 

± 2o do normalnej. Kąt pomiędzy osią wiązki oświetlającej i żad-
nym z jej promieni nie powinien przekraczać 5o.To samo ograni-
czenie dotyczy wiązki obserwowanej (b).

Geometria d:0o – próbka oświetlana jest światłem rozproszo-
nym w kuli całkującej. Kąt między normalną do próbki i osią 
wiązki obserwowanej nie powinien przekraczać 10o (c).

Geometria 0o:d – próbka oświetlona jest wiązką, której oś jest 
pod kątem nie przekraczającym 10o do próbki. Strumień odbity 
jest zbierany w kuli całkującej. Kąt pomiędzy osią wiązki oświe-
tlającej i którymkolwiek z jej promieni nie powinien przekraczać 
5o (e).

Geometrie 8o:d i d:8o (d, f) są odmianą wariantu d: 0o i 0o:d 
mającego na celu eliminację lustrzanego odbicia od powierzchni 
próbki, które powoduje zniekształcenia wyników pomiarów.

URZĄDZENIA DO POMIARU BARWY
Przyrządy stosowane do pomiaru barwy to kolorymetry trój-

chromatyczne i spektrofotometry odbiciowe. Naśladują one 
model postrzegania barw przez człowieka, co przedstawiono na 
rysunku 16. 

Zasada działania spektrofotometrów i kolorymetrów opiera 
się na pomiarach porównawczych, które polegają na określeniu 
stosunku strumienia promieniowania ФR odbitego od powierzch-
ni próbki do strumienia ФW odbitego od powierzchni wzorcowej  
o znanym współczynniku odbicia bliskim 100%. Stosunek prądu 
płynącego przez detektor powstającego pod wpływem światła 
odbitego od barwnej powierzchni, do prądu powstającego pod 
wpływem światła odbitego od wzorca odpowiada współczynniko-
wi odbicia R [5].

R (λ) = Ф
R
 (λ)/Ф

W
 (λ)

Kolorymetry trójchromatyczne bezpośrednio wyznaczają skła-
dowe trójchromatyczne X, Y, Z badanej próbki. Następnie skła-
dowe trójchromatyczne przeliczone są na parametry L*a*b*.

Wykres 1. Względny rozkład widmowy S() iluminatów 
A, C i D65. Źródło: [11]

Rys.14. Przeciętne postrzeganie barwy. Źródło: [9]

Wykres 2. Względne składowe trójchromatyczne widmowe, 
obserwator normalny 2o i dodatkowy 10o. Źródło: [11]

t
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W kolorymetrach trójchromatycznych stosuje się dwa warianty 
oświetlenia badanej próbki i pomiaru promieniowania odbitego. 

W pierwszym wariancie światło padające na badaną po-
wierzchnię i na wzorzec przechodzi przez zestaw filtrów FX, FY, 
FZ mierzy się natężenie światła przepuszczonego przez każdy 
filtr i odbitego od powierzchni próbki i wzorca.

W drugim wariancie próbka i wzorzec oświetlana jest światłem 
białym, a przez filtry FX, FY, FZ przechodzi światło odbite od po-
wierzchni próbki i wzorca.

Spektrofotometry odbiciowe są to przyrządy do pomiaru wid-
mowego współczynnika odbicia w różnym zakresie promieniowa-
nia UV, VIS i NIR.

Pomiar barwy metodą spektrofotometryczną polega na pomia-
rze widmowego współczynnika odbicia w zakresie widzialnym 
promieniowania optycznego, a następnie obliczeniu składowych 
trójchromatycznych X Y Z, na podstawie których wyliczane są 
parametry L* a* b*. Wiązki uzyskuje się przy pomocy monochro-
matorów z siatką dyfrakcyjną lub z pryzmatem. W obecnie sto-
sowanych spektrofotometrach badaną próbkę oświetla się świa-
tłem białym, a w monochromatorze następuje rozkład światła 
odbitego na wiązki o różnej długości fali.

Spektrofotometry odbiciowe dzieli się na jedno i dwuwiązkowe. 
Obecnie najczęściej stosowane są spektrofotometry dwuwiąz-
kowe. Wiązka promieniowania białego w spektrofotometrze jed-
nowiązkowym pada na badaną próbkę, odbite promieniowanie 
podlega monochromatyzacji i analizie, a następnie wiązkę kieruje 
się na wzorzec i dokonuje ponownej monochromatyzacji i analizie.  
W spektrofotometrze dwuwiązkowym – wiązka promieniowania 
białego (polichromatycznego) rozszczepiana jest na monochroma-
torze i skupiana na szczelinie wyjściowej. Światło przechodzące 
przez szczelinę wyjściową jest już monochromatyczne. Następnie 
jest ono rozdzielone na dwie wiązki, z których jedna kierowana 
jest na próbkę, a równocześnie druga oświetla wzorzec. Obie 
wiązki promieniowania odbitego, od próbki i od wzorca, padają 
następnie na odbiorniki. Odbiornikami  najczęściej są fotodio-
dy krzemowe, gdzie promieniowanie zamieniane jest na sygnał 
elektryczny. Sygnał przetworzony przez komputer jest następnie 
wyświetlany na ekranie jako  dane widmowe lub kolorymetryczne.

Przykładowe wyniki badań wykonanych w laboratorium COBRO 
wraz z ich metodyką zostaną zaprezentowane w drugiej części 
artykułu.

Rys. 15. Geometrie stosowane przy pomiarze odbicia 
światła. Źródło: [5]

Rys. 16. Schemat obrazujący zasadę postrzegania barwy 
przez człowieka oraz odwzorowania barwy przez przyrząd 
pomiarowy. Źródło: [5]

Rys. 17. Schemat kolorymetru trójchromatycznego.
Źródło: Precise color communication, Konica Minolta

Rys.18. Warianty oświetlenia i odbicia światłem 
monochromatycznym w kolorymetrach filtrowych. L-lampa, 
Fx, Fy, Fz – filtry, O-odbiornik promieniowania, p-próbka
Źródło: [5]
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I N F O R M A C J A   P R A S O W A 

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie 
„Opakowanie”, 2015, nr 06, s. 86-94.

– Nowoczesna mobilność jest jednym z najdynamiczniej roz-
wijających się sektorów na świecie. Lanxess ma tu wiele do 
zaoferowania, od naszych zaawansowanych technologicznie 
tworzyw sztucznych przez pojazdy elektryczne po specjalistycz-
ne środki chemiczne do akumulatorów. Chcemy znacznie roz-
szerzyć tę ofertę, dokładniej ją skoordynować i wzmocnić jej 
pozycję na rynku – wyjaśnia Anno Borkowsky, członek zarządu 
Lanxess.

Wysokowydajne tworzywa sztuczne Grupy są stosowane  
w pojazdach elektrycznych, na przykład w lekkich karoseriach 
samochodowych lub obudowach akumulatorów. Mają również 
duży potencjał wykorzystania w infrastrukturze na potrzeby 
e-mobilności, takiej jak stacje ładowania, oraz w czujnikach, 
wyświetlaczach i jednostkach sterujących do pojazdów auto-
nomicznych.

Lanxess jest ponadto czołowym producentem wielu spe-
cjalistycznych środków chemicznych, bez których nie mogą 
się obejść nowoczesne systemy akumulatorów, takich jak 
substancje zawierające fosfor, kwas fluorowodorowy i środki 
zmniejszające palność. Grupa pracuje również nad komercyjną 
produkcją litu, kluczowego składnika baterii litowo-jonowych. 

Lanxess uruchamia inicjatywę Grupy na rzecz e-mobilności

Niedawno wspólnie z partnerem Standard Lithium koncern 
uruchomił zakład pilotażowy w El Dorado w Stanach Zjedno-
czonych. Spółki zamierzają wykorzystać go do ekstrakcji litu  
z solanki wytworzonej w procesie produkcji bromu w koncernie 
Lanxess.

RHEIN CHEMIE: KONCENTRACJA NA DODATKACH DO GUMY
Nowym szefem jednostki biznesowej Rhein Chemie i następcą 

Philippa Jungego zostanie Jens-Hendrik Fischer (41 l.). Fischer 
jest obecnie odpowiedzialny za działalność w dziedzinie przeci-
wutleniaczy i akceleratorów dla przemysłu gumowego w ramach 
jednostki biznesowej Advanced Industrial Intermediates koncer-
nu Lanxess. Planuje się, że produkty te będą podlegać Rhein 
Chemie, który już teraz oferuje wiele specjalistycznych dodatków 
do gumy. – Rhein Chemie stałby się w ten sposób centralną 
jednostką biznesową w Lanxess dla produktów dla przemysłu 
gumowego – mówi Borkowsky.

Źródło: www.plastech.pl

Producent specjalistycznych środków chemicznych, koncern Lanxess, dąży do dalszego wzmocnienia swojej pozycji rynkowej  
w zakresie technologii związanych z nową mobilnością: w przyszłości wszystkie działania w tym obszarze będą podlegać za-
rządowi w ramach inicjatywy Grupy na rzecz e-mobilności. Na czele nowej jednostki strategicznej od 1 sierpnia 2020 r. stanie 
Philipp Junge (44 l.), obecnie szef Rhein Chemie.
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S
ubstancjom barwiącym stosowanym między innymi  
w przemyśle farb i lakierów, poligraficznym, papier-
niczym czy tworzyw sztucznych stawiany jest szereg 
wymagań takich jak wysoka stabilność termiczna, 

odporność chemiczna, czy odporność na działanie szkodliwych 
czynników środowiska, w tym promieniowanie UV. Dodatkowo 
powinny one wykazywać dobrą kompatybilność z barwionym ma-
teriałem, dużą intensywność barwy oraz małą tendencję do agre-
gacji i migracji z barwionego tworzywa. W odpowiedzi na rosnące 
wymagania użytkowe stawiane barwnikom, jednym z kluczowych 
kierunków dotyczących tej dziedziny przemysłu jest projektowa-
nie i otrzymywanie nowych układów barwiących [1–2]. Ze wzglę-
du na budowę chemiczną środki barwiące można podzielić na:
l nieorganiczne – tlenki i sole żelaza, molibdenu, cynku, tytanu, 

metale;
l organiczne – barwniki azowe, antrachinonowe, indygoidowe, 

ksantenowe.
Największymi zaletami barwników nieorganicznych jest ich 

wysoka stabilność termiczna i odporność chemiczna, nato-
miast organiczne środki barwiące charakteryzują się znacznie 
szerszą gamą kolorystyczną oraz intensywniejszym nasyce-
niem kolorów. Jednym ze sposobów otrzymywania związków 
barwnych łączących w sobie zalety obu substancji jest modyfi-
kacja nieorganicznych nośników przez organiczne chromofory. 
Uzyskiwane w ten sposób hybrydy organiczno-nieorganiczne 
cechują się szerokim spektrum kolorów  oraz intensywną siłą 
barwienia (za które odpowiedzialna jest organiczna składowa 
hybrydy) oraz polepszoną stabilnością termiczną i odpornością 
chemiczną (które charakteryzują nieorganiczny nośnik). Dodat-
kowo wykorzystując strukturę nośników, możliwe jest uzyska-
nie wielofunkcyjnych dodatków, które pełniłyby w tworzywach 
sztucznych nie tylko funkcje barwiące, ale także poprawiały 
ich właściwości użytkowe [3-7]. Stosując barwniki organiczno-
nieorganiczne, zawierające jako element nieorganiczny glino-
krzemiany warstwowe, takie jak montmorylonit, hydrotalkit, 
wermikulit, w tworzywach sztucznych możliwe jest nadanie tym 
tworzywom interesujących właściwości, takich jak mniejsza 
przepuszczalność par i gazów, wyższa stabilność termiczna czy 
ograniczona palność [8–13].

Stosunkowo nowym kierunkiem jest otrzymywanie układów 
barwnych poprzez modyfikację związków o różnych masach czą-
steczkowych organicznymi związkami barwnymi. Barwniki otrzy-
mane przy użyciu związków wielkocząsteczkowych, stanowią 
nową grupę środków barwiących, w których barwnik jest połą-
czony poprzez wiązania chemiczne lub oddziaływania fizyczne  
z łańcuchami głównymi lub bocznymi polimeru. Otrzymane w ten 
sposób substancje barwiące łączą w sobie cechy związków wiel-
kocząsteczkowych między innymi niską tendencję do migracji  
z barwionych materiałów z szeroką gamą kolorów oferowaną 
przez barwniki organiczne [14–18]. Tego typu układy zastosowa-
ne w kompozytach polimerowych mogą wykazywać lepszą stabil-
ność termiczną i chemiczną oraz większą równomierność barwy 
w porównaniu z wyjściowym barwnikiem. Barwnik organiczny 
może tworzyć trwałe wiązania z makrołańcuchem na dwa sposo-
by: poprzez oddziaływania fizyczne (1) oraz wiązania chemiczne. 
Układy barwniki/związek wielkocząsteczkowy otrzymane przez 
utworzenie wiązań chemicznych pomiędzy reagującymi substra-
tami można uzyskać przez: 
l reakcję pomiędzy reaktywnymi grupami barwnika i polimeru 

(2);
l polimeryzację barwników zawierających w swojej strukturze 

grupy zdolne do reakcji polimeryzacji (3);
l polimeryzację barwników zawierających w swojej strukturze 

grupy zdolne do reakcji polikondensacji (4);
l reakcje barwników z modyfikowanym polimerem (5).

Do uzyskania barwników polimerowych używane są w głównej 
mierze związki azowe i antrachinonowe. Zasadniczo, większość 
barwników spożywczych stanowiły związki azowe, jednak ich 
szkodliwość dla zdrowia przy regularnym spożywaniu spowodo-
wała, że zostały stopniowo zastąpione barwnikami naturalnymi. 
Barwniki azowe i antrachinonowe charakteryzują się wysoką 
wydajnością barwienia, stąd są używane jako środki barwiące  
w  kosmetykach, tekstyliach, tworzywach sztucznych, lekach 
oraz jedzeniu. Niektóre spośród barwników antrachinonowych 
posiadają szerokie spektrum właściwości możliwych do zasto-
sowania m.in. w medycynie, gdyż posiadają właściwości prze-
ciwnowotworowe, przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe oraz hipo-
alergiczne [19–20]. 

Barwniki otrzymywane przy 
użyciu związków 
wielkocząsteczkowych
Małgorzata Kuśmierek, Anna Marzec, Marian Zaborski

Tworzywa sztuczne, kosmetyki, leki, tekstylia zawierają liczne dodatki, mające na celu polepszenie ich właściwości użytkowych 
i zwiększenie ich funkcjonalności. Nowe metody wytwarzania substancji barwiących stały się jednym z ważniejszych kierunków 
rozwoju w technologii barwienia tworzyw sztucznych. W poniższym przeglądzie omówiono sposoby otrzymywania i możliwości 
aplikacyjne substancji barwiących, otrzymanych przez modyfikację związków wielkocząsteczkowych barwnikami organicznymi.
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BARWNIKI NA BAZIE BIOPOLIMERÓW
Związki barwiące typu barwnik/związek wielkocząsteczkowy 

mogą być również uzyskiwane z polimerów syntetycznych i natu-
ralnych. Ze względu na dużą ilość grup funkcyjnych zdolnych do 
reakcji z barwnikiem stosowanie  polisacharydów pochodzenia na-
turalnego stało się interesującym kierunkiem rozwoju barwników 
polimerycznych, bardziej rozgałęzionej budowie [21]. Polisachary-
dy takie jak celuloza, chityna, skrobia otrzymywane są głównie 
z naturalnych źródeł odnawialnych, stąd środki barwiące oparte 
na biopolimerach stanowią liczną podgrupę układów barwnik/
związek wielkocząsteczkowy [22]. Modyfikacja polisacharydów 
może przebiegać z zastosowaniem barwnika pochodzenia natu-
ralnego, przez co możliwe jest otrzymanie pigmentów naturalnych 
mogących służyć jako środek barwiący między innymi w artykułach 
mających kontakt z żywnością [23]. Jednym ze sposobów otrzymy-
wania wspomnianych środków barwiących jest modyfikacja chito-
zanu barwnikiem organicznym. Chitozan powstaje w wyniku czę-
ściowej lub całkowitej deacylacji chityny, co więcej jest szeroko 

dostępnym, nietoksycznym, odnawialnym polisacharydem. Z tego 
powodu modyfikacje z jego użyciem stały się ważnym kierunkiem 
rozwoju barwników o budowie wielkocząsteczkowej stosowanych 
w medycynie oraz przemyśle odzieżowym [24].

Tang i wsp. [25] poddał chitozan reakcji hydrolizy dzięki cze-
mu grupa aminowa chitozanu zdolna była przereagować z grupą 
winylową barwnika C.I Reactive Blue 19. Badanie antybakteryj-
ności wykazało, iż barwnik otrzymany przy użyciu chitozanu wy-
kazał lepsze właściwości antybakteryjne, w porównaniu do wyj-
ściowego związku. Modyfikację chitozanu związkami barwnymi 
przeprowadził również Dongjun i wsp. [26]. Poddał on  bromo-
waniu wybrane barwniki antrachinonowe (uzyskując pochodne 
1-metyloamino-4-bromoatrachinonu), by umożliwić ich szczepie-
nie na zmodyfikowanych łańcuchach chitozanu (O-karbometylo-
chitozanu). Uzyskane w ten sposób barwniki zostały przebadane 
toksykologicznie, co potwierdziło możliwość ich stosowania jako 
substancji barwiących do żywności. Wang i wsp. [27] również 
zastosował o-karbometylochitozan do reakcji z  barwnikiem C.I. 
Acid Red 73. W tym przypadku, grupa aminowa chitozanu uległa 
reakcji z grupą sulfonową barwnika. Uzyskany w ten sposób  po-
limeryczny wielkocząsteczkowy związek barwny został  użyty do 
barwienia drewna. Charakteryzował się on również polepszoną 
rozpuszczalnością w wodzie oraz większą siłą krycia w porówna-
niu z wyjściowym barwnikiem. Oprócz polepszonych właściwości 
barwiących, użycie tego barwnika zwiększyło odporność materia-
łu na szkodliwe działanie bakterii.

BARWNIKI NA BAZIE POLIMERÓW SYNTETYCZNYCH
Drugą grupę barwników wielkocząsteczkowych stanowią sub-

stancje wytworzone przy użyciu polimerów syntetycznych. Jed-
nym z przykładów jest wykorzystanie barwnika Disperse Red 11 
do szczepienia na makrołańcuchach poliuretanu. Uzyskany śro-
dek barwiący doskonale rozpuszczał się w wodzie oraz wykazy-
wał właściwości fluorescencyjne. Barwnik Disperse Red 11/PU 
posłużył w badaniach Hu i wsp. [28] do  barwienia włókien po-
liestrowych, dając przy tym wysoką wydajność krycia. Poprzez 
polikondensację barwnych monomerów barwnika antrachino-
nowego z dichlorkiem tereftaloilu możliwe było uzyskanie barw-
nika wielkocząsteczkowego, który w swojej strukturze zawierał 
1,5-bis (2-hydroksyetoksy)antrachinon [29]. Uzyskany barw-
nik został wykorzystany do barwienia włókien PET, w których 

Rys. 1. Sposoby otrzymywania substancji barwnych typu 
barwnik/związek wielkocząsteczkowy

Tabela 1. Przykłady otrzymywania barwników wielkocząsteczkowych

Związek 
wielkocząsteczkowy Barwnik Cechy barwnika wielkocząsteczkowego Źródło

chitozan

1-metyloamino-4-bromoatrachinon niska toksyczność, może być stosowany jako barwnik 
spożywczy [26]

C.I Reactive Blue 19 polepszenie rozpuszczalności, antyseptyczność [25]

C.I. Acid Red 73 zwiększona siła krycia, polepszona rozpuszczalność, 
antyseptyczność [27]

fenoloftaleina termochrom, wskaźnik pH [21]

celuloza 2-aminotiadiazol zwiększona odporność na światło, UV absorber [33]

polialliloamina 2,4-dinitrochlorobenzen trwały barwnik tekstylny [32]

poliuretan C.I. Disperse Red 11 zwiększona siła krycia, antyseptyczność [28]

poli(tereftalan etylenu) 1,5-bis (2-hydroksyetoksy)antrachinon polepszona dyspersja w polimerze [29]

polioksymetylen 4-aryloazoaminofenol wysoka siła krycia [30]

poli(alkohol winylowy) barwnik perylenowy fototoczuły materiał polimerowy - sensor [34-35]

t
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wykazał doskonałą kompatybilność z barwionym polimerem.  
W swoich badaniach Habibu i wsp. [30] wykorzystał barwniki 
azowe z grupy 4-aryloazoaminofenoli (AAP) – przeprowadzono 
ich reakcję polkondensacji z formaldehydem. Powstały barwnik,  
a mianowicie poli(4-aryloazoaminofenol-formaldehyd) został 
użyty do barwienia włókien poliamidowych oraz poliestrowych. 
Włókna charakteryzowały się większym nasyceniem i trwało-
ścią barwy, niż włókna zabarwione wyjściowymi barwnikami 
azowymi. 

Środki barwiące otrzymane przez modyfikację wodorozcień-
czalnego poliuretanu chromoforem azobenzenowym pozwoliły 
otrzymać układy zdolne do reagowania na zmiany pH i promie-
niowanie UV. Zabarwione włókna bawełny  wykazały zmianę ko-
loru z żółtego na amarantowy przy zmniejszającej się wartości 
pH. Ponadto, barwnik był zdolny do szybkiej zamiany koloru  
z żółtego na pomarańczowy (w wyniku zmiany konformacji azo-
benzenu - trans i cis) pod wpływem działania promieniowania UV. 
Barwniki azobenzenowe obecne w makrocząsteczce polimeru 
mogą utrzymywać długi fotoaktywowany czas życia formy cis, ze 
względu na efekt ograniczający wspólny ruch sąsiednich jedno-
stek wpływających na szybkość zmiany wynikającej z transforma-
cji izomeru cis do formy trans. W ten sposób Maoa i wsp. [31] 
uzyskali w swoich badaniach klasę podwójnie reagujących tka-
nin o zwiększonej wrażliwości na zmiany pH lub promieniowanie 
UV. Autorzy pomysłu proponowali zastosowanie ich do barwienia 
profesjonalnej odzieży mającej zastosowanie przy monitorowa-
niu czynników środowiskowych.

PODSUMOWANIE
Wielkocząsteczkowe środki barwiące możliwe są do pozyska-

nia na wiele sposobów – od modyfikacji polimeru barwnikiem, 
aż do modyfikacji barwnego związku małocząsteczkowego  
w celu uzyskania grup zdolnych do polimeryzacji. Opisane ukła-
dy barwiące łączą właściwości związków wielkocząsteczkowych 
z małocząsteczkowymi barwnikami, stanowiąc interesującą  
alternatywę dla substancji stosowanych obecnie do barwienia 
włókien, tworzyw sztucznych, żywności, czy wyrobów farmaceu-
tycznych.
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Targi Fakuma odwołane!

PE Schall GmbH & Co. KG, organizator targów Fakuma, poinformował, że tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Prze-
twórstwa Tworzyw Sztucznych we Friedrichschafen jednak się nie odbędzie.

Jeszcze pod koniec czerwca służby prasowe organizatora tar-
gów zapewniały, że przygotowania do tegorocznej Fakumy prze-
biegają zgodnie z planem, tym bardziej, że rząd Badenii-Wirtem-
bergii zapowiedział niedawno, że od 1 września br. zezwoli na 
organizację imprez targowych z udziałem ponad 1000 osób.

– Wraz ze wszystkimi zaangażowanymi stronami, pracowali-
śmy ciężko, by dostosować się do warunków i obostrzeń wymu-
szonych przez pandemię w taki sposób, aby tegoroczne targi 
mogły odbyć się bezpiecznie – mówi Bettina Schall, dyrektor za-
rządzająca PE Schall GmbH & Co. KG. – Spełniliśmy wszystkie 
warunki wstępne. Jednak we współpracy z radą wystawców zde-
cydowaliśmy się przenieść targi na przyszły rok.

Bettina Schall podkreśla, że decyzja ta została podyktowa-
na poczuciem odpowiedzialności. – Jako organizatorzy targów, 
postrzegamy siebie jako usługodawców wobec wystawców i od-
wiedzających. Wszechobecne poczucie niepewności wśród wy-
stawców i odwiedzających, szczególnie w kwestiach dotyczących 
podróży, sprawiły, że musieliśmy na całą tę sytuację spojrzeć  
z odpowiednim pragmatyzmem.

Mimo niedawnych zapewnień organizatorów o przygotowaniach 
do tegorocznej edycji targów, część tradycyjnie uczestniczących 
w Fakumie firm deklarowała w mijających tygodniach, iż albo 
rezygnuje ze swojej obecności, albo też nie weźmie w targach 
„aktywnego” udziału, co oznacza, że utrzyma swoją powierzchnię 
wystawienniczą na targach, jednak nie wyśle tam swoich pra-
cowników i nie wystawi sprzętu. O swojej rezygnacji informowały 
m.in. Wittmann Battenfeld, Engel, Moretto, Nordson czy Piovan.

Następna edycja targów Fakuma odbędzie się w terminie 
12–16 października 2021 r.

Źródło: www.plastech.pl

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

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie 
„Technologia i Jakość Wyrobów”, 2019, Tom R. 64, s. 4–12.
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Ocena procesu fotochemicznego 
starzenia poli(tereftalanu etylenu)
poprzez określenie zmiany barwy 
polimeru
Wojciech Rejmer

W artykule przedstawiono wyniki badań poli(tereftalanu etylenu) poddanego czterem różnym czasom naświetlania. Postarzone 
próbki przebadano za pomocą spektrofotometrii UV-vis, oznaczono zmiany barwy metodą L*a*b oraz określono prędkość pro-
pagacji fali porzecznej i moduł Younga. Badania miały charakter wstępnych prac aplikacyjno-technicznych nad opracowaniem 
polowej metody określenia stopnia degradacji polimeru.

P
oli(tereftalan etylenu) (PET) jest jednym z najczęściej sto-
sowanych polimerów w powszechnym użytku. Wykorzy-
stywany jest zarówno do produkcji włókien, jak i w tech-
nologii materiałów światłoczułych i elektronice. Obecnie 

największe (praktycznie niezastąpione) jest jego zastosowanie 
do produkcji butelek do wszelkiego rodzaju napojów spożywczych 
[1]. Związany jest z tym znaczący wzrost ilości odpadów PET [2]. 
Obecnie chemiczne przetwarzanie odpadów polimerowych prowa-
dzone jest trzema sposobami: ponowne użycie materiałów ter-
moplastycznych o obniżonych właściwościach technologicznych, 
chemiczna modyfikacja w inne produkty użytkowe (np. składniki 
klejów) i całkowita depolimeryzacja do substratów początkowych  
i innych pochodnych [3]. W przypadku butelek z PET istnieje moż-
liwość zastosowania wszystkich trzech sposobów.

W każdym z tych sposobów potrzebna jest wstępna ocena su-
rowca, która powinna umożliwiać określenie, czy produkt speł-
nia wymagania danej metody pod względem właściwości che-
micznych i fizycznych. Dotyczy to zwłaszcza pierwszego sposobu 
utylizacji, polegającego na ponownym wykorzystaniu surowca, 
który w przypadku butelek z PET jest brany pod uwagę [4]. PET 
ulega szybko degradacji pod wpływem promieniowania w bliskim 
nadfiolecie i wysokiej temperatury. Pod wpływem tych czynni-
ków następują liczne zmiany zarówno w grupach końcowych, jak  
i w samym łańcuchu polimerowym. W wyniku procesu starzenia 
zmianie ulega masa cząsteczkowa [5], a w konsekwencji tem-
peratura zeszklenia [6]. Następuje także zmiana oddziaływania 
polimeru z promieniowaniem elektromagnetycznym, zarówno  
w zakresie widzialnym [7], jak i w podczerwieni [8].

Celem pracy było określenie możliwości oceny stopnia degra-
dacji wyrobu i jego właściwości mechanicznych poprzez zmianę 
barwy PET.

CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
Materiały
Wykorzystano 25 próbek niebarwionego i przezroczystego PET 

o nazwie handlowej A-PET bez stabilizatorów UV zakupionego  
w firmie Plexan w Olsztynie. Próbki wycięto z płyty o grubości 1 
mm w postaci elementów o wymiarach 40 × 40 mm.

Metodyka badań
Próbki PET poddano działaniu promieniowania UV w komo-

rze starzeniowej QUV firmy Q-lab. Do naświetlania użyto lamp  
z maksimum emisji przy długości fali 340 nm, które symulowa-
ły działanie krótkofalowej części promieniowania słonecznego. 
Próbki poddano naświetlaniu przez 24, 48, 72 i 96 h. Po sta-
rzeniu zbadano bezpośrednio widmo UV-vis próbek za pomocą 
spektrofotometru Evolution 210/220 firmy Thermo Scientific 
w przedziale 200–800 nm oraz wykonano pomiar barwy apa-
ratem CM-5 Konica w skali L*a*b, która przedstawiała barwę  
w postaci trzech współrzędnych: wartość 0 współrzędnej L 
oznaczała kolor czarny, a wartość 100 kolor biały. Wartości 
ujemne współrzędnej a to barwa zielona, a dodatnie to ma-
genta, ujemne wartości współrzędnej b to kolor niebieski,  
a dodatnie to żółty [9]. W celu określenia zmian modułu Youn-
ga wykonano pomiar przejścia fali ultradźwiękowej generowa-
nej przez głowicę 4 MHz podłączoną do aparatu Olympus NDT 
5600. Metoda polegała na określeniu prędkości przejścia fali 

Tabela 1. Prędkość fali poprzecznej i moduł sprężystości Younga

Czas naświetlania, h Prędkość fali 
poprzecznej, m/s

Odchylenie 
standardowe, m/s Moduł Younga, MPa Odchylenie 

standardowe, MPa

0 876,3688021 5,3 1866,4597 8,72

24 884,3347774 5,1 1862,5015 8,6

48 872,9770053 5,5 1840,8086 8,4

72 877,3146305 5,1 1870,1556 8,3

96 875,7057606 5,3 1864,2138 9
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Rys. 1. Widma UV vis próbek PET po różnych czasach 
naświetlania

Rys. 4. Zależność współrzędnej L skali L*a*b od czasu 
naświetlania

Rys. 2. Widma UV-vis w przedziale 320–370 nm Rys. 5. Zależność współrzędnej a skali L*a*b od czasu 
naświetlania

Rys. 3. Zależność wartości absorbancji przy 336 nm od 
czasu naświetlania

Rys. 6. Zależność współrzędnej b skali L*a*b od czasu 
naświetlania

Tabela 2. Porównanie średnich wartości i odchyleń standardowych dla modułu Younga otrzymanych w wyniku testu przejścia 
fali ultradźwiękowej i w próbie rozciągania

Czas naświetlenia, h Moduł Younga, MPa 
(próba rozciągania)

Odchylenie 
standardowe, MPa

Moduł Younga, 
MPa (przejście fali 
ultradźwiękowej)

Odchylenie 
standardowe, MPa

0 1870 10,3 1866 8,72

24 1872 10,1 1862 8,6

48 1847 11 1841 8,4

72 1868 9,6 1870 8,3

96 1873 10 1864 9

t
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poprzecznej przez próbkę badaną, a następnie określeniu mo-
dułu sprężystości wg wzoru (1):

       E = v 2 · d         (1)
w którym E oznacza moduł Younga, Pa, v prędkość fali poprzecz-
nej, m/s, a d gęstość próbki, kg/m3.

W celu porównania wyników z klasycznym testem mechanicz-
nym wykonano próbę rozciągania za pomocą aparatu Multitest-1 
firmy Macmessin. W przypadku każdego testu wykonano 5 po-
wtórzeń, obliczono średnią wartość i odchylenie standardowe.

WYNIKI BADAŃ
Widma dla próbek nie poddanych naświetlaniu i próbek naświe-

tlanych w różnych czasach przedstawiono na rys. 1. Znaczące 
zmiany w widmach zaobserwowano w przedziale 345–350 nm 
(rys. 2). W wybranej długości fali (336 nm) absorbancja wzrasta-
ła wraz z wydłużaniem czasu naświetlania, jednak współczynnik 
korelacji R2 był niższy od 0,9. Wartości absorbancji dla próbek 
naświetlanych przez 48, 72 i 96 h były do siebie bardzo zbliżone 
(rys. 3). Efekt ten mógł być spowodowany wolniejszym tworzeniem 
się wiązań wielokrotnych w późniejszych etapach naświetlania. 
Możliwym wytłumaczeniem jest również przekroczenie wartości 
absorbancji 1 dla próbek naświetlanych przez 72 i 96 h. W przy-
padku przekroczenia wartości absorbancji 1 większy wpływ zaczy-
nała mieć niewielka polichromatyczność źródła światła [10].

