
T w o r z y w a  p o l i m e r o w e  w  n a u c e  i  p r a k T y c edwumies ięcznik 

i ssn 2082-6877

(59) rok XI
cena 18,00 zł (w tym 8% VAT)

Nr 6/2020
fo

to
: w

w
w

.fr
ee

pi
k.

co
m





PO TARGACH K’2019

SYSTEMY CHŁODZENIA

RECYKLING I TECHNIKI ODZYSKU

Redaktor naczelna
Ewa Majewska

ewa.majewska@tworzywasztuczne.biz  
tel. kom. 797 125 418 

Dyrektor marketingu i reklamy
Katarzyna Mazur

katarzyna.mazur@tworzywasztuczne.biz
tel. kom. 797 125 417

Dział prenumeraty
prenumerata@tworzywasztuczne.biz

Redaktor techniczny:  
Lucyna Franczyk

Korekta: Tomasz Sput

Wydawca
Media Tech s.c.

mediatech@tworzywasztuczne.biz

Adres redakcji
ul. Żorska 1/45
47-400 Racibórz

redakcja@tworzywasztuczne.biz
tel./faks 32 733 18 01

www.tworzywasztuczne.biz

Rada Programowa
dr inż. Wojciech Głuszewski

dr hab. inż. Adam Gnatowski prof. PCz
dr inż. Jacek Iwko

dr inż. Tomasz Jaruga
prof. dr hab. inż. Jacek W. Kaczmar

dr inż. Jacek Nabiałek
dr inż. Paweł Palutkiewicz
dr inż. Marta Piątek-Hnat
prof. nadzw. dr hab. inż. 

Andrzej Pusz
prof. dr hab. inż. Janusz Sikora

dr inż. Łukasz Wierzbicki
dr inż. Piotr Żach

Każdy z członków Rady Programowej 

dwumiesięcznika „Tworzywa Sztuczne w Przemyśle”, 

który podczas dwóch kolejnych lat nie opublikuje 

żadnego artykułu, potraktowany zostanie 

jako rezygnujący z członkostwa.

www.tworzywasztuczne.biz

Redakcja nie odpowiada za treść  
ogłoszeń oraz artykułów sponsorowanych.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania 
i adiustacji tekstów.
Przedruk i rozpowszechnianie artykułów 
i reklam opracowanych przez redakcję 
są zabronione bez zgody wydawcy.

SPIS TREŚCI
LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2020 r.

TWORZYWA

MASZYNY I URZĄDZENIA

TEMAT NUMERU – UKŁADY PLASTYFIKUJĄCE

5 Serce maszyny od Xperts 

6 Przyczyny zużywania się układów uplastyczniających

10 Eksperymentalne badania nad poborem mocy przez 

 układ uplastyczniający wtryskarki

17 Czy każdy ślimak możemy poddać procesowi regeneracji?

18 Specjalność firmy El-term

19 Sprawdzone rozwiązania napędowe dla wytłaczarek

20 Możliwości badawcze stanowiska eksperymentalnej formy wtryskowej 

 z ośmioma niezależnymi obiegami termostatowania

23  Luchs Polska – zewnętrzne wsparcie utrzymania ruchu

24  Systemy regulacji temperatury podłączone do sieci; 

 SINGLE promuje platformę  „SMARTLINE” DLA INSTALACJI PLUG & PLAY

26 Wittmann – optymalne rozwiązania

30 Wytrzymały i wyjątkowo odporny na ogień

33 Kompozyty poliuretanowych pianek sztywnych i napełniaczy roślinnych

40 Grupa Azoty przekaże kolejny milion złotych na walkę z epidemią

40 Grupa Azoty przygotuje szpital tymczasowy w Krakowie

42 Broń w walce z koronawirusem

48  Fanuc dostarczy 1400 robotów do VW

50 Wdrożenie nowego modelu gospodarczego

52 PLASTPOL – przepis na biznesowy sukces



maszyny i urządzenia 

4 Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 6/2020



5

Temat numeru:  produkcja, sprzedaż i serwis wtryskarek
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temat numeru – układy plastyfikujące

N
a rynek polski i europejski produkuje i dostarcza je 
między innymi firma XPERTS z siedzibą w Zielonej Gó-
rze (woj. lubuskie). Zakład powstał w 2008 roku, nato-
miast doświadczenie właściciela i pracowników firmy 

powiązane z branżą układów wynosi ponad 20 lat. Firma cały 
czas inwestuje w swój wizerunek oraz nowoczesne technologie 
produkcji, aby sprostać wymaganiom najbardziej wymagających 
klientów. Główną ideą jest dążenie do maksymalnego skrócenia 
czasu produkcji oferowanych układów plastyfikujących. 

Powstające w firmie XPERTS części możemy skwalifikować  
w następujący sposób:
l ślimaki do wtryskarek i wytłaczarek (do wszystkich rodzajów 

tworzyw – trójstrefowe lub barierowe, wykonanie standardowe 
– azotowane lub wzmocnione – bimetaliczne);

l cylindry do wtryskarek i wytłaczarek (proste, z odgazowaniem, 
z płaszczami chłodzącymi, z rowkowaną strefą zasypu, wyko-
nanie standardowe – azotowane, lub wzmocnione – bimeta-
liczne);

l zawory zamykające do wtryskarek (hartowane, do typowych 
wtryskarek dostępne z magazynu);

l głowice i dysze do wtryskarek (w tym niestandardowe, przedłu-
żane ze wzgl. na budowę formy wtryskowej);

l systemy filtrowania i mieszania uplastycznionej masy tworzy-
wa (głowice filtrująco-mixujące);

l układy segmentowe, dwuślimakowe i stożkowe;
l regeneracja ślimaków i cylindrów na najnowocześniejszych ob-

rabiarkach CNC.

Każda wtryskarka i wytłaczarka tworzyw sztucznych czy gumy wyposażona jest w układ plastyfikujący zawierający ślimak  
i cylinder. Ten zespół jest „sercem maszyny” i od niego zależy, jakie wyroby i z jakich materiałów na danej maszynie możemy 
produkować. Często się jednak zdarza, że układ ten ulega uszkodzeniom lub zużyciu. Każdy przetwórca tworzyw na pewno spo-
tkał się w swojej pracy z problemami związanymi z układami plastyfikującymi.

Serce maszyny od Xperts

XPERTS inż. Sławomir Łada
ul. Trasa Północna 12H
65-119 Zielona Góra
tel. 501 311 664
xperts@xperts.pl, www.xperts.pl

R E K L A M A
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temat numeru – układy plastyfikujące

Przyczyny zużywania się 
układów uplastyczniających 

Skutki zużycia lub uszkodzenia układu plastyfikacji zna dobrze większość użytkowników wtryskarek. Natomiast wiedza o „życiu 
wewnętrznym” cylindra jest mało rozpowszechniona. Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie zależności w obszarze two-
rzywo-stal-parametry pracy układu plastyfikacji w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji wtryskarki.
W części pierwszej omówimy przypadki zużywania się układów wynikające z przetwarzanych tworzyw oraz stali, z których wy-
konany jest układ.