Dokonując pomiarów w skali L*a*b, zaobserwowano znaczące 
zmiany w barwie próbek. Pierwsza współrzędna skali L, odpowia-
dająca za jasność próbki, nie uległa zmianie w wyniku naświe-
tlania i jej wartości mieściły się w przedziale 95,08–96,28 (rys. 
4). Współczynnik korelacji liniowej pomiędzy wartościami współ-
rzędnej L a czasem naświetlania wynosił jedynie 0,2265. Zmiany 
zaobserwowano w pozostałych dwóch współrzędnych. Współrzęd-
na a odpowiadająca za zmianę barwy z czerwonej na zieloną ule-
gła nieznacznej zmianie z 0,19 dla próbek nie naświetlonych do 
–1,15 (rys. 5) dla próbek naświetlanych przez 96 h. Ta zmiana 
oznaczała, że próbki stały się bardziej zielone. Współczynnik ko-
relacji liniowej dla zależności pomiędzy współrzędną a i czasem 
naświetlania miał zbliżoną wartość, jak w przypadku pomiaru ab-
sorbancji przy długości fali 336 nm. Możliwość identyfikacji stop-
nia degradacji fotochemicznej była wiec praktycznie taka sama. 
Znacznie większą zmianę zaobserwowano w przypadku współ-
rzędnej b, odpowiadającej za przejście z barwy żółtej w niebieską.  
W wyniku naświetlania promieniowaniem UV współrzędna b zmie-
niła wartość z 0,56 dla próbki nie naświetlonej do 4,49 dla próbki 
naświetlanej przez 96 h (rys. 6). Korelacja liniowa dla zależności 
współrzędnej b od czasu naświetlania wynosiła 0,93.

Czas naświetlania wpłynął na zmianę modułu sprężystości  
w sposób odmienny od wpływu na zmianę barwy. Znaczącą zmia-
nę modułu sprężystości po uwzględnieniu odchylenia standardo-
wego zaobserwowano jedynie dla próbek poddanych naświetlaniu 
przez 48 h (tabela 1). Obniżenie wartości średniej w porównaniu  
z próbką zerową wynosiło 25 MPa. Możliwe, że dalsze naświetla-
nie spowodowałoby większe zmiany modułu sprężystości.

Wartości modułu sprężystości wyliczone z prędkości przej-
ścia fali ultradźwiękowej uzyskanej w wyniku testu nieznacznie 
różniły się od wyników otrzymanych w próbie rozciągania (ta-
bela 2). Współczynnik korelacji R2 pomiędzy wynikami modułu 
sprężystości otrzymanymi z klasycznego badania mechaniczne-
go, a testem ultradźwiękowym wynosił 0,8248. W porównaniu  
z wynikami otrzymanymi w teście przejścia fali ultradźwiękowej 
otrzymano większy rozrzut wyników. Moduły sprężystości wyli-
czone z prędkości przejścia fali poprzecznej wykazywały odchy-
lenia standardowe dla próbek o tym samym czasie naświetlania  

w przedziale 8,3–9 MPa (tab. 1). Wyniki otrzymane w wyniku 
próby rozciągania dla tych samych próbek wykazywały odchyle-
nie standardowe w przedziale 9,6–11 MPa (tab. 2). Obniżenie 
wartości modułu sprężystości dla próbki naświetlanej przez 48 h 
wynosiło 23 MPa w porównaniu z próbką nie naświetlaną.

WNIOSKI
Degradacja fotochemiczna PET może być monitorowana za 

pomocą urządzeń do pomiaru zmiany barwy w skali L*a*b. Ze 
względu na tworzenie się w wyniku ekspozycji na działanie powie-
trza atmosferycznego wiązań nienasyconych oraz grup karbony-
lowych powstaje maksimum absorpcji przy długości fali ok. 336 
nm. Wzrost wartości absorbancji przy tej długości fali powoduje 
żółknięcie próbki. W przypadku próbek PET możliwe jest bardzo 
dokładne określenie czasu napromieniowania próbki przez obser-
wację zmian współrzędnej b, gdzie korelacja liniowa jest bardzo 
wysoka. Starzenie fotochemiczne w wymiarze czasu doświad-
czenia nie wpływa bezpośrednio na zmianę modułu sprężystości 
Younga, jednak istnieje możliwość określenia punktów krytycz-
nych, w których zmiany właściwości mechanicznych są najwięk-
sze. Znaczące obniżenie wartości modułu sprężystości po 48 h 
naświetlania może być spowodowane obniżeniem stopnia krysta-
liczności polimeru w wyniku zmiany długości łańcuchów. Podobny 
efekt zaobserwowano w wyniku wielokrotnego powtarzania proce-
su wtrysku, gdzie pierwsze cykle powodują obniżenie sztywności, 
a kolejne powodują jej wzrost [11]. Metoda badania barwy może 
znaleźć zastosowanie do selekcji próbek podejrzanych o możli-
wość znacznego obniżenia właściwości mechanicznych.
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Kolorymetry firmy EOPTIS

W
łoski producent kolorymetrów, firma EOPTIS, roz-
wija tego typu urządzenia od roku 2011. Głównym 
założeniem twórców było opracowanie konkurencyj-
nego cenowo urządzenia, które mogłoby zapewnić 

wysoką wiarygodność oraz powtarzalność pomiarów. W warun-
kach dzisiejszego rynku kolory nie mogą być oceniane i weryfiko-
wane subiektywnie. 

W ofercie firmy znajdują się dwa podstawowe modele: CLM-
194 i CLM-196. Pierwszy znajduje zastosowanie do tworzyw 
sztucznych, papieru oraz cienkich folii, skóry i tkanin, proszków  
i kosmetyków. Ten drugi do: produktów spożywczych oraz ko-
smetyków, farb, chemikaliów i farmaceutyków. Oba są kompak-
towe i łatwe w użyciu. Oba pozwalają na pomiar koloru 60 razy 
dokładniejszy od możliwości ludzkiego oka. Oba są dostarczane 
z przyjaznym oraz intuicyjnym oprogramowaniem. I co bardzo 
ważne, oba modele są także bardzo konkurencyjne cenowo. 

Ale prawdziwym przebojem w asortymencie EOPTIS jest ko-
lorymetr CLM-195. Jest to kolorymetr przemysłowy, gdyż służy 
do automatycznych pomiarów kontrolnych bezpośrednio na linii 

produkcyjnej. Pozwala to na wychwytywanie uchybień w kolory-
styce podczas procesu produkcji, a tym samym umożliwia za-
pobieganie grożącym stratom. CLM-195 szeroko stosują produ-
cenci tzw. masterbaczy, czyli koncentratów pigmentowych, gdzie 
precyzja w oddaniu koloru jest wartością podstawową. 

Kolory tworzą nasz świat – są wszędzie. Odgrywają bardzo istotną rolę we współczesnym marketingu. Kupujemy oczami. Do-
tyczy to produktów spożywczych, kosmetyków, ale też – a może nawet przede wszystkim – przemysłu tworzyw sztucznych  
i produkowanych z tych tworzyw – opakowań. Kolor powinien mieć wymaganą jakość, jednorodność, powtarzalność. Dlatego 
też trudno przecenić znaczenie wiarygodnego pomiaru koloru. 

R E K L A M A

■
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Z
naczący udział w rynku opakowań mają opakowania  
z tworzyw sztucznych, powszechnie stosowane ze wzglę-
du na swoje właściwości [1]. Produkcja wyrobów z two-
rzyw sztucznych, w tym opakowań, jest obecnie jedną  

z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki.
W czasie użytkowania, zwłaszcza w środowisku atmosferycz-

nym, materiały polimerowe, z których wykonane są opakowania, 
ulegają niszczeniu, tracąc swoje właściwości. Dlatego też waż-
ne jest poznanie wpływu, jaki wywierają czynniki atmosferyczne: 
promieniowanie słoneczne, temperatura, wilgotność powietrza 
oraz woda na trwałość materiałów polimerowych i ich właści-
wości – wytrzymałość, wygląd zewnętrzny, funkcjonalność. Ba-
danie materiałów w czasie działania czynników środowiskowych 
i określanie stopnia ich starzenia się pozwala wykryć wczesne 
stadia degradacji oraz dostarcza cennych informacji, pomocnych 
w fazie projektowania wyrobów z tych materiałów [2].

Rzeczywiste rozpoznanie procesów starzenia się materiałów 
polimerowych w warunkach środowiska naturalnego w celu uzy-
skania mierzalnego działania degradującego, a także wiarygod-
nie udokumentowanej oceny tego działania na materiały może 
zająć wiele lat. Konieczne jest więc poznanie wpływu środowiska 
na materiały w warunkach w pełni kontrolowanych i odtwarzal-
nych, dających możliwość oceny ich wpływu na poszczególne pa-
rametry tworzywa. Efekty oddziaływania czynników świadczące  
o zachodzącym procesie degradacji mogą być pierwszą oznaką, 
że materiał nie jest w pełni zdolny do dalszego pełnienia przewi-
dzianej dla niego funkcji i dalszego użytkowania lub utracił walo-
ry marketingowe. Aspekty wizualne opakowania stanowią istotny 
czynnik determinujący użycie, a nawet wpływający na sprzedaż 
samych produktów, dlatego tak ważna jest analiza zmian barwy 
opakowania pomiędzy momentem jego wytworzenia a przewidy-
waną datą przydatności do użycia.

Obserwacja zmiany barw materiałów polimerowych na skutek 
oddziaływania parametrów środowiskowych dostarcza informa-
cji, które powinny być brane pod uwagę w procesie projektowania  
i konstruowania wyrobów z tych materiałów.

Badanie wytwarzanych wyrobów opakowaniowych pod kątem 
ich jakości eliminuje wadliwe produkty, jak również pozwala na 
zmianę procesu technologicznego w celu wyeliminowania wykry-

tych wad materiałowych [3]. Pod wpływem światła słonecznego 
wyroby ulegają naturalnemu zużyciu: odbarwieniu, niszczeniu 
powłok lakierniczych, pękaniu, mętnieniu. Długa ekspozycja na 
promieniowanie UV może spowodować wyblaknięcie lub nawet 
zmianę właściwości fizycznych – utratę elastyczności, rozpad. 
Odpowiedzialny przedsiębiorca przed wprowadzeniem na rynek 
wyrobów powinien przeprowadzać ich badania.

PRZYSPIESZONE STARZENIE POD WPŁYWEM ŚWIATŁA
Opis metody badań i ich zakres
Celem badania było sprawdzenie, czy komponenty poddane 

bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych lub promienio-
waniu (np. przez witrynę wystawową) nie zmieniają odcienia lub 
nie tracą jakości (wrażliwość tworzyw sztucznych). Zasada po-
legała na poddaniu produktu działaniu promieniowania symulu-
jącego światło słoneczne lub światło padające przez szybę (np. 
gabloty wystawowej). Pomiary barwy wykonano w cyklach po 6 
godz. ekspozycji, a ocenę organoleptyczną po 60 godz. Bada-
nie wykonano za pomocą urządzenia do badań starzeniowych 
wyposażonego w lampy UV – na potrzeby komponentów podda-
wanych bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych – oraz 
filtr szkła okiennego – na potrzeby komponentów niepoddanych 
bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych w czasie dystry-
bucji lub użytkowania, np. komponenty wystawione w witrynach 
sklepowych.

Niektóre komponenty były poddawane działaniu obu typów 
promieniowania oddzielnie. Karta specyfikacji komponentu każ-
dorazowo określa charakterystyki kontrolne, które musiały zo-
stać spełnione (lampy UV/filtr szklany).

Obserwacji organoleptycznych zmiany barwy i jakości po-
wierzchni dokonano w komorze obserwacyjnej (świetlnej), wy-
posażonej w powłokę gruntową w kolorze szary Munsell nr 7, 
zastosowano lampę D65 i lampę UV.

Badanie barwy
Pomiary barwy wykonywano w cyklach 6 godz. Po upływie 

tego czasu komponenty były wyjmowane, umieszczone na nich 
osłony (jeśli je zastosowano) zdejmowane, a następnie badane  
w komorze obserwacyjnej. Dokonywano pomiaru barwy każdego 
punktu pomiarowego oraz sprawdzano, czy pomiędzy badanymi 

Wpływ środowiska na proces 
degradacji opakowań z tworzyw 
sztucznych – analiza zmian barwy 
i jakości powierzchni

Konrad Nowakowski, Małgorzata Grochocka, Grzegorz Ganczewski, Krzysztof Wójcik

Jedną z podstawowych funkcji opakowania jest ochrona produktu przed działaniem czynników zewnętrznych i zabezpieczenie 
jego cech użytkowych. Poprzez grafikę opakowania (elementy barwne, symbole, znaki i rysunki umieszczone na opakowaniu)  
i zawarte na nim informacje pełni ono jednak również funkcje marketingowe, zachęcając do zakupu.
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komponentami (lub ich częściami) poddanymi działaniu światła 
oraz produktami referencyjnymi występują znaczne różnice lub 
uszkodzenia uniemożliwiające kontynuację badań.

Ocena jakości powierzchni (organoleptyczna)
Ocena organoleptyczna to ocenianie cech wyrobu na podstawie 

wrażeń odbieranych za pomocą zmysłów (smaku, węchu, wzroku, 
dotyku, słuchu). Jest ona rodzajem oceny sensorycznej, przepro-
wadzanej bez określenia wymogów dotyczących osób przeprowa-
dzających ocenę (w przeciwieństwie do analizy sensorycznej), jak 
również warunków, w których jest przeprowadzana [4].

Na podstawie cech możliwych do oceny organoleptycznej po-
tencjalni nabywcy podejmują często decyzję o zakupie danego 
towaru. Ocena organoleptyczna jest jednym z kluczowych ele-
mentów w ustalaniu jakości towarów spożywczych i przemysło-
wych. Jej zalety to: szybkość, prostota i relatywnie niska cena 
wykonania. Metody oceny organoleptycznej jakości służą przede 
wszystkim do oceny cech niemierzalnych, których nie da się wy-
razić za pomocą liczb i jednostek miary. Wadą metod organolep-
tycznych jest jednak ich subiektywizm. Podstawowa różnica po-
między oceną organoleptyczną a analizą sensoryczną polega na 
tym, że pierwsza jest oceną jakości dokonywaną za pomocą zmy-
słów, natomiast druga to ocena jakości z zastosowaniem metod 
i warunków zapewniających wyższą dokładność i powtarzalność 
wyników, wykonana przez zespół osób o uprzednio sprawdzonej 
i odpowiednio dużej wrażliwości sensorycznej. Ocena organolep-
tyczna jest również najogólniej pojętą oceną jakości towaru wy-
konaną za pomocą zmysłów, natomiast analiza sensoryczna to 
ocena jakości z zastosowaniem metod i warunków zapewniają-
cych dokładność i powtarzalność wyników. Sprawdzenie jakości 
powierzchni wykonuje się na zasadzie obserwacji wzrokowych 
poprzez porównanie próbki badanej do wzorca [5].

Barwa powierzchni należy do tych cech wyrobów, które bezpo-
średnio oddziałują na ludzkie zmysły i przez użytkowników okre-
ślane są organoleptycznie. Z użytkowego punktu widzenia jest to 
ocena najważniejsza, decydująca o powodzeniu produktu na ryn-
ku. Z punktu widzenia producenta czy dystrybutora ocena taka 
ma mniejsze znaczenie ze względu na swoją subiektywność. 
Wynika stąd konieczność dodatkowego używania obiektywnych 
metod pomiarowych, ograniczających wpływ obserwatora na wy-
nik pomiaru [6].

Ocenę organoleptyczną badanych opakowań wykonano  
w oparciu o wzrok (wygląd wyrobu, barwa, połysk, wady: uszko-
dzenia mechaniczne, deformacje, wypłowienie) oraz dotyk (twar-
dość, elastyczność, gładkość).

Badania organoleptyczne polegały na ocenie sensorycznej 
poprzez porównanie próbki po badaniu ze wzorcem (próbka nie-
poddana badaniu), zastosowano do nich trójstopniową skalę: 
3 – zmiany niewidoczne, 2 – zmiany mało widoczne, 1 – zmiany 
widoczne.
l wygląd wyrobu: 3 – bez zmian, 2 – wygląd wyrobu nieznacznie 

inny, 1 – wyraźna zmiana;
l barwa: 3 – bez zmian, 2 – barwa nieznacznie inna, 1 – wyraźna 

zmiana barwy;
l połysk: 3 – bez zmian, 2 – połysk wyrobu nieznacznie inny,  

1 – wyraźna zmiana połysku;
l uszkodzenia mechaniczne, deformacje: 3 – bez zmian, – nie-

znaczne, 1 – wyraźne uszkodzenia lub deformacje;
l wypłowienie: 3 – bez zmian, 2 – nieznaczne, 1 – wyraźne 

uszkodzenia lub deformacje.
Produkt jest uznawany za zgodny z wymaganiami odporności 

na promieniowanie świetlne, jeżeli nie zaobserwowano wyraź-
nych zmian, uszkodzeń i deformacji w kategoriach podlega-

jących ocenie w odniesieniu do elementu referencyjnego, nie-
narażonego na działanie światła. Dopuszczalne są nieznaczne 
zmiany określone w skali punktowej jako 2.

PARAMETRY BADAŃ ORAZ PRZYGOTOWANIE PRÓBEK 
DO BADAŃ
Parametry badań
W literaturze przedmiotu określono normy będące podstawą 

do przeprowadzenia badań:
l PN-EN ISO 4892-1: 2001 Tworzywa sztuczne - Metody ekspo-

zycji na laboratoryjne źródła światła - Część 1: Zasady ogólne 
[7];

l PN-EN ISO 4892-2: 2009 Tworzywa sztuczne - Metody ekspo-
zycji na laboratoryjne źródła światła - Część 2: Źródła kseno-
nowe o wyładowaniu łukowym [8].
Część pierwsza normy [7] zawiera wymagania dotyczące spo-

sobu przeprowadzenia badań, w części drugiej [8] zawarte są 
parametry badań. W oparciu o zawarte w normie wymagania 
przyjęto metodę A – ekspozycja z zastosowaniem filtrów światła 
dziennego (sztuczne warunki pogodowe), cykl 1. Taki dobór para-
mentów badań ogranicza wpływ temperatury na proces starzenia 
materiału (zastosowano najniższą temperaturę 38oC), jednocześ- 
nie odwzorowując w sposób najwierniejszy warunki panujące  
w środowisku naturalnym.

Starzenie próbek prowadzono w następujących warunkach: 
temperatura w komorze 38 ± 3oC; temperatura czarnego stan-
dardu BST (Black Standard Termometer) 60 ± 3oC. BST wskazu-
je temperaturę powierzchni wzorca, którym jest czarna matowa 
płytka ze stali nierdzewnej powleczona odporną na starzenie 
warstwą ochronną, grubości ok. 0,5 mm. BST przymocowany 
jest do milimetrowej płytki podstawowej. Natężenie promienio-
wania o długości fali 340 nm: 0,51 ± 0,02 W/m, wilgotność 
względna 50 ± 10%.

Materiał oraz przygotowanie próbek do badań
Do badań wybrano opakowania bez nadruku przeznaczone do 

długotrwałej prezentacji produktów: butelki o różnych pojemno-
ściach i kształtach oznaczone jako BECH 01-04 (fot. 1–4). Są 
to butelki wykonane z polipropylenu przy zastosowaniu białego 

Fot. 4. Bech 04

Fot. 2. Bech 02

Fot. 3. Bech 03

Fot. 1. Bech 01

t
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barwnika. Dokładna specyfikacja prowadzonych badań przedsta-
wiona została w tab. 1.

Próbki opakowań do badań starzeniowych, oznaczone literą 
N, zostały umieszczone płasko w komorze w sposób, który unie-
możliwiał przemieszczanie się ich w trakcie badań i jednocześnie 
gwarantował ich prawidłowe naświetlanie. Próbki oznaczone lite-
rą T zostały natomiast szczelnie owinięte folią aluminiową, co 
uniemożliwiło przenikanie promieni UV, oddziaływała tu jedynie 
temperatura. Po określonym czasie naświetlania wynoszącym  
w każdym przypadku po 6 godzin i oddziaływania temperaturą,  
próbki były wyjmowane z komory i poddawane ocenie organolep-
tycznej oraz pomiarom barwy.

Dla każdego punktu pomiarowego wykonano 10 oznaczeń dla 
pomiaru wybranej barwy, z których wyliczono średnią. Tak uzy-
skany wynik średni posłużył do porównania pomiędzy poszcze-
gólnymi badaniami.

 
WYNIKI BADAŃ

Badania organoleptyczne
Przeprowadzono porównanie barwy i zmian powierzchni próbki 

badanej i wzorca. Ocenę wykonano w oparciu o wzrok (wygląd 
wyrobu, barwa, połysk, wady: uszkodzenia mechaniczne, defor-
macje, wypłowienie) i dotyk (określenie twardości, elastyczno-
ści, gładkości). Zastosowano punktową metodę oceny ogólnej 
jakości wyrobu z zastosowaniem skali trzypunktowej: 3 – bez 
zmian, 2 – nieznaczne zmiany, 1 – wyraźna zmiana.

Organoleptyczne wyniki badań przeprowadzonych w komorze 
symulującej światło dzienne i promieniowanie słoneczne (Dayli-
ght D65 + UV) zestawiono w tab. 2.

Wyniki badań organoleptycznych przeprowadzonych w komo-
rze symulującej światło dzienne i promieniowanie słoneczne 
potwierdziły stosunkowo wysoką odporność badanych wyrobów 
opakowaniowych na zakcelerowaną symulację warunków wy-
stępujących podczas zadanych parametrów badań, w tym na 
długotrwałą ekspozycję sklepową. Ocena jakościowa badanych 
wyrobów podzielona była na cztery kategorie, w których przyzna-
wana była trzystopniowa skala ocen. Oceniane kategorie to: 
wygląd, barwa, uszkodzenia mechaniczne i deformacja oraz wy-
płowienie. Zgodnie ze wspominaną trójstopniową skalą podziału 
wszystkie próbki uzyskały ocenę 3, co było podyktowane bra-
kiem dostrzegalnych zmian i różnic w stosunku do wzorcowych 
próbek wyrobów opakowaniowych.

Badania barwy
Poniżej przedstawiono porównanie średnich wyników badań 

barwy, wykonanych spektrofotometrem z określeniem ich zmian 
w stosunku do próbki wzorcowej (niepoddanej odziaływaniu tem-
peratury oraz promieniowania) (tab.3).

Uważa się, że wyniki jasności w zakresie dL ±1, w większo-
ści przypadków mogą być mało widoczne przy użyciu wzroku. 
Wyniki powyżej tego parametru najczęściej są już zauważal-
ne podczas bezpośredniego porównania badanych próbek.  
W praktyce przyjmuje się, iż dL powyżej 1 wyklucza możliwość 
dalszego użytkowania. Możliwe są takie zastosowania opa-
kowań, które dopuszczają duże zmiany w ich barwie, jednak 
dotyczyć to może nielicznych opakowań, ponieważ nawet opa-
kowania zbiorcze czy transportowe muszą spełniać coraz wyż-
sze wymagania w tym zakresie. Wpływa to między innymi na 
zmianę sposobu dystrybucji wyrobów przeznaczonych dla kon-
sumentów. W dostępnych normach i literaturze przedmiotu nie 
ma definicji akceptowalności zmian barwy. Należy stwierdzić, 
że akceptowalność odpowiada zakresowi dopuszczalnych od-
chyleń od barwy wzorcowej, przy którym oko ludzkie nie widzi 
różnicy. Jednak dla każdego wyrobu i jego zastosowania tak 
zdefiniowana akceptowalność może się zmieniać. Mogą być 
stosowane poziomy tolerancji określające akceptowalny zakres 
odchyleń, wyrażony w wartościach kolorymetrycznych. Dopie-
ro na podstawie badań zakończonych pomiarem barwy można 
określić akceptowalność zmian barw dla danego wyrobu wraz 
z jego tolerancją. Tego typu działanie umożliwi sprecyzowanie 
takich parametrów jak przewidywana akceptowalna trwałość 
barw, a tym samym okres użytkowania danego opakowania  
w określonych warunkach nasłonecznienia. Ocena wizualna 
barwy opiera się zawsze na: różnicy odcienia, różnicy nasyce-
nia, różnicy jasności, co sugeruje, że w przestrzeni L*a*b* 
każdy kolor posiada własny zakres tolerancji. Dlatego też po-

Tabela 1. Wykaz próbek oraz zastosowane parametry 
naświetlania
Źródło: Opracowanie własne Cobro

Nazwa 
próbki

Czasy starzenia 
(naświetlania) 

próbek
Temp. Naświe-

tlanie

Filtr 
światła 

okiennego

Bech 01 (N) 60h (10x6h) TAK TAK NIE

Bech 01 (T) 60h (10x6h) TAK NIE NIE

Bech 02 (N) 60h (10x6h) TAK TAK NIE

Bech 02 (T) 60h (10x6h) TAK NIE NIE

Bech 03 (N) 60h (10x6h) TAK TAK NIE

Bech 03 (T) 60h (10x6h) TAK NIE NIE

Bech 04 (N) 60h (10x6h) TAK TAK NIE

Bech 04 (T) 60h (10x6h) TAK NIE NIE

Tabela 2. Wyniki badań organoleptycznych (Źródło: Opracowanie własne COBRO)

Nazwa 
próbki

Czasy starzenia 
(naświetlania) 

próbek
Temperatura Naświetlanie Filtr światła 

okiennego
Badanie barwy 

de*ab

Suma ocen 
badania 

organoleptycznego

BECH 01 (N) 60H (10X6H) TAK TAK NIE 0,43 12

BECH 01 (T) 60H (10X6H) TAK NIE NIE 0,4 12

BECH 02 (N) 60H (10X6H) TAK TAK NIE 0,67 12

BECH 02 (T) 60H (10X6H) TAK NIE NIE 0,26 12

BECH 03 (N) 60H (10X6H) TAK TAK NIE 1,51 12

BECH 03 (T) 60H (10X6H) TAK NIE NIE 0,68 12

BECH 04 (N) 60H (10X6H) TAK TAK NIE 1,52 12

BECH 04 (T) 60H (10X6H) TAK NIE NIE 0,46 12
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t

Tabela 3. Wyniki zmiany dE*ab i L*a*b*. Źródło: Opracowanie własne

PRÓBKA BECH 01 DE*AB (D65) DL* (D65) DA* (D65) DB* (D65) PRÓBKA BECH 03 DE*AB (D65) DL* (D65) DA* (D65) DB* (D65)

BECH 01 N6h 0,27 0,24 0,06 0,11 BECH 03 N6H 1,28 -1,19 -0,1 -0,45

BECH 01 T6h 0,43 0,41 -0,01 0,13 BECH 03 T6H 0,55 -0,43 -0,21 -0,28

BECH 01 N12h 0,31 0,25 0,02 0,18 BECH 03 N12H 1,17 -1,1 -0,15 -0,35

BECH 01 T12h 0,3 0,29 0 0,07 BECH 03 T12H 0,74 -0,58 -0,17 -0,43

BECH 01 N18h 0,24 0,03 0,03 0,24 BECH 03 N18H 1,26 -1,19 -0,15 -0,39

BECH 01 T18h 0,3 0,16 -0,02 0,25 BECH 03 T18H 0,72 -0,6 -0,2 -0,34

BECH 01 N24h 0,46 0,38 0,04 0,26 BECH 03 N24H 0,97 -0,94 -0,16 -0,18

BECH 01 T24h 0,58 0,43 -0,01 0,39 BECH 03 T24H 0,46 -0,38 -0,2 -0,17

BECH 01 N30h 0,54 0,43 0,02 0,33 BECH 03 N30H 0,52 -0,43 -0,1 -0,27

BECH 01 T30h 0,47 0,38 0 0,29 BECH 03 T30H 0,54 -0,46 -0,19 -0,2

BECH 01 N36h 0,32 -0,14 0,07 0,28 BECH 03 N36H 0,6 -0,55 -0,07 -0,24

BECH 01 T36h 0,36 0,19 0,02 0,31 BECH 03 T36H 0,48 -0,42 -0,21 0,1

BECH 01 N42h 0,44 0,09 0,03 0,43 BECH 03 N42H 1,03 -0,99 -0,15 -0,2

BECH 01 T42h 0,34 0,06 0,03 0,33 BECH 03 T42H 0,74 -0,68 -0,28 0,14

BECH 01 N48h 0,34 -0,12 0,04 0,32 BECH 03 N48H 0,74 -0,66 -0,11 -0,33

BECH 01 T48h 0,33 -0,01 0,04 0,32 BECH 03 T48H 0,73 -0,64 -0,29 0,2

BECH 01 N54h 0,29 0,08 0,06 0,27 BECH 03 N54H 0,54 -0,53 -0,07 -0,13

BECH 01 T54h 0,34 0,03 0,07 0,34 BECH 03 T54H 0,73 -0,55 -0,24 0,41

BECH 01 N60h 0,43 0,01 0,05 0,43 BECH 03 N60H 1,51 -1,47 -0,06 -0,33

BECH 01 T60h 0,4 0,12 0,02 0,38 BECH 03 T60H 0,68 -0,6 -0,28 0,14

PRÓBKA BECH 02 DE*AB (D65) DL* (D65) DA* (D65) DB* (D65) PRÓBKA BECH 04 DE*AB (D65) DL* (D65) DA* (D65) DB* (D65)

BECH 02 N6H 0,73 0,13 -0,05 -0,72 BECH 04 N6H 1,12 0,29 -0,17 -1,06

BECH 02 T6H 0,16 -0,1 -0,03 -0,12 BECH 04 T6H 0,4 -0,26 -0,05 0,3

BECH 02 N12H 0,79 0,05 -0,04 -0,78 BECH 04 N12H 1,09 0,13 -0,26 -1,05

BECH 02 T12H 0,48 -0,22 -0,06 -0,43 BECH 04 T12H 0,39 -0,33 -0,04 0,21

BECH 02 N18H 0,65 0 -0,07 -0,65 BECH 04 N18H 1,38 0,16 -0,29 -1,34

BECH 02 T18H 0,5 -0,4 -0,08 -0,28 BECH 04 T18H 0,52 -0,5 -0,06 -0,11

BECH 02 N24H 0,6 0,19 -0,03 -0,57 BECH 04 N24H 1,2 0,39 -0,27 -1,11

BECH 02 T24H 0,18 -0,1 -0,09 -0,12 BECH 04 T24H 0,29 -0,28 -0,04 0,08

BECH 02 N30H 0,76 0,09 -0,02 -0,76 BECH 04 N30H 1,45 0,61 -0,29 -1,29

BECH 02 T30H 0,25 -0,02 -0,1 -0,23 BECH 04 T30H 0,31 -0,3 -0,05 0,07

BECH 02 N36H 0,8 0,04 0,01 -0,8 BECH 04 N36H 1,44 0,63 -0,28 -1,26

BECH 02 T36H 0,13 -0,01 -0,11 -0,07 BECH 04 T36H 0,33 -0,32 -0,04 0,09

BECH 02 N42H 0,7 0,21 -0,07 -0,66 BECH 04 N42H 1,18 0,48 -0,3 -1,03

BECH 02 T42H 0,15 -0,06 -0,13 -0,05 BECH 04 T42H 0,29 -0,24 -0,04 0,15

BECH 02 N48H 0,73 0,05 -0,01 -0,73 BECH 04 N48H 1,5 0,6 -0,33 -1,33

BECH 02 T48H 0,25 -0,15 -0,19 -0,05 BECH 04 T48H 0,36 -0,34 -0,08 0,1

BECH 02 N54H 0,74 0,15 0,01 -0,72 BECH 04 N54H 1,53 0,78 -0,25 -1,29

BECH 02 T54H 0,32 0,08 -0,16 0,26 BECH 04 T54H 0,37 -0,31 0,01 0,21

BECH 02 N60H 0,67 -0,04 -0,03 -0,67 BECH 04 N60H 1,52 0,65 -0,3 -1,34

BECH 02 T60H 0,26 0,03 -0,23 0,12 BECH 04 T60H 0,46 -0,41 -0,07 0,2

winno się unikać określania tolerancji za pomocą tylko jedne-
go ze składników całkowitej różnicy barwy AE*. Kolor, który 
posiada właściwą wartość odcienia, lecz jego nasycenie oraz 
jasność różnią się od wzorca, mógłby być zaakceptowany,  
a jego wartość AE* wskazywałaby, że nie można go przyjąć 
za prawidłowy. Najlepiej zatem oceniać poszczególne elementy 
całkowitej różnicy barwy, a AE* traktować jako pierwszy para-
metr, który powinien być poddany analizie.

W przestrzeni L*C*h całkowita różnica barwy AE* składa się  
z różnicy jasności AL*, nasycenia AC* oraz odcienia AH*. Za-

wiera zatem wyrażenia różnic barwy oszacowanych wizualnie. Jej 
użycie jest najprostsze i najbardziej praktyczne.

Wykresy przedstawiają najistotniejsze wyniki badań próbek 
opakowań zawierające:
l dE*ab (deltę E*ab) - zmiany wartościowe;
l L*a*b* - zmiany wartościowe i procentowe;
l korelacje pomiędzy poszczególnymi wartościami.

Wybrane zmiany dE*ab jak również L*a*b* w ujęciu warto-
ściowym i procentowym przedstawiono na rysunkach 1–12 (rys. 
1–12, źródło: opracowanie własne COBRO).
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Rys. 2. BECH 01 punkt pomiarowy 01 - procentowe 
zmiany wartości L*a*b*, oddziaływanie temperaturą

Rys. 3. BECH 02 punkt pomiarowy 01 - procentowe 
zmiany wartości L*a*b*, z oddziaływaniem temperaturą 
i naświetlaniem bez filtra

Rys. 4. BECH 02 punkt pomiarowy 01 - procentowe zmia-
ny wartości L*a*b*, z oddziaływaniem temperaturą

Rys. 1. BECH 01 punkt pomiarowy 01 – procentowe zmiany 
wartości L*a*b*, oddziaływanie temperaturą 
i naświetlanie bez filtra

Rys. 5. BECH O3 punkt pomiarowy 01 dE*ab(D65), 
oddziaływanie temperaturą i naświetlanie bez filtra

Rys. 6. BECH 03 punkt pomiarowy dE*ab(D65), 
oddziaływanie temperaturą

Rys. 7. BECH 03 punkt pomiarowy 01 - procentowe zmiany 
wartości L*a*b*, oddziaływanie temperaturą i naświetlanie 
bez filtra

Rys. 8. BECH 03 punkt pomiarowy 01 - procentowe zmiany 
wartości L*a*b*, oddziaływanie temperaturą
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t

Korelacje
W ocenie wyników zastosowano korelację liniową prostą (r 

Pearsona). Współczynnik korelacji liniowej Pearsona (dalej na-
zywany po prostu współczynnikiem korelacji) wymaga, aby dwie 
zmienne zostały zmierzone co najmniej na skali przedziałowej. 
Określa on stopień proporcjonalnych powiązań wartości dwóch 
zmiennych. Wartość korelacji (współczynnik korelacji) nie zależy 
od jednostek miary, w jakich wyrażamy badane zmienne, np. 
korelacja pomiędzy wzrostem i ciężarem będzie taka sama bez 
względu na to, w jakich jednostkach wyrazimy badane wielkości. 

Określenie proporcjonalne znaczy zależne liniowo, to znaczy, że 
korelacja jest silna, jeśli może być opisana przy pomocy linii 
prostej.

Na rysunkach 13 i 14 przedstawiono korelację liniową pro-
stą (r Pearsona) za pomocą wykresu rozrzutu 2W. Dwuwymia-
rowych wykresów rozrzutu używamy do wizualizacji zależności 
pomiędzy dwiema zmiennymi X i Y – w omawianym przypadku 
czasem naświetlania w h a dE*ab (D65). Przypadki reprezen-
towane są na płaszczyźnie wykresu przez punkty (znaczniki 
punktów). Współrzędne X i Y odpowiadają dwóm analizowanym 

Rys. 12. BECH 04 punkt pomiarowy 01 - procentowe 
zmiany wartości L*a*b*, oddziaływanie temperaturą

Rys. 11. BECH 04 punkt pomiarowy 01 - procentowe 
zmiany wartości L*a*b*, oddziaływanie temperaturą 
i naświetlanie bez filtra

Rys. 9. BECH 04 punkt pomiarowy 01  dE*ab(D65), 
oddziaływanie temperaturą i naświetlanie bez filtra

Rys. 10. BECH 04 punkt pomiarowy 01 dE*ab(D65), 
oddziaływanie temperaturą

Rys. 13. Korelacja czas (h) vs. BECH 04 bez filtra - dE*ab (T). 
Źródło: Opracowanie własne

Rys. 14. Korelacja BECH 02 bez filtra - dE*ab (T) 
vs. BECH 04 bez filtra - dE*ab (T). 
Źródło: Opracowanie własne
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zmiennym i określają położenie punktu na płaszczyźnie. Zapre-
zentowano również pas regresji, który wskazuje na przedział 
ufności dla badanych obserwacji. Wykonano korelacje wyników 
i dla większości charakteryzowały się one istotnością. Wybrane 
korelacje wyników badań zostały zaprezentowane na rysunkach 
13 i 14. 

PODSUMOWANIE I WYNIKI KOŃCOWE
Pomimo powszechnego zastosowania opakowań z tworzyw 

sztucznych, których użytkowanie w warunkach środowiska na-
turalnego tworzy potrzebę lepszego poznania wpływu tego śro-
dowiska na zmianę ich aspektów wizualnych (barwa, połysk), 
wspomniana problematyka nie jest obecnie przedmiotem wielu 
opracowań. Do chwili obecnej nie są wdrożone standardy ich 
oceny i pomiaru, czego potwierdzenie stanowi brak norm w tym 
zakresie.

W całym okresie użytkowania opakowania z tworzyw sztucz-
nych powinny odznaczać się nie tylko dobrymi własnościami 
mechanicznymi, chemicznymi, fizycznymi, ale także zachować 
walory estetyczne, często najbardziej pożądane. Dlatego też, za-
równo z poznawczego jak i praktycznego punktu widzenia, istot-
nym zagadnieniem jest umiejętność oceny zmiany barwy opa-
kowaniowych materiałów polimerowych pod wpływem działania 
czynników atmosferycznych.

Badania przedstawiają możliwości oceny zmian barwy w opar-
ciu o nowoczesne narzędzia pomiarowe. Zauważony proces 
zmian barwy w badanych próbkach pod wpływem dość krótkiego 
odziaływania negatywnych czynników zewnętrznych, tempera-
tury i promieniowania, wyraźnie pokazał negatywny wpływ tych 
czynników na materiał. Ze względu na fakt, że proces starzenia 
zachodzi bardzo powoli, zasadne jest wykorzystanie do badania 
jego przebiegu metody przyspieszonego starzenia. Opisane w tej 
pracy badania miały na celu określenie wpływu promieniowania 
UV i temperatury na zmianę takich parametrów jak barwa czy ja-
kość powierzchni materiału opakowaniowego wykonanego z two-
rzyw sztucznych. W przeprowadzonych badaniach do określenia 
wpływu degradacji materiału lub jego składnika posłużono się 
oceną wzrokową, wykorzystano także specjalistyczne urządzenia 
pomiarowe.

Percepcja barwy przez człowieka związana jest z problemami 
ograniczeń wizualnej pamięci barwy, a także z nieprecyzyjnym 
nazewnictwem. Oko ludzkie odbiera miliony wrażeń barwnych, 
jednak nie jest możliwe ich wyrażenie słowami. Dlatego też oce-
na wzrokowa zmian barwy, a nastepnie jej wyrażenie porzez do-
stępne wyrażenia, są nieprecyzyjne. Kolejny problem przy takiej 
ocenie stanowi odmienne wyobrażenie barwy przez osobę od-
bierającą przekaz. Aby precyzyjnie móc oddawać zmianę barwy,  
w pracy zastosowano urządzenia pomiarowe, które umożliwiły jej 
określenie w przestrzeni.

Odbiór koloru przez ludzkie oko jest uzależniony od wielu czyn-
ników, w tym otoczenia badanego obiektu. Dzięki zastosowaniu 
komory świetlnej, w badaniach eliminuje się różnicę zarówno  
w otoczeniu, jak i w oświetleniu, co umożliwia obiektywny opis 
koloru opierający się na absolutnych i niezależnych od obser-
watora wartościach. W szczególności należy zwrócić uwagę, 
iż jasność koloru określa ilość światła odbitego lub przepusz-
czonego przez obiekt w stosunku do ilości światła odbitego 
od białej powierzchni. Tak więc zmiana zastosowanego oświe-
tlenia bez zmiany otoczenia może mieć duże znaczenie w od-
czycie barwy. Ważnym zagadnieniem wymagającym uwagi jest 
metameryzm. Gdy dwie próbki, oświetlone jednym źródłem 
światła wydają się identyczne, natomiast w innym świetle 

ich barwy się różnią, mamy do czynienia właśnie z metame-
ryzmem.

W tab. 4. zestawiono wyniki badania barwy w zakresie dE*ab 
oraz sumę punktów z oceny organoleptycznej.

W poniższej tabeli wyniki, wskazują dE*ab (D65) powyżej 1. 
Składowe barwy użyte w tekście:

l L – jasność (luminancja);
l a – przedstawia udział barwy zielonej lub czerwonej w ana-

lizowanej barwie, przy czym odcienie koloru zielonego mają 
wartość ujemną, a odcienie koloru czerwonego – wartość do-
datnią;

l b – barwa od niebieskiej do żółtej, przy czym odcienie koloru 
niebieskiego mają wartość ujemną, a odcienie koloru żółtego 
– wartość dodatnią.
Różnica barwy dE*ab (D65) dla Bech 03 (N) oraz Bech 04 

(N) wynosiła 1,51–1,52, a uzyskany wynik oceny organoleptycz-
nej nie wskazywał zmian zauważalnych (maks. 12 punktów), co 
można uznać za różnicę niezauważalną ludzkim wzrokiem pomi-
mo dość wysokiego wyniku dE*ab (D65). Dla pozostałych pró-
bek uzyskano dE*ab (D65) w wysokości poniżej 1 (0,26–0,67),  
a w wyniku oceny sensorycznej uzyskano maksymalne ilości 
punktów. Według ogólnie przyjętych zasad wyniki dE*ab po-
niżej 1 uznaje się za akceptowalne, choć w przedstawionym 
przypadku zmiana powyżej 1,50 była niezauważalna. Uzyskany 
wynik oceny organoleptycznej nie wskazywał widocznych zmian 
(12 punktów), co można uznać za różnicę zauważalną wyłącznie 
poprzez badania aparaturą pomiarową, pomimo wyniku dE*ab 
(D65) 1,51-1,52. Rys. 5 dla opakowania BECH 03 i BECH 04 
rys. 8 przedstawiają zmianę dE*ab (D65) po kolejnych cyklach 
naświetlania. Dla BECH 04 widać trend wzrostowy parametru 
dE*ab (D65) w czasie, co oznacza większą zmianę barwy w funk-
cji czasu naświetlania z oddziaływaniem temperaturą i naświe-
tlania z filtrem, gdy dla BECH 03 nie jest on tak jednoznaczny. 
W przypadku odziaływania na temperaturę (rys. 6 dla BENCH 03 
oraz rys. 10) dla BECH 04 również widoczna jest zmiana para-
metru dE*ab (D65) w czasie, jednak jego trend jest zauważalny 
dopiero po przekroczeniu 24h naświetlania. Analizując zmianę 
barwy w tych opakowaniach, uwzględniając składowe wartości 
L*a*b, przedstawione na rys. 7. i 8. BECH 03 oraz 11. I 12. 
BECH 04, widać, iż podstawową zmienną jest a, która rośnie 
w wahaniach b i prawie bez zmian składowej L. Podane wyniki 
wskazują na nieznaczną zmianę jasności próbki (L) przy przesu-
nięciu barwy w kierunku koloru czerwonego (a+) i żółtego (b+). 
Z analizy przedstawionych na rysunkach zmian procentowych 
parametrów barwnych L*a*b wynika, że pomimo dominującej 
zmiany wartości parametru a, procentowo wszystkie składowe 
barwy uległy zmianie.

Uzyskane wyniki potwierdzają wrażliwość pigmentów zawar-
tych w barwnikach na temperaturę oraz promieniowanie UV. Jak 
wskazują pomiary, już kilkunastogodzinne naświetlanie opako-
waniowych materiałów polimerowych może powodować zmiany 
barwy. Jednak percepcja ludzkiego oka jest różna w zakresie 
barwnym, dlatego też zmiany te są spostrzegane organolep-
tycznie. Potwierdza to potrzebę badań opakowań wykonanych 
z tworzyw sztucznych pod tym kątem, ponieważ zmiana barwy 
może prowadzić do nieakceptowalności przez ostatecznego kon-
sumenta wyrobów zapakowanych w opakowania z widocznymi 
zmianami kolorystyki szaty graficznej.

Wykonane badania starzenia opakowań wykazały postępow-
nie zmiany barwy, potwierdzając tym samym, że im dłuższy czas 
ekspozycji na promieniowanie UV, tym większej degradacji barwy 
należy się spodziewać.
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Przedstawione wyniki prezentują proces degradacji, który po-
woduje najczęściej nieodwracalne, zmiany w polimerze, będące 
wynikiem reakcji chemicznych, takich jak: sieciowanie, utlenia-
nie cieplne, cięcie łańcuchów, a nawet destrukcja.

Korelacje wykonane dla wszystkich próbek we wszystkich 
możliwych konfiguracjach wykazały dodatnią zależność dE*ab. 
Uzyskane korelacje na poziome ufności 95% posiadały bar-
dzo wysoki pozytywny współczynnik r, na poziomie od 0,6 do 
0,9. Wskazuje to na bardzo dużą zależność badanych zbiorów 
zmiennych, (jeśli dE*ab jednego zbioru rośnie, dE*ab drugie-
go zbioru również rośnie). Dokonując analizy wyników korelacji, 
stwierdzono, iż staje się ona mniejsza, gdy badany materiał 
jest zbyt chropowaty na poziomie molekularnym, co może po-
wodować rozrzut wyników nawet w tym samym punkcie pomia-
rowym.

Kolory odgrywają bardzo istotną rolę: przyciągają uwagę, 
podwyższają wrażenia estetyczne, zwiększają zapamiętywanie, 
podkreślają kontrast, niosą ze sobą wiele informacji, skojarzeń  
i znaczeń, na podstawie których nabywcy są w stanie wycią-
gnąć wnioski na temat produktów, ich jakości i przeznaczenia 
lub miejsc sprzedaży. Określone wykorzystanie koloru w re-
klamie może wzmagać lub osłabiać siłę tego przekazu, a każ-
da zauważalna zmiana może zmienić odczucia potencjalnego 
nabywcy. Dlatego tak ważne jest zachowanie w akceptowal-
nej formie barwy w opakowaniach, co sprawia, że spełniają 
one swój cel marketingowy, zachęcając do kupna produktu 
nie tylko w chwili wystawienia na półkę, ale przez cały czas 
ekspozycji i użytkowania. Badania w kierunku poznania i ba-
dania zmian tych parametrów stają się więc bardzo ważnym 
kierunkiem działań. 
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Tabela 4. Porównanie wyników badań organoleptycznych i pomiarów barwy dE*ab dla czasu naświetlania 60 h
Źródło: Opracowanie własne

Nazwa 
próbki

Czasy 
starzenia 

(naświetlania) 
próbek

Temp. Naświetlanie Filtr światła 
okiennego

Ocena 
wyglądu

Ocena 
barwy

Ocena 
uszkodzeń 
mechanicz 

nych 
i deformacji

Ocena 
wypłowienia

Suma ocen 
badania 

organole-
ptycznego

Bech 01 (N) 60h (10x6h) TAK TAK NIE 3 3 3 3 12

Bech 01 (T) 60h (10x6h) TAK NIE NIE 3 3 3 3 12

Bech 02 (N) 60h (10x6h) TAK TAK NIE 3 3 3 3 12

Bech 02 (T) 60h (10x6h) TAK NIE NIE 3 3 3 3 12

Bech 03 (N) 60h (10x6h) TAK TAK NIE 3 3 3 3 12

Bech 03 (T) 60h (10x6h) TAK NIE NIE 3 3 3 3 12

Bech 04 (N) 60h (10x6h) TAK TAK NIE 3 3 3 3 12

Bech 04 (T) 60h (10x6h) TAK NIE NIE 3 3 3 3 12

mgr inż. Konrad Nowakowski 
kierownik Zespołu Ekologii Opakowań
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien
Chemicznych Oddział w Warszawie 
mgr Małgorzata Grochocka
mgr Grzegorz Ganczewski 
mgr Krzysztof Wójcik
COBRO – Centrum Badawczo-Rozwojowe Opakowań 

R E K L A M A

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie „Opakowanie”, 2016/08, s. 70-79.
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T
rzydniowe targi obfitowały w prelekcje oraz pokazy przed-
stawicieli przeróżnych gałęzi biznesu wykorzystujących 
i produkujących rozwiązania z zakresu tzw. Przemysłu 
4.0. Na terenie targów napotkać można było stoiska za-

równo producentów drukarek i skanerów 3D, jak też firm pracu-
jących nad rozwijaniem sektorów takich jak: medycyna, motory-
zacja, energetyka czy inżynieria lotnicza, w duchu nowoczesnych 
technologii. 

W czasie trwania targów dystrybutorzy współpracujący ze 
SMARTTECH3D prezentowali możliwości najnowszej wersji opro-
gramowania SMARTTECH3Dmeasure 20. Autorski program 
producenta urządzeń do metrologii optycznej został w tym roku 
rozbudowany o szereg funkcjonalności z zakresu kontroli jakości 
wykonania elementów skanowanych. Temat okazał się wyjątkowo 
atrakcyjny zwłaszcza dla przedstawicieli branży druku 3D, auto-
motive oraz produkcyjnej – tradycyjne metody pomiarowe nie są  
w stanie w precyzyjny sposób badać złożonych geometrii. Z myślą 
o pierwszej z wymienionych gałęzi przemysłu ulepszono również 
moduł teksturowania dostępny w programie, ułatwiając tym sa-
mym późniejszy wielokolorowy druk otrzymywanych modeli. 

Nowością w oprogramowaniu SMARTTECH3Dmeasure 20 jest 
możliwość wykonywania i generowania raportów kontroli jakości 
skanowanych obiektów. Najnowsza wersja SMARTTECH3Dme-
asure 20 pozwala użytkownikowi w prosty sposób dopasować 
wirtualny model badanego przedmiotu do chmury punktów po-
wstałej podczas jego skanowania 3D. Następnie program liczy 
lokalne odchyłki pomiędzy powierzchniami idealnymi i zmierzony-
mi skanerem, prezentując je w formie kolorowych map odchyłek. 

Inne nowości wprowadzone w najnowszej aktualizacji SMART-
TECH3Dmeasure 20 to między innymi: usprawnienie procesów 
składania pojedynczych skanów w pełne obrazy skomplikowa-
nych geometrii, dodanie takich funkcji obróbki siatek trójkątów 

jak decymacja (zmniejszenie ilości trójkątów składających się 
na powierzchnie) czy wygładzanie krawędzi, a także możliwość 
wykonywania pomiarów selektywnie, co pozwala na odwzoro-
wanie jedynie wybranego przez użytkownika fragmentu obiektu 
skanowanego. 

Następne targi TCT Asia już za rok, a reprezentacja SMART-
TECH3D na pewno się na nich pojawi, by dalej zacieśniać więzi  
z przedsiębiorstwami ze wszystkich stron świata i budować swoją 
pozycję pośród czołowych dostawców rozwiązań dla Przemysłu 4.0.

WIĘCEJ O FIRMIE SMARTTECH
SMARTTECH3D to uznany na świecie polski producent ska-

nerów 3D. Firma została założona w 2000 roku. Oferta firmy 
obejmuje pełną gamę profesjonalnych bezdotykowych urządzeń 
pomiarowych do różnych zastosowań oraz oprogramowania do 
kontroli jakości i inżynierii odwrotnej. SMARTTECH realizuje usłu-
gi projektowo-wdrożeniowe zaawansowanych systemów widze-
nia maszynowego oraz usługi pomiarów 3D na całym świecie. 
Do zadowolonych klientów należą m.in. NASA, Boeing, Lufthan-
sa, Orlen, Żandarmeria Wojskowa, KRONES, Główny Urząd Miar 
a także wiele jednostek edukacyjnych.

WIĘCEJ O TCT ASIA:
Targi TCT Asia, organizowane od 2016 r. przez VNU Rapid News 

Co. Ltd., co roku skupiają czołowych przedstawicieli przemysłu 
technologii addytywnych z całego świata. Prezentują się na nich 
firmy oferujące rozwiązania z zakresu nowoczesnych metod pro-
dukcji, a także kontroli jakości wyrobów. Podczas każdej kolejnej 
odsłony można na nich spotkać ponad 200 firm prezentujących 
swoje rozwiązania oraz nie mniej niż 10 000 uczestników.

Skanery 3D firmy Smarttech 
nadal podbijają świat – nowości 
na targach TCT Asia 2020
W ostatnich dniach w Szanghaju odbyły się jedne z największych na świecie targów skupiających producentów rozwiązań z za-
kresu technologii addytywnych – TCT Asia. Wydarzenie pierwotnie miało odbyć się w połowie lutego, jednak, z uwagi na wybuch 
pandemii COVID-19, zostało przełożone i ostatecznie przedstawiciele branży 3D z całego świata zjechali do Szanghaju w dniach 
08.07 – 10.07. Oczywiście, na tak znaczącym wydarzeniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli firmy SMARTTECH3D.

Reprezentacja SMARTTECH3D na stanowisku Boyue Instruments

Zdjęcia chmury punktów (lewe), oteksturowanej siatki 
trójkątów (centralne) oraz w pełni kolorowego modelu 3D 
ryby najeżki (Diodon hystrix) wydrukowanego na urządzeniu 
firmy Stratasys

Źródło: www.skaner3d.pl

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

OD PROTOTYPOWANIA PO PRODUKCJĘ CYFROWĄ
Istnieje dążenie do zmiany terminologii związanej z drukiem 

3D, aby wyjść poza prototypowanie i myśleć w kategoriach więk-
szych wolumenów i wykorzystania w produkcji. Zakłócenie łań-
cucha wartości oznacza szersze myślenie, bardziej w zakresie 
produkcji cyfrowej niż drukowania 3D. Ponadto pomysł cyfrowej 
produkcji części poprzez druk 3D oferuje potencjalnie znacznie 
większy sukces komercyjny.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Globalne ukierunkowanie na zmiany klimatu i globalne ocie-

plenie powoduje, że większy nacisk kładziony jest na zrównowa-
żony rozwój, w oparciu o ideę stworzenia gospodarki o obiegu 
zamkniętym wokół drukowania 3D zamiast liniowej.

Wykorzystując zmiany w projekcie – i usuwając niepotrzebne 
części – wagę wytworzonych części można w niektórych przypad-
kach zmniejszyć o ponad 93%, co oznacza zmniejszenie śladu 
węglowego nawet o 95%.

MATERIAŁY
Wejście kilku firm chemicznych, takich jak BASF na rynek dru-

ku 3D pomaga zwiększyć wykorzystanie nowych innowacyjnych 
materiałów i związków. Obecnie stosowane materiały obejmują 
kompozyty polimerowe na bazie włókna szklanego i diamentu, 
a także proszki z tworzyw sztucznych, włókna z tworzywa sztucz-
nego, fotopolimery, hydrożel, metale, ceramikę i biomateriały.

Na początku 2019 r. Firma T&R Biofab zarejestrowała patent 
na technologię bioprintingu 3D do tworzenia sztucznej skóry.

CYFROWE BLIŹNIAKI
W druku 3D zaawansowana analityka bliźniaków cyfrowych 

umożliwi organizacjom zamknięcie pętli między planem produk-
cji cyfrowej a jego faktycznym wykonaniem.

Na przykład oprogramowanie MindSphere, od Siemensa, 
bada pozyskane dane o procesach produkcyjnych, stanie ma-
szyn, stanach magazynowych w tym surowców do produkcji, 
kosztach energii, dostępności pracowników w celu dostarczenia 
informacji z powrotem do cyfrowego bliźniaka. Łącząc procesy 
pochodzące z wielu strumieni, umożliwia organizacji rozwiązywa-
nie problemów przed i po drukowaniu.

KORZYŚCI PROJEKTOWE
Druk 3D może potencjalnie usunąć wiele ograniczeń tradycyjne-

go procesu produkcyjnego. Uwolnieni od tradycyjnych ograniczeń 
produkcyjnych projektanci będą mogli tworzyć geometrie, które 
lepiej osiągną pożądaną wydajność i spełnią potrzeby klientów.

GE skorzystało z tej swobody, aby przeprojektować dyszę silni-
ka odrzutowego LEAP z 18 oddzielnych komponentów na jedną 
część. Zmniejszyło to wagę produktu i zwiększyło jego wydajność 
dzięki złożonym wewnętrznym ścieżkom.

URZĄDZENIE NAUKI
Proces drukowania 3D otwiera nowe możliwości w innych 

obszarach naukowych. Niedawno został stworzony w USA 3D 
model worka powietrznego naśladującego płuca, w którym funk-
cjonowały drogi oddechowe zdolne do dostarczania tlenu do ota-
czających naczyń krwionośnych. Podejście zastosowane w tym 
projekcie może otworzyć możliwość stworzenia nowego środka 
do bioprintowania ludzkich narządów do przeszczepu.

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY FIRMAMI
Potrzeba lepszego zrozumienia świata automatyki przemysło-

wej i materiałów prowadzi do większej liczby partnerstw pomię-
dzy firmami. Na przykład HP chętnie korzysta z wiedzy specja-
listycznej firmy Siemens w zakresie automatyki przemysłowej  
i specjalizacji BASF w zakresie materiałów do drukowania 3D. 
Ściśle współpracuje również z GKN w tej samej dziedzinie 
materiałowej. Inne przykładowe partnerstwa to np. Stratasys  
z Solvay, BASF z Impossible Objects oraz francuska firma che-
miczna Arkema z Carbon.

APLIKACJE SPECJALISTYCZNE
Azja jest szybko rozwijającym się rynkiem druku 3D, a rządy, 

które mogły wcześniej zainwestować w produkcję maszyn 3D, 
teraz chcą stymulować doradztwo i współtworzenie druku 3D.

Materialize, firma zajmująca się drukiem 3D, pomaga orga-
nizacjom produkcyjnym w Ulsanin w Korei Południowej opraco-
wywać aplikacje poprzez projekty współtworzenia. Niemiecki 
Thyssenkrupp stwierdził, że przemysł druku 3D mógłby wygene-
rować do 2025 r. wartość dodaną w wysokości 100 mld USD dla 
Stowarzyszenia ASEAN.

WIĘCEJ MATERIAŁÓW
Mimo silnego postępu w kierunku większego zastosowania 

druku 3D metalu, producenci materiałów, w tym coraz większa 
liczba firm chemicznych, zaczynają wytwarzać różne nowe prosz-
ki, w tym polimery. To również będzie napędzane przez spodzie-
wany wzrost aplikacji produkcyjnych, a nie prototypowych.

AUTOMATYZACJA I OPROGRAMOWANIE
Gdy organizacje zaczynają integrować druk 3D z opcjami pro-

dukcji, konieczne jest zwiększenie wydajności, co oznacza więk-
szą automatyzację zadań.

Oprogramowanie będzie miało kluczowe znaczenie dla osią-
gnięcia tego, a włączenie symulacji do przepływu pracy drukowa-
nia 3D pomoże w redukcji kosztów materiałów eksploatacyjnych 
i czasu pracy maszyny. Symulacja procesu drukowania 3D może 
ułatwić operatorom produkcji wykrycie potencjalnych błędów 
przed rozpoczęciem budowy konstrukcji.

 
Źródło: www.polskiprzemysl.com.pl

GlobalData określiła najważniejsze trendy technologiczne wpływające na przemysł druku 3D

Kluczowe trendy 
technologiczne w druku 3D
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A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

GOM SCANCOBOT
Wydajne skanowanie i automatyczna inspekcja
GOM ScanCobot to łatwy w obsłudze system, który umożliwia 

rozpoczęcie pracy w świecie automatyzacji. Urządzenie to jest 
połączeniem wysoce precyzyjnego optycznego skanera ATOS  
z robotem oraz automatycznym stołem obrotowym. Sensor ATOS 
w krótkim czasie rejestruje dane 3D z bardzo wysoką dokładno-
ścią, dostarczając łatwe w interpretacji wyniki. GOM ScanCobot 
wykorzystuje robota w celu przeprowadzenia procesu, który za-
zwyczaj wykonywany jest manualnie. W połączeniu z automatycz-
nym stołem obrotowym, robot może kolejno zmieniać pozycje 
sensora w bardzo krótkim czasie. Wydajne skanowanie przyspie-
sza proces kontroli jakości.

ATOS Q
Mały. Wszechstronny. Precyzyjny.
Nowy system pomiarowy ATOS Q to niezawodny i wszechstron-

ny sensor, który doskonale nadaje się do złożonych pomiarów 
i zadań inspekcyjnych. Łączy on zaawansowaną technologię 
ATOS z dużą prędkością akwizycji danych, elastycznością aplika-
cji i bardzo precyzyjnymi wynikami. Dzięki wymiennym obszarom 
pomiarowym, system może być wykorzystywany do digitalizacji 
zarówno części małych, jak i średnich. ATOS Q w połączeniu 
ze statywem i stołem obrotowym GOM ROT 350, obsługiwany 
jest w sposób wpół zautomatyzowany. Sensor może być również 
stosowany w celi pomiarowej ATOS ScanBox 4105, co zapewni 
najbardziej wydajny proces pomiarowy.

Nowe rozwiązania pomiarowe 
firmy GOM

Lenso Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem optycznych systemów pomiarowych firmy GOM w Polsce. Doświadczony i kom-
petentny zespół inżynierów zapewnia dobór odpowiedniego urządzenia do konkretnej aplikacji i zastosowania, przeprowadza 
pełny proces jego instalacji i wdrożenia. Wykwalifikowani pracownicy wykonują również szkolenia z zakresu obsługi systemów 
pomiarowych oraz oprogramowania do analizy wymiarowej. Sensory są z powodzeniem stosowane w działach kontroli jakości, 
rozwoju i produkcji. Coraz większe zastosowanie tworzyw sztucznych w przemyśle niesie ze sobą konieczność spełniania wy-
sokich wymagań jakościowych, dlatego szybkie i precyzyjne pomiary 3D stają się niezbędnym ogniwem w procesie produkcji. 
Wybranymi użytkownikami firmy GOM w Polsce są: Volkswagen, Indesit, Electrolux, Gestamp, Celon Pharma, ABB, 3M, Splast, 
Aplex, Eaton, Hellermann Tyton. 

LENSO Sp. z o.o.
ul. Madalińskiego 3
61-509 Poznań
+48 61 894 78 93
info@lenso.com.pl
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Analiza jakości wydruków 
wybranych drukarek 3D
w technologii FDM
Wojciech Kiński, Krzysztof Nalepa, Wojciech Miąskowski, Paweł Pietkiewicz

W artykule przedstawiono testowy element służący do oceny jakości wydruków modeli przestrzennych. Testom zostały poddane 
wybrane konstrukcje drukarek 3D. Wydrukowane elementy pozwoliły na ocenę jakości pracy drukarek.

TECHNOLOGIA FDM
Technologia FDM (fused deposition modeling) jest jedną  

z najbardziej popularnych technologii wykorzystanych w druku 
3D. Polega ona na wytwarzaniu modelu warstwa po warstwie. 
Materiał będący w formie granulatu lub drutu dostarczany jest 
do głowicy, w której zostaje podgrzany do temperatury topnienia, 
a następnie jest wytłaczany poprzez dyszę głowicy [1].

Na rynku dostępne są różne odmiany maszyn drukujących  
w technologii FDM, od najprostszych modeli budowanych ama-
torsko na zasadach Open Source (projekt Rep-Rap) [3] do urzą-
dzeń profesjonalnych [4].

Jakość druku 3D w dużym stopniu zależy od konstrukcji ma-
szyny, w szczególności od precyzji działania mechanizmów ruchu 
głowicy i tworzonego obiektu oraz sztywności konstrukcji maszyny.

Najczęstsze problemy, z jakimi borykają się użytkownicy druka-
rek 3D, związane są z trudnościami w uzyskaniu prawidłowych, 
rzeczywistych wymiarów wydrukowanego modelu 3D, odwzoro-
waniem skomplikowanych kształtów oraz drukowaniem elemen-
tów modelu przestrzennego w powietrzu bądź pod dużym kątem 
(bez materiału podporowego). Aby możliwa była miarodajna 
ocena jakości druku 3D, opracowano wzorzec zawierający różne 
elementy składowe ujawniające ewentualne błędy odwzorowania 
kształtów i wymiarów.

OPIS WZORCA
Do oceny jakości wydruków posłuży specjalnie zaprojektowany 

trójwymiarowy model, którego celem jest zbadanie trudnych do 
wydrukowania kształtów. Wzorzec powstał na podstawie modeli 

testowych udostępnionych przez producentów drukarek (Maker-
Bot) [2]. Na rys. 2 przedstawiony został model 3D stanowiący 
wzorzec umożliwiający ocenę jakości druku 3D.