PRZYCZYNA 1 – PRZETWARZANE TWORZYWA
Niektóre rodzaje tworzyw lub dodatków mogą powodować 

szybką korozję i erozję układu uplastyczniania. Twarde wypełnia-
cze jak włókno szklane, kulki szklane, pigmenty nieorganiczne 
(TiO2 czy Cr2O3) są twardsze niż stal, przez co mają silnie erozyj-
ne działanie, w zależności od parametrów pracy. Duże znaczenie 
ma też połączenie polimeru z włóknem szklanym. Przykładowo 
PA6.6 z włóknem szklanym powoduje kilkukrotnie silniejszą 
erozję niż np. PA6 + ws lub PBT+ ws.

Zużycie jest szczególnie intensywne, gdy tarcie polega na dzia-
łaniu nieroztopionych granulek na elementy układu uplastycz-
niania. Dodatki te są dużo mniej szkodliwe i ich działanie jest 
słabsze, gdy tworzywo jest dobrze roztopione. Mniej szkodliwym 
dodatkiem jest talk i napełniacze kredowe, które wbrew pozo-
rom w normalnych parametrach pracy nie są groźne.

Korozję mogą spowodować także dodatki do tworzywa (np. 
uniepalniające) lub składniki niektórych barwników. Najczęściej 
są one nieszkodliwe, jeżeli nie ulegną degradacji.

Zawartość wilgoci i oddziaływanie resztek kwasowych 
lub produktów rozkładu
Tego typu działanie jest szczególnie częste przy tworzywach 

technicznych. Produkty degradacji np. PA czy POM mają dzia-
łanie silnie korozyjne. Należy zwrócić uwagę, że do zupełnego 
zniszczenia, np. ślimaka często wystarczy bardzo mała ilość pro-
duktów degradacji. Jakość tworzywa i wypraski są wtedy pozor-
nie niepogorszone, a skutki degradacji niewidoczne.

Klasycznym przykładem jest też twarde PVC, które w określo-
nych warunkach może wydzielać HCl. Chlorowodór w połączeniu 
z wilgocią powoduje powstanie kwasu solnego, który atakuje pra-
wie wszystkie stale, łącznie (przy długotrwałym działaniu) z kwa-
soodpornymi. Podobnie jest z produktami degradacji PA, które są 
bardzo reaktywne. Innym przykładem może być pozornie nieszko-
dliwy ABS, który w wyniku degradacji (ścinanie lub przegrzanie) 
powoduje korozję stali azotowanej. To samo tworzywo przetwarza-
ne w optymalnych warunkach nie powoduje żadnego zagrożenia.

Wysokie temperatury przetwórstwa
Temperatura powyżej 350oC może powodować odpuszczenie 

cieplne niektórych rodzajów stali. W wysokich temperaturach dzia-
łanie wszelkich związków chemicznych powodujących korozję jest 
też bardziej intensywne. Dotyczy to szczególnie poliamidów.

Stosowanie regranulatu w różnej postaci
Przyspieszone zużywanie układu, szczególnie w strefie zasypu 

powoduje stosowanie przemiałów. Spowodowane jest to miele-
niem nieregularnych kawałków tworzywa przez zwoje ślimaka, 
co daje w efekcie duże obciążenie mechaniczne i erozję zwojów.

Innym aspektem stosowania przemiałów jest ich niejednorod-
ność. Frakcje lżejsze w postaci proszku uplastyczniają się za 
szybko, często tuż za zasypem. Większe kawałki długo pozosta-
jąc ciałem stałym, blokują strefę sprężania i utrudniają przepływ 
tworzywa przez ślimak. Często też tworzywo przylepia się do za 
wcześnie roztopionego proszku, tworząc złogi i stagnację tworzy-
wa. Zalegające złogi mogą z czasem powodować korozję rdzenia 
ślimaka. W przypadku oderwania się złogu może blokować on 
przepływ tworzywa przez ślimak i powodować nieregularne do-
zowanie.

Rys. 1. Warstwa bimetalu uszkodzona przez niewłaściwy 
montaż głowicy cylindra

Rys. 2. Zniszczenie warstwy azotków chromu spowodowane 
przez poliamid

Witold Drożdż



7

Temat numeru:  produkcja, sprzedaż i serwis wtryskarek

Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 6/2020

temat numeru – układy plastyfikujące

Adhezja stygnącego stopu do stali
Jeżeli np. PC zastygnie na ślimaku, bardzo mocno przykleja się 

do jego powierzchni. Jeżeli ślimak jest azotowany, przy ponownym 
uruchomieniu wtryskarki tworzywo to, odklejając się od ślimaka, 
wyrywa warstwę azotowaną (przy przetwórstwie PC konieczne jest 
zawsze przeczyszczenie cylindra po pracy innym tworzywem). Po-
dobne w działaniu są niektóre odmiany PET i POM.

PRZYCZYNA 2 – STALE, Z KTÓRYCH WYKONANE 
SĄ ELEMENTY UKŁADU
Stale do azotowania
Większość układów wykonana jest ze stali azotowanej, co  

w przypadku przetwórstwa przeważającej ilości tworzyw jest wy-
starczające. Praktycznie prawie każdą stal można w odpowied-
nich warunkach zaazotować. Odporność na zużycie w normalnych 
warunkach pracy układu przy zastosowaniu zwykłych tworzyw daje 
jednak tylko azotowanie głębokie minimum 0,5–0,6 mm. Cienkie 
warstwy azotowane (np. 0,1 mm) mogą spełniać swoje zadanie 
tylko, jeżeli położone są na specjalnym materiale. Inaczej mogą 
pękać lub odpadać ze względu na słabe związanie z podłożem. 
Zwykła stal do azotowania nie jest odporna na korozję. Przy prze-
twórstwie tworzyw technicznych, w skrajnych parametrach pracy, 
układ azotowany wystarczy na kilka dni lub tygodni.

Specjalne układy odporne na ścieranie i korozję są zwykle 
dużo droższe, jednak gwarantują żywotność równą kilku zespo-
łom azotowanym.

Stale do hartowania i stellity
Ślimaki odporne na ścieranie i korozję wykonuje się przede 

wszystkim z różnego rodzaju stali hartowanych. Odporność na zu-
życie nie wynika jednak tylko z twardości. Z praktyki wynika, że naj-
bardziej odporne na działanie dodatków mineralnych są nie ślimaki 
najtwardsze, ale te których stal jest „śliska”, przy czym niekoniecz-
nie musi być bardzo twarda. Przy większych średnicach (i co za tym 
idzie długościach) hartowanie jest bardzo trudne lub nieopłacalne. 
Praktycznie jedynym rozwiązaniem sprawdzonym w praktyce jest 
wykonanie ślimaka ze stali azotowanej (najlepiej o wysokiej zawar-
tości Cr) i opancerzenie zwojów materiałem specjalnym.

Najlepsze efekty daje napawanie zwojów metodą TIG. Napa-
wanie zwojów proszkami niesie duże ryzyko wykruszania się ma-
teriału. Proszki dają warstwę twardszą i dlatego wiele firm je 
stosuje. Jednak w praktyce ślimak napawany zwykłym stellitem 
12 o twardości zaledwie ok. 48 HRC, w optymalnych warunkach 
przetwórstwa, pracuje dłużej. Poważną wadą ślimaków napa-
wanych jest niska odporność rdzenia. Niestety przy większych 
rozmiarach nie ma alternatywy. Istnieją inne rozwiązania uodpar-
niania większych ślimaków na ścieranie i korozję, jednak metody 
te słabo zdają egzamin w praktyce lub są za drogie i stosowanie 
ich jest nieopłacalne.

Niekiedy stosuje się dodatkowe nałożenie na ślimak powłoki Cr 
lub z azotków chromu lub tytanu, jednak praktyka dowodzi, że są 
to mało skuteczne rozwiązania. Chrom zwiększa odporność na ko-
rozję, niemniej jednak w przypadku mechanicznego uszkodzenia 

powłoki korozja postępuje w tempie przyspieszonym, powodując 
odpadanie powłoki w miejscu uszkodzenia. Warstwa azotków jest 
bardzo cienka i zazwyczaj szybko pęka w wyniku rozszerzalności 
cieplnej podłoża, w wyniku czego odpada. Skutecznym rozwiąza-
niem jest pokrycie ślimaka węglikiem wolframu, pod warunkiem 
że grubość warstwy wyniesie nie mniej niż 0,1 mm. Skuteczne 
są ślimaki wykonane z bimetalu (tj. rdzeń miękki, powłoka części 
roboczej ze spieków). Ich koszt jest jednak za wysoki, a żywotność 
porównywalna do elementów hartowanych.

Na rynku istnieją firmy, które oferują ślimaki specjalnie utwar-
dzone w strefie narażonej na takie zużycie. Metoda ta faktycznie 
ogranicza zużywanie się zwojów, natomiast zużycie przenosi się 
na cylinder. Utwardzenie cylindra oznacza z kolei powrót do sta-
nu wyjściowego, gdyż znowu trą o siebie elementy o jednakowej 
twardości.

Dobrze zaprojektowany układ plastyfikacji, oprócz odporności 
na zużycie, właściwej geometrii, powinien zużywać się w spo-
sób niezwiększający dodatkowo kosztów. Kolejność zużywania 
się powinna być następująca: końcówka ślimaka (najtańszy ele-
ment, łatwy w wymianie), ślimak, na końcu cylinder jako naj-
droższy element. Niektóre firmy produkujące układy nie są tego 
świadome, w wyniku czego użytkownik otrzymuje np. wyjątkowo 
twardą końcówkę ślimaka, która zużywa się wyjątkowo powoli, 
ale za to wyciera cylinder warty 10 razy więcej.

Istnieją też rozwiązania polegające na zastosowaniu elemen-
tów ceramicznych. Najczęstsze jest stosowanie wstawek ze 
spieków do skrzydełek grota końcówki ślimaka. Jest to rozwią-
zanie skuteczne, z tym że tylko do momentu, gdy wstawka nie 
wykruszy się (wstawki ceramiczne mają wysoką twardość, ale są 
kruche). Ślimaki z powłokami ceramicznymi istnieją, ale jest ich 
na tyle mało, że nie można dokonać ich oceny. Natomiast typo-
we ślimaki bimetaliczne, oprócz tego że są drogie, działają do 
momentu pierwszego pęknięcia warstwy bimetalu, potem zuży-
cie następuje lawinowo. Z doświadczenia wynika, że z wyjątkiem 
specjalnych zastosowań (gdzie potrzeba wysokiej odporności na 
korozję i obklejanie tworzywem) ich żywotność może być nawet 
niższa od standardowych rozwiązań.

Zamiast pracować nad wzrostem twardości, dużo lepiej jest 
opracować taką geometrię, która osłabia czynniki powodujące 
zużycie.

Kompozycje bimetaliczne
Najpopularniejszym rozwiązaniem uodparniającym cylinder 

jest zastosowanie bimetalu. Element ten wykonywany jest me-
todą odlewania odśrodkowego, dzięki czemu w otworze na śli-
mak osadza się twarda warstwa grubości ok. 2 mm. Cylindry 
typu bimetal są odporne na działanie włókien szklanych, trochę 
gorzej jest z odpornością na korozję. Najsłabszą stroną cylin-

Rys. 3. Korozja ślimaka ze stali proszkowej 
o zawartości 18%Cr

Rys. 4. Ślimak bimetaliczny z odpadającą warstwą 
zewnętrzną
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Rys. 5. Zniszczenie rdzenia przez nieuplastyczniony granulat

drów typu bimetal jest niska odporność na wysokie ciśnienia  
i za mocne dokręcanie głowicy. Twarda warstwa ma przeważnie 
grubość 1,5–2 mm, pod nią jest materiał miękki. W przypadku 
wysokich ciśnień twarda warstwa pęka i następnie odpada (naj-
częściej na styku cylindra z głowicą). Takie same uszkodzenia 
powstają w wyniku niewłaściwego montażu głowicy cylindra.

Nowocześniejszym rozwiązaniem jest cylinder typu trimetal. 
Niestety jest niewykonalny w większych średnicach. On jednak 
też może zostać uszkodzony w przypadku wysokich ciśnień. Jed-
nak ze względu na to, że grubość twardej powłoki wewnętrznej 
wynosi tu 10 mm lub więcej, cylinder ten wytrzymuje znacznie 
wyższe ciśnienie niż bimetal.

PRZYCZYNA 3 – GEOMETRIA ŚLIMAKA I KOŃCÓWKI
Geometria ślimaka często jest niedostosowana do przetwarza-

nego tworzywa lub procesu technologicznego. Konkretnie chodzi 
o długość roboczą ślimaka, stopień sprężania, ilość, długość  
i rozlokowanie poszczególnych stref, a także o elementy dodat-
kowe (np. strefa intensywnego mieszania). Stosowanie ślimaka 
o niewłaściwej geometrii może powodować degradację tworzywa 
lub nawet uniemożliwić pracę.

W przetwórstwie metodą wtrysku najczęściej stosuje się śli-
maki o geometrii trzystrefowej uniwersalnej, dostarczone przez 
producenta razem z wtryskarką. Przy niektórych tworzywach tech-
nicznych stosowanie takiej geometrii może doprowadzić do przed-
wczesnego zużycia układu. Jest to spowodowane tym, że tworzy-
wa, szczególnie częściowo krystaliczne, topią się dalej od otworu 
zasypu, jak również są mniej ściśliwe. Specyficznym zjawiskiem 
jest też odchylanie się ślimaka od osi w wyniku miejscowego ob-
ciążenia mechanicznego przez nieroztopione jeszcze granulki, co 
powoduje tarcie o cylinder. Przyczyną może być np. za wysoki sto-
pień sprężania lub też strefa sprężania umieszczona jest za blisko 
otworu zasypu. Dlatego też w ślimakach do tworzyw krystalicznych 
strefa sprężania powinna być przesunięta dalej, w celu uniknięcia 
zjawiska sprężania nieuplastycznionych granulek, a samo spręża-
nie powinno być słabsze niż w ślimakach uniwersalnych. Warto 
zwrócić na to uwagę i np. przy wymianie ślimaków zamówić nowy 
o geometrii dostosowanej do tworzywa.