Potrzeba opracowania wzorca do oceny jakości druku pojawi-
ła się podczas wytwarzania modeli mikroturbin wiatrowych do 
badań w tunelu aerodynamicznym. Pojawiające się na wydruko-
wanych elementach niedoskonałości skłoniły autorów do poszu-
kiwania metod oceny jakości druku 3D.

Celem wzorca jest sprawdzenie następujących właściwości 
wydruków:
l powierzchni modelu – duża powierzchnia modelu ma na celu 

sprawdzenie przyczepności modelu do platformy roboczej,
l cienkich ścianek – model zawiera cienkie bryły i odstępy mię-

dzy nimi z zakresu od 0,2 mm do 1 mm,
l nawisów – drukując pochylone ściany bez użycia materiału 

podporowego, model narażony jest na działanie grawitacji, co 
skutkuje tym, że powstają nawisy,

l otworów – dzięki temu w łatwy sposób możemy zobaczyć, czy 
osie urządzenia są odpowiednio skalibrowane (w przeciwnym 
razie zamiast okręgów powstaną elipsy). Otwory w pionowej 
osi modelu są narażone na wpływ grawitacji,

l mostów – są to elementy, które drukowane są bez użycia ma-
teriału podporowego; wpływ grawitacji w dużym stopniu uwi-
dacznia się przy tej operacji,

l elementów kulistych – często zdarza się, że modele posiadają 
wklęsłe bądź wypukłe elementy; nie zawsze otrzymywane są 
one w pożądany sposób,

l wieży – kolejnym bardzo istotnym parametrem jest retrakcja, 

Rys. 1. Drukarki 3D wykorzystujące technologię FDM: 
wg. projektu Open Source Re Open Source RepRap 
– model Mendel (z lewej) [3] oraz profesjonalna drukarka 
Dimension 1200es [4] (z prawej)

Rys. 2. Model 3D przeznaczony do testu drukarek 3D: 
1 – powierzchnia modelu, 2 – cienkie ścianki, 3 – nawisy, 
4 – otwory, 5 – mosty, 6 – elementy kuliste, 7 – wieże
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Rys. 3. Drukarki użyte w badaniach: model Prusa i3 
(po lewej) oraz Robo 3D (po prawej) [5, 6]

Rys. 4. Wzorzec wydrukowany drukarką: a) Open Source, 
model Prusa i3, b) Robo 3D

Tabela 1. Zestawienie i ocena modeli testowych

Lp. Urządzenie Defekty Ocena metrologiczna
Ocena 

subiektywna 
(0–10)

1 Prusa i3

Efekt „pajęczyny” ocena wizualna 4

Średnice otworów pomiar suwmiarką elektroniczną, błąd: –0,3 mm 7

Drukowanie nawiasów ocena wizualna (widoczne defekty przy kącie 60o) 7

Mosty ocena wizualna 7

Cienkie ścianki i szczeliny pomiar szczelinomierzem 4

Odwzorowanie nieregularnych kształtów ocena wizualna 8

2 Robo 3D

Efekt „pajęczyny” ocena wizualna 7

Średnice otworów pomiar suwmiarką elektroniczną, błąd: –0,15 mm 9

Drukowanie nawisów ocena wizualna (widoczne niewielkie defekty przy kącie 60o) 9

Mosty ocena wizualna 9

Cienkie ścianki i szczeliny pomiar szczelinomierzem 7

Odwzorowanie nieregularnych kształtów ocena wizualna 9

Tabela 2. Przykładowe defekty wydruków wraz z rozwiązaniami

Lp. Nazwa defektu Rozwiązanie

1 Wiszące mosty

a) użycie wentylatora chłodzącego wydruk

b) zwiększenie prędkości budowy mostów

c) zmniejszenie przepływu materiału

2 Słaba przyczepność modelu do platformy

a) zastosowanie podgrzewanego stołu roboczego

b) zwiększenie grubości pierwszej warstwy modelu

c) zwiększenie przepływu filamentu dla pierwszej warstwy modelu

d) zmniejszenie prędkości druku pierwszej warstwy

3 Słabe odwzorowanie szczegółów modelu

a) zmniejszenie prędkości wydruku

b) użycie wentylatora chłodzącego wydruk

c) zmniejszenie grubości warstwy

d) zastosowanie dyszy o mniejszej średnicy

4 Słaba adhezja pomiędzy kolejnymi 
warstwami modelu

a) zwiększenie temperatury głowicy

b) zmniejszenie prędkości druku

c) zwiększenie przepływu filamentu

5 Słabe odwzorowanie pochyłych ścian modelu

a) zmniejszenie prędkości wydruku

b) użycie wentylatora chłodzącego wydruk

c) zmniejszenie przepływu materiału podczas

drukowania pochyłych ścian

d) generowanie materiału podporowego t
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odpowiadająca za „zasysanie” wytłaczanego materiału w mo-
mencie, gdy następuje wolny przejazd głowicy drukującej; zbyt 
niska retrakcja powoduje powstawanie efektu „pajęczyny”,  
z kolei zbyt duża – ubytki w ściankach modelu.

OPIS UŻYTYCH URZĄDZEŃ
Do przeprowadzenia badań porównawczych jakości druku 3D 

zostały użyte dwa urządzenia: popularny Rep-Rap oraz marko-
wa drukarka. Na rys. 3 pokazano urządzenia użyte w testach 
porównawczych oceny jakości wydruków. Pierwszym z nich było 
urządzenie Rep-Rap Prusa i3, drugim było urządzenie Robo 3D.

Wzorzec został wydrukowany na obu urządzeniach z wykorzy-
staniem tych samych parametrów wydruku. Materiał, z którego 
zostały wydrukowane modele to PLA (polilaktyd). Średnica dyszy 
w głowicach drukujących to 0,4mm.

Na rys. 4a, b przedstawiono zdjęcia wydrukowanych wzorców. 
Wydrukowany na urządzeniu Prusa i3 model wzorcowy zawiera 
liczne niedoskonałości – od niepożądanych nitek materiału, po-
przez błędne odtworzenie kształtów (szczególnie otworów) po 
odkształcenia elementów pionowych i poziomych.

Ocena jakości wydruku prowadzona była poprzez oględziny 
wzrokowe oraz pomiary z użyciem sprzętu metrologicznego.  
W tabl. 2 przedstawiono zestawienie ocenianych parametrów 
dla obu drukarek.

PODSUMOWANIE
Ze względu na coraz powszechniejsze stosowanie technik 

szybkiego prototypowania w wykorzystaniem druku 3D uza-
sadnione jest korzystanie z miarodajnych metod oceny jakości 

druku. Przedstawiony w tym artykule model wzorcowy może być 
użyty do tego celu, ale pozwala on również na dostosowanie pa-
rametrów drukowania do poszczególnych typów maszyn.

Wiele defektów ukazanych na wzorcach można wyeliminować 
poprzez odpowiedni dobór parametrów wydruku dla danego urzą-
dzenia.

LITERATURA
[1] W. Kiński: Projekt i budowa drukarki 3D, Praca inżynierska, 
WNT UWM w Olsztynie, 2015.
[2] http://www.makerbot.com [dostępne na dzień 27.03.2016 r.].
[3] http://reprap.org/wiki/RepRap/pl [dostępne na dzień 
27.03.2016 r.].
[4] http://www.cimetrixsolutions.com/products/3d-printers/desi-
gn-series/dimension-1200es [dostępne na dzień 27.03.2016 r.]
[5] http://reprap.org/wiki/Prusa_i3 [dostępne na dzień 
27.03.2016 r.].
[6] http://robo3d.com/ [dostępne na dzień 27.03.2016 r.].
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Druk 3D. Wielka przyszłość. Do czego może służyć?

Nauka. Prowadząc naukę projektowania 3D, możesz zapew-
nić sobie i dzieciom możliwość materializacji zaprojektowanych 
przedmiotów. Przemiana wirtualnego zamysłu na rzeczywistość 
materialną pozwala najlepiej ocenić wartość swoich projektów i to  
w kilkanaście minut. Planowanie w danej formie współpracujących 
elementów daje możliwość finalnej weryfikaci tego, co stworzyłeś, 
poprzez złożenie wszystkich wykonanych elementów wydrukowa-
nych na drukarce 3D. Np. model silnika. Świetnie się bawiąc, 
możesz korygować błędy, dodawać ulepszenia, zmieniać formy.

Prototypy. W ostatnich latach, wraz z rozwojem technologii 
informatycznych, nastąpił niesamowicie szybki rozwój oprogra-
mowania i techniki Cadowskiej. W obecnych czasach właściwie 
znakomita większość projektów odbywa się z wykorzystaniem 
oprogramowania CAD/CAM. W przebiegu opracowywania inży-
nierskiego sporym dylematem jest wykonywanie detali prototy-
pów. Zwłaszcza gdy niezbędne staje się spasowanie projektów 
i nanoszenie wielu retuszy. Klasyczne wykonanie rzemieślnicze 
może nam zastąpić, w kilka minut, wydruk 3D.

Wykorzystując drukarki 3D, można urzeczywistnić projektowa-
ny model, zweryfikować połączenia funkcjonalne i złożeniowe de-
tali oraz przedstawić innym projekt w rzeczywistej formie. Model 
3D jest namacalny i łatwiejszy w interpretacji technicznej. Dzięki 
drukowi 3D można łatwo, szybko i niewielkim kosztem, przepro-

Drukowanie 3D daje możliwość wykonania nietuzinkowych przedmiotów designerskich oraz użytkowych. Może być alternatywą 
dla zwyczajnych, klasycznych metod produkcji produktów, które często są ograniczeniem pomysłów. Druk 3D daje możliwości 
tworzenia nietuzinkowych i indywidualnych produktów oraz odtwarzania zdewastowanych, nieosiągalnych lub historycznych 
dzieł w niesamowicie dokładnej formie. Możesz mieć w domu to, co przed chwilą widziałeś w sklepie, czy muzeum.

wadzić konsultację i koordynację do ostatecznego elementu. Do 
ostatecznej wersji wykonawczej.

Mała produkcja. Jeżeli konstruujesz prototypy lub niewielkie 
serie produktów, chcesz często modyfikować produkt albo wy-
konujesz konkretne, pojedyncze zamówienie, druk 3D jest dla 
Ciebie. W przypadku wykonywania elementu z zastosowaniem 
typowych technik wtryskowych, unikniesz nakładów na przygoto-
wanie formy wtryskowej. Opłacalność w przypadku wykorzystania 
drukarek 3D, w dużym stopniu wzrasta.

Technologia druku 3D FFF pozwala na wykorzystywanie róż-
nych tworzyw do druku o konkretnych wymaganiach, tj. wytrzy-
małość, sztywność, twardość, elastyczność. Niewielki koszt 
produkcji i eksploatacji drukarek 3D wróży wysoką popularność 
technologii druku 3D w tej dziedzinie.

Architektura. Druk 3D wspomaga również architektów, dając 
im możliwość planowania i wykonywania makiet architektonicz-
nych i projektów rozwiązań. Dzięki temu mogą zaprezentować  
w makietach swoje pomysły w szerszym aspekcie. Takie makiety 
cechuje nietuzinkowy wygląd oraz wysoka dokładność odwzorowa-
nia. Dzięki tej metodzie projekcji możesz wkomponować w swoje 
dzieło miniaturki innych budowli.

Źródło: laptoprepaircenter.pl

I N F O R M A C J A   P R A S O W A 
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R E K L A M A

Sklep internetowy ułatwi zapoznanie się z ofertą i zakup od-
powiedniego filamentu z linii materiałów termoplastycznych 
oferowanych przez Grupę Azoty pod marką Tarfuse®. W ofer-
cie znajdują się filamenty podstawowe (masowe), techniczne 
i specjalne, oparte o takie materiały jak PLA, ABS i poliamid 
PA6, występujące w różnych gatunkach i charakteryzujące się 
różnymi właściwościami (np. z domieszką włókna węglowe-
go). Materiały są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej. 
Wszystkie filamenty oferowane przez Grupę Azoty są w 100% 
produktami polskimi.

Pierwszą, testową transakcję w sklepie internetowym przepro-
wadził dr Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty. 

– Sprzedaż w internecie w dobie rozwoju Gospodarki 4.0 
to dla producentów nie wybór, ale konieczność. Oferta deta-
liczna Grupy Azoty jest wprawdzie ograniczona, ale odchodząc 
od prostych produktów bazowych w stronę zaawansowanych  
i wysokomarżowych, rozwijamy się również w tym kierunku. Mi-
grację klientów do internetu z pewnością przyspieszy obecna 
pandemia koronawirusa. Właśnie na rzecz walki z pandemią,  
a konkretnie dla Zachodniej Grupy Medycznej zdecydowałem 
się przekazać zakupione filamenty. Jestem pod wrażeniem 
działalności tej grupy ludzi dobrej woli, którzy – m.in. wyko-
rzystując drukarki 3D i własne umiejętności – na bieżąco pro-
dukują środki ochrony osobistej dla medyków, m.in. przyłbice 

oraz maski, a nawet skonstruowali śluzę dezynfekującą dla 
ratowników medycznych – mówi prezes dr Wojciech Wardacki, 
który dla Zachodniej Grupy Medycznej zakupił 20 kilogramów 
filamentów – ilość wystarczającą do wydrukowania około 600 
adapterów do różnego rodzaju masek.

Oprócz materiałów do druku 3D, w ofercie sklepu są lub wkrót-
ce będą dostępne inne produkty i usługi wchodzące w skład 
segmentu nowych technologii rozwijanych przez Grupę Azoty: 
Tohumus, czyli kwasy humusowe oraz próżniowe powlekanie 
metalami i niemetalami - technologia fizycznego osadzania  
z fazy gazowej PVD połączona z technologią plazmową oraz CVD.  
W sklepie można również nabyć nawozy specjalistyczne i hob-
bystyczne. Planowane jest dalsze rozszerzanie asortymentu.

Sklep internetowy jest dostępny pod adresem: 
www.sklep.grupaazoty.com.

Źródło: www.grupaazoty.com

Grupa Azoty uruchomiła sklep internetowy

Produkowane przez Grupę Azoty filamenty do drukarek 3D można już kupować w jej sklepie internetowym. Pierwszym klientem 
sklepu został prezes Grupy Azoty dr Wojciech Wardacki, który zakupione filamenty postanowił przeznaczyć jako darowiznę na 
rzecz inicjatywy Zachodnia Grupa Medyczna.
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S
ystem Pipejet składa się z elektroniki sterowanej 
mikroprocesorowo generującej impulsy, urządzenia 
wykonawczego montowanego w obiegu wody chłodzą-
cej. W systemach zamkniętych wymagany jest dodat-

kowy filtr.

ZALETY SYSTEMÓW BAUER
Dzięki zastosowaniu naszego urządzenia zapewniamy ochro-

nę układu chłodzenia przed kamieniem kotłowym, korozją oraz 
biologią, ale również oczyszczenie układu (rury, zbiorniki, kanały 
chłodzące form) z już powstałych wcześniej osadów. Doprowa-
dzamy znów do 100% skuteczności chłodzenia.

Aby ocenić okres amortyzacji urządzenia Bauer, należałoby 
sprawdzić, ile w cyklu rocznym występuje u Państwa problemów 
związanych z wodą chłodzącą i stosowaniem chemii:
l awarie termostatów i zaworów wynikające z osadów w insta-

lacji – Bauer wyeliminuje te awarie. Postoje produkcji, serwis 
uszkodzonych urządzeń, konieczność roboczogodzin pracowni-
ków do usunięcia problemów  to koszty;

l chemia konieczna do ciągłego stosowania – Bauer eliminuje cał-
kowicie stosowanie chemii. Eliminacja kosztów zakupu chemii;

l stosując chemię konieczna jest często wymiana całego zładu 
wody z chemią na nową wodę. Bauer eliminuje konieczność 
wymiany wody. Oszczędność wymiany wody;

l stosowanie chemii nie eliminuje całkowicie powstawania osa-
dów obniżających skuteczność chłodzenia – wydłużenie cza-
su cyklu, niestabilność, wahania produkcji i jakości wyrobów, 
zwiększenie odpadów produkcyjnych i wybraków. Urządzenie 
Bauer oczyszcza układ z już powstałych osadów, pozwala na 
odzyskanie wcześniejszej 100% skuteczności chłodzenia, sta-
bilizuje proces produkcji i redukuje braki;

l osady w kanałach chłodzących wymuszają obniżenie tempera-
tury wody chłodzącej i zwiększenie przepływów (wzrost kosz-
tów energii). Urządzenie Bauer oczyszczając układ chłodzenia, 
pozwala uniknąć (zredukować) koszty energii.

ZASADA BEZCHEMICZNEGO UZDATNNIANIA WODY
Sterowana mikroprocesorowo elektronika generuje impulsy  

o zmiennej częstotliwości i zmiennej amplitudzie zgodnie ze 
specjalnym matematycznym algorytmem. W urządzeniu uzdat-
niającym (cewce) wbudowanym w system wodny, wystarczają-
co silne, pulsujące pole elektromagnetyczne jest generowane 
przez przepływający prąd impulsowy. Energia magnetyczna je-
dynie zmienia strukturę kryształów mineralnych przepływającej 
wody, które następnie nie przywierają już do rury, armatury 
wodnej i wymienników ciepła.

Istniejące osady są rozpuszczane i wypłukiwane w wyniku 
uzdatniania wody i przy pomocy siły płynącej wody. W systemach 

zamkniętych (obiegi chłodniczy i grzewczy) rozpuszczone minera-
ły są usuwane z wody za pomocą dodatkowego filtra.

Obszary zastosowania: budynki mieszkalne, zakłady przemy-
słowe, hotele, gastronomia, kuchnie komercyjne, browary, prze-
mysł spożywczy, budynki publiczne, szkoły, szpitale itp.

MONTAŻ
Instalacja w układach zamkniętych (chłodzących lub grzew-

czych).
W systemach zamkniętych, urządzenie do uzdatniania wody 

firmy Bauer Watertechnology jest instalowane albo bezpo-
średnio w rurze głównej (optymalne uzdatnianie 100%), albo 
równolegle do rury głównej jako „bypass” (częściowe uzdat-
nianie w przypadku rur o dużych wymiarach). W przypadku 
instalacji poziomej, przewód obejściowy musi być zawsze 
montowany poprzecznie do rury głównej – nie wyżej ani niżej. 
Montaż przyłączy o promieniu gięcia 45 stopni, jak również za-
stosowanie zaworów regulacyjnych, gwarantuje wystarczający 
przepływ wody w instalacjach obejściowych. Realizacja obiegu 
na zbiorniku wody jest również doskonałym, funkcjonalnym 
rozwiązaniem. W systemach zamkniętych wymagany jest za-
wsze oddzielny filtr.

Bezchemiczne uzdatnianie 
wody chłodzącej
Firma Bauer Watertechnology specjalizuje się w systemach bezchemicznego uzdatniania wody procesowej. Urządzenia Bauer 
skutecznie zabezpieczają przed powstawaniem kamienia kotłowego, korozji i rozwoju biologii w systemach chłodzenia.

VGT Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków
tel. 12 281 34 87
info@vgt.com.pl, www.vgt.com.pl

Sterownik urządzenia Bauer

Bauer Pipejet PJ-100F
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Z
e względu na światową epidemię COVID-19 oraz wzrost 
liczby i sposobów rozprzestrzeniania się infekcji, niezależ-
nie od tego, czy są to infekcje nabyte w szpitalach, czy 
innych miejscach pobytu, widoczny jest wzrost oczekiwa-

nia na innowacje produktowe dla obecnych i nowych użytkowników, 
których zadaniem będzie poprawa jakości i bezpieczeństwa życia.

W sektorze medycznym produkty z włóknin polipropylenowych 
są wykorzystywane do tworzenia barier fizycznych dla cząstek lub 
mikroorganizmów (np. barier między pacjentem a personelem 
medycznym, między pacjentami, urządzeniami a otaczającym śro-
dowiskiem). Na podstawie szacunków w Polsce do zakażeń szpi-
talnych dochodzi w 7,5% przypadków wszystkich hospitalizacji.  
W liczbach bezwzględnych należy przyjąć, że liczba zakażonych wy-
nosi ponad 500 tys. osób rocznie. Na największe ryzyko zakażeń 
narażeni są pacjenci hospitalizowani w oddziałach intensywnej 
opieki medycznej, poddani procedurom diagnostycznym, inwazyj-
nym formom leczenia, osoby z centralnym wkłuciem, dializowane, 
cewnikowane, pacjenci ze skrajnych grup wiekowych, tj. powyżej 
65 roku życia, poniżej 1 roku życia, pacjenci obciążeni przewlekły-
mi schorzeniami (np. cukrzycą, niewydolnością układu krążenia 
lub układu oddechowego, chorobą nowotworową), chorzy z poważ-
nymi zaburzeniami odporności (naturalnymi lub jatrogennymi, np. 
leczeni immunosupresyjnie) oraz po urazach wielonarządowych 
lub rozległych oparzeniach. Według raportu „Monitorowanie zaka-
żeń szpitalnych” najczęściej zakażenia szpitalne wywołują różne 
szczepy gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus) (35,3%), 
a ponadto: Pseudomonas aeruginosa (11,5%), Acinetobacter 
baumannii (8,6%), Klebsiella pneumoniae ESBL+ (5,8%) oraz 
szczepy Escherichia coli (5%). Szczególnie niebezpieczne są za-
każenia metycylinoopornymi szczepami (MRSA), które stanowiły 
ponad 30% wszystkich wyhodowanych bakterii.

Firma PANAMEDICA Maciej Michalik pod koniec 2018 roku 
rozpoczęła realizację projektu nr POIR.01.01.01-00-1262/17 
„Efektywne wprowadzanie nanocząstek ZnO do polipropyle-

Przeciwbakteryjne włókniny 
polipropylenowe zawierające 
nanocząstki cynku do wyrobów 
medycznych
Sylwia Gorzoch, Agnieszka Z. Wilczewska, Maciej Michalik

Włókniny polipropylenowe są stosowane do produkcji wyborów medycznych oraz produktów higienicznych. Zachowują zdolność 
do tworzenia barier ochronnych, co wynika ze struktury samej włókniny. Szacuje się, że rynek wykorzystania włóknin będzie 
stale wzrastał, z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na materiały ochronne, w tym jednorazową odzież i inne środki ochrony 
indywidualnej dla personelu medycznego oraz pacjentów. Stosowanie włóknin w wyrobach medycznych i higienicznych wynika 
z niskiego kosztu jednostkowego produktu, a także jego całkowitego wykorzystania. Charakterystyka konstrukcji i właściwo-
ści związana jest z ich końcowym zastosowaniem oraz potrzebą osiągnięcia pożądanej funkcjonalności, tj. bariery, absorpcji, 
wytrzymałości oraz faktu, że wszelkie dodatki chemiczne muszą być biokompatybilne, gdy wchodzą w kontakt pośredni lub 
bezpośredni z ludzkim ciałem.

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

nu w celu otrzymania antybakteryjnych włókninowych wyrobów 
medycznych” w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Roz-
wój w działaniu Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałaniu Ba-
dania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przed-
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siębiorstwa. Projekt zakłada opracowanie  wyrobu medycznego 
z włókniny polipropylenowej z dodatkiem aktywnym w postaci 
nanocząstek ZnO. Włóknina ma mieć zastosowanie do produkcji 
podkładów jednorazowych, bielizny szpitalnej, zestawów poście-
lowych, fartuchów, maseczek. 

Istotę projektu stanowi równomierne zdyspergowanie, czyli roz-
prowadzenie niezagregowanych nanocząstek związków cynku. 

W wyniku realizacji prac badawczych opracowano metodę 
otrzymywania matrycy polipropylenowej zawierającej nanocząstki 
ZnO metodą ekstruzji. Produkt o założonej zawartości związków 
cynku posłużył do wyprodukowania włókniny polipropylenowej. 
Opracowana technologia z aktywnym dodatkiem, po zakończe-
niu badań przemysłowych i prac rozwojowych, będzie wykorzysty-
wana w produkcji między innymi zestawów pościeli jednorazowej 
oraz fartuchów jednorazowych wprowadzanych na rynek jako wy-
roby medyczne.

Badania nad wzbogaconą nanocząstkami włókniną o właści-
wościach przeciwbakteryjnych nie dotyczyły tylko opracowania 
samego procesu technologicznego. Uzyskana matryca oraz 
włóknina zostały poddane szczegółowym badaniom fizykoche-
micznym oraz biologicznym. Za pomocą metod mikroskopowych 
(mikroskop optyczny, skaningowy mikroskop elektronowy SEM, 
transmisyjny mikroskop elektronowy TEM badano morfologię 
włókniny oraz matrycy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
zmiany wynikające z zastosowanych dodatków, ich ilości, składu 
oraz zmian parametrów technologicznych. Metodą skaningowej 
kalorymetrii różnicowej DSC oraz termograwimetrii TG badano 

wpływ dodatku na trwałość termiczną oraz krystaliczność zmo-
dyfikowanego polipropylenu. Ważnym zagadnieniem był wpływ 
nanocząstek na właściwości barierowe i mechaniczne włókniny. 

PANAMEDICA Maciej Michalik
Józefa Ignacego Kraszewskiego 18/7, 15-025 Białystok
tel. 536-995-075
sklep@panamedica.com.pl

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

Zawartość cynku w uzyskanych produktach oznaczono za 
pomocą spektrometru absorpcji atomowej ASA pracującego  
w technice płomieniowej. Odrębnym zagadnieniem były bada-
nia biologiczne, które prowadzono w dwóch kierunkach oceny 
właściwości biobójczych włókniny oraz oceny biozgodności i czy-
stości mikrobiologicznej włókniny warunkującej jej przydatność 
do produkcji wyrobów medycznych. Uzyskane wyniki potwierdziły 
otrzymanie trwałej i stabilnej włókniny, charakteryzującej się do-
brymi właściwościami przeciwbakteryjnymi.   

W dalszych pracach nad Projektem zweryfikowana zostanie 
poprawność założeń technologicznych dotyczących procesu 
otrzymywania nanocząstek tlenku cynku w procesie wytłaczania 
polipropylenu. Sprawdzone zostaną czynniki warunkujące zmia-
nę postaci nanocząstek przy powtarzających się próbach. Jest to 
kluczowe zagadnienie z punktu widzenia wprowadzenia produktu 
do procesu produkcyjnego, w którym warunkiem koniecznym jest 
powtarzalność właściwości otrzymanego materiału. Pozytywny 
wynik prowadzonych prac pozwoli przejść do działań przygoto-
wawczych, etap przedwdrożeniowy, a następnie wdrożenie pro-
duktów do produkcji. 
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S
ystemy instalacji grzewczych wykonane z tworzyw 
sztucznych ze względu na swoje liczne zalety już od 
dawna stały się alternatywą dla instalacji wykony-
wanych z tradycyjnych materiałów takich jak: stal  

i miedź. Producenci systemów instalacyjnych do ogrzewania  
i ciepłej wody użytkowej na przestrzeni lat udoskonalają produ-
kowane wyroby, dążąc do stworzenia rur, których właściwości 
mechaniczne będą zbliżone do systemów wykonanych ze sta-
li lub miedzi. Obecnie w instalacjach sanitarnych, wykonanych  
z tworzyw sztucznych są najczęściej stosowane systemy rur 
wielowarstwowych, które zastępują dotychczas stosowane rury 
wykonane z jednorodnych polimerów. Rury wielowarstwowe zbu-
dowane są z warstw polimeru zewnętrznej i wewnętrznej oraz 
warstwy wzmacniającej, najczęściej folii aluminiowej lub włókna 
szklanego. Obecność dodatkowej warstwy o zupełnie innych, 
właściwościach mechanicznych zmienia cechy materiałowe całe-
go systemu rur w porównaniu do instalacji, którego bazą jest jed-
norodny polimer. Dane materiałowe stosowane w obliczeniach 
długości ramion kompensatorów kształtowych zamieszczone  

w katalogach i poradnikach producentów często podawane są 
dla tworzywa, które jest bazą danego systemu bez uwzględnia-
nia jakże istotnej warstwy wzmacniającej. Mają one zastosowa-
nie zarówno dla systemów jednorodnych, jak i wielowarstwowych 
rur wykonywanych z tego samego polimeru bazowego. W pra-
cy [9] opisano badania właściwości mechaniczne najczęściej 
stosowanych rur jednorodnych, takich jak: PVC-C, PP-R i PE-X. 
Przeprowadzone badania i obliczenia wykazały różnice w śred-
nich wartościach modułów Younga uzyskanych podczas badań 
i podawanych przez producentów w katalogach i poradnikach 
projektantów. Wartości modułu Younga – E oraz stałej materia-
łowej – K podawane w katalogach dla temperatury 23oC, przyj-
mowane do obliczeń długości ramion kompensatorów, różnią 
się od otrzymanych z badań trzema różnymi metodami: zginanie 
trójpunktowe na stanowisku własnej konstrukcji i maszynie wy-
trzymałościowej Instron oraz podczas prób wytrzymałościowych 
na rozciąganie na tejże maszynie. Wykazano, że przyjmowane 
do obliczeń dane materiałowe dla temperatury 23oC, znacząco 
różnią się od wyników otrzymanych w temperaturze pracy insta-

Badania własności 
materiałowych 
rur wielowarstwowych

Badania własności materiałowych rur wielowarstwowych wykonanych z tworzyw 
sztucznych stosowanych w instalacjach grzewczych

Systemy instalacji grzewczych wykonanych z tworzyw sztucznych ze względu na swoje liczne zalety już od dawna stały się al-
ternatywą dla instalacji wykonywanych z tradycyjnych materiałów takich jak: stal i miedź. Producenci systemów instalacyjnych 
do ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na przestrzeni lat udoskonalają produkowane wyroby, dążąc do stworzenia rur, których 
właściwości mechaniczne będą zbliżone do systemów metalowych. Obecnie najczęściej stosowane w instalacjach sanitarnych, 
wykonanych z tworzyw sztucznych są systemy rur wielowarstwowych, które zastępują dotychczas stosowane z jednorodnych 
polimerów. Rury wielowarstwowe zbudowane są z warstw polimeru zewnętrznej i wewnętrznej oraz warstwy wzmacniającej, 
najczęściej folii aluminiowej lub włókna szklanego znajdującej się pomiędzy nimi. Obecność dodatkowej warstwy o zupełnie 
innych właściwościach mechanicznych zmienia cechy materiałowe całego systemu rur, którego bazą jest ten sam jednorodny 
polimer. Dane materiałowe stosowane w obliczeniach długości ramion kompensatorów kształtowych, zawarte w katalogach 
i poradnikach producentów często podawane są dla tworzywa, które jest podstawą danego systemu bez uwzględniania jakże 
istotnej warstwy wzmacniającej. 
Rury wielowarstwowe posiadają znacznie mniejszy współczynnik wydłużenia liniowego – α, w porównaniu do rur wykona-
nych z jednorodnego tworzywa. Znacząco różnią się również i inne właściwości mechaniczne takie, jak moduł Younga, czy 
granica plastyczności. Ponadto warstwy aluminium są barierą dla tlenu przenikającego przez ścianki rur do zładu. Mimo że 
rury wielowarstwowe wykazują mniejsze wydłużenia liniowe pod wpływem zmian temperatury, nie zwalnia to projektantów 
i wykonawców instalacji ze stosowania kompensacji wydłużeń liniowych, mając na uwadze ich długotrwałą i bezawaryjną 
pracę. Producenci systemów wielowarstwowych, podobnie jak w przypadku rur jednorodnych, dane materiałowe zawierają 
w stałej – K, dla całego zakresu temperaturowego. Zdarza się również, że stała materiałowa K o tej samej wartości jest 
zalecana w obliczeniach długości ramion kompensatorów rur wykonanych zarówno z jednorodnego polimeru, jak i wielowar-
stwowych, których bazą jest ten sam polimer. 
Przeprowadzono badania weryfikujące dane przyjmowane do obliczeń długości ramion kompensatorów kształtowych  
w wielowarstwowych systemach instalacyjnych. Wykonane badania miały na celu określić wartości modułów Younga oraz 
wytrzymałość na rozrywanie rur wielowarstwowych w porównaniu do danych zawartych w katalogach i poradnikach dla 
projektantów.

Henryk G. Sabiniak, Adam Rubnikowicz
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lacji – 60oC. Wiadomo, że nawet niewielka zmiana temperatury 
pracy instalacji powoduje zmianę modułu Younga i innych właści-
wości mechanicznych tworzywa sztucznego [14, 15]. Poradniki 
projektantów zalecają stosowanie do obliczeń długości ramion 
kompensatorów zależność: 

           (1)

            (2)

gdzie: Lk – długość ramienia kompensatora [mm]; K – stała 
materiałowa; Δl – przyrost długości rurociągu między podpora-
mi stałymi [mm]; Dz – średnica zewnętrzna rurociągu w [mm];  
E – moduł Younga w [MPa]; σdop – dopuszczalne naprężenia roz-
ciągające.

Długości ramion kompensatorów obliczane ze wzoru zalecane-
go w poradnikach (1) z zastosowaniem stałej wartości – K jest 
obarczone błędem i powoduje ich przewymiarowanie w stosunku 
do obliczeń wykonanych według zależności (3) z zastosowaniem 
rzeczywistych danych materiałowych [9].

             (3)

Wzór (3) został zaproponowany w pracach [2, 8, 9, 12]. Dane 
materiałowe wstawiane do tego wzoru są w temperaturze pracy 
instalacji.

Rury wielowarstwowe posiadają znacznie mniejszy współ-
czynnik wydłużenia liniowego – α, w porównaniu do rur wyko-
nanych z jednorodnego tworzywa. Znacząco różnią się również 
inne właściwości mechaniczne takie, jak moduł Younga, czy 
granica plastyczności. Dodatkowo warstwy aluminium stają 
się barierą dla tlenu przenikającego przez ścianki rur do zładu. 
Zdarza się, że w poradnikach dla projektantów można znaleźć 
zalecenia o nieuwzględnianiu zjawiska kompensacji niektórych 
systemów rur ze względu na mały współczynnik wydłużenia li-
niowego [4]. Jest to informacja zaskakująca. Należy pamiętać, 
że wydłużenie liniowe Δl prostych odcinków rurociągów jest za-
leżne oprócz współczynnika wydłużenia liniowego α, także od 
długości rury podlegającej kompensacji oraz różnicy tempera-
tur montażu i pracy instalacji. Mimo że rury wielowarstwowe 
wykazują mniejsze wydłużenia liniowe pod wpływem zmian tem-
peratury, nie zwalnia to projektantów i wykonawców ze stoso-
wania kompensacji, mając na uwadze długotrwałą i bezawaryj-
ną pracę instalacji grzewczych.

Poradniki projektanta do obliczeń długości ramion kompen-
satorów systemów wielowarstwowych zalecają takie same war-
tości stałej materiałowej K – jak w przypadku systemów jedno-

rodnych. Przykładem są tu rury z polipropylenu [1, 4], gdzie dla 
jednorodnych, jak i z warstwą włókna szklanego lub aluminium, 
podawana jest taka sama wartość stałej materiałowej K i współ-
czynnika wydłużeń liniowych α. Stosowanie w obliczeniach jednej 
wartości stałej K dla różnych rodzajów rur oraz całego zakresu 
temperaturowego pracy powoduje powstawanie błędów, czego  
w najlepszym przypadku może być przewymiarowanie długości 
ramion kompensatorów, a najgorszym zniszczenie instalacji [8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].

BADANIA EKSPERYMENTALNE
Rury wielowarstwowe charakteryzują się zupełnie innymi wła-

ściwościami mechanicznymi niż jednorodne, wykonane z „czy-
stych” polimerów. Dane materiałowe podawane w katalogach 
producentów zwykle odnoszą się do materiału, który jest bazą 
danego systemu, czyli tworzywa sztucznego. Badania przepro-
wadzono dla trzech systemów rur wielowarstwowych, najczęściej 
stosowanych w instalacjach ogrzewczych i ciepłej wody użytko-
wej. Dane katalogowe badanych rur zamieszczono w tabeli 1 
[4, 5].

Rury i kształtki trójwarstwowe oznaczane jako PP-R Vesbo  
Faser są wykonywane z kopolimeru statystycznego polipropylenu 
z 20% udziałem włókna szklanego ułożonego centralnie w ścian-
ce rury. Są one stosowane głównie w instalacjach wody ciepłej 
i zimnej.

Rury V-CENTRO Stable OXY są także wielowarstwowe, wykona-
ne z polipropylenu PP-R typ 3, stabilizowane centralnie położoną 
warstwą aluminiową o grubości 0,12 mm, co zmniejsza współ-
czynnik wydłużalności liniowej i zapewnia nieprzenikanie tlenu  
z powietrza do czynnika grzewczego.

Wielowarstwowa rura PERT/Al/PERT składa się z 5 warstw. 
Warstwę zewnętrzną oraz wewnętrzną stanowi polietylen o pod-
wyższonej wytrzymałości temperaturowej (PE-RT). Między tymi 
warstwami znajduje się folia aluminiowa o grubości 0,3 mm. 
Dwie kolejne warstwy to klej, łączący tworzywo PE-RT z alumi-
nium.

Przeprowadzono badania weryfikujące dane przyjmowane 
do obliczeń długości ramion kompensatorów kształtowych 
wykonanych z rur wielowarstwowych. Pomiary były kontynu-
acją planu badawczego przedstawionego w pracy [9]. Ba-
dania przeprowadzono na dwóch stanowiskach: specjalnie 
zbudowanym do tego celu (opisano w pracy [9]) i maszynie 
wytrzymałościowej Instron 3384. Pomiary wykonano w dwóch 
stałych temperaturach 23±0,5oC i 60±0,5oC przy wilgotności 
względnej φ ≈ 40%.

Badanie wytrzymałości na zginanie
Próbki do badań przygotowywano jako odcinki o skończonej 

długości, wycinane z fabrycznie nowych rur, zamiast normatyw-

Tabela 1. Charakterystyka badanych systemów instalacyjnych

PP-R Vesbo Faser PP-R Vesbo Stable OXY Vesbo PERT/Al/PERT

K 15 15 30

E [MPa] 900 900 2950*

Dz [mm] 32 32 32

Dw [mm] 21,2 21,2 26

α [mm/mK] 0,04 0,03 0,025

Re [MPa] 25 25 brak danych

* Brak danych producenta. Wartość modułu Younga zaczerpnięta z identycznego systemu rur firmy Kan-therm [3]
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nych „belek” według normy [6]. Zdecydowano się na taki ro-
dzaj próbek, uznając, że wyniki badań będą bardziej dokładne 
przy określaniu rzeczywistych właściwości mechanicznych oraz  
w celach porównawczych systemów jednorodnych i wielowar-
stwowych, których bazą jest ten sam polimer [9]. Podczas badań 
na zginanie, próbki obciążano, stopniowo odczytując jednocześ- 
nie siłę P i strzałkę ugięcia fg. Punkty pomiarowe znajdowały się 
w obszarze odkształcenia sprężystego badanych próbek. Na 
podstawie uzyskanych wyników z pomiarów metodą trójpunkto-
wego zginania na stanowisku własnej konstrukcji oraz na maszy-
nie wytrzymałościowej Instron 3384 moduły Younga obliczano 
ze wzoru:

             (4)

gdzie: E – moduł Younga [MPa]; fg – strzałka ugięcia próbki 
[mm]; P – obciążenie powodujące ugięcie próbki [N]; Lp – dłu-
gość próbki między podporami [mm]; Dz – średnica zewnętrzna 
próbki [mm]; Dw – średnica wewnętrzna próbki [mm].

Na stanowisku własnej konstrukcji wykonano 6 pomiarów trój-
punktowego zginania dla każdego badanego systemu rur w tem-
peraturze 23±0,5oC i po 4 pomiary w temperaturze 60±0,5oC. 
Dodatkowo przeprowadzono po 2 pomiary trójpunktowego zgi-
nania na maszynie wytrzymałościowej Instron dla każdego ro-
dzaju próbek w temperaturze 23±0,5oC. Przykładowy wykres zgi-
nania przeprowadzony na maszynie wytrzymałościowej Instron 

przedstawia rysunek 1. Prędkość zginania była stała i wynosiła  
10 mm/min. Na stanowisku własnej konstrukcji badano próbki  
o odległości podpór Lp = 605 mm, a na maszynie wytrzymało-
ściowej o odległości podpór Lp = 425 mm [9]. 

Wyniki badań oraz obliczenia średnich wartości modułu Youn-
ga E i stałych materiałowych – K otrzymane z pomiarów wytrzy-
małościowych na zginanie rur wielowarstwowych zamieszczono 
w tabeli 2.

Badanie wytrzymałości na rozrywanie
Przeprowadzono również badania wytrzymałościowe na rozry-

wanie fabrycznie nowych rur wielowarstwowych, na maszynie wy-
trzymałościowej Instron 3384. Próbki rur pochodziły z tej samej 
serii produkcyjnej co rury wykorzystane podczas badań wytrzyma-
łości na zginanie. Próby na rozrywanie przeprowadzono zgodnie  
z wytycznymi zawartymi w normie [7]. Jedynym odstępstwem było 
zastosowanie rzeczywistych odcinków rur zamiast sugerowanych 
w normie [7] próbek w kształcie „wiosełek”. Celem badań na 
rozrywanie było określenie granicy plastyczności rur, która jest 
niezbędna przy określaniu dopuszczalnych naprężeń występują-
cych w przekroju rury podczas pracy kompensatora kształtowego 
oraz obliczeń modułów Younga.

               (5)

Δσr – przyrost naprężenia rozciągającego [MPa]; Δεf – przyrost 
wydłużenia względnego.

Badania wytrzymałości na rozciąganie przeprowadzono dla 
zakresu odkształcenia względnego 0,0005 ≤ εf ≤ 0,0025. Mia-

Wydłużenie przy zginaniu (mm)
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Rys. 1. Wykres trójpunktowego zginania badanych próbek 
rur, rejestrowany na monitorze maszyny wytrzymałościowej

Tabela 2. Wyniki badań modułów Younga rur wielowarstwo-
wych metodą zginania w temperaturach 23oC i 60oC

PP-R Faser PP-R Stable PERT/Al/PERT

Eśr1 [MPa] (23oC) 1621 2111 4997

K1 (23oC) 20,1 23 39,1

Sa1 [MPa] (23oC) 15 24 205

Eśr2 [MPa] (23oC) 1690 2074 4565

K2 (23oC) 20,5 22,8 37,3

Sa2 [MPa] (23oC) 8 65 98

Eśr3 [MPa] (60oC) 831 1336 3365

K3 (60oC) 20 20 30

Sa3 [MPa] (60oC) 47 38 32

Eśr1 – średnia wartość modułu Younga, badana na stanowisku własnej konstrukcji w t = 23oC [MPa],
K1 – stała materiałowa, obliczana ze wzoru (2), na stanowisku własnej konstrukcji w t = 23oC [MPa],
Eśr2 – średnia wartość modułu Younga, podczas zginania na maszynie Instron w t = 23oC [MPa],
K2 – stała materiałowa, obliczana ze wzoru (2), podczas zginania na Instronie w t = 23oC [MPa],
Eśr3 – średnia wartość modułu Younga, badana na stanowisku własnej konstrukcji w t = 60oC [MPa],
K3 – stała materiałowa, obliczana ze wzoru (2), na stanowisku własnej konstrukcji w t = 60oC [MPa],
Sa1 – odchylenie standardowe pomiarów na stanowisku własnej konstrukcji w t = 23oC [MPa],
Sa2 – odchylenie standardowe pomiarów zginania na maszynie wytrzymałościowej w t = 23oC [MPa],
Sa3 – odchylenie standardowe pomiarów na stanowisku własnej konstrukcji w t = 60oC [MPa].
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Rys. 2. Zdjęcie próbki PERT/Al/PERT przygotowanej 
do badań oraz wykres próby rozrywania rejestrowany 
na monitorze zrywarki
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ło to zapewnić otrzymanie pomiarów w zakresie liniowo sprę-
żystym pomocnych przy określaniu modułów Younga. Badania 
prowadzono w temperaturze t = 23±0,5oC i wilgotności względ-
nej  ≈ 40%. Prędkość badania, czyli rozciągania, była stała  
i wynosiła 20 mm/min [7]. Próbki o długości Lp = 680 mm 
montowano w specjalnie zaprojektowanych i wykonanych 
uchwytach [8]. Próbkę oraz przykładowy wykres rozrywania 
przedstawia rys. 2. Wyniki badań wytrzymałości na rozrywanie 
rur zamieszczono w tab. 3.

Otrzymane wyniki z prób na rozrywanie porównano z danymi 
zawartymi w katalogach producentów oraz po przeliczeniu z mo-
dułami Younga otrzymanymi z badań na zginanie.

OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ
Badania rur przeprowadzone trzema różnymi metodami  

w temperaturze 23oC: zginanie na stanowisku własnej konstruk-
cji, na maszynie wytrzymałościowej Instron – zginanie i rozrywa-
nie, umożliwiły obliczenie i porównanie średnich wartości modu-
łów Younga E i stałej materiałowej K.

Porównanie wyników z tabel 1 i 2 pokazuje duże rozbieżności 
w wartościach modułów Younga E oraz stałych materiałowych K 
otrzymanych podczas badań z danymi zawartymi w katalogach 
producentów. Rury wykonane z PP-R z warstwami włókna szkla-
nego (Faser), PP-R i z aluminium (Stable) oraz PERT/Al/PERT 
w badaniach na zginanie na stanowisku własnej konstrukcji  
w temperaturze 23oC wykazują różnicę średniej wartości modułu 
Younga na poziomie odpowiednio 80%, 134% i 69% względem 
danych katalogowych. 

Różnice w średnich wartościach modułów Younga otrzymanych 
podczas badań na zginanie; na stanowisku własnej konstruk-
cji i maszynie wytrzymałościowej Instron w temperaturze 23oC 
są niewielkie dla rur PP-R Faser i Stable. Większa rozbieżność 
średnich modułów Younga występuje w przypadku rur PERT/Al/
PERT. Powodem mogą być specyficzne właściwości tego syste-

mu rur. Są one elastyczne, ale po odkształceniu nie sprężynują, 
związane jest to z warstwą wzmacniającą z aluminium. Porówna-
nie wyników z obu metod pomiarowych wykazuje błąd względny 
4,2% dla próbek PP-R Faser, 1,7% dla PP-R Stable oraz 8,6% dla 
PERT/Al/PERT w stosunku do wyników otrzymanych na stanowi-
sku własnej konstrukcji.

Zauważyć można także istotne różnice w wartościach modu-
łów Younga E pomierzonych w temperaturze 60oC oraz obliczo-
nych na ich podstawie stałych materiałowych K dla wszystkich 
badanych rur wielowarstwowych podczas zginania. Wartości 
średnich modułów Younga w temperaturze 60oC zbliżają się do 
danych zamieszczonych w katalogach producentów dla tempera-
tury 23oC. Rozbieżność wyników z badań w temperaturze 60oC 
wynosi dla rur odpowiednio: 7,6% dla PP-R Faser, 48% dla PP-R 
Stable i 14% dla PERT/Al/PERT w stosunku do danych z porad-
ników w temperaturze 23oC.

Porównanie tabel 1 i 3 pokazuje różnice wartości średnie-
go modułu Younga otrzymanego podczas badań na rozrywanie  
w odniesieniu do danych zawartych w katalogach producentów  
w temperaturze 23oC. Średni moduł Younga rur wielowar-
stwowych PP-R Faser, PP-R Stable i PERT/Al/PERT otrzymany 
podczas rozrywania wykazuje błąd względny na poziomie od-
powiednio 109,5%, 111% oraz 22,5%  w stosunku do danych  
z katalogów.

Z badań na stanowisku własnej konstrukcji otrzymano naj-
większe wartości modułów Younga spośród wszystkich metod 
pomiarowych dla rur PP-R Stable i PERT/Al/PERT oraz najmniej-
sze dla PP-R Faser. Odwrotną tendencję można zaobserwować 
analizując wyniki prób z rozrywania. Największą wartość śred-
niego modułu Younga można zaobserwować dla próbek rur wy-
konanych z PP-R Faser, natomiast najmniejszą dla PP-R Stable 
i PERT/Al/PERT.

Otrzymane wyniki badań z rozrywania odniesione do wartości 
otrzymanych ze zginania na maszynie wytrzymałościowej wyka-

Tabela 3. Wyniki badań wytrzymałości na rozrywanie badanych systemów instalacyjnych

PP-R Faser PP-R Stable PERT/Al/PERT

Próbki 1 2 średnia 1 2 średnia 1 2 średnia

Rmax [MPa] 24,86 22,50 23,68 24,17 24,16 24,16 20,21 22,49 21,35

Fmax [N] 11218 10154 10686 10906 10901 10903 5523 6148 5835

Er [MPa] 1861 1911 1886 1856 1948 1902 3613 3750 3613

Sa4 - - 35 - - 65 - - 137

K4 - - 21,7 - - 21,8 - - 33,2

εmax [%] 9,99 9,43 9,71 10,85 10,47 10,66 12,60 13,37 12,98

Rmax – naprężenia rozciągające przy maximum siły [MPa]; Fmax – maksimum siły [N]; Er – moduł Younga wyznaczony podczas rozrywania próbek, obliczany ze wzoru (5) [MPa]; 
Sa4 – odchylenie standardowe pomiarów podczas badań rozciągania na Instronie w t = 23ºC [MPa]; K4 – stała materiałowa, obliczana dla wartości średniej modułu Younga wg wzoru (2), 
wyznaczona podczas rozciągania próbek; εmax – odkształcenie względne przy maksimum siły [%]

Tabela 4. Porównanie obliczeń długości ramion kompensatorów kształtowych i strzałek ugięcia badanych systemów 
instalacyjnych

Rodzaj rur
E [MPa] K f [mm] σdop. [MPa]

Lk1 [mm] Lk2 [mm]
d p d p d p d p

PP-R Faser 831 900 20 15 72,3 64,2 6,2 12,0 680 721

PP-R Stable 1336 900 20 15 72,3 64,2 10,0 12,0 680 721

PERT/Al/PERT 3365 2950 30 30 32,1 16,1 11,2 9,8 680 962

d – wyniki doświadczalne z badań w temp. 60ºC; p – poradnik; σdop. – naprężenia dopuszczalne obliczone na podstawie danych materiałowych wzór (2); 
Lk1 – długości ramion kompensatorów obliczane ze wzoru (3) i danych z doświadczalnych; Lk2 – długości ramion kompensatorów obliczane ze wzoru (1) i danych z poradników. t
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zują błędy względne modułu Younga dla rur PP-R Faser, PP-R 
Stable i PERT/Al/PERT odpowiednio: 11,6%, 8,3% i 20,8%. 
Porównując średnie wartości modułu Younga z testów na rozry-
wanie z wartościami otrzymanymi z badań wytrzymałościowych 
na zginanie na własnym stanowisku, daje się zauważyć rozbież-
ność: 16,3% dla PP-R Faser, 9,9% dla PP-R Stable i 27,7% dla 
PERT/Al/PERT.

Otrzymane z pomiarów średnie wartości modułu Younga  
w temperaturze 23oC dla wszystkich badanych systemów wie-
lowarstwowych różnią się znacznie od wartości podawanych  
w katalogach i poradnikach producentów bez względu na zasto-
sowaną metodę badawczą. 

Wartości średnich modułów Younga otrzymane z badań w tem-
peraturze 60oC przyjęto do obliczeń długości ramion kompen-
satorów i porównano z danymi zamieszczonymi w poradnikach 
projektantów. Porównanie wyników obliczeń zawiera tabela 4.

Zamieszczone wyniki w tabeli 4 wykazują, że stosowanie  
danych z poradników i wzoru (1) – Lk2, daje większe długości 
ramion kompensatorów niż stosowanie wzoru (3) i danych do-
świadczalnych – Lk1.

Naprężenia dopuszczalne dla danych zamieszczonych  
w poradnikach są 1,9-krotnie większe dla rur PP-R Faser oraz 
1,2-krotnie dla PP-R Stable od uzyskanych z badań.  Natomiast 
dla systemu PERT/Al/PERT naprężenia są niewiele większe od 
podanych w poradnikach. Należy zauważyć, że dla systemów 
instalacyjnych PP-R Faser i Stable w obliczeniach doświadczal-
nych przyjęto większą wartość stałej materiałowej (K=20) niż 
sugerowana przez poradniki (K=15). Poradniki [1,4] sugerują, 
aby przyjmować taką samą wartość stałej materiałowej K=15, 
zarówno dla systemu wykonanego z jednorodnego polimeru 
PP-R oraz dla systemów wielowarstwowych PP-R Faser i Stable, 
pomimo różnic we właściwościach mechanicznych badanych 
systemów rur. Porównanie obliczeń zamieszczonych w tabeli 4 
wskazuje, że przyjęcie danych materiałowych oraz wybór właści-
wej formuły obliczeniowej (wzory (1) czy (3)) ma duże znaczenie 
dla poprawnego zaprojektowania długości ramion kompensato-
rów kształtowych.

WNIOSKI
Z przeprowadzonych badań i obliczeń można sformułować na-

stępujące wnioski:
1. Poradniki i katalogi dla projektantów systemów rur wielowar-

stwowych nie zawierają dokładnych danych materiałowych 
potrzebnych przy obliczaniu długości ramion kompensato-
rów. Wartości modułów Younga podawane w katalogach dla 
systemów wielowarstwowych odnoszą się do polimeru, który 
jest bazą danego systemu, pomijana jest obecność warstwy 
wzmacniającej.

2. Wartości średnie modułów Younga, otrzymane podczas ba-
dań w temperaturze 23oC, różnią się w zależności od zastoso-
wanej metody.

3. Moduły Younga zamieszczone w poradnikach odnoszą się do 
temperatury 23oC i wyraźnie różnią się od danych w tempera-
turze 60oC. A wiadomym jest, że nawet niewielka zmiana tem-
peratury pracy instalacji powoduje istotną zmianę właściwości 
mechanicznych tworzywa sztucznego. 

4. Przyjmowanie do obliczeń stałej wartości K we wzorze (1) dla 
całego zakresu temperaturowego pracy instalacji jest obarczo-
ne błędem i wpływa na trwałość kompensatorów kształtowych. 

5. Stosowanie wzoru (1) do obliczeń długości ramienia kompen-
satora powoduje jego przewymiarowanie, nie jest więc opty-
malne.

6. Stosowanie wzoru (3) z danymi podawanymi w poradnikach 
i katalogach producentów może być niebezpieczne z punktu 
widzenia trwałości kompensatora kształtowego. Korzystając  
ze wzoru (3), należy wprowadzać dane wyznaczone doświad-
czalnie.
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Redakcja: Niedawno zaprezentowaliście Państwo nową blen-
dę HDPE, poszerzając portfolio produktów. Jaki cel przyświecał 
opracowaniu nowego tworzywa?

Andrzej Szepeta: Nasz dział handlowy na bieżąco bada rynek 
i weryfikuje potrzeby klientów. Od pewnego czasu mieliśmy co-
raz więcej zapytań dotyczących właśnie HDPE, ze względu na 
dużą liczbę krajowych inwestycji w energetyce oraz gospodarce 
ściekami. Jako osoba odpowiedzialna za produkcję mam pewną 
strefę komfortu z zamówieniami zaplanowanymi sporo do przo-
du, więc zawsze brakowało tego impulsu do poszerzenia oferty 
o kolejne tworzywo. Tym razem zdecydowaliśmy się z działem 
rozwoju przystąpić do działania i z tego co słyszę, efekty cieszą 
już pierwszych klientów.

R.: Rozumiem, że skoro pojawiło się zapotrzebowanie, to ma-
teriał jest dedykowany pod konkretne potrzeby klienta?

A.S.: PIPEFIN HD46 – bo taką nazwę handlową ma nowe two-
rzywo – jest opracowany z myślą o konkretnej grupie odbiorców, 
czyli przede wszystkim przedsiębiorstw, które potrzebują HDPE 
do ekstruzji rur. Część klientów zna nasze produkty PP, więc 
zwrócili się do nas z pytaniem o pokrewny materiał z grupy polio-
lefin. Od początku zaznaczali, że kluczowa – poza parametrami 
technicznymi oczywiście – będzie powtarzalność granulatu. Znali 
inne nasze produkty, więc poprzeczka była zawieszona wysoko. 
Inna sprawa, że ten rynek jest bardzo chłonny, więc istotne są 
też moce produkcyjne i możliwość dostaw dużych, powtarzal-
nych partii surowca. Natomiast materiał nadaje się również do 
innych zastosowań, jest w dwóch odcieniach – czarnym i szarym, 
wszystko zależy od wymaganych przez odbiorców parametrów.

R.: W ostatnich miesiącach jesteście aktywni, jeśli chodzi  
o prezentację nowych tworzyw. Czy planujecie nadal poszerzać 
swoje portfolio o nowe materiały?

A.S.: W tym roku świętujemy 20-lecie działalności, więc samo to 
świadczy o wypracowanym know-how, które pozwala nam się wciąż 
rozwijać. Nie tylko w sensie nowych inwestycji, ale też produktów. 
Ja sam jestem w firmie praktycznie od naszej pierwszej linii do recy-
klingu, a stabilny zespół w dziale produkcji jest niezbędny do tego, 
aby sprawnie wdrażać innowacje. Mamy zarówno technologię, jak  
i wiedzę, więc z tego korzystamy. Nasz dział rozwoju cały czas pra-
cuje nad nowymi tworzywami, które będziemy sukcesywnie doda-
wać do oferty. Inna sprawa to praktyka, która pozwala nam wypra-
cowywać indywidualne rozwiązanie dla klientów.

R.: Właśnie, czy klient może oczekiwać wsparcia technicznego 
z Waszej strony?

A.S.: Oczywiście, w przypadku ekstruzji np. rur jest to wręcz 
niezbędne. Wymiana doświadczeń i poznanie oczekiwań klienta 
pomaga nam opracować właściwą mieszankę. Recyklaty potra-
fią się „wdzięcznie” procesować, dlatego staramy się podpowia-

dać dobre rozwiązania, ale też tworzyć receptury dostosowane 
do potrzeb. Mamy duże doświadczenie, ponieważ dostarczamy 
regranulat dla największych producentów pasków bandowych  
z PP w Europie. Podobnie jak w przypadku rur proces ekstruzji jest 
dość wrażliwy na niskiej jakości surowiec, więc doskonale zdaje-
my sobie sprawę, że tworzywo musi być naprawdę dobrej jakości.

R.: Czy technologia ma tu kluczowe znaczenie, czy może jed-
nak wspomniane przez Pana doświadczenie pracowników pro-
dukcji?

A.S.: Oba elementy są bardzo ważne, ale w przypadku two-
rzywa do wytłaczania nie można iść na ustępstwa w czasie 
produkcji. Cały proces musi być stale monitorowany, a wsad 
surowcowy najwyższej jakości. Do tego cała linia produkcyjna, 
jej konstrukcja, dodatkowe oprzyrządowanie – to wszystko ma 
wpływ na finalny efekt. Nasz park maszynowy to efekt wielu lat 
doświadczeń. Dziś pracujemy na czterech liniach, które są skro-
jone pod nasze potrzeby. Natomiast branża się zmienia, rosną 
wymagania klientów, więc cały czas planujemy i realizujemy ko-
lejne inwestycje, aby nadążać także za technologią.

R.: No właśnie, czy ostatnie decyzje Rady Europejskiej związa-
ne z plastic tax, mocno odmienią branżę? Jaki będą miały wpływ 
na recykling?

A.S.: Przede wszystkim klienci szukają stabilnych partnerów, 
którzy będą przewidywalni i solidni w przypadku tworzyw wtór-
nych. Zdają sobie sprawę, że przed obligatoryjnym używaniem 
recyklatów nie ma ucieczki, a wymagane do użycia ilości będą 
tylko rosnąć. Duże przedsiębiorstwa już dziś szukają nie tylko 
produktu, ale też firmy, która będzie w stanie spełnić określone 
standardy. Pojawia się zdecydowanie więcej pytań o szczegóły 
odnośnie procesu produkcji, wsadu materiałowego, czy kontrolę 
jakości. To są rzeczy, o które dbamy praktycznie od początku na-
szej działalności, ale niestety nie wszędzie tak jest. Ale też nie 
zawsze te pytania padały, a teraz to się zdecydowanie zmienia.

R.: Producentów recyklatów czekają zatem duże wyzwania?
A.S.: Odpowiem tak – w każdej branży droga na skróty jest 

tymczasowym rozwiązaniem. Nie da się utrzymać, czy też w ogó-
le podnosić jakości jakiegokolwiek produktu, tkwiąc w miejscu. 
Weźmy choćby przykład laboratorium. Inwestujemy w nie, kupując 
sprzęt wysokiej klasy. Dzięki temu zwiększamy częstotliwość ba-
dań i mamy lepszą kontrolę nad tworzywem. Jeśli ktoś nie odrobił 
w ten sposób lekcji, to tak, teraz czeka go duże wyzwanie.

R.: Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów.

ML Sp. z oo.
ul. Berylowa 7, 82-310 Gronowo Górne, tel./fax 55 235 09 85
www.mlpolyolefins.pl

Recyklaty potrafią się 
„wdzięcznie” procesować
Rozmowa z dyrektorem produkcji ML Polyolefins Andrzejem Szepetą.

recykling – wywiad A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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Z
e względu na kryzys paliw kopalnych oraz problemy zwią-
zane z zagospodarowaniem odpadów, naukowcy oraz 
odpowiadające za ten problem władze stoją przed wy-
zwaniem związanym z zagadnieniem dotyczącym odna-

wialnych źródeł energii. Są to między innymi: biomasa, energia 
wody, geotermalna, wiatru, słońca oraz jądrowa. Mogą one tylko 
częściowo zastąpić paliwa kopalniane. Zostaje jeszcze problem 
zagospodarowania odpadów, które z roku na rok rosną. Według 
danych GUS [2] w 2016 r. w Polsce zebrano ponad 11,6 mln ton 
odpadów komunalnych, to o 7,3% więcej niż w 2015r. Na jed-
nego mieszkańca średnio przypada 303 kg odpadów. Najwięcej 
zebrano w województwach: dolnośląskie – 361 kg, zachodnio-
pomorskie oraz śląskie – 355 kg, lubuskie – 346 kg, natomiast 
najmniej w województwach świętokrzyskim – 184 kg, lubelskim 
– 196 kg, podkarpackim – 210kg. Można oszacować, że śred-
nia zawartość odpadów w zmieszanym strumieniu komunalnym 
waha się w granicy od 16,7% w centrum miasta oraz do ok. 12% 
w zabudowie jednorodzinnej [3]. Głównym zadaniem przed ja-
kim stoi infrastruktura komunalna, jest przemyślane wykorzysta-
nie zasobów odpadowych pochodzących z tworzyw sztucznych. 
Istnieje wiele artykułów skupiających się w głównej mierze na 
pirolizie biomasy. Natomiast zagadnienie pirolizy zmieszanych 
odpadów z tworzyw sztucznych jest w Polsce praktycznie niepo-
ruszone, ze względu na stopień skomplikowania procesu. Mało 
kto podejmuje się próby jego opisania bądź podjęcia dalszych 
czynności badawczych. Ministerstwo ochrony środowiska przez 
wydawanie odpowiednich dokumentacji prawnych próbuje zwal-
czyć ten problem. Podstawowym założeniem Dyrektywy [1] jest 
stworzenie przepisów prawnych promujących ideę recyklingu, 
dążąc do ograniczenia wytwarzania odpadów i wykorzystywania 
ich jako zasób surowców oraz materiałów. W poniższym arty-
kule skupiono się na porównaniu dwóch paliw alternatywnych 
otrzymanych podczas procesu pirolizy. Piroliza to proces za-
chodzący w środowisku beztlenowym termotechniczny rozkład 
materii organicznej, który może być stosowany jako alternatywa 

lub uzupełnienie procesu spalania. W zależności od szybkości 
nagrzewania wsadu, temperatury pracy reaktora oraz czasu 
przebywania w nim par możliwe jest ukierunkowanie procesu na 
otrzymywanie jednego z trzech preferowanych produktów: kar-
bonizatu, oleju bądź gazu. Stosowanie umiarkowanego reżimu 
temperaturowego (300–500oC) umożliwia produkcję głównie ole-
ju pirolitycznego, podczas gdy w wysokich temperaturach (500–
900oC) preferowane jest wytwarzanie gazu [5, 6]. Naukowcy któ-
rzy podejmują to wyzwanie stają przed wieloma niewiadomymi. 
Głównymi zmiennymi procesu są temperatura oraz zastosowany 
rodzaj odpadu. Do pirolizy głównie stosowane są osuszone two-
rzywa sztuczne z grup PS, PP, PE. W artykule przedstawiono do-
kładny opis przebiegu pirolizy dla dwóch rodzajów odpadów, tj. 
tworzywa sztuczne z grupy PE oraz odpady mieszane. 

OPIS PRZEBIEGU PROCESU PIROLIZY – METODYKA BADAŃ
Do doświadczeń wybrano jeden szeroko wykorzystywany po-

limer – PE (polietylen) oraz mieszaninę, różnych grup polimero-
wych (HD-PE, LD-PE, PP, PET, papier, aluminium, resztki żywno-
ści). Surowce poddano pirolizie niskociśnieniowej z chłodzeniem 
bezpośrednim w przedstawionym na rys. 2 układzie.

Główny element instalacji stanowi reaktor zbudowany z nastę-
pujących elementów:
l komory wsadowej o pojemności 20 l izolowanej termicznie;
l z palnika LPG o mocy grzewczej 12 kW;
l układu schładzania par (chłodnica wodna z odprowadzeniem 

gotowych produktów gazowych i olejowych);
l szafki sterującej.