Najbardziej obrazowym przypadkiem jest przetwórstwo twarde-
go PVC na zwykłym ślimaku do termoplastów. W wyniku niedo-
stosowania geometrii do tworzywa następuje częściowy rozkład 
i wydzielanie się chlorowodoru z opisanymi wcześniej skutkami. 
Jeżeli ślimak posiada strefę mieszającą, należy uwzględnić, że  
w tym miejscu tworzywo jest najbardziej narażone na ścinanie, 
jak również przegrzanie. Podobne ryzyko występuje także przy 
stosowaniu ślimaków barierowych, gdzie występuje większe ści-
nanie tworzywa niż w ślimaku klasycznym (tzn. to samo ścinanie 
co w ślimaku konwencjonalnym i ścinanie dodatkowe powstałe 
w wyniku przejścia przez zwój będący barierą).

Jeżeli tylko jest to możliwe, zamiast stosowania ślimaka z ele-
mentem mieszającym lepiej zastosować ślimak wydłużony (np. 
więcej niż 25D). Efekt w większości przypadków jest praktycznie 
ten sam, a możliwości degradacji tworzywa mniejsze. Nie po-
winno się też w ogóle stosować stref intensywnego mieszania  
w przetwórstwie tworzyw technicznych.

Złe rozwiązanie konstrukcji końcówki ślimaka
Najważniejsze elementy konstrukcji końcówki to pole prze-

kroju przepływu (musi być dostosowane do wydatku ślimaka) 
i skok zamknięcia. Za mały przepływ (poniżej 80% przepływu 
przez ostatni zwój na ślimaku) może utrudniać zamykanie i po-
wodować degradację tworzywa przez ścinanie. Z kolei za duży 
przepływ może powodować nierównomierne zamykanie zaworu 

zwrotnego, szczególnie przy dużych średnicach. Skok zamknię-
cia również musi być zrównoważony. Za duży opóźnia zamknię-
cie, za mały powoduje ścinanie i wzrost ciśnienia zakłócający za-
mykanie. Znane są przypadki, że niektóre geometrie końcówek 
uniemożliwiają poprawne zamykanie lub też powodują powsta-
wanie wysokiego ciśnienia tworzywa przed pierścieniem zamy-
kającym. Końcówka wówczas zużywa się mechanicznie w wyniku 
tarcia pierścienia o skrzydełka grota. Nie istnieje jednak żadne 
rozwiązanie uniwersalne nadające się do wszystkich rodzajów 
pracy i tworzyw, pomimo że istnieją dziesiątki różnych konstruk-
cji końcówek ślimaka.

PRZYCZYNA 4 – PARAMETRY PRZETWÓRSTWA
Ustawienie parametrów maszyny jest determinowane w pierw-

szej kolejności rodzajem produktu i tworzywa, z którego jest on 
wykonany. Często wiadomo, że praca przy parametrach, opty-
malnych z punktu widzenia wydajności produkcji, doprowadzi do 
szybkiego zużycia układu, ale nie ma innego wyboru.

Przy przetwórstwie metodą wtrysku należy zwracać uwagę na:
l Obroty ślimaka – im wyższe, tym ścinanie tworzywa jest większe. 

Ponadto skraca się czas uplastyczniania. Jeżeli tworzywo nie zdą-
ży się roztopić przed strefą sprężania, częściowo roztopiony gra-
nulat zaczyna zalegać przed tą strefą, a nierównomierny nacisk 
na oś ślimaka powoduje erozję zwojów. Dodatkowo mogą wystą-
pić problemy z powtarzalnym zamykaniem się zaworu zwrotnego. 
Podobny efekt występuje w wyniku pracy na za niskich tempe-
raturach. Do przetopienia granulatu, oprócz odpowiedniej ilości 
ciepła, potrzebny jest też czas, a on z kolei zależy właśnie od 
obrotów ślimaka. Źle dobrane obroty to najczęstsza przyczyna 
przedwczesnego zużycia przy przetwórstwie wszystkich tworzyw. 
Generalnie zaleca się takie ustawienie, aby prędkość liniowa nie 
przekraczała 12 m/min. Przy ślimakach dłuższych lub o mniej-
szym sprężaniu dopuszczalne jest 15 m/min. Wyższe prędkości 
wymagają specjalnego dostosowania geometrii ślimaka.

l Objętość wtryskiwanego tworzywa – w miarę wzrostu wtryski-
wanej objętości ślimak musi się bardziej wycofywać – droga 
uplastyczniania się skraca, występuje efekt, jak podany wyżej.

l Przeciwciśnienie – im większe, tym wyższe muszą być obroty 
ślimaka. Ponadto wysokie przeciwciśnienie powoduje silny do-
cisk pierścienia zamykającego do skrzydełek iglicy, powodując 
ich ścieranie. Ubocznym efektem może też być brak powtarzal-
ności zamykania się zaworu.

l Temperatura – należy tak ustawić profil temperatur na cylindrze, 
aby tworzywo przy określonych obrotach ślimaka przechodziło  
w stan ciekły w odpowiednim miejscu (tzn. odpowiadającym 
strefie sprężania na ślimaku) i jednocześnie nie uległo degrada-
cji termicznej. Jest to szczególnie ważne przy przetwórstwie two-
rzyw częściowo krystalicznych, które wymagają większej ilości 
ciepła. Pamiętać przy tym należy, że temperatury na cylindrze  
i temperatura masy tworzywa na ślimaku to nie to samo. Dla-
tego niekiedy można nastawiać wyższe temperatury od zale-
canych przez dostawcę granulatu. Należy pamiętać, że ciepło 
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Rys. 6. Skrzydełka grota zniszczone przez tarcie pierście-
nia zamykającego

Rys. 7. Rdzeń ślimaka zniszczony przez tarcie 
nieuplastycznionych granulek

Rys. 8. Ślady tarcia ślimaka wewnątrz cylindra

Witold Drożdż
tel. 601 341 160
www.pmt.be, pmtwd@poczta.onet.pl

potrzebne do przejścia tworzywa w stan ciekły pochodzi w więk-
szości od ścinania, a ok. w 30–40% od grzałek. Brak ciepła  
z grzałek może być zastąpiony tarciem, z tym że towarzyszy 
temu za duże ścinanie z wiadomymi skutkami. Innym aspektem 
pracy w za niskich temperaturach jest za duża lepkość tworzywa 
i związany z tym mechaniczny opór. Efektem jest wytarcie się 
zwojów lub nawet ukręcenie się ślimaka, jak również wytarcie 
skrzydełek końcówki po pewnym czasie pracy.
Z praktyki wynika, że w większości firm tworzywa są prze-

twarzane w za niskich temperaturach i do tego przy za wy-
sokich obrotach ślimaka. Jest to główna przyczyna coraz 
większego zapotrzebowania na nowe układy uplastyczniania 
i regeneracje.

Powyższe zalecenia są szczególnie istotne przy przetwórstwie 
tworzyw technicznych, tj. o budowie częściowo krystalicznej  
i z wypełniaczami mineralnymi.

Przedwczesne zużycie ślimaka spowodowane parametrami 
przetwórstwa można łatwo rozpoznać oglądając zużyty element. 
Jeżeli widoczne są prostopadłe do osi ślimaka bruzdy na wierz-
chołku zwoju lub też charakterystyczny „grzybek”, oznacza to, 
że występuje jakiś czynnik, który powoduje odchylenie ślimaka 
od osi. Również przebarwienia powierzchni ślimaka (szczególnie  
w kolorze fioletowym) zaraz za zasypem świadczą o występowa-
niu „korka” – tworzywo nie może przesuwać się, stoi w miejscu  
i trze o obracający się ślimak. Dalszym etapem tego zjawiska 
jest erozja zwojów postępująca aż do ich całkowitego zaniku.

Patrząc na całokształt możliwych przyczyn zużywania się ukła-
dów uplastyczniających, od razu widać, że są one ze sobą powią-
zane. W przypadku stwierdzenia zbyt szybkiego zużycia należy  
w pierwszej kolejności ustalić jego przyczyny, aby nie było „po-
wtórki z rozrywki”. Warto także inwestować w dostosowanie 
układu do potrzeb przetwórstwa, zarówno pod względem geo-
metrii, jak też zabezpieczenia przed ścieraniem i korozją. Efekt  
w postaci właściwej jakości produktu i bezawaryjnej pracy powo-
duje, że taka inwestycja zwraca się w niedługim czasie.

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie „TS Raport” 70/2014.
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W
tryskiwanie tworzyw sztucznych jest obecnie jednym 
z najczęściej stosowanych procesów wytwórczych. 
W technice tej wytwarzanych jest miliony detali róż-
nego typu i wielkości, począwszy od wyrobów elek-

tronicznych, elektrycznych i automatyki przemysłowej, zabawek, 
opakowań, poprzez elementy do przemysłu samochodowego, far-
maceutycznego, aż do precyzyjnych mikrowyrobów do zastosowań 
w technice czy medycynie. Proces wtryskiwania jest często prefe-
rowany przez projektantów ze względu na możliwość stosowania 
różnych materiałów polimerowych, bardzo krótki czas procesu 
oraz dużą powtarzalność i dokładność otrzymywanych wyrobów. 
Chociaż materiały polimerowe charakteryzują się znaczną energo-
chłonnością na etapie wytwarzania samego materiału (rys. 1), to 
energochłonność procesów wytwórczych wyrobów z tworzyw po-
limerowych na jednostkę objętości wyrobu jest niezwykle niska 
w porównaniu z innymi procesami [2]. Powoduje to, że tworzywa 
sztuczne są jednym z najbardziej energooszczędnych materiałów, 
biorąc pod uwagę pełny cykl życia wyrobów z nich wykonanych.

Ponieważ energochłonność procesu wtryskiwania w przelicze-
niu na jednostkę objętości wyrobu jest bardzo niewielka, zatem 

wydawać się może, iż proces wtryskiwania tworzyw sztucznych, 
jako jeden z najbardziej energooszczędnych procesów wytwór-
czych, nie powinien wymagać zwiększonej uwagi z punktu wi-
dzenia analizy zużycia energii. Jest to jednak podejście mylne, 
głównie z powodu niezwykle szerokiego zakresu wykorzystania 
procesu wtryskiwania na świecie, a stąd olbrzymiej ilości mate-
riałów polimerowych przetwarzanych tą techniką. W celu zobra-
zowania, jak duże jest zużycie energii w obszarze przetwórstwa 
wtryskowego w skali światowej, warto przedstawić dane litera-
turowe. Inwentaryzacja cyklu życia wyrobu wtryskowego (LCI) 
wskazuje, iż największy wydatek energetyczny charakteryzuje 
pierwszy etap cyklu, tj. produkcja polimeru. Na rys. 2 przedsta-
wiono uśrednione wyniki LCI dla procesu wtryskiwania typowego 
wielkotonażowego termoplastu. Wartość LCI dla etapu produkcji 

Eksperymentalne badania nad 
poborem mocy przez układ 
uplastyczniający wtryskarki
Jacek Iwko, Roman Wróblewski

Zużycie mocy jest jednym z najbardziej istotnych parametrów związanych z analizą procesów technologicznych. Efektywność 
energetyczna procesów technologicznych staje się jednym z krytycznych problemów dla przemysłu wytwórczego, głównie ze 
względu na rosnące ceny wytwarzania energii oraz związany z tym wpływ na środowisko. Zmniejszenie zużycia energii jest 
zatem istotne nie tylko ze względu na korzyści ekonomiczne dla producentów, ale również z powodu poprawy ekologiczności 
wytwarzania wyrobów. Można tego dokonać tylko przy dokładnej znajomości procesu produkcyjnego oraz jego charakterystyk 
energetycznych, jak również wpływu poszczególnych parametrów procesowych na zmiany jednostkowego zużycia energii (SEC 
– specific energy consumption).

Rys. 1. Zużycie energii przy produkcji różnych 
materiałów [1]

Rys. 2. Zużycie energii w LCI dla procesu wtryskiwania [3]

Tabela 1. Całkowita ilość energii wykorzystywana 
w przetwórstwie wtryskowym, z pominięciem etapu 
wytwarzania polimeru [3]

Materiały
USA świat

[gJ/rok]

4 termoplasty 
(PE,PP,PS,PVC)

9,3E+7 4,0E+8

wszystkie tworzywa 
termoplastyczne

2,1E+8 6,7E+8
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polimeru uśredniono dla typowych termoplastów wielkotonażo-
wych (LDPE – 73, HDPE – 89, PP – 83, PS – 87 MJ/kg) [3]. 

W tabeli 1 przedstawiono ilość energii, jaką zużywa rocznie 
na świecie przemysł wtryskowy (dla LCI z rys. 3 z pominięciem 
etapu produkcji polimeru). Przyjęto zgodnie z zaleceniami w [3], 
iż, uśredniając w skali całego świata, 70% wykorzystywanych  
w produkcji przemysłowej wtryskarek to wtryskarki hydrauliczne, 
15% – hybrydowe i 15% – elektryczne. W tabeli 2 pokazano rocz-
ną produkcję energii w wybranych krajach świata. 

Z porównania danych w tab. 1 oraz tab. 2 widać, iż roczne 
zużycie energii w przetwórstwie wtryskowym na świecie jest rzę-
du rocznej produkcji energii w różnych krajach Europy. Zatem 
problem energochłonności procesu wtryskiwania tworzyw po-
limerowych jest niezwykle aktualny, bowiem nawet niewielkie 
oszczędności w tym procesie produkcyjnym mogą dać znaczne 
oszczędności energii w skali krajowej.