Przygotowanie wsadu
Do badań przygotowano dwa zestawy odpadów. Pierwszy od-

pad stanowił wyłącznie tworzywa z grupy 02 (HD-PE), a w dru-
gim wykorzystano odpady zmieszane, ze wszystkich dostępnych 
obecnie na rynku (HD-PE, LD-PE, PP, PS, PET, papier, aluminium 
itp.). Na rysunku 1 przedstawiono zdjęcia odpadów użytych do 
pirolizy.

Analiza porównawcza 
wybranych tworzyw sztucznych 
– badania wstępne

Analiza porównawcza produktów procesu pirolizy niskotemperaturowej 
wybranych tworzyw sztucznych w reaktorze niskociśnieniowym

Mirosław Tyliszczak, Anna Lesnau

W artykule zaprezentowano analizę porównawczą, wybranych produktów, powstałych w wyniku procesu pirolizy niskotempera-
turowej dla wybranych odpadów z  tworzyw sztucznych. Analizę wykonano dla dwóch różnych grup odpadów. Pierwsza  dotyczy-
ła odpadów HD-PE z grupy 2, natomiast druga stanowiła odpady zmieszane, tj. PP, PS, HD-PE, LD-PE oraz opakowania wielo-
materiałowe. Do wytworzenia badanych próbek wykorzystano reaktor niskociśnieniowy z bezpośrednim układem chłodzenia par 
węglowodorowych własnego projektu. Przedstawiona w artykule analiza, wykazała przydatność produktów takich jak gaz czy 
olej, powstałych w wyniku pirolizy niskotemperaturowej oraz możliwość wykorzystania tej metody do utylizacji tych odpadów  
w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

t
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Opis procesu
Po uprzednim przygotowaniu wsadu przystąpiono do dalsze-

go etapu procesu. Odpady zostały umieszczone w reaktorze  
i szczelnie zamknięte. Uruchomiono palnik oraz układ sterowania 
i automatyki. W pierwszej fazie następuje podgrzanie reaktora 
do uzyskania temperatury 120oC par węglowodorowych. Następ-
nie para węglowodorowa kierowana jest do układu chłodzenia. 
W przeprowadzonych badaniach zastosowano chłodnicę wodną, 
gdzie para schładzana jest bezpośrednio w wodzie samej chłod-
nicy. Pod wpływem różnicy gęstości frakcja olejowa powstała  
w wyniku procesu pirolizy gromadzi się na powierzchni lustra 
wody, gdzie nadmiar trafia do przelewu, a dalej do osobnego 
zbiornika oleju. Układ chłodzenia par i gazu jest dodatkowo chło-
dzony w celu utrzymania stałej temperatury. Gazy i pary węglo-
wodorowe muszą pokonać ciśnienie wyższe od atmosferycznego 
ze względu na wysokość słupa wody w chłodnicy.

W procesie pirolizy tworzyw sztucznych powstaje pewna ilość 
mieszaniny gazów palnych, która jest spalana w pochodni gazo-
wej samej chłodnicy.

Zakończenie procesu 
Zakończenie procesu reakcji pirolizy sygnalizowane jest bra-

kiem widocznego płomienia na pochodni zamontowanej w ukła-

dzie chłodzenia oraz temperatury 360oC par węglowodorowych  
w górnej części reaktora.

Otrzymane próbki 
W wyniku przeprowadzonego procesu otrzymano dwie różne 

próbki paliw alternatywnych. Oba procesy przebiegły w tych sa-
mych warunkach, tj. temperaturze par węglowodorowych 120–
360oC, czasu procesu około 4 godzin, waga wsadu 1kg. 

Na rysunku 3. przedstawiono próbkę A i B. Ze względu na 
zanieczyszczenie stałe w próbce B, należało wykonać proces fil-
tracji, do którego wykorzystano laboratoryjną bibułę. Zanieczysz-
czenie próbki B, było spowodowane rozkładem termicznym pod 
wpływem wysokiej temperatury odpadów wielomateriałowych. 
Cząsteczki były niesione z reaktora do układu chłodzenia wraz  
z parą węglowodorową. Na rysunku 4 przedstawiono próbkę B 
po oddzieleniu zanieczyszczeń stałych.

Próbki przebadano pod kątem wartości opałowej, gęstości  
i lepkości. Pomiar wartości opałowej wykonano w kalorymetrze  
IKA C 600. Do badania użyto 0,50 g próbki.

Pomiar gęstości paliw wykonano przy pomocy gęstościomierza 
oscylacyjnego DA-640.

Pomiar lepkości wykonano przy pomocy reometru rotacyjnego 
HAAKE MARS.

WYNIKI
Wsad odpadowy w jednym i drugim przypadku wynosił 1 kg. 

Podczas procesu pirolizy tworzyw sztucznych z grupy 2 HD-PE 
uzyskano około 0,85 kg paliwa alternatywnego, a w drugim 
przypadku z wsadu mieszaniny uzyskano tylko 0,1 kg paliwa 
alternatywnego. Mała ilość produktów dla próbki B, była praw-
dopodobnie związana z różnicą temperatury rozkładu polimerów 
dla poszczególnych surowców, np. opakowania wielomateriało-
we po mlekach czy sokach oraz odpady typu PET. W tabeli 1 
przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań dla próbki A i B, 
Zgodnie z przedstawionymi wynikami, wartość opałowa dla obu 
próbek wynosi odpowiednio dla próbki A – 46143 J/g, a próbki 
B – 45369 J/g dla porównania wartość opałowa olejów napędo-
wych wynosi 4200-4400 J/g [8], a benzyny 42600–4400 J/g 

Rys. 1. Wsad: a) tworzywa sztuczne z grupy PE,
b) odpady mieszane

Rys. 2. Schemat technologiczny reaktora
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[8]. Badanie gęstości dla próbki A i B wykonano dla dwóch róż-
nych temperatur 20oC i 40oC, uzyskano następujące wyniki dla 
próbki A – 0,7471 g/cm3 i 0,73 g/cm3 oraz próbki B – 0,7897 
g/cm3 i 0,7699 g/cm3. Porównanie wartości gęstości próbki A 
i B z  wartością gęstości oleju napędowego 0,82–0,845 g/cm3 
[8] oraz benzyny 0,67–0,8 g/cm3 [8] wskazuje, że próbki A i B 
mają zbliżoną wartość gęstości do benzyny średniej, która wyno-

si ok. 0,773 g/cm3 [8], Badanie lepkości próbki A i B wykonano 
w temperaturze 20oC i 40oC. Dla próbki A lepkość przy 20oC 
zbliżona jest do wartości lepkości paliwa E20 (20% Etanol + ben-
zyna), która wynosi 0,65 mPas przy 20oC [7], natomiast analiza 
wartości lepkości próbki B wymaga dalszych badań, gdyż warto-
ści lepkości nie są jednoznaczne. Przy temperaturze 20oC war-
tość lepkości próbki B wynosi 7,85 mPas i można ją próbować 
porównać z Bioestrem o wartości lepkości 6,39 mPas dla 20oC 
[7]. Prawdopodobnie wynik lepkości próbki B może świadczyć  
o zbyt łagodnych warunkach prowadzenia procesu samej pirolizy 
oraz zróżnicowanego wsadu.

WNIOSKI
Przedstawiono wyniki pirolizy dla jednej grupy odpadów z two-

rzyw sztucznych oraz mieszaninę innych odmian. Wykazano, że 

Rys. 3. Próbki otrzymanych paliw: a) Paliwo otrzymane 
z tworzyw sztucznych z grupy 2 HD-PE; b) Paliwo 
otrzymane z mieszaniny różnych grup polimerowych Rys. 4. Próbka B po wykonaniu filtracji

Rys. 5. Kalorymetr IKA C 600 Rys. 6. Gęstościomierz oscylacyjny DA-640

Rys. 7. Reometr rotacyjny HAAKE MARS Tabela 1. Wyniki przeprowadzonych badań

Próbka A Próbka B

Wartość opałowa [J/g] 46143 45369

Gęstość tem.20oC [g/cm3] 0,7471 0,7897

Gęstość tem.40oC [g/cm3] 0,7300 0,7699

Lepkość tem.20oC [mPas] 0,65 7,85

Lepkość tem.40oC [mPas] 0,48 1,15

t
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duży wpływ na końcowy rezultat otrzymanych produktów ma od-
powiednia ich segregacja. Proces pirolizy niskotemperaturowej 
odpadów z tworzyw sztucznych, powinien odbywać się osobno 
dla każdej z grupy odpadu. Ma to na celu, przede wszystkim, 
ujednolicenie przeprowadzonego procesu oraz dobór odpowied-
niej technologii. Mieszanie odpadów z różnych grup materiało-
wych powoduje znaczne pogorszenie procesu technologicznego 
samej pirolizy, co wpływa bezpośrednio na jakość otrzymanych 
produktów oraz uzyskanie niejednoznacznych wyników badań. 
Zanieczyszczenia mogą powodować wprowadzanie dodatkowych 
procesów technologicznych jak np. filtracja.

Piroliza jest skutecznym procesem przetwarzania odpadów  
z tworzyw sztucznych. W przypadku innych rozwiązań technolo-
gicznych, z innymi metodami utylizacji, np. spalanie odpadów, 
metoda  pirolizy wyróżnia się tym, że istnieje możliwość czę-
ściowego odzysku produktów w postaci oleju oraz gazu, który 
można ponownie wykorzystać. Porównując obie próbki uzyska-
nych paliw alternatywnych, można stwierdzić, że po odpowied-
niej obróbce paliwo to może służyć w celach podtrzymania 
samego procesu pirolizy, grzewczych oraz zasilania silników 
tłokowych.
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XXIV Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy 
PLASTPOL w Targach Kielce

Podczas targów eksperci zaprezentują najnowsze dane do-
tyczące przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy w Polsce,  
i w Europie. Tradycyjnie nie zabraknie konferencji połączonych 
z panelami dyskusyjnymi, seminariów, spotkań matchmakingo-
wych i networkingowych oraz rozstrzygnięcia branżowych plebi-
scytów.

Fundacja PlasticsEurope Polska wspólnie z Polskim Związ-
kiem Przetwórców Tworzyw Sztucznych, w przeddzień rozpoczę-
cia wydarzenia zapraszają na konferencję z udziałem polskich 
i międzynarodowych ekspertów, w trakcie której będzie można 
zapoznać się z aktualnymi problemami polskich i europejskich 
przetwórców tworzyw sztucznych takimi jak sprawy Single Use 
Plastics, wizerunek tworzyw w społeczeństwie, Brexit czy realiza-
cja VC „Plastics 2030”.

W trakcie wydarzenia, tradycyjnie odbędzie się konferencja 
fundacji PlasticsEurope Polska, która ogłasza w Kielcach naj-
świeższe dane branży dotyczące produkcji i zapotrzebowania na 
tworzywa w Polsce i w Europie.

Konferencję „Opakowania dla recyklingu. Gospodarka o obie-
gu zamkniętym w praktyce” przygotuje też Klaster Gospodarki 
Odpadowej i Recyklingu wraz z Akademią Recyklingu.

Swój finał na PLASTPOLU będzie miał także konkurs Omniplast, 
którego organizatorem są Targi Kielce, a nad merytoryką czuwa 
od początku portal branżowy Tworzywa.pl.

STREFA BIOTWORZYW
Nowością podczas targów będzie strefa BioTworzyw, gdzie 

prezentowane będą m.in. wyroby biodegradowalne, komposto-
walne, biopochodne, usługi konsultingowe, badawcze i cer-
tyfikacyjne, surowce, komponenty, dodatki dla przetwórstwa 
biotworzyw. Specjalnie przygotowana przestrzeń dedykowana 
jest surowcom i produktom oraz przetwórstwu i maszynom, re-
cyklingowi, certyfikacji i badaniom materiałów biopochodnych, 
biodegradowalnych i kompostowalnych. Strefie towarzyszyć bę-
dzie Forum BioTworzyw.

Na Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych  
i Gumy PLASTPOL zapraszamy od 6 do 9 października 

do Targów Kielce.

Poprzednie edycje przedsięwzięcia, w sposób bardzo wyraźny pokazały, jak duże zainteresowanie na całym świecie wzbudza 
przewodni temat wydarzenia. To 910 wystawców z 39 krajów – blisko  20 tys. zwiedzających.

Więcej o tym wydarzeniu w kolejnym wydaniu czasopisma

Źródło: www.targikielce.pl/plastpol
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GUMOTIV wspiera placówki medyczne

Firma GUMOTIV z Mielca zajmująca się na co dzień prze-
twórstwem tworzyw technicznych i mieszanek gumowych,  
z uwagi na swoje doświadczenie w produkcji wtryskowej 
(głównie przezroczystych zbiorników do odkurzaczy wodnych) 
i odpowiedni zapas tworzywa PC LEXAN 143R oraz w oparciu 
o pomysł właściciela firmy uruchomiła i zrealizowała produk-
cję całkowicie bezpłatnych okularów ochronnych dla służby 
zdrowia. 

Firmie GUMOTIV udało się znaleźć odpowiednią formę wtrysko-
wą, która dzięki uprzejmości firmy ELAND z Łodzi, błyskawicznie 
została w słusznym celu powierzona produkcji. W efekcie dwu-
tygodniowej produkcji do lokalnych szpitali, jednostek pogoto-
wia oraz DPS trafiło nieodpłatnie ponad 20 tys. szt. okularów 
ochronnych wykonanych z poliwęglanu.

Źródło: www.tworzywa.pl

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

Jeden typ kołnierza RESET umożliwia:
1. łączenie okna IGX F1 z większością pokryć 
 dachowych takich, jak:
 – pokrycia płaskie;
 – pokrycia wysokie;
 – pokrycia łuskowe;
 – pokrycia z blachy panelowej;
 – pokrycia z dachówki płaskiej.
2. Łączenie okien IGX F1 w poziomie (bez dodatkowych opłat).

Kołnierz gumowy RESET wykonany jest z mieszanki  EPDM 
wykorzystywanej w produkcji dywaników samochodowych, na-
wierzchni boisk sportowych czy antypoślizgowych wykończeń pe-
ronów kolejowych. Dzięki niemu poddasze jest wyciszone – tłumi 
hałas wywołany przez uderzenia kropli deszczu czy gradu. Okna 
IGX F1 z kołnierzem gumowym RESET to zestaw w skład którego 
wchodzą:
l czteroszybowe okno dachowe IGX F1;
l uszczelniający kołnierz gumowy RESET;
l kołnierz paroprzepuszczalny AKP.

Wszystkie elementy są ze sobą zintegrowane, co znaczenie 
przyspiesza montaż. Wpływ mają na to również narożniki mon-
tażowe zamontowane fabrycznie w oknie. Możliwe jest łączenie 

Kołnierz gumowy RESET do okien dachowych 
to zupełna nowość na rynku

okien w grupy – system kombi (w poziomie). Okno posiada 40% 
więcej przeszklenia, niż standardowe otwierane, jest energo-
oszczędne, współczynnik przenikania ciepła wynosi Uw = 0,79W/
m2K. Bezpieczny, antywłamaniowy pakiet szybowy P2A, zawiera 
cztery szyby o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,5W/m2K. 
Oprócz walorów użytkowych okno jest też bardzo estetycznie wy-
konane – cieszy oko zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz – 
innowacyjnym i nowoczesnym designem.

Okno z kołnierzem gumowym RESET w ubiegłym roku zdobyło 
nagrodę INNOWACYJNY PRODUKT na XVIII Targach Budownic-
twa i Wyposażenia Wnętrz w Drzonkowie oraz NAGRODĘ ARCHI-
TEKTÓW w Konkursie StolArchi Forum Branżowego.

www.okpol.pl

Jest całkowicie odporny na naciąganie, uszkodzenia mechaniczne, czynniki atmosferyczne oarz promieniowanie UV. Może być 
stosowany do większości pokryć dachowych na dachach o koncie montażu od 5o do 90o.
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ynk jest uznawany za najmniej szkodliwy spośród metali, 
ale również za jeden z najbardziej rozpowszechnionych 
w przyrodzie. Z biologicznego punktu widzenia jest on 
składnikiem mineralnym niezbędnym w odpowiednich 

dawkach do prawidłowego funkcjonowania dla większości organi-
zmów żywych, nie wykluczając człowieka. Niedobór tego składnika 
może prowadzić do zaburzeń procesu wzrostu, rozmnażania, bądź 
do nieprawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. 
Wyjątek stanowią organizmy wodne, głównie plankton, wykazujące 
wysoką wrażliwość nawet na niewielkie stężenia cynku w ich eko-
systemie. Stąd, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem WE 
nr 1272/2008 (CLP) tlenek cynku oznakowany został zwrotem 
zagrożenia H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, 
powodując długotrwałe skutki. Zalecane środki ostrożności opa-
trzono zaś zwrotem P273 – Unikać uwolnienia do środowiska [1]. 
Obecnie tlenek cynku jest dodawany do większości mieszanek 
gumowych przede wszystkim w celu aktywowania działania orga-
nicznych przyśpieszaczy wulkanizacji kauczuku. Jest aktywatorem 
sieciowania kauczuku siarką, bądź donorami siarki. Zwiększa 
tym samym ilość związanej siarki i efektywność sieciowania [2]. 
Jako wynik aktywującego działania tlenku cynkowego uzyskuje się 
skrócenie czasu wulkanizacji mieszanki gumowej oraz polepsze-
nie właściwości fizycznych wulkanizatów. Dodany do mieszanki 
elastomerowej zmniejsza skurcz wyprasek [3]. Wielofunkcyjna 
rola tlenku cynku w procesie przyśpieszonej wulkanizacji siarko-
wej sprawia, iż redukcja ilości ZnO w mieszankach kauczukowych 
staje się problemem złożonym, którego rozwiązanie wymaga do-
kładnego prześledzenia mechanizmu wulkanizacji. Mechanizm 
wulkanizacji siarkowej, zaproponowany przez Nieuwenhuizena [4] 
zakłada, iż cząstki siarki i przyśpieszaczy dyfundują wewnątrz ela-
stomeru i adsorbują się na powierzchni tlenku cynku z utworze-
niem kompleksów przejściowych, dlatego też o aktywności ZnO  
w procesie wulkanizacji decyduje: stopień zdyspergowania  
w elastomerze, wielkość i morfologia cząstek, wielkość i stopień 
rozwinięcia powierzchni właściwej oraz dostępność jonów cynku 
do reakcji z siarką i przyśpieszaczem. Możliwości redukcji ilości 
tlenku cynku w kompozytach elastomerowych można więc upatry-
wać w zwiększeniu powierzchni kontaktu między jego cząstkami 
a pozostałymi składnikami zespołu sieciującego w elastomerze. 
Szanse takie stwarza zastosowanie nanometrycznego tlenku cyn-
ku, o wielkości cząstek poniżej 100 nm i powierzchni właściwej 
nawet do 110 m2/g. Niestety wysoka energia powierzchniowa na-
nocząstek [5] jest przyczyną aglomeracji, co zmniejsza aktywność 

ZnO podczas sieciowania [6]. Uzyskanie jednorodnej dyspersji 
nanocząstek tlenku cynku w elastomerze stanowi duże wyzwa-
nie technologiczne. Ponadto, należy zaznaczyć, iż w przypadku 
tlenku cynku część jonów Zn2+ jest uwięziona w krysztale i silnie 
związana ze strukturą krystaliczną, nie może zatem oddziaływać 
ze składnikami zespołu sieciującego. Szanse na zmniejszenie 
zawartości cynku w kompozytach elastomerowych stwarza zatem 
zastosowanie kompleksów jonów cynku z odpowiednimi ligan-
dami chelatującymi lub organicznych soli cynku o odpowiedniej 
strukturze, w których dostępność jonów cynku będzie większa niż 
w krysztale ZnO [7].

Celem badań było zastosowanie organicznych soli i komplek-
su cynku, tj. acetyloacetonianu, glukonianu i rycynoleinianu cyn-
ku, jako aktywatorów wulkanizacji siarkowej NBR, alternatywnie 
do tlenku cynku i uzyskanie wulkanizatów o obniżonej zawartości 
jonów Zn2+. Zbadano wpływ proponowanych aktywatorów wulka-
nizacji na kinetykę wulkanizacji NBR oraz wybrane właściwości 
użytkowe wulkanizatów.

MATERIAŁ I METODYKA
Materiały
Obiekt badań stanowił kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy 

NBR „Europrene N3960” firmy BAYER C.O., o lepkości Mo-
oney’a ML(1+4)100oC: 60, zawierający 39% mas. związanego 
akrylonitrylu, sieciowany siarką (Siarkopol, Tarnobrzeg) wobec 
2-merkaptobenzotiazolu (MBT, Aldrich) jako przyśpieszacza wul-
kanizacji. Aktywatorem wulkanizacji w mieszance referencyjnej 
był tlenek cynku o rozmiarach mikrometrycznych i powierzchni 
właściwej 10 m2/g (ZnO, Aldrich). Alternatywnie do ZnO do akty-
wowania wulkanizacji użyto organicznych soli cynku, tj. glukonia-
nu cynku (GluZn, Merck) i rycynoleinianu cynku (RycZn, Evonik 
Industries), oraz kompleksu – acetyloacetonianu cynku (AAcZn, 
Riedel-de Haën). Mieszanki elastomerowe napełniono sadzą 
piecową N550 (producent NKTU, Rosja) w ilości 30 cz. wag.

Otrzymywanie i charakterystyka kompozytów elastomerowych
Mieszanki elastomerowe, zawierające 2 cz. wag. siarki,  

2 cz. wag. MBT oraz odpowiednio 5 cz. wag. ZnO (mieszanka 
referencyjna) lub 3; 4, bądź 5 cz. wag. organicznej soli lub kom-
pleksu cynku na 100 cz. wag. kauczuku, sporządzone zostały 
za pomocą walcarki laboratoryjnej o długości walców 330 mm  
i średnicy 140 mm. Szybkość obrotowa walca przedniego wyno-
siła 20 obr./min, frykcja 1,1, zaś średnia temperatura walców 
około 40oC.

Proekologiczne kompozyty gumowe 
o obniżonej zawartości cynku

Magdalena Maciejewska, Anna Sowińska

Wyroby gumowe zawierające więcej niż 2,5% związków cynku uznaje się za toksyczne dla ekosystemów wodnych. Opracowano 
zatem skład proekologicznych kompozytów z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (NBR) o obniżonej zawartości jonów 
cynku. Acetyloacetonian, glukonian i rycynoleinian cynku zastosowano jako aktywatory wulkanizacji alternatywnie do ZnO. 
Aplikacja soli cynku nie miała wpływu na czas i temperaturę wulkanizacji NBR. Uzyskano wulkanizaty o nieznacznie mniejszej 
gęstości usieciowania i twardości, podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie i porównywalnej odporności na starzenie klima-
tyczne. Zastosowanie soli cynku umożliwiło 10-krotne zmniejszenie ilości jonów cynku w wyrobach gumowych.
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Wulkanizację mieszanek elastomerowych przeprowadzono  
w temperaturze 160oC i pod ciśnieniem 15 MPa z użyciem sta-
lowych form wulkanizacyjnych umieszczonych między półkami 
prasy hydraulicznej ogrzewanej elektrycznie. Jako przekładek, 
zapobiegających przywieraniu mieszanki do płyt prasy, użyto fo-
lii teflonowej. Próbki wulkanizowano w czasie wyznaczonym na 
podstawie pomiarów reometrycznych.

Właściwości reometryczne mieszanek oznaczono za pomocą 
reometru bezrotorowego D-RPA 3000 firmy MonTech, w stałej 
temperaturze 160oC. Badania przeprowadzone zostały zgodnie  
z normą PN-ISO 6502:1994.

Zakres temperatury oraz entalpię wulkanizacji oznaczono 
metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC). Badanie 
wykonano na kalorymetrze DSC1 firmy Mettler Toledo, umiesz-
czając próbki o masie ok. 9 mg w aluminiowych, hermetycznie 
zamkniętych naczynkach kalorymetrycznych o pojemności 40 µl. 
Pomiar prowadzono w zakresie temperatury od -100oC do 250oC 
z szybkością grzania 10oC/min. Aparat uprzednio skalibrowano, 
wykorzystując standardowe wzorce, tj. ind, cynk i n-oktan.

Gęstość węzłów w sieci przestrzennej wulkanizatów wyznaczo-
no metodą pęcznienia równowagowego, zgodnie z normą PN-
-74/C-04236. Wulkanizaty spęczniono w toluenie przez 48 h, 
w temperaturze pokojowej. Po upływie tego czasu spęcznione 
próbki zważono na wadze elektronicznej. Po zważeniu wulkani-
zaty suszono do stałej masy w suszarce w temperaturze 50oC  
i po upływie 48 h ponownie zważono. Gęstość usieciowania wy-
znaczona została ze wzoru Flory’ego-Rehnera [8], dla parametru 
oddziaływań elastomer-rozpuszczalnik określonego wzorem χ = 
0,3809+0,6707Vr, gdzie Vr oznacza udział objętościowy elasto-
meru w spęcznionym żelu.

Właściwości mechaniczne wulkanizatów przy rozciąganiu 
oznaczono zgodnie z normą PN-ISO 37:1998, za pomocą ma-
szyny wytrzymałościowej firmy ZWICK, model 1435, dla próbek  
w kształcie wiosełek typu w-3. Pomiar twardości przeprowadzo-
no na podstawie normy PN-EN-2430 za pomocą twardościomie-
rza cyfrowego typu Shore’a firmy Zwick z głowicą do pomiaru 
twardości w skali Shore’a A.

Za pomocą aparatu ATLAS CI 4000 Xenon Arc Weather-Ome-
ter wulkanizaty poddane zostały starzeniu pod wpływem czyn-
ników klimatycznych. Pomiar trwał 120 godzin i składał się  
z dwóch naprzemiennych segmentów, tj. dziennego – czas trwa-
nia 102 minuty, promieniowanie 60W/m2, 367 kJ, wilgotność 
50%, symulacja deszczu, temperatura: black panel 80oC, cham-
ber panel 38oC oraz nocnego - czas trwania 18 minut, promie-
niowanie 60 W/m2, 64 kJ, wilgotność 5%, bez deszczu, tempe-
ratura: black panel 80oC, chamber panel 38oC. Po zakończonym 

procesie starzenia ponownie zbadano właściwości mechaniczne 
przy rozciąganiu oraz gęstość usieciowania wulkanizatów. Licz-
bowo zmianę właściwości mechanicznych próbek na skutek pro-
cesu starzenia opisano współczynnikiem starzenia AF:

            (1)

REZULTATY I ICH OMÓWIENIE
Wpływ aktywatorów na kinetykę i wydajność wulkanizacji NBR
Wpływ rodzaju aktywatora oraz redukcji ilości jonów cynku na 

przebieg wulkanizacji oceniony został na podstawie pomiaru wła-
ściwości reometrycznych mieszanek NBR. Wyznaczono przyrost 
momentu obrotowego w trakcie wulkanizacji (ΔG) oraz optymalny 
czas wulkanizacji mieszanek (t95) (tab. 1).

Przyrost momentu reometrycznego w trakcie wulkanizacji jest 
związany ze stopniem usieciowania elastomeru. Mieszanka re-
ferencyjna zawierająca standardowy aktywator wulkanizacji, czyli 
tlenek cynku, charakteryzowała się przyrostem momentu reome-
trycznego około 18 dNm. Zastąpienie ZnO acetyloacetonianem 
cynku spowodowało zmniejszenie ΔG o 4-5 dNm. Podobny wpływ 
miało zastosowanie rycynoleininu cynku, jako aktywatora wulka-
nizacji. Można się zatem spodziewać nieco mniejszego stopnia 
usieciowania NBR w przypadku tych dwóch aktywatorów. Nato-
miast glukonian cynku nie spowodował istotnych zmian przyro-
stu momentu reometrycznego, zwłaszcza przy zawartości GluZn 
3 cz. wag. Co więcej, przyrost momentu obrotowego w trakcie 
wulkanizacji badanych mieszanek zmniejszał się nieznacznie 
ze wzrostem ilości każdej soli lub kompleksu cynku, co może 
świadczyć o aglomeracji ich cząstek w ośrodku elastomerowym. 
Zjawisko to zmniejsza powierzchnię kontaktu pomiędzy cząstka-
mi aktywatora wulkanizacji a siarką i przyśpieszaczem, co po-
woduje zmniejszenie wydajności wulkanizacji. Potwierdzeniem 
tego jest nieco mniejsza gęstość usieciowania wulkanizatów (νe) 
zawierających sole lub kompleks cynku, wyznaczona na podsta-
wie pęcznienia równowagowego (tab. 1). Największą gęstością 
węzłów sieci spośród wulkanizatów z solami cynku charaktery-
zował się ten zawierający GluZn. Należy jednak oczekiwać, że te 
niewielkie różnice gęstości usieciowania w stosunku do wulka-
nizatu z ZnO nie powinny mieć niekorzystnego wpływu na właści-
wości mechaniczne wulkanizatów.

Ważnym z ekonomicznego punktu widzenia parametrem wulka-
nizacji jest optymalny czas tego procesu (tab. 1). Organiczne sole 
i kompleks cynku nie miały istotnego wpływu na czas wulkanizacji 
w porównaniu do mieszanki referencyjnej sieciowanej wobec ZnO. 
W przypadku AAcZn czas t95 jest taki sam jak dla mieszanki refe-
rencyjnej, natomiast dla RycZn i GluZn kilka minut dłuższy, jednak 
taka różnica nie wpłynie znacząco na opłacalność procesu. 

W tab. 2 przedstawiono wpływ alternatywnych aktywatorów wul-
kanizacji mieszanek NBR na temperaturę i entalpię wulkanizacji, 
a więc efekt cieplny tego procesu wyznaczony metodą DSC.

Warto zauważyć, że w przypadku kompleksu cynku AAcZn wul-
kanizacja NBR rozpoczyna się w temperaturze o kilka stopni niż-
szej niż dla ZnO i przebiega w szerszym zakresie temperatury. 
Organiczne sole cynku (GluZn, RycZn) powodują natomiast pod-
wyższenie o kilka stopni początkowej temperatury wulkanizacji 
badanych mieszanek. Wulkanizacja elastomerów jest procesem 
egzoenergetycznym, przebiega zatem z wydzielaniem ciepła. 
AAcZn spowodował zmniejszenie entalpii wulkanizacji, co może 
świadczyć o mniejszej efektywności tego procesu. Odzwiercie-
dleniem tego jest nieco mniejszy (niż dla innych organicznych 
związków cynku) przyrost momentu reometrycznego mieszanek 
oraz najmniejsza gęstość usieciowania wulkanizatów. Aplikacja 

Tabela 1. Właściwości reometryczne mieszanek NBR oraz 
gęstość usieciowania wulkanizatów.

Aktywator Ilość aktywatora, 
[cz.wag.]

ΔG, 
[dNm]

t95, 
[min]

νe ∙ 10-5, 
[mol/cm3]

ZnO 5 18,2 42 24,0

AAcZn

3 14,5 41 21,1

4 13,5 42 19,6

5 12,8 42 19,4

GluZn

3 17,5 47 21,6

4 16,9 48 22,5

5 16,2 49 22,5

RycZn

3 15,2 46 20,6

4 14,0 41 20,4

5 13,2 44 19,9
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RycZn, a w szczególności GluZn skutkowała zwiększeniem ental-
pii wulkanizacji w stosunku do mieszanki referencyjnej. 

Biorąc pod uwagę omówione wyniki, stwierdza się, że możli-
we jest zastąpienie ZnO organicznymi solami lub kompleksem 
cynku, a za tym idzie znacząca redukcja ilości jonów Zn2+ bez 
szkodliwego wpływu na kinetykę wulkanizacji mieszanek NBR 
i aspekt ekonomiczny tego procesu. Należy jednak rozważyć 
wpływ tych aktywatorów na właściwości użytkowe wulkanizatów.

Wpływ aktywatorów na właściwości użytkowe 
wulkanizatów NBR
Zbadano wpływ rodzaju aktywatora wulkanizacji oraz redukcji 

ilości jonów cynku na właściwości mechaniczne wulkanizatów 
oraz ich odporność na starzenie klimatyczne. W tab. 3 przedsta-
wiono podstawowe właściwości mechaniczne wulkanizatów oraz 
ich twardość. 

Wulkanizat referencyjny usieciowany wobec ZnO charakteryzuje 
się wytrzymałością na rozciąganie 25 MPa i wydłużeniem przy ze-
rwaniu 465%. Wulkanizaty zawierające sole lub kompleks cynku 
wykazują porównywalną lub większą wytrzymałość na rozciąganie 
w stosunku do referencyjnego i większe wydłużenie przy zerwaniu, 
wynikające z nieco mniejszej gęstości usieciowania. Największą 
wytrzymałość na rozciąganie uzyskano dla wulkanizatów z RycZn, 
szczególnie zawierającego 5 cz. wag. tego związku.