Celem pracy jest analiza energochłonności procesu wtryski-
wania określonego wyrobu z różnych polimerów termoplastycz-
nych przy różnych parametrach procesu wtryskiwania. Badaniu 
poddano wyłącznie układ uplastyczniający wtryskarki. Z przepro-
wadzonych badań wiadomo, iż zużycie mocy podczas procesu 
wtryskiwania jest zdominowane głównie przez silnik hydraulicz-
ny wtryskarki (ok. 50%) oraz elementy grzejne na cylindrze (ok. 
30%) [5, 6]. Przykładowe, bardziej precyzyjne analizy zużycia 

mocy podczas poszczególnych etapów cyklu wtryskowego przed-
stawiono w [3, 5, 6]. Wynika z nich, iż etap uplastyczniania (ro-
tacji i ruchu wstecznego ślimaka) jest najbardziej krytycznym eta-
pem całego cyklu z punktu widzenia energochłonności. Wpływ 
tego etapu procesu wtryskiwania na średnią energochłonność 
całego procesu wtryskiwania jest jeszcze większy dla wtryskarek 
w pełni elektrycznych [3].

Z pozostałych czynników ważnych dla poboru mocy w procesie, 
istotny jest jeszcze pobór mocy przez schładzacz wodny (ok. 20%) 
[6], regulujący temperaturę oleju we wtryskarce oraz temperaturę 
formy wtryskowej. Jednak tego ostatniego czynnika nie brano pod 
uwagę w analizach. Ograniczono się wyłącznie do badania wpływu 
parametrów wpływających na zużycie mocy przez silnik hydraulicz-
ny (ciśnienie uplastyczniania oraz prędkość obrotowa ślimaka) 
oraz przez elementy grzejne (temperatura cylindra).

STANOWISKO BADAWCZE
Pomiarów mocy pobieranej przez układ uplastyczniający do-

konano na własnym stanowisku badawczym, złożonym z od-
powiednio oprzyrządowanej wtryskarki ślimakowej połączonej  
z modułem zbierającym i przetwarzającym dane oraz z kompute-
rem umożliwiającym zapis zebranych wyników pomiarowych. Do 
badań wykorzystano wtryskarkę Battenfeld Plus 350/70. Pod-
stawowe jej cechy przedstawiono w tab.3. W badaniach wykorzy-
stano pięć różnych termoplastów, opisanych w tab. 4. 

W badaniach założono, że całkowita moc pobierana przez 
układ uplastyczniający jest w przybliżeniu równa sumie mocy po-
branej przez elementy grzejne na cylindrze oraz średniej mocy 
pobranej przez ślimak wtryskarki podczas jego ruchu obrotowo-
-wstecznego. Średnią moc pobieraną przez elementy grzejne wy-
znaczono poprzez dokładny pomiar czasu załączenia poszczegól-
nych grzałek, a następnie wyznaczając pobraną energię w całym 
czasie doświadczenia i stąd moc średnią jako iloraz całkowitej 
energii do czasu doświadczenia. 

Średnią moc pobraną przez ślimak odniesiono do czasu cyklu. 
W celu wyznaczenia średniej wartości mocy Ms pobieranej przez 
ślimak w czasie całego cyklu wtryskowego tc najpierw wyznaczo-
no moc chwilową pobieraną przez ślimak z charakterystyki mie-
rzonej, jaką był moment obrotowy, z wykorzystaniem zależności:

      (1)

gdzie: Ps(r) – moc chwilowa pobierana przez ślimak podczas jego 
rotacji; M – moment obrotowy na ślimaku [N*m]; v – prędkość 
obrotowa ślimaka [rpm].

Tabela 2. Roczna produkcja elektryczności 
w poszczególnych krajach w 2011 [4]

Kraj całkowita produkcja energii [GJ/rok]
USA 1,5E+10

Niemcy 3,0E+09

Włochy 1,0E+09

Hiszpania 1,0E+09

Australia 8,6E+08

Turcja 7,9E+08

Ukraina 6,6E+08

Polska 5,5E+08

Szwecja 5,3E+08

Norwegia 4,5E+08

Argentyna 4,4E+08

Holandia 3,8E+08

Czechy 2,9E+08

Finlandia 2,5E+08

Austria 2,2E+08

Rumunia 2,1E+08

Portugalia 1,8E+08

—

R E K L A M A
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Tabela 4. Polimery wykorzystane do badań

polimer typ producent MFR [g/10 min]

LDPE Malen E FABS 
23D022

Basell Orlen 
Polyolefins 
Sp. z o.o.

2,2 (190/2,16)

HDPE Hostalen GC 
7260

Basell Orlen 
Polyolefins 
Sp. z o.o.

8,0 (190/2,16)

PP Moplen 
HP548R

Basell Orlen 
Polyolefins 
Sp. z o.o.

23 (230/2,16)

PS Krasten 154 SYNTHOS 
Kralupy a.s. 10 (200/5)

POM Schulaform 9A A Schulman 
GmbH 10 (190/2,16)

Tabela 5. Zmienne parametry procesu uplastyczniania

Etap 1

przeciwciśnienie [MPa]

4,0 7,0 10 16 24

prędkość obrotowa ślimaka [obr./min]

154 200 240 286 333

czas postoju ślimaka [s]

8 12 20 30 50

średnia temperatura cylindra [°C]

LDPE 140 160 180 200 220

HDPE 150 170 190 210 230

PP 200 215 230 245 260

PS 180 200 220 220 -

Etap 2
przeciwciśnienie [MPa] 1,0 4,0 10 16 21

prędkość obrotowa ślimaka [obr./min] 50 154 240 333 400

Rys. 3. Pobór mocy oraz wydajność wtryskiwania przy zmiennym przeciwciśnieniu

Tabela 3. Charakterystyka ślimaka oraz wtryskarki 
wykorzystanej do badań

Średnica ślimaka [mm] 25

L/D 17

długości stref zasilania/sprężania/dozowania [zwoje] 14/4/4

wysokość kanału w strefach zasilania/dozowania [mm] 4,1/1,9

skok zwoju [mm] 19

szerokość zwoju [mm] 3,7

maks. siła zamykania [kN] 350

maks. objętość wtrysku [cm3] 49

maks. ciśnienie wtrysku [MPa] 157,5
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Następnie uśredniono moc chwilową pobieraną przez ślimak 
w czasie jego rotacji tr wyznaczając moc średnią Ms(r) pobieraną 
przez ślimak w czasie tr. Moc średnią pobieraną przez ślimak 
podczas cyklu wtryskowego Ms wyznaczono z zależności:

      (2)
 
Badania procesu wtryskiwania przeprowadzono, zmieniając 

w dość szerokim zakresie wybrane parametry procesu upla-
styczniania, przedstawione w tabeli 5. Zostały one podzielone 
na dwa etapy. W pierwszym etapie, zmieniając jeden parametr, 
pozostałe parametry utrzymywano stałe, o wartościach równych 
środkowej (trzeciej) z pięciu wymienionych w tab. 5. Z przyczyn 
technologicznych nie wykonano badań dla POM przy zmiennej 
temperaturze cylindra oraz dla PS przy zmiennej prędkości ob-
rotowej ślimaka. W drugim etapie zmieniano równocześnie dwa 

Rys. 4. Wartości SEC w procesie wtryskiwania przy 
zmiennym przeciwciśnieniu

Rys. 5. Pobór mocy oraz wydajność wtryskiwania przy zmiennej prędkości obrotowej ślimaka

parametry (przeciwciśnienie oraz prędkość obrotową ślimaka), 
pozostałe dwa utrzymując stałe.

WYNIKI I DYSKUSJA
W celu przeanalizowania energochłonności procesu wtryski-

wania, przeprowadzono badania doświadczalne procesu wtryski-
wania pięciu różnych polimerów termoplastycznych przy różnych 
parametrach procesu wtryskiwania:
l badania przy zmiennym ciśnieniu uplastyczniania;
l badania przy zmiennej prędkości obrotowej ślimaka;
l badania przy zmiennym czasie postoju ślimaka;
l badania przy zmiennej temperaturze cylindra;
l badania przy zmiennym ciśnieniu uplastyczniania oraz zmien-

nej prędkości obrotowej.
W pierwszej serii badań wyznaczono wartości mocy pobieranej 

przez grzałki w układzie uplastyczniającym oraz mocy pobieranej 
przez ślimak w czasie etapu uplastyczniania dynamicznego (ruch 
obrotowo-wsteczny ślimaka) dla zmiennych ciśnień uplastycznia-
nia przy wtryskiwaniu różnych termoplastów. 

Wyniki te, łącznie z wydajnością procesu wtryskiwania, 
przedstawiono na rys. 3, a SEC dla procesu wtryskiwania, 
wyznaczony jako iloraz całkowitej mocy do wydajności, poka-
zano na rys. 4.

Na rys. 5 obserwuje się bardzo podobne zachowanie wszystkich 
badanych termoplastów. Przy zmieniającym się ciśnieniu uplastycz-
niania pB w zakresie 3,5–24 MPa widać niewielkie maksimum po-
boru mocy przez grzałki oraz nieznaczny wzrost poboru mocy przez 
ślimak, który dla wszystkich tych polimerów jest podobny i wynosi 
ok. 0,08–0,1 kW. Przy założeniu, że dwa najbardziej istotne skład-
niki mocy to wspomniane powyżej moc pobrana przez ślimak na 
etapie jego ruchu posuwisto-zwrotnego oraz moc pobrana przez 
grzałki, przybliżona moc całkowita pobrana przez układ uplastycz-
niający wtryskarki praktycznie się nie zmienia wraz ze wzrostem 
ciśnienia uplastyczniania. Obserwując z drugiej strony stałą wy-

—

—
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dajność procesu wtryskiwania dla ciśnień uplastyczniania do 10 
MPa, stwierdzić można, iż dla badanych polimerów SEC pozostaje 
stały za wyjątkiem PP, dla którego wskutek spadku wydajności 
procesu SEC rośnie o ok. 20% w zakresie ciśnień uplastyczniania 
3,5–24 MPa. Wynika z tego, iż warto prowadzić proces wtryski-
wania przy większych wartościach ciśnienia uplastyczniania, gdyż 
z jednej strony sprzyja to poprawie homogenizacji materiałowej  
i termicznej uplastycznionego materiału w cylindrze, natomiast  
z drugiej strony jego wzrost praktycznie nie wpływa na wydajność 
procesu i pobór mocy przez układ uplastyczniający, który ma pod-
stawowe znaczenie w całym LCI dla procesu wtryskiwania.

Kolejna seria badań związana była z pomiarami charakterystyk 
procesu wtryskiwania przy zmiennej prędkości obrotowej ślima-
ka podczas etapu uplastyczniania. Wyniki pomiarów charakte-
rystyk energetycznych oraz wydajności procesu przedstawiono 
na rys. 5, a SEC dla procesu wtryskiwania polimerów termopla-
stycznych, dla zmiennej prędkości obrotowej ślimaka – na rys. 6.

Analiza rysunku 5 wskazuje, iż dla wszystkich badanych po-
limerów wartość poboru mocy przez elementy grzejne na cy-
lindrze jest praktycznie stała w funkcji zmieniającej się pręd-
kości obrotowej ślimaka. Równocześnie obserwuje się bardzo 
znaczny wzrost mocy pobieranej przez ślimak podczas jego 
ruchu wstecznego. Daje to w sumie bardzo niewielki wzrost 
poboru mocy całkowitej przez układ uplastyczniający wtryskar-
ki wraz ze wzrostem prędkości obrotowej ślimaka, praktycznie 
niezależnie od rodzaju polimeru. Ponieważ wydajność procesu 
wtryskiwania rośnie asymptotycznie wraz ze wzrostem pręd-
kości obrotowej ślimaka, na rys. 6 obserwujemy niewielki, 
lecz wyraźny spadek wartości SEC wraz ze wzrostem pręd-
kości obrotowej ślimaka. Widać ponadto, iż spadek ten jest 
bardziej intensywny przy mniejszych prędkościach obrotowych 
ślimaka. Wynika z tego, iż z punktu widzenia optymalnego po-
boru mocy, proces wtryskiwania należy prowadzić przy jak naj-
większych prędkościach obrotowych ślimaka wtryskarki, choć 

Rys. 6. Wartości SEC w procesie wtryskiwania przy 
zmiennej prędkości obrotowej ślimaka

Rys. 7. Pobór mocy oraz wydajność wtryskiwania przy zmiennym czasie postoju ślimaka

Rys. 8. Wartości SEC w procesie wtryskiwania przy 
zmiennym czasie postoju ślimaka
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od wartości 220–240 obr./min spadek ten jest już bardzo 
niewielki, rzędu 2–3%/100 obr./min-1. 

W dalszej części badań zmieniano czas postoju ślimaka, 
liczony od momentu zakończenia jego rotacji, aż do momen-
tu rozpoczęcia fazy wtrysku. Wyniki pomiarów charakterystyk 
procesu wtryskiwania przy zmieniającym się czasie postoju  
w zakresie 8–50 s przedstawiono na rysunkach 7 oraz 8. Zależ-
ność poboru mocy przez grzałki maleje nieznacznie w sposób 
liniowy, przy czym spadek mocy pobranej przez elementy grzej-
ne dla czasów postoju zmieniających się w zakresie 8–50 s 
maleje o ok. 25–30%. Średnia moc pobierana przez ślimak ma-
leje asymptotycznie, co ma związek ze zwiększaniem się czasu 
cyklu. Chociaż moc chwilowa pobrana przez ślimak w czasie 
jego rotacji w cyklu wtryskowym jest porównywalna niezależ-

nie od czasu postoju ślimaka, to uśredniając tę moc na pełny 
czas cyklu, obserwujemy asymptotyczny spadek mocy średniej. 
Takie zachowanie daje w konsekwencji asymptotyczny spadek 
całkowitego poboru mocy przez praktycznie wszystkie badane 
termoplasty, który w przybliżeniu wynosi ok. 0,3–0,5 kW przy 
zmianie czasu postoju od 8 do 50 s. Równocześnie, co oczy-
wiste, wydajność procesu wtryskiwania maleje silnie w sposób 
asymptotyczny wraz ze wzrostem czasu postoju, co związane 
jest z odpowiednim wydłużaniem się czasu cyklu. W konse-
kwencji SEC dla procesu wtryskiwania przy zwiększającym się 
czasie postoju ślimaka rośnie znacznie w sposób liniowy, co 
widać na rys. 8.