Twardość wulkanizatów z solami i kompleksem cynku mieści 
się w zakresie 55–59oShA i jest nieco mniejsza niż wulkanizatu 
z tlenkiem cynku (60oShA). 

Brak natomiast znaczącego wpływu ilości aktywatora na omó-
wione powyżej właściwości. Można więc wnioskować, że zastąpie-
nie tlenku cynku organicznymi solami lub kompleksem tego me-
talu oraz redukcja ilości jonów Zn2+ nie mają negatywnego wpływu 
na podstawowe właściwości mechaniczne wulkanizatów NBR.

Ważnym aspektem z punktu widzenia zastosowań wyrobów 
gumowych jest wpływ proponowanych aktywatorów wulkanizacji 
na odporność NBR na starzenie klimatyczne. Badane wulkaniza-
ty poddano procesowi przyśpieszonego starzenia klimatycznego, 
po czym ponownie zbadano ich właściwości mechaniczne oraz 
wyznaczono gęstość usieciowania i współczynnik starzenia (AF).  
Wyniki przedstawiono na rys. 1–3 i w tab. 4.

Promieniowanie UV, wilgotność oraz podwyższona temperatura 
działające w trakcie procesu starzenia spowodowały nieznaczne 
zwiększenie gęstości usieciowania wulkanizatu referencyjnego, 
jak i zawierających organiczne aktywatory wulkanizacji. Zmiany 
gęstości usieciowania są najbardziej widoczne dla wulkanizatu 
z AAcZn. Konsekwencją procesu starzenia było zmniejszenie wy-
trzymałości na rozciąganie (rys. 2) oraz wydłużenia przy zerwaniu 
wulkanizatów (rys. 3), czego odzwierciedleniem jest współczyn-
nik starzenia AF<1 (tab. 4). Należy jednak zauważyć, że wulkani-
zaty zawierające AAcZn i RycZn charakteryzują się porównywal-
nym współczynnikiem starzenia w stosunku do referencyjnego, 
zaś te z GluZn jedynie nieco mniejszym. Nie zaobserwowano 
natomiast, aby proponowane alternatywne aktywatory wulkani-
zacji propagowały proces starzenia NBR pod wpływem warunków 
atmosferycznych. 

Generalnie uzyskane wulkanizaty wykazują dobrą odporność 
na starzenie klimatyczne, o czym świadczy wartość współczynni-
ka starzenia AF w zakresie 0,8–0,9.

WNIOSKI
Organiczny kompleks i sole cynku, takie jak: acetyloacetonian, 

glukonian i rycynoleinian cynku mogą być z powodzeniem stoso-
wane jako aktywatory wulkanizacji siarkowej NBR, alternatywnie 
do używanego tradycyjnie tlenku cynku. Aplikacja tych związków 
pozwala uzyskać proekologiczne wyroby gumowe o zredukowanej 
zawartości jonów cynku, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 
Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Wulkanizaty te 
pomimo zredukowanej o 70–90% zawartości jonów Zn2+ (tab. 5), 
w zależności od zastosowanej soli lub kompleksu cynku, charak-
teryzują się porównywalnymi właściwościami mechanicznymi, twar-
dością i odpornością na starzenie klimatyczne w stosunku do wul-
kanizatu usieciowanego wobec ZnO. Ponadto należy podkreślić, że 

Tabela 2. Temperatura oraz entalpia wulkanizacji 
mieszanek NBR

Aktywator
Ilość 

aktywatora, 
[cz.wag.]

Temperatura 
wulkanizacji, 

[oC]

Entalpia 
wulkanizacji, 

[J/g]
ZnO 5 153-241 4,7

AAcZn 4 144-250 2,8
GluZn 4 165-239 12,4
RycZn 4 158-244 6,9

Tabela 3. Wytrzymałość na rozciąganie (TS), wydłużenie 
przy zerwaniu (EB) oraz twardość wulkanizatów NBR

Aktywator
Ilość 

aktywatora, 
[cz.wag.]

TS, 
[MPa]

EB, 
[%]

Twardość, 
[oShA]

ZnO 5 25,0 465 59,9

AAcZn
3 24,9 531 57,7
4 26,2 554 55,4
5 25,1 598 55,2

GluZn
3 26,0 507 58,8
4 26,7 509 58,3
5 25,2 485 58,4

RycZn
3 25,3 493 55,8
4 27,4 529 55,5
5 28,9 552 54,5

Rys. 1. Wpływ starzenia klimatycznego na gęstość usie-
ciowania wulkanizatów NBR zawierających 4 cz. wag. 
aktywatora wulkanizacji

Rys. 2. Wpływ starzenia klimatycznego na wytrzymałość 
na rozciąganie wulkanizatów NBR zawierających 4 cz. wag. 
aktywatora wulkanizacji
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zastosowanie organicznych aktywatorów wulkanizacji oraz znaczą-
ca redukcja ilości jonów cynku nie ma negatywnego wpływu na czas  
i temperaturę wulkanizacji oraz stopień usieciowania NBR. 
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Rys. 3. Wpływ starzenia klimatycznego na wydłużenie przy 
zerwaniu wulkanizatów NBR zawierających 4 cz. wag. 
aktywatora wulkanizacji

Tabela 4. Współczynnik starzenia (AF) wulkanizatów NBR

Aktywator Ilość aktywatora, 
[cz.wag.] AF, [-]

ZnO 5 0,83

AAcZn
3 0,88
4 0,90
5 0,87

GluZn
3 0,75
4 0,77
5 0,78

RycZn
3 0,83
4 0,86
5 0,85

Tabela 5. Zawartość jonów cynku w mieszankach NBR

Aktywator
Ilość aktywatora 

w mieszance NBR,
[cz. wag.]

Ilość jonów cynku 
w mieszance NBR, 
[mmol/100g NBR]

ZnO 5 61,4
AAcZn 5 19,0
GluZn 5 11,0
RycZn 5 7,6
AAcZn 3 11,4
GluZn 3 6,6
RycZn 3 4,5

dr hab. inż. Magdalena Maciejewska 
Anna Sowińska
Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny
Instytut Technologii Polimerów i Barwników
ul. Stefanowskiego 12/16, 90-924 Łódź
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Badanie odporności
mieszanek kruszywa grubego

Badanie odporności na polerowanie mieszanek kruszywa grubego
i granulatu gumowego przeznaczonych do nawierzchni poroelastycznych

Streszczenie: Artykuł prezentuje ocenę odporności na polerowanie mieszanek z kruszywa granodiorytowego, gabrowego, am-
fibolitowego, gnejsowego oraz granulatu gumowego, przeznaczonych do warstw ścierlanych z poroelastycznych mieszanek. 
Kruszywo gabrowe, granodiorytowe i amfibolitowe zostało zaklasyfikowane do kategorii PSV50, natomiast gnejsowe do kategorii 
PSV44. Ustalono, że dodatek granulatu gumowego w ilości ok. 20% nie wpłynął istotnie na wartość PSV mieszanki. Dowodzi to, 
że zmiany w mikroteksturze są związane ze zmianami zachodzącymi na powierzchni kruszywa grubego. W przypadku mieszanek 
z kruszywa gabrowego i granulatu gumowego w ilości 30 i 40% również nie zarejestrowano istotnego wpływu granulatu na 
wartość PSV mieszanki. Stwierdzono jednak, że próbki z większą zawartością granulatu gumowego wykazały niedostateczną 
trwałość. W efekcie przyczyniało się to do problemów technicznych podczas wykonywania oznaczenia.

Marta Wasilewska, Władysław Gardziejczyk

R
odzaj skały, z jakiej jest produkowane kruszywo, ma 
wpływ na właściwości przeciwpoślizgowe warstw ście-
ralnych nawierzchni drogowych. Pod wpływem ruchu 
samochodowego oraz czynników atmosferycznych na 

powierzchni wystających ziaren kruszywa zachodzą zmiany w ich 
mikroteksturze, które przyczyniają się do śliskości nawierzchni. 
W celu wyeliminowania materiałów o niewielkiej odporności na 
polerowanie, na etapie projektowania warstwy ścieralnej, wyko-
nuje się oznaczenie wskaźnika polerowalności PSV (Polished 
Stone Value) kruszyw grubych [1]. W przypadku nawierzchni 
poroelastycznych, poza kruszywem, materiałem ziarnistym jest 
również granulat gumowy [2].

W artykule zaprezentowano wyniki badań wpływu dodatku gra-
nulatu gumowego do kruszywa grubego na wskaźnik polerowal-
ności PSV.

PROGRAM BADAŃ
Oznaczenie odporności na polerowanie przeprowadzono 

zgodnie z normą PN-EN 1097-8:2009. Do badań wytypowano 
kruszywa: granodiorytowe, gabrowe, amfibolitowe i gnejsowe, 
charakteryzujące się dobrymi właściwościami geometrycznymi  
i fizycznymi, które pozwalają na ich stosowanie do warstwy 
ścieralnej. Kruszywa grube i granulat gumowy (GG) układano  
w formie w taki sposób, aby zawartość granulatu w próbkach wy-
nosiła ok. 20%, a następnie zasypywano je kruszywem drobnym 
do 2/3 wysokości ziaren i zalewano żywicą. W celu zwiększe-
nia trwałości próbek z granulatem gumowym w czasie badania 
polerowalności jego ziarna przyklejono specjalnym klejem. Na 
fotografii 1 przedstawiono przykładowe próbki.

W pierwszym etapie badań próbki poddawano działaniu czyn-
ników polerujących w aparacie do przyspieszonego polerowania, 
natomiast w drugim mierzono stan ich wypolerowania przez po-
miar tarcia wahadłem angielskim. Wskaźnik polerowalności PSV 
obliczono po przeprowadzeniu dwóch serii wg wzoru (1):
        PSV = S + (52,5) – C       (1)
gdzie: S – średnia z pomiaru tarcia dla danego zestawu kruszy-
wa grubego i granulatu gumowego; C – średnia z pomiaru tarcia 
próbek kruszywa kontrolnego.

W przypadku kruszywa gabrowego dodatkowo przeprowadzo-
no badania na próbkach z ok. 30 i 40% zawartością granulatu 
gumowego. Mimo lepszego związania granulatu, w przygotowy-
wanych próbkach podczas polerowania zauważono ubytki po-
jedynczych jego ziaren. Z tego względu w dalszych badaniach 
ograniczono się do testowania odporności na polerowanie pozo-
stałych kruszyw jedynie z 20% zawartością granulatu. Oznacze-
nie przeprowadzono również na próbkach kruszyw bez dodatku 
granulatu gumowego.

ANALIZA WYNIKÓW
Na rysunku 1 przedstawiono wartości PSV mieszanek z kruszyw 

grubych i granulatu gumowego (GG20%), którego dodatek w ilości 
20% nie wpłynął istotnie na zmiany zachodzące na powierzchni 
próbek. Podobnie w przypadku mieszanek kruszywa gabrowego  
z granulatem gumowym powyżej 30% nie zarejestrowano istotnych 
różnic (rys. 2). Oznacza to, że wartość PSV jest ściśle związana ze 
zmianami zachodzącymi na powierzchni kruszywa. 

Fot. 1. Przykładowe próbki z kruszywem gabrowym
i granulatem gumowym

VIII
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Zgodnie z PN-EN 13043 kruszywo gabrowe, granodiorytowe  
i amfibolitowe zostało zaklasyfikowane do kategorii PSV50, nato-
miast gnejsowe do PSV44. Oznacza to, że zgodnie z WT-1 2014 
tylko kruszywo gnejsowe nie może być wbudowane do górnych 
warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych dróg  
o kategorii KR5 – KR7.

Na rysunku 3 porównano wyniki PSV kruszyw przeznaczonych 
do projektowania mieszanek poroelastycznych (kolor czerwony) 
z innymi wynikami kruszyw stosowanych w Polsce do warstw 
ścieralnych (kolor szaroniebieski). Ich podatność na czynniki po-
lerujące jest porównywalna z innymi kruszywami produkowanymi 
ze skał magmowych o podobnej strukturze [1]. Nieznaczne róż-
nice mogą wynikać z wtrąceń minerałów akcesorycznych charak-
terystycznych dla danego złoża. Odporność kruszywa na czynniki 
polerujące jest związana z charakterystyką petrograficzną skały, 
z jakiej zostało wyprodukowane. Istotną rolę odgrywa twardość 
poszczególnych minerałów budujących skałę oraz jej struktura.
Wszystkie skały, z jakich pozyskano badane kruszywa, mają jaw-
nokrystaliczną strukturę. Należy zaznaczyć, że różnice pomiędzy 
wartościami PSV badanych kruszyw są niewielkie. Doświadcze-
nia pokazują, że taki zakres zmienności PSV jest również reje-
strowany w przypadku materiału pochodzącego z tego samego 
złoża i tej samej partii produkcyjnej, szczególnie gdy kruszywo 
pochodzi ze skał jawnokrystalicznych [1].

PODSUMOWANIE
Dotychczasowe badania nie wykazały istotnego wpływu gra-

nulatu gumowego na odporność na czynniki polerujące. W ko-
lejnych etapach badań zostanie przeprowadzona weryfikacja 
znaczenia odporności na polerowanie kruszyw na właściwości 

dr inż. Marta Wasilewska
prof. dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk
Politechnika Białostocka
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
w ramach projektu SEPOR (Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna 

nawierzchnia drogowa) realizowanego w związku ze Strategicznym 
programem badań naukowych i prac rozwojowych 

„Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG projekt SEPOR, 
Nr: TECHMATSTRATEG1/347040/17/NCBR/2018.

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie „Materiały Budowlane”, 
2019, nr 6, s. 57–58.

przeciwpoślizgowe warstw z mieszanek poroelastycznych na 
podstawie zmiany współczynnika tarcia w procesie symulacji zja-
wisk zachodzących w rzeczywistych warunkach na drodze. 
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Rys. 1. Wyniki PSV mieszanek wykonanych 
z poszczególnych kruszyw i granulatów gumowych

Rys. 2. Wyniki PSV mieszanek z kruszywem gabrowym 
i granulatem gumowym

Rys. 3. 
Odporność na polerowanie 
kruszyw grubych

IX
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C
iekawe pokrycie podłogi można uzyskać, montując 
na trwałe maty gumowe jako nawierzchnie tarasów 
oraz balkonów. My opracowaliśmy specjalną serię 
płyt gumowych tarasowych Deckzone – są one mro-

zoodporne, wodoprzepuszczalne. Bardzo ważne jest odpowied-
nie dobranie materiału, z którego zostanie wykonana podłoga 
tarasu, aby była np. antypoślizgowa wraz z podwyższonymi 
właściwościami stabilizacyjnymi, ponieważ właśnie na tarasie 
spędzamy większość ciepłego wolnego czasu – organizujemy 
spotkania lub relaksujemy się w rodzinnym gronie, bawią się 
na nim dzieci. Tak więc dodatkowo wersja Deckzone posiada 
właściwości trudnopalne oraz własności samogasnące, aby 
zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników – wiadomo, że taras 
= grill i przyjęcia barbeque.

Płyta gumowa ma jeszcze jedną ogromną zaletę – cechuje się 
wysoką odpornością na obciążenia i uszkodzenia mechaniczne 
– jest to tak ważne, ponieważ lubimy, gdy teras jest pięknie za-
aranżowany i zagospodarowany odpowiednimi meblami ogrodo-
wo-wypoczynkowymi. I tu nie mamy obaw o trwałe odkształcenie 
podłoża, a struktura płyty jest elastyczna i zwiększająca komfort 
użytkowania.

Płyty gumowe na taras
– czy aby na pewno tak, 
wyjaśniamy dlaczego

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

Podsumowując: gumowe płyty na taras posiadają wszystkie 
pożądane cechy: są estetyczne i komfortowe w użytkowaniu, wy-
trzymałe i odporne, łatwe w montażu – bez wylewania betonu, 
bez czekania, łatwiej będzie zadbać o taras także w przyszłości, 
gdyż ewentualną wymianę elementów można wykonać szybko 
i samodzielnie. W przypadku płytek klejonych i zabudowanych 
„na sztywno” nie jest to możliwe. Jednym słowem: już wiesz…
satysfakcja gwarantowana!

Taras to nieodłączna część każdego nowo budowanego i nowoczesnego domu. Ostatnie lata przyniosły w dziedzinie aranżacji  
i doboru nawierzchni wiele nowości i pozytywnych zmian, lecz na jakie materiały postawić, aby móc rozkoszować się spokojem 
i harmonią w zgodzie z obowiązującymi trendami, a przede wszystkim czuć komfort i bezpieczeństwo? Spróbujemy pomóc…

Źródło: www.flexizone.pl

fot. wwwnawierzchnie24.pl
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Kompatybilność cieczy 
eksploatacyjnych
z uszczelnieniami elastomerowymi

Kompatybilność cieczy eksploatacyjnych stosowanych 
w pojazdach mechanicznych z uszczelnieniami elastomerowymi

Dariusz Sacha

Obecnie w przemyśle motoryzacyjnym z coraz większym zainteresowaniem spotykają się materiały elastomerowe. W wielu za-
stosowaniach technicznych elastomery wykorzystywane są jako materiały uszczelniające lub przewody zasilające. Wymagana 
jest kompatybilność cieczy roboczej z materiałem elastomerowym. W artykule opisano współoddziaływanie zachodzące pomię-
dzy elastomerami a olejem silnikowym, olejem przekładniowym, paliwami oraz płynami chłodzącymi i hamulcowymi.

D
ynamiczny rozwój rynku motoryzacyjnego w okresie 
kilku minionych dekad spowodował podobny proces 
rozwojowy zarówno w dziedzinie materiałów konstruk-
cyjnych pojazdów mechanicznych, jak również w sto-

sowanych w nich paliwach i płynach eksploatacyjnych. Postęp 
technologiczny wymusił wprowadzenie w pojazdach nowych ma-
teriałów konstrukcyjnych. Zmniejszyło się zużycie stali, a wzrosło 
zastosowanie różnego rodzaju tworzyw sztucznych i elastome-
rów. Obecnie w samochodach osobowych stosuje się od 14 do 
20 kg elastomerów termoplastycznych, bez uwzględniania opon. 

Określając właściwości elastomerów przeznaczonych do sto-
sowania w pojazdach mechanicznych, wykonuje się badania:
l twardości;
l wytrzymałości na rozciąganie i rozerwanie;
l odkształceń trwałych;
l odporności na starzenie w podwyższonej temperaturze,
l odporności na działanie niskich i wysokich temperatur oraz 

ozonu;
l odporności elastomerów na stosowane w pojazdach ciecze 

eksploatacyjne.
Metody badań kompatybilności elementów elastomerowych 

stosowanych w pojazdach, mających kontakt z różnego rodzaju 
cieczami eksploatacyjnymi, są w dużej części znormalizowane. 

Dostępne są normy opisujące badania:
l kompatybilności olejów silnikowych z elastomerami CEC 

L-039-96 Oil/Elastomer Compatibility Evaluation,
l kompatybilności cieczy hydraulicznych z elastomerami PN-ISO 

6072:2011 Rubber – Compatibility between hydraulic fluids 
and standard elastomeric materials,

l kompatybilności olejów przekładniowych z elastomerami ASTM 
D5662-12a Standard Test Method for Determining Automotive 
Gear Oil Compatibility with Typical Oil Seal Elastomers,

l kompatybilności paliw z elastomerami ISO 4639, część 1, 2, 
3 Rubber tubing and hoses for fuel circuits for internalcombu-
stion engines – Specification – Part 1, 2, 3,

l kompatybilności płynów hamulcowych ISO 4925:2005 Road 
vehicles – Specification of non-petroleum-base brake fluids 
for hydraulic systems,

l SAE J 1703 Motor Vehicle Brake Fluid.
Badania większości elementów elastomerowych stosowanych  

w pojazdach mechanicznych prowadzone są nie tylko według znor-
malizowanych procedur, lecz również w oparciu o normy zakładowe 
producentów samochodów. Procedury te objęte są jednak ścisłą 
tajemnicą i nie mogą być zastosowane w pracach badawczych. 

Wszystkie znormalizowane procedury określające wzajemne 
oddziaływanie elastomerów i cieczy eksploatacyjnych, będą-

Fot. 1. Twardościomierz Shore’a Fot. 3. Maszyna wytrzymałościowaFot. 2. Twardościomierz IRHD
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cych w bezpośrednim kontakcie, skupiają się na przedstawieniu 
zmian właściwości fizycznych, tj. zmiany wymiarów liniowych, ob-
jętości, twardości w skali Shore’a (fot. 1) lub skali IRHD (fot. 2), 
oraz zmian właściwości mechanicznych: wytrzymałości na zerwa-
nie oraz wydłużenia w chwili zerwania (fot. 3). 

Badania te wykonuje się na elastomerach wzorcowych lub 
próbkach pobranych z elementów stosowanych w pojazdach. 
Określa się wyjściowe parametry badanego elastomeru, a na-
stępnie umieszcza się go w naczyniu z cieczą eksploatacyjną  
w podwyższonej temperaturze, zbliżonej do standardowych wa-
runków eksploatacyjnych danego produktu.

Czas kontaktu musi być odpowiednio długi, by ustaliła się 
równowaga termodynamiczna. Badania, w których materiał wzor-
cowy (wyjściowy) nie ulega zniszczeniu, wykonuje się na tych 
samych próbkach, na których przeprowadzone zostały pomiary 
wstępne, określające parametry wyjściowe elastomeru. Nato-
miast badania mechaniczne, powodujące niszczenie materiału 
wzorcowego (wyjściowego), wykonuje się na innych próbkach, 
wyciętych z tego samego arkusza elastomeru lub z tego samego 
elementu konstrukcyjnego tym samym kształtownikiem.

KOMPATYBILNOŚĆ ELASTOMERÓW 
Z OLEJAMI SILNIKOWYMI
Olej silnikowy jest jedną z najważniejszych cieczy eksploata-

cyjnych stosowanych w pojazdach mechanicznych. Jego główne 
zadanie to ograniczanie tarcia między współpracującymi elemen-

tami konstrukcyjnymi silnika. Oprócz funkcji smarowania trących 
elementów olej silnikowy musi odprowadzać nadmiar ciepła  
z węzłów tarcia. Jego zadaniem jest zapewnienie utrzymania 
czystości wnętrza silnika poprzez odprowadzenie do filtra oleju 
różnego rodzaju produktów mechanicznego zużycia współpracu-
jących elementów. Olej powinien uszczelniać komorę spalania, 
ochraniać silnik przed korozją, wydłużać jego żywotność oraz 
ograniczać emisję szkodliwych substancji.

Elementy konstrukcyjne silnika to nie tylko stal, żeliwo czy alu-
minium. Ważną rolę w silnikach spalinowych spełniają różnego 
rodzaju uszczelnienia elastomerowe. To od nich zależy w dużej 
mierze szczelność, a przez to – bezawaryjność jednostki napę-
dowej.

Wymagania odnośnie badań kompatybilności uszczelnień ela-
stomerowych z olejami silnikowymi opisane zostały w normach 
produktowych na olej silnikowy, a także w klasyfikacji ACEA 
2010 oraz późniejszej – ACEA 2012. Przytaczaną w tych publi-
kacjach normą wykonawczą, stosowaną w badaniach kompaty-
bilności uszczelnień elastomerowych z olejem silnikowym, jest 
norma CEC L-039-96.

Do badań kompatybilności elastomerów z olejem silnikowym, 
zgodnie z CEC L-039-96, stosuje się cztery rodzaje elastomerów:
l RE1 elastomer fluorowy;
l RE2(99) elastomer akrylowy;
l RE3(04) elastomer silikonowy;
l RE4 elastomer nitrylowy.

Tabela 1. Kompatybilność olejów do silników benzynowych i wysokoprężnych z elastomerami (według klasyfikacji jakościowej 
ACEA:2010)

Właściwości
Rodzaj elastomeru

RE1 RE2(99) RE3(04) RE4

Twardość (IRHD) –1/+5 –5/+8 –22/+1 –5/+5

Wytrzymałość w chwili zerwania [%] –40/+10  –15/+18 –30/+10 –20/+10

Wydłużenie w chwili zerwania [%] –50/+10 –35/+10 –20/+10 –50/+10

Zmiana objętości (pęcznienie) [%] –1/+5 –7/+5 –1/+22 –5/+5

Tabela 2. Kompatybilność olejów do silników benzynowych i wysokoprężnych wyposażonych w filtry cząstek stałych 
z elastomerami (według ACEA:2010)

Właściwości
Rodzaj elastomeru

RE1 RE2(99) RE3(04) RE4

Twardość (IRHD) –1/+5 –5/+8 –22/+1 –5/+5

Wytrzymałość w chwili zerwania [%] –40/+10 –15/+18 –30/+10 –20/+10

Wydłużenie w chwili zerwania [%] –50/+10 –35/+10 –20/+10 –50/+10

Zmiana objętości (pęcznienie) [%] –1/+5 –7/+5 –1/+22 –5/+5

Tabela 3. Kompatybilność olejów do mocno obciążonych silników wysokoprężnych z elastomerami (według ACEA:2010)

Właściwości
Rodzaj elastomeru

RE1 RE2(99) RE3(04) RE4

Twardość (IRHD) –1/+5 –5/+8 –25/+1 –5/+5

Wytrzymałość w chwili zerwania [%] –50/+10 –15/+18 –45/+10 –20/+10

Wydłużenie w chwili zerwania [%] –60/+10 –35/+10 –20/+10 –50/+10

Zmiana objętości (pęcznienie) [%] –1/+5 –7/+5 –1/+30 –5/+5
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Test polega na umieszczeniu elastomerów RE1, RE2(99), 
RE3(04) w badanym oleju, w temperaturze 150°C lub w tem-
peraturze 100°C dla RE4. Czas kontaktu elastomerów z olejem 
wynosi 168 h. Po teście wykonuje się badania właściwości fi-
zycznych elastomerów, tj. określa się procentowy przyrost lub 
ubytek masy i objętości elastomerów oraz zmianę twardości 
IRHD. Badane są również właściwości mechaniczne, tj. pro-
centowa zmiana wydłużenia w chwili zerwania oraz procentowa 
zmiana wytrzymałości w chwili zerwania.

Obecnie na rynku funkcjonuje wielu producentów olejów silni-
kowych. Wytwarzają oni oleje w oparciu o bazy mineralne oraz 
bazy syntetyczne. W toku produkcji olej uszlachetniany jest róż-
nego rodzaju dodatkami, poprawiającymi jego parametry użyt-
kowe tak, by mógł on sprostać wymaganiom producentów po-
jazdów mechanicznych oraz potencjalnych klientów detalicznych.

Sprzedawane obecnie na rynku oleje, zarówno mineral-
ne, jak również syntetyczne i półsyntetyczne, muszą spełniać  
– w zależności od zastosowania – podane w tabelach 1, 2 lub 3 
Klasyfikacji Jakościowej ACEA z 2010 roku wymagania odnośnie 
kompatybilności z elastomerami.

KOMPATYBILNOŚĆ ELASTOMERÓW 
Z OLEJAMI PRZEKŁADNIOWYMI
Rozwój konstrukcji przekładni mechanicznych, a w szczególno-

ści – zmniejszenie ich rozmiarów, spowodował wzrost obciążeń 

cieplnych i mechanicznych, oddziałujących na współpracujące 
ze sobą elementy oraz na oleje przekładniowe. Zmieniające się 
warunki pracy przekładni sprawiają, iż niezbędnym staje się sto-
sowanie materiałów konstrukcyjnych i cieczy eksploatacyjnych  
o lepszych parametrach.

Obecnie jednym z podstawowych wymagań stawianych prze-
kładniom, oprócz właściwości eksploatacyjnych, jest ich trwałość 
równa żywotności samego pojazdu. Dotyczy to nie tylko konstrukcji 
przekładni, ale również zastosowanego w niej oleju. Obecnie produ-
cenci olejów gwarantują przebieg w przekładniach eksploatowanych  
w warunkach miejskich na poziomie 120 000 km. Olej przekładnio-
wy, oprócz odporności na utlenianie, powinien również zmniejszać 
współczynnik tarcia współpracujących elementów. Jego zadaniem 
jest ochrona przekładni przed korozją, oczyszczanie, tłumienie 
drgań, nie powinien on powodować powstawania szlamów oraz nie 
może wpływać niekorzystnie na uszczelnienia, ma ułatwiać rozruch 
w niskich temperaturach, ale przede wszystkim – powinien być nie-
toksyczny dla środowiska i w dużym stopniu biodegradowalny. Bar-
dzo ważne dla ograniczenia negatywnego wpływu oleju smarowego 
na środowisko naturalne (wycieki w trakcie eksploatacji) jest sto-
sowanie odpowiednich konstrukcji i materiałów na różnego rodzaju 
uszczelnienia występujące w przekładni. Konieczny jest staranny 
dobór elastomerów, szczególnie pod kątem temperatury ich pracy 
oraz składu chemicznego olejów. Stosowane obecnie elastomery 
nitrylowe, chloroproprenowe, akrylowe, silikonowe i fluorowe za-

Rys. 1. Kompatybilność olejów przekładniowych 
z elastomerem fluorowym

Rys. 2. Kompatybilność olejów przekładniowych 
z elastomerem poliakrylowym
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pewniają prawidłową współpracę z mineralnymi olejami bazowymi. 
Zastosowanie niektórych typów olejów syntetycznych lub pewnych 
dodatków uszlachetniających, szczególnie zawierających siarkę, 
fosfor lub azot, może spowodować różnego rodzaju problemy z ich 
kompatybilnością z elastomerami.

W krajowych normach przedmiotowych dla olejów przekładnio-
wych nie występują wymagania odnośnie oceny kompatybilności 
z elastomerami.

Wymagania w zakresie współpracy olejów przekładniowych  
z uszczelnieniami elastomerowymi oraz sposób prowadzenia ba-
dań można znaleźć w normach amerykańskich:
l ASTM D5760:2009 Standard Specification for Performance 

of Manual Transmission Gear Lubricants;
l ASTM D5662:2013 Test Method for Determining Automotive 

Gear Oil Compatibility with Typical Oil Seal Elastomers, oraz 
normach wykonawczych;

l ASTM D412:06a(2013) Test Methods for Vulcanized Rubber 
and Thermoplastic Elastomers – Tension;

l ASTM D471:12a Test Method for Rubber Property – Effect of 
Liquids;

l ASTM D2240:05(2010) Test Method for Rubber Property – 
Durometer Hardness.
W Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badaw-

czym, w Zakładzie Oceny Właściwości Eksploatacyjnych pro-
wadzone były badania różnych olejów przekładniowych. Na ry-
sunkach 1 i 2 przedstawiono kompatybilność dwóch krajowych 
olejów przekładniowych klasy SAE 80W/90 z elastomerami: flu-
orowym i poliakrylowym. Przebadane oleje spełniają wymagania 
kompatybilności z elastomerami, uzyskały wyniki znacznie poni-
żej dopuszczalnych – według normy ASTM 5760:2009.

KOMPATYBILNOŚĆ ELASTOMERÓW Z PŁYNAMI 
CHŁODZĄCYMI
Pojazdy mechaniczne wyposażone w silniki spalinowe wyma-

gają stosowania specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych umoż-
liwiających odbiór ciepła. Część pojazdów posiada powietrzne 
systemy chłodzenia silnika, jednak większość wyposażona jest 
w cieczowe układy chłodzące. Ten rodzaj odbioru ciepła z jed-
nostki napędowej jest optymalny. Zapewnia on jednakowy roz-
kład temperatur, zapobiegając miejscowym przegrzaniom silni-
ka. Gwarantuje również stałą temperaturę pracy oraz wycisza 
układ napędowy. Nośniki ciepła stosowane w układach chłodzą-
cych przeszły długą drogę modyfikacji swojego składu. Obecnie 
płyn chłodzący to głównie mieszanina wody, glikolu etylenowe-
go oraz dodatków na bazie soli kwasów organicznych i krze-
mianów. Większość płynów nie zawiera azotynów, amin i fos-

foranów. Norma przedmiotowa na produkt PN-C-40007:2000 
Płyny niskokrzepnące do układów chłodzenia silników spalino-
wych – Wymagania i badania nie obliguje producentów płynów 
chłodzących do wykonywania badań kompatybilności z elasto-
merami. Płyny te w normalnych warunkach eksploatacji nie są 
nadmiernie agresywne w stosunku do uszczelnień elastome-
rowych. Wymagania odnośnie kompatybilności płynów chło-
dzących z elastomerami zawarte zostały w normach branżo-
wych i w wymaganiach producentów pojazdów mechanicznych.  
W większości przypadków oznaczane są dwa parametry fizycz-
ne, charakteryzujące elastomer, tj. zmiana twardości IRHD 
oraz procentowa zmiana objętości (pęcznienie). Badania wyko-
nuje się na gotowych elastomerowych elementach konstrukcyj-
nych silnika. W większości przypadków kryterium dopuszczenia 
do stosowania jest zmiana parametrów twardości i objętości, 
nieprzekraczająca 10% wartości wyjściowych.