Ostatni etap badań obejmował pomiary charakterystyk proce-
su wtryskiwania przy zmiennej temperaturze cylindra. Tempera-

R E K L A M A

Rys. 9. Pobór mocy oraz wydajność wtryskiwania przy zmiennej średniej temperaturze cylindra
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tury te zmieniano zgodnie z danymi w tabeli 5, przy czym nie 
wykonano badań dla POM z powodów technicznych. Wyniki tych 
badań przedstawiono na rys. 9 oraz 10.

Zużycie mocy przez grzałki na cylindrze rośnie silnie w sposób 
liniowy wraz z liniowo zwiększającą się temperaturą, natomiast 
średnia moc pobrana przez ślimak maleje liniowo wskutek spad-
ku lepkości stopionych polimerów. Spadek ten jest procentowo 
nieco większy w przypadku amorficznego PS niż w przypadku 
pozostałych termoplastów. Ponieważ jednak dla zwiększających 
się temperatur cylindra, zmiany poboru średniej mocy przez 
ślimak są znacznie mniejsze od wzrostów poboru mocy przez 
grzałki, w konsekwencji obserwuje się wzrost całkowitego pobo-
ru mocy przez układ uplastyczniający wtryskarki rzędu 15-20% 
przy wzroście średniej temperatury cylindra o 20oC. Ponieważ 
nie zaobserwowano praktycznie żadnego wpływu temperatury cy-
lindra na wydajność procesu wtryskiwania, zatem wyniki SEC dla 

procesu wtryskiwania termoplastów przy zmiennej temperaturze 
cylindra wykazują wskazany wcześniej wzrost ok. 15–20% przy 
zwiększeniu temperatury cylindra o 20oC.

W drugiej serii eksperymentów zmieniano równocześnie pręd-
kość obrotową ślimaka oraz ciśnienie uplastyczniania (przeciwciś- 
nienie), ustawiając je na wartości wskazane w tabeli 5 (II etap). 
Wyniki pomiarów poboru mocy, wydajności uplastyczniania oraz 
SEC przedstawiono na rys. 11 i 12.

Analiza rysunku 11 wskazuje, iż dla wszystkich badanych po-
limerów występuje nieznaczne maksimum poboru mocy przez 
elementy grzejne na cylindrze w funkcji zmieniającej się prędko-
ści obrotowej ślimaka. Równocześnie obserwuje się duży wzrost 
mocy pobieranej przez ślimak podczas jego ruchu postępowo-
-obrotowego. Daje to w sumie nieznaczny, lecz wyraźny wzrost 
poboru mocy całkowitej przez układ uplastyczniający wtryskarki 
wraz ze wzrostem prędkości obrotowej ślimaka, praktycznie nie-

Rys. 10. Wartości SEC w procesie wtryskiwania przy 
zmiennej średniej temperaturze cylindra

Rys. 11. Pobór mocy oraz wydajność wtryskiwania przy zmiennym przeciwciśnieniu oraz zmiennej prędkości obrotowej ślimaka

Rys. 12. Wartości SEC w procesie wtryskiwania przy zmiennym 
przeciwciśnieniu oraz zmiennej prędkości obrotowej ślimaka
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zależnie od rodzaju polimeru. Wobec podobnej dynamiki zmian 
wydajności procesu wtryskiwania wraz ze wzrostem prędkości 
obrotowej ślimaka widać na rys. 12, iż w przypadku poliolefin  
i POM, SEC maleje asymptotycznie, a od wartości ok. 180 obr./
min przyjmuje wartości praktycznie stałe. Dla PS wartości SEC 
mają stałą wartość, niezależną od prędkości obrotowej ślimaka. 
Z powyższych rozważań wynika, iż z punktu widzenia optymal-
nego poboru mocy, proces wtryskiwania należy prowadzić przy 
jak największych prędkościach obrotowych ślimaka wtryskarki. 
Niższe prędkości obrotowe ślimaka skutkują bowiem zwiększo-
nym poborem mocy całkowitej o ok. 20–40% dla najmniejszych 
prędkości obrotowych, co wynika z dłuższego czasu cyklu wtry-
skowego, a co za tym idzie mniejszej wydajności procesu.

PODSUMOWANIE
Proces wtryskiwania tworzyw polimerowych jest procesem bar-

dzo szeroko stosowanym, dla którego roczne zużycie energii na 
świecie jest porównywalne z roczną produkcją energii różnych 
krajów Europy. Najbardziej energochłonne etapy procesu wtryski-
wania to etap uplastyczniania, występujący podczas ruchu ob-
rotowo-postępowego ślimaka wtryskowego oraz ogrzewanie cy-
lindra. W pracy przeanalizowano oba etapy procesu, zmieniając 
różne parametry procesu wtryskiwania i mierząc charakterystyki 
procesu. Stwierdzono, iż najbardziej optymalne warunki do pro-
wadzenia procesu wtryskiwania termoplastów to jak najwyższa 
prędkość obrotowa ślimaka. Wykazano wzrost SEC dla zwiększa-
jących się temperatur cylindra, który wynosił ok. 15% na 20oC 
wzrost średniej temperatury cylindra. Stwierdzono ponadto, 
iż zmiana ciśnienia uplastyczniania nie ma wpływu na zużycie 
mocy przez układ uplastyczniający wtryskarki. Warto dodać, iż 

należałoby wykonać podobne badania dla większych wtryskarek 
w celu uogólnienia powyższych wniosków.
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Nowoczesne metody regeneracji ślimaków zapewniają pełne 
przywrócenie ich pierwotnych parametrów, a niejednokrot-

nie zwiększają odporność na ścieranie, a zatem wydłużają żywot-
ność elementów. Użycie regenerowanych części układu plastyfi-
kującego skutkuje poprawą jego właściwości przetwórczych, co 
przekłada się na zwiększenie wydajności maszyn oraz poprawę 
jakości wytwarzanych produktów. Jednak czy każdy ślimak moż-
na poddać regeneracji?

JAKIE ŚLIMAKI MOŻNA REGENEROWAĆ?
Profesjonalne zakłady, specjalizujące się w naprawach części 

układów plastyfikujących wtryskarek i wytłaczarek, są w stanie 
dobrać właściwą technologię regeneracji do każdego ślimaka. 
Za przykład niech posłuży nam firma ELS Poland Sp. z o.o.  
z siedzibą w Krakowie.

W ofercie wspomnianego przedsiębiorstwa znajdziemy m.in. 
usługi z zakresu regeneracji i modyfikacji geometrii ślimaków 
do wtryskarek i wytłaczarek wykorzystywanych w przetwórstwie 
gumy i tworzyw sztucznych, również tych z dodatkami w postaci 
włókna szklanego, kredy, talku, pigmentów itd. Firma zajmuje 
się m.in. regeneracją i modyfikacją geometrii:

l ślimaków i końcówek do wytłaczarek;
l ślimaków i zaworów zwrotnych do wtryskarek.

RODZAJE REGENEROWANYCH ŚLIMAKÓW
Wiemy już, że regeneracji poddaje się ślimaki