KOMPATYBILNOŚĆ ELASTOMERÓW Z PŁYNAMI 
HAMULCOWYMI
Układ hamulcowy jest to jeden z najważniejszych elementów 

samochodu, jak również każdego innego pojazdu mechaniczne-
go. Układy hamulcowe stosowane obecnie to głównie układy hy-
drauliczne, w których płyn hamulcowy przenosi ciśnienie, wytwo-
rzone przez pompę hamulcową, do cylindrów hamulcowych. Aby 
układ hamulcowy mógł pracować poprawnie, niezbędny jest od-
powiedni płyn hamulcowy, który spełni stawiane mu wymagania.

Płyny hamulcowe podzielić można na 4 grupy:
l oparte na bazie glikoli i poliglikoli (DOT 3),
l oparte na bazie estrów boranów (DOT 4),
l zawierające silikony (DOT 5),
l oparte na estrach boranu i estrach silikonu (DOT 5.1).

Płyny te powinny:
l mieć wysoką odporność na wrzenie,
l posiadać właściwości smarujące,
l posiadać właściwości ochronne przed korozją,
l być mieszalne z innymi płynami,
l być kompatybilne z uszczelnieniami elastomerowymi.

Kompatybilność płynów hamulcowych z elastomerami jest 
jedną z najważniejszych (po temperaturze wrzenia) cech cha-
rakteryzujących te płyny. Aby zachowana została odpowiednia 
wytrzymałość mechaniczna i szczelność całego układu hamul-
cowego, płyny nie mogą oddziaływać destrukcyjnie na uszczel-
nienia.

Zgodnie z przytoczonymi na początku artykułu normami ISO 
4925:2005 oraz SAE J 1703 badania kompatybilności wykonuje 
się na dwóch rodzajach uszczelnień:

Tabela 4. Wymagania dla olejów przekładniowych według ASTM 5760:2009

Rodzaj elastomeru Warunki badania Mierzona wielkość
Dopuszczalny limit zmian 

min. max.

Poliakrylowy temperatura 150°C 
czas kontaktu 240 h

zmiana wydłużenia –60 + 
bez ograniczeń

zmiana twardości –35 +5

zmiana objętości –5 +30

Fluorowy temperatura 150°C 
czas kontaktu 240 h

zmiana wydłużenia –75 +
bez ograniczeń

zmiana twardości –5 +10

zmiana objętości  –5 +15

t
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l styrenowo-butadienowym SBR, o twardości początkowej 63 ± 
3 IRHD;

l etylenowo-propylenowym EPDM, o twardości początkowej 70 
± 3 IRHD.
Test prowadzi się w temperaturze 70oC lub 120oC, w czasie 

120 h, mierząc zmianę objętości (pęcznienie) oraz zmianę twar-
dości elastomeru przed i po teście.

Dopuszczalny jest nieznaczny, do 10% dla elastomeru EPDM 
i do 16% dla elastomeru SBR, wzrost objętości uszczelnienia 
elastomerowego oraz spadek twardości obu elastomerów: o 10 
IRHD – dla temperatury badania 70oC, i 15 IRHD – dla 120oC. 
Niedopuszczalny jest spadek objętości i wzrost twardości oraz 
ślady destrukcji na powierzchni elastomeru.

KOMPATYBILNOŚĆ ELASTOMERÓW Z PALIWAMI
Malejące zasoby ropy naftowej, aspekty ekologiczne oraz 

wzrost zapotrzebowania na paliwa spowodowały konieczność 
poszukiwania ich alternatywnych rodzajów. Obecnie czołowe 
miejsce wśród odnawialnych źródeł energii zajmują benzy-
ny z kilkuprocentową zawartością etanolu, oleje napędowe  
z 7-procentową (a od 2020 roku z 10-procentową) zawartością 
estrów metylowych kwasów tłuszczowych oraz FAME (100% 
estrów metylowych kwasów tłuszczowych). W niedalekiej przy-
szłości do użytku wejdą paliwa drugiej generacji, pochodzą-
ce z przeróbki biomasy–lignocelulozy w procesie fermentacji 
(bioetanol, biowodór), zgazowania biomasy (węglowodory, 
metanol, etanol) lub pirolizy biomasy. Prowadzone są również 

Rys. 3. Kompatybilność elastomeru nitrylowego NBR-28 
z benzyną bazową BB95

Rys. 4. Kompatybilność elastomeru fluorowego FPM 
z benzyną bazową BB95

Rys. 5. Kompatybilność elastomeru nitrylowego NBR-18 
z paliwem do silników z zapłonem samoczynnym

Rys. 6. Kompatybilność elastomeru nitrylowego NBR-28 
z paliwem do silników z zapłonem samoczynnym

Rys. 7. Kompatybilność elastomeru nitrylowego NBR-34 
z paliwem do silników z zapłonem samoczynnym

Rys. 8. Kompatybilność elastomeru fluorowego FPM 
z paliwem do silników z zapłonem samoczynnym
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prace nad paliwami trzeciej generacji, produkowanymi przez 
konwersję biomasy z alg (glonów). Paliwa te, ze względu na 
inną budowę chemiczną, zachowują się odmiennie od stoso-
wanych paliw pochodzenia naftowego. Paliwa tego typu oraz 
dodawane do nich różnego rodzaju składniki uszlachetniające 
mogą mieć zdecydowanie większy niekorzystny wpływ na wy-
stępujące w układzie paliwowym elementy elastomerowe. Ela-
stomery stosowane są w układach paliwowych jako uszczel-
ki: zbiornika paliwa, pompy paliwowej i wysokociśnieniowej 
pompy wtryskowej, a także wężyki paliwowe i przelewowe oraz 
uszczelki korka paliwowego. Są to głównie elementy wykona-
ne z elastomeru nitrylowego NBR, o różnej zawartości akrylo-
nitrylu, fluorowego FPM (FKM) oraz sporadycznie silikonowego 
MVQ (VMQ).

Wymagania i metody badań dla benzyn precyzuje norma:
• PN-EN 228:2013-04E Paliwa do pojazdów samochodowych. 

Benzyna bezołowiowa. Wymagania i metody badań. 
Dla paliw do silników o zapłonie samoczynnym podstawowymi 

normami, określającymi wymagania, są normy:
• PN-EN 590+A1:2011P Paliwa do pojazdów samochodowych.
Oleje napędowe;
• PN-EN 14214:2012E Paliwa do pojazdów samochodowych, 

estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do silników o za-
płonie samoczynnym (Diesla), wymagania i metody badań.

Normy te przewidują badania mające na celu określenie 
współoddziaływania pomiędzy paliwami a materiałami konstruk-
cyjnymi układu paliwowego, jedynie w zakresie ochrony przed 
korozją elementów stalowych i miedzianych. Brak jest wymagań 
w stosunku do uszczelnień elastomerowych.

W odniesieniu do elementów elastomerowych stosowanych 
w pojazdach mechanicznych, mających kontakt z paliwem, brak 
jest kompleksowych opracowań normalizacyjnych zarówno w Pol-
sce (normy PN), jak i w Europie (EN, ISO).

Badania kompatybilności elastomerów z paliwami o zmienio-
nej formulacji wykonuje się, porównując wyniki uzyskane dla 
tych paliw z wynikami kompatybilności elastomerów z paliwami 
pochodzenia naftowego. Dla tego typu badań stosowana jest 
norma PN-ISO 1817:2001 (ISO 1817:2011) Guma. Oznaczanie 
odporności na działanie cieczy.

W Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badaw-
czym przeprowadzono badania porównawcze oddziaływania 
benzyny bazowej (BB95) oraz benzyny z 10-procentową zawar-
tością bioetanolu (BB85/10EtOH) na uszczelnienia elastome-
rowe, wykonane z elastomeru butadienowo-nitrylowego NBR  
i elastomeru fluorowego FPM. Na podstawie tych badań można 
zauważyć zwiększenie się negatywnego oddziaływania benzyn 
z bioetanolem.

Podobnie wygląda sytuacja w odniesieniu do paliw do silników 
z zapłonem samoczynnym. Przeprowadzone badania kompaty-
bilności elastomerów nitrylowych: NBR-18, NBR-28, NBR-34, 
fluorowego FPM, akrylonitrylowego ACM oraz silikonowego MVG  
z olejami napędowymi z różną zawartością biokomponentów po-
kazały, że wpływ biokomponentów na uszczelnienia jest znaczą-
cy, podobnie jak w przypadku benzyn z etanolem.

PODSUMOWANIE
Rozwój konstrukcji samochodów powiązany z dążeniem do 

zmniejszania ich masy spowodował wzrost zastosowania two-
rzyw sztucznych i elastomerów. Elastomery znajdują zastoso-
wanie przede wszystkim jako uszczelnienia w układach: na-
pędu, zasilania paliwem, chłodzenia i hamulcowym. Jednym  
z podstawowych wymagań stawianych elastomerom, oprócz za-

chowania parametrów użytkowych, jest wysoka trwałość, decy-
dująca o szczelności i bezawaryjnej pracy podczas wieloletniej 
eksploatacji.

Jeżeli przy długotrwałym kontakcie z cieczami eksploatacyjny-
mi, wzorcowe elastomery utrzymują w dopuszczalnych granicach 
wybrane parametry, uznaje się, że występuje kompatybilność 
cieczy z elastomerami. Granice te zostały określone dla olejów 
(silnikowych i przekładniowych), płynów hamulcowych i chłodzą-
cych. W przypadku paliw silnikowych brak jest kompleksowych 
opracowań normalizacyjnych.

Przeprowadzone w INiG – PIB badania kompatybilności z ela-
stomerami olejów silnikowych i przekładniowych wykazały, że 
większość ocenianych olejów, zarówno mineralnych, jak i synte-
tycznych, spełnia wymagania producentów pojazdów samochodo-
wych. Porównawcze badania kompatybilności paliw silnikowych 
wykazały jednoznacznie, że wzrost zawartości biokomponentów 
w paliwach (bioetanolu w benzynie i estrów w oleju napędowym) 
zwiększa negatywne oddziaływanie na elastomery.
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W 
Polsce sprzedaje się kilkanaście milionów nowych 
opon samochodowych, a powtórnie przetwarza 
około 700 tysięcy. Różnica trafia na składowiska, 
nielegalne wysypiska śmieci; odpady gumowe są 

porzucane w lasach i parkach [4]. Dokładne określenie ilości 
zużytych opon samochodowych w Polsce jest trudne, gdyż nie 
prowadzono dotychczas ewidencji tych odpadów. Stan, jaki od-
notowano w 2005 r., wynosi 145 743 ton/rok. Ogólnie moż-
na rozróżnić trzy kategorie opon używanych w zależności od ich 
przeznaczenia. Pierwsza kategoria to opony, które można użyć 
zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem, ponieważ mają pier-
wotną minimalną geometrię bieżnika oraz nie posiadają żadnych 
innych dyskwalifikujących wad. Druga to nadające się do dalszej 
eksploatacji po nacięciu bieżnika lub bieżnikowaniu, a trzecią 
stanowią opony zużyte, które nie nadają się do dalszego użyt-
kowania [6]. Opony zużyte nienadające się do bieżnikowania są 
odpadem, który należy zagospodarowywać w sposób bezpieczny 
dla środowiska naturalnego. Istotne znaczenie ma tu zorganizo-
wanie efektywnego systemu zbiorki opon. Obecnie, wobec zaka-
zu składowania i zakopywania całych zużytych opon pozostają 
następujące możliwości: recykling produktowy, recykling mate-
riałowy, odzysk energii. Sposób wykorzystania rozdrobnionych 
odpadów gumowych zależy od stopnia ich rozdrobnienia. Na ma-
teriały pozyskiwane z recyklingu opon wprowadzono następującą 
klasyfikację [4]:
l miał gumowy <1 mm;
l granulat 1–10 mm;
l chipsy (chips) 10–50 mm;
l strzępy (shred) 50–300 mm;
l opony cięte: połówki i kawałki nie mniejsze niż 300 mm;
l ścier 0–40 mm. 

Odpady gumowe ze zużytych opon samochodowych w formie 
całych opon lub po ich rozdrobnieniu mogą być użyte do:
l budowy nasypów drogowych, wzmacniania podłoża gruntowego;
l poprawiania stateczności nasypów;

l zabezpieczania skarp kanałów, rowów;
l budowy ścian oporowych;
l warstw odsączających i odcinających;
l membran i warstw drenujących;
l przepustów drogowych.

Według literatury [3] wzmacnianie podłoża gruntowego stosu-
je się za pomocą: 
l warstwy wiórów gumowych o wymiarach 10–100 mm, pocho-

dzących z rozdrobnienia zużytych opon samochodowych;
l mieszanki gruntu z wiórami gumowymi. 

Badania przeprowadzone w Politechnice Warszawskiej [5] wy-
kazały, że zużyte opony samochodowe, mogą być stosowane do 
wzmacniania gruntów niespoistych (piasków) w nasypach komu-
nikacyjnych, hydrotechnicznych i ogólnobudowlanych. Stwierdzo-
no, że przy odpowiedniej zawartości przetworzonych odpadów ze  
zużytych opon samochodowych w gruncie wzrasta wytrzymałość 
mieszaniny na ścinanie w stosunku do samego gruntu, a więc 
nasypy mogą być budowane bardziej oszczędnie i może być 
wbudowana znaczna ilość odpadów. Mechaniczne właściwości 
mieszaniny piasku i odpadów z opon w formie chipsów określo-
nych w aparacie trójosiowego ściskania opisano w pracy [1]. Wy-
trzymałość i dylatancja mieszanki zależy od zawartości odpadów 
z opon. W przypadku małej zawartości odpadów wytrzymałość 
na ścinanie jest niższa niż dla czystego piasku. To zachowanie,  
odnośnie powierzchni rozdziału piasek – chips, redukuje efekt 
wzmocnienia oponami. Na podstawie tych badań ustalono, że 
optymalna ilość dodanych opon (chipsów) wynosi 30%. Badania 
zagęszczalności piasku z dodatkiem odpadów z opon samocho-
dowych w postaci granulatu wykazały, że optymalna ilość doda-
nych odpadów powinna wynosić 12,5% [2]. 

Badania eksperymentalne opisane w literaturze [1, 2, 5]  
potwierdzają, że odpowiednio przetworzone zużyte opony sa-
mochodowe mogą być stosowane do wzmocnienia gruntów 
niespoistych. Celem pracy jest przedstawienie wyników badań la-
boratoryjnych parametrów zagęszczalności i wytrzymałościowych  

Właściwości mechaniczne 
mieszaniny gruntu i odpadów 
z opon samochodowych
Małgorzata J. Glinicka

Celem wykonanych badań laboratoryjnych było ustalenie parametrów wytrzymałościowych mieszaniny piasku i odpadów  
z granulatu gumowego, w zależności od zagęszczenia i ilości dodanych  odpadów. W badaniach laboratoryjnych zastosowano 
granulat gumowy o wymiarach ziaren 2,5–4 mm. Badania laboratoryjne obejmowały określenie składu granulometrycznego,  
wskaźników porowatości,  gęstości właściwej i objętościowej szkieletu, maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu i wil-
gotności optymalnej, parametrów wytrzymałościowych mieszaniny piasku i odpadów. Wyniki przeprowadzonych badań piasku  
i mieszanin piasku z granulatem gumowym potwierdziły wpływ dodawanych odpadów z przetworzonych opon samochodowych 
na parametry zagęszczalności i parametry wytrzymałościowe. Dodatek 10% i 20% granulatu do piasku spowodował wzrost 
wytrzymałości na ścinanie. Wykorzystanie odpadów ze zużytych opon samochodowych do gruntów może przyczynić się do zago-
spodarowania części tych odpadów oraz zmniejszenia ilości składowanych odpadów. 
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mieszaniny piasku i odpadów z opon samochodowych, uzasadnia-
jących wykorzystanie odpadów ze względu na ich wpływ na wzrost 
wytrzymałości mieszanin. Wykonano badania laboratoryjne para-
metrów wytrzymałościowych mieszaniny piasku i odpadów z gra-
nulatu gumowego w zależności od zagęszczenia i ilości dodanych 
„mikroelementów”. Zastosowano granulat gumowy o wymiarach 
2,5–4 mm z recyklingu zużytych opon samochodowych.   

BADANIA LABORATORYJNE CECH FIZYCZNYCH 
MIESZANINY PIASKU  I ODPADÓW 
Z OPON SAMOCHODOWYCH  
Badania laboratoryjne parametrów fizycznych obejmowały 

określenie: składu granulometrycznego, określenie wskaź-
ników porowatości,  gęstości właściwej i objętościowej oraz 
maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu i wilgotności 
optymalnej. 

Na podstawie badania uziarnienia grunt zaliczono do piasków 
średnich. Charakteryzuje się on równomiernym uziarnieniem,  
a jego wskaźnik różnoziarnistości CU wynosił 3. 

Piasek średni był w stanie powietrzno-suchym. Badania 
gęstości objętościowej szkieletu minimalnej i maksymalnej 
wykonano dla piasku i piasku z dodatkiem granulatu gumo-
wego w ilości 10% i 20%. Oznaczenie ρdmax i ρdmin wykonano 
według normy (PN-88/B-04481) Grunty budowlane. Badania 
próbek gruntu, stosując metalowe naczynie z tłoczkiem i wideł-
ki wibracyjne. Gęstość właściwą szkieletu mieszaniny piasku 
i granulatu ustalono za pomocą piknometru. Omawiane ba-
dania wykonano trzykrotnie i obliczono średnią wartość para-
metru. W tabeli 1 przedstawiono wartości gęstości właściwej 
szkieletu, maksymalnej i minimalnej gęstości objętościowej 
szkieletu oraz wskaźników porowatości. 

Badania parametrów zagęszczalności piasku i mieszaniny pia-
sku z granulatem gumowym przeprowadzono metodą standar-
dową Proctora według normy PN-88/B-04481. Do badań piasku 
zastosowano cylinder o objętości 1 dm3, a do mieszaniny 2,2 
dm3. Zastosowano dodatek granulatu gumowego w ilości: 10%, 
20% w stosunku do masy suchego piasku. Zestawienie wyników 
badań parametrów zagęszczalności przedstawiono w tabeli 2, 
a na rysunku 1 przestawiono wybrane krzywe zagęszczalności 
piasku średniego oraz mieszaniny piasku z dodatkiem granulatu 
gumowego w ilości 10% i 20%.  

Analizując dane przedstawione w tabeli 2 i na rysunku 1  
stwierdzono, że maksymalna gęstość objętościowa szkieletu 
mieszaniny maleje wraz z ilością dodanego odpadu gumowego. 
Również wilgotność mieszanin zmniejsza się około 2% w przy-
padku obu dodatków granulatu. 

Mieszaniny piasku z 10% i 20% dodatkiem granulatu gumo-
wego spełniają wymagania norm dotyczących robót ziemnych 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne wymagania  
i badania oraz PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyma-
gania ogólne ze względu na ρd max > 1,6 t/m3. Według Pisarczyka 
[5] mieszaniny zawierające powyżej 25 % odpadów gumowych 
nie są odpowiednie do budowy nasypów, biorąc pod uwagę war-
tości maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu. 

BADANIA WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCINANIE 
W APARACIE BEZPOŚREDNIEGO ŚCINANIA
W aparacie bezpośredniego ścinania wytrzymałość na ścina-

nie jest  wytrzymałością chwilową, osiągniętą przy stałej pręd-
kości odkształceń. Jako wartość τf należy przyjmować wartość 
naprężeń ścinających w zakresie odkształceń względnych ε ≤ 
10,0% (PN-88/B-04481). Wytrzymałość na ścinanie oblicza się 
według wzoru: 

        τf = σ tgφs + cs        (1)
gdzie: τf  jest wytrzymałością gruntu na ścinanie w kPa, σ jest 
naprężeniem normalnym do płaszczyzny ścinania w kPa, cs jest 
oporem spójności gruntu oznaczonym metodą bezpośredniego 
ścinania w aparacie skrzynkowym w kPa, a φs jest kątem tarcia 
wewnętrznego oznaczonym  w aparacie skrzynkowym wo. 

Badania parametrów wytrzymałościowych przeprowadzono 
w aparacie bezpośredniego ścinania w skrzynce kwadratowej 
10x10 cm. Próbki obciążano przy następujących σ: 50, 100, 
150, 200, 250 kPa. 

Próbki do badań przygotowano przez wymieszanie piasku  
z 10% i 20% odpadów gumowych w stosunku do suchej masy. 
Grunt z odpadami zagęszczano w skrzynce do określonej gęsto-
ści objętościowej. 

Tabela 1. Wyniki badań gęstości właściwej szkieletu, 
minimalnej i maksymalnej gęstości szkieletu oraz  
wskaźników porowatości 

Rodzaj 
materiału

ρs 
[t/m3]

ρd max 
[t/m3]

ρd min  
[t/m3]

emin  
[ - ]

emax 
[ - ]

Piasek średni 2,65 1,72 1,56 0,54 0,70

Mieszanina piasku 
średniego i 10% 

dodatku granulatu 
gumowego

2,34 1,61 1,47 0,44 0,59

Mieszanina piasku 
średniego i 20% 

dodatku  granulatu 
gumowego

2,16 1,46 1,32 O,48 0,64

Tabela 2. Wyniki badań parametrów zagęszczalności 
ρd max, w opt

Rodzaj 
materiału

ρd max 
[t/m3]

w opt 
[%]

ρd max śr 

[t/m3 ]
w opt śr

[%]

Piasek średni

1,81 11,7

1,81 11,81,80 11,5

1,81 12,3

Mieszanina piasku 
średniego i 10% 

dodatku granulatu 
gumowego

1,72 9,7

1,72 9,91,71 10,0

1,72 10,0

Mieszanina piasku 
średniego i 20% 

dodatku  granulatu 
gumowego

1,64 9,8

1,61 9,61,63 9,6

1,56 9,5

Rys.1. Krzywe zagęszczalności piasku średniego i mieszaniny 
piasku średniego oraz  granulatu gumowego



Dodatek „Wyroby Gumowe i Elastomery” . Nr 7/2020

Parametry wytrzymałościowe piasku oraz mieszanin piasku
i granulatu gumowego w stanie powietrzno-suchym
Badania wykonano w aparacie skrzynkowym  dla różnych stop-

ni zagęszczenia ID (różnych wskaźników porowatości e). 
Zestawienie wyników badań parametrów wytrzymałościowych 

w zależności od stopnia zagęszczenia oraz wskaźników poro-
watości dla dwóch mieszanin piasku z granulatem gumowym i 
piasku przedstawiono w tabeli 4 i 5. Rysunki 2 i 3 przedsta-
wiają zależności parametrów wytrzymałościowych od stopnia za-
gęszczenia dla dwóch różnych mieszanin. 

Z analizy badań wytrzymałości na ścinanie  mieszaniny piasku  
i granulatu gumowego oraz piasku uzyskano następujące wnioski: 
l kąt tarcia wewnętrznego piasku średniego wzrósł o 5,5o dla ID 

od 0,3 do 0,9 (odpowiednio e od 0,65 do 0,56);
l kąt tarcia wewnętrznego mieszaniny piasku średniego z 10% 

dodatkiem granulatu gumowego wzrósł o 5,3o, a opór spójno-
ści wzrósł o 2,6 kPa dla ID od 0,3 do 0,9 (odpowiednio e od 
0,55 do 0,46);

l kąt tarcia wewnętrznego mieszaniny piasku średniego z 20% 
dodatkiem granulatu gumowego wzrósł o 2,6o, a opór spójno-
ści wzrósł o 9,2 kPa dla ID od 0,3 do 0,9 (odpowiednio e od 
0,59 do 0,50). 
Określenie parametrów wytrzymałościowych w zależności
od wilgotności i gęstości objętościowej szkieletu oraz 
ilości dodanych odpadów
Przeprowadzono badania eksperymentalne w aparacie bezpo-

średniego ścinania w zależności od wilgotności i gęstości obję-
tościowej szkieletu, których wyniki przedstawiono w tabeli 6 i 7. 
Badania wykonano na próbkach o wilgotności mniejszej od wil-
gotności optymalnej, wilgotności bliskiej wilgotności optymalnej 
i wilgotności większej od wilgotności optymalnej. 

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań można 
stwierdzić: 

l największe wartości kąta tarcia wewnętrznego zarówno w przy-
padku piasku, jak i mieszaniny piasku i granulatu gumowego 
uzyskano przy wilgotności optymalnej i Is = 1 oraz wskaźnikach 
porowatości: e = 0,46 dla piasku, e = 0,36 dla mieszaniny 
piasku z 10% dodatkiem granulatu, e = 0,34 dla mieszaniny  
z 20% dodatkiem granulatu;

l największą wartość oporu spójności uzyskano przy wilgotno-
ści optymalnej i Is = 1 oraz e = 0,36 w przypadku mieszaniny  
z 10% dodatkiem granulatu oraz e = 0,34 w przypadku mie-
szaniny z 20% dodatkiem granulatu;

l najmniejsze  wartości kąta tarcia wewnętrznego uzyskano dla 
mieszaniny piasku i granulatu gumowego w ilości 20% odpo-
wiednio dla określonego wskaźnika porowatości i wilgotności;

l opór spójności przy 20% dodatku był większy w porównaniu  
z otrzymanym dla mieszaniny z 10% dodatkiem  granulatu odpo-
wiednio dla określonego wskaźnika porowatości i wilgotności. 

PODSUMOWANIE 
Wyniki przeprowadzonych badań piasku i mieszanin pisaku  

z granulatem gumowym potwierdziły wpływ dodawanych od-
padów z przetworzonych opon samochodowych na parametry 
zagęszczalności i parametry wytrzymałościowe. W przypadku  

Tabela 3. Zagęszczanie próbek badanych  w aparacie
bezpośredniego ścinania 

Rodzaj 
materiału

ID
0,3 0,6 0,9

Piasek średni e = 0,65 e = 0,60 e = 0,56
Mieszanina piasku 

średniego i 10% dodatku 
granulatu gumowego

e = 0,55 e = 0,51 e = 0,46

Mieszanina piasku 
średniego i 20% dodatku 

granulatu gumowego
e = 0,59 e = 0,54 e= 0,50

Tabela 4. Kąt tarcia wewnętrznego określony w aparacie 
bezpośredniego ścinania 

Rodzaj materiału
Kąt tarcia wewnętrznego φs [0] 

ID
0,3 0,6 0,9

Piasek średni e =0,65 
32,7

e = 0,60 
35,5

e = 0,56 
38,2

Mieszanina piasku średniego 
i 10% dodatku granulatu 

gumowego

e = 0,55 
32,3

e = 0,51 
34,7

e = 46 
37,6

Mieszanina piasku średniego 
i 20% dodatku granulatu 

gumowego

e = 0,59 
32,0

e = 0,54 
33,4

e = 0,50 
34,6

Tabela 5. Opór spójności określony z badań w aparacie 
bezpośredniego ścinania 

Rodzaj materiału

Opór spójności cs [kPa] 

ID
0,3 0,6 0,9

Piasek średni 0 0 0

Mieszanina piasku średniego 
i 10% dodatku granulatu 

gumowego

e = 0,55 
12,4

e = 0,51 
12,5

e = 0,46 
15,0

Mieszanina piasku średniego 
i 20% dodatku granulatu 

gumowego

e = 0,59 
16,1

e = 0,54
23,0

e = 0,50 
25,3

Rys. 2. Zależność kąta tarcia wewnętrznego od stopnia 
zagęszczenia dla różnych mieszanin

Rys.3. Zależność oporu spójności od stopnia zagęszczenia 
dla różnych mieszanin

XXI

t



Dodatek „Wyroby Gumowe i Elastomery” . Nr 7/2020XXII

badania zagęszczalności mieszaniny piasku i odpadów z opon 
samochodowych stwierdzono, że obie badane mieszaniny z do-
datkiem 10% i 20% granulatu, spełniają wymagania normowe ze 
względu na uzyskaną wartość maksymalnej gęstości objętościo-
wej szkieletu mieszaniny. Badania wytrzymałościowe wykonane 
w aparacie bezpośredniego ścinania wykazały, że  wartości kąta 
tarcia wewnętrznego badanych mieszanin w stanie powietrzno-
-suchym są mniejsze w porównaniu do wartości tych dla pia-
sku średniego o określonym ID. W przypadku mieszaniny piasku  
z granulatem gumowym uzyskano obliczeniowy opór spójności, 
którego największą wartość stwierdzono dla mieszaniny z 20% 
dodatkiem granulatu gumowego przy ID = 0,9. Podsumowując, 
dodatek 10% i 20% granulatu do piasku średniego spowodował 
wzrost wytrzymałości na ścinanie. 

Zaletą stosowania odpowiednio przetworzonych zużytych opon 
samochodowych do budowy nasypów komunikacyjnych jest ich 
ponowne wykorzystanie i zmniejszenie ilości składowanych od-
padów. 
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Tabela 6. Kąt tarcia wewnętrznego określony w aparacie bezpośredniego ścinania w zależności od wilgotności i gęstości
objętościowej szkieletu 

Rodzaj materiału Kąt tarcia wewnętrznego φs [o]

Piasek średni 

w = 4% 
ρd = 1,75 t/m3 

Is = 0,97 
e = 0,51

w = 8,0% 
ρd = 1,78 t/m3 

Is = 0,98 
e = 0,49

w = wopt = 11,8% 
ρd = 1,81 t/m3 

Is = 1,0
e = 0,46

w = 14,0% 
ρd = 1,75 t/m3 

Is = 0,97
e = 0,51

φs = 36,2o φs = 37,0o φs = 38,3o φs = 36,8o

Mieszanina piasku 
średniego i 10% dodatku 

granulatu gumowego

w = 4% 
ρd = 1,65 t/m3 

Is = 0,96 
e= 0,42

w = 7,0% 
ρd = 1,67 t/m3 

Is = 0,97 
e = 0,40

w = wopt = 10,0% 
ρd = 1,72 t/m3 

Is = 1,0 
e= 0,36

w = 10,5% 
ρd = 1,67 t/m3 

Is = 0,98 
e = 0,38

φs = 35,5o φs = 36,0o φs = 37,5o φs = 37,4o

Mieszanina piasku 
średniego i 20% dodatku  

granulatu gumowego

w = 4% 
ρd = 1,57 t/m3

Is = 0,97 
e = 0,38

w = 7,0% 
ρd = 1,59 t/m3 

Is = 0,98 
e = 0,36

w = wopt = 9,6% 
ρd =1,61 t/m3 

Is = 1,0 
e = 0,34

w = 11,0% 
ρd = 1,58 t/m3 

Is = 0,98 
e = 0,37

φs = 33,6o φs = 34,0o φs = 34,6o φs = 34,5o

Tabela 7. Opór spójności określony w aparacie bezpośredniego ścinania w zależności od wilgotności i gęstości objętościowej 
szkieletu 

Rodzaj materiału Opór spójności cs [kPa]  

Piasek średni 

w = 4,0% 
ρd = 1,75 t/m3 

Is = 0,97 
e = 0,51

w = 8,0% 
ρd = 1,78 t/m3 

Is = 0,98 
e = 0,49

w = wopt = 11,8% 
ρd = 1,81 t/m3 

Is = 1,0 
e = 0,46

w = 14,0% 
ρd = 1,75 t/m3 

Is = 0,97 
e = 0,51

cs = 0 cs = 0 cs = 0 cs = 0

Mieszanina piasku 
średniego i 10% dodatku 

granulatu gumowego

w = 4% 
ρd = 1,65 t/m3 

Is = 0,96 
e = 0,42 

w = 7,0% 
ρd = 1,67 t/m3 

Is = 0,97
e = 0,40 

w = wopt = 10,0% 
ρd = 1,72 t/m3 

Is = 1,0 
e = 0,36 

w = 10,5% 
ρd = 1,67 t/m3 

Is = 0,98 
e = 0,38 

cs = 17,4 kPa cs = 17,8 kPa cs = 18,2 kPa cs = 18,0 kPa

Mieszanina piasku 
średniego i 20% dodatku  

granulatu gumowego

w = 4% 
ρd = 1,57 t/m3

Is = 0,97 
e = 0,38

w = 7,0% 
ρd = 1,59 t/m3 

Is = 0,98 
e = 0,36

w = wopt = 9,6% 
ρd = 1,61 t/m3

Is = 1,0 
e = 0,34 

w = 11,0% 
ρd = 1,58 t/m3

Is = 0,98 
e = 0,37 

cs = 23,1 kPa cs = 23,5 kPa cs = 27,5 kPa cs = 23,2 kPa
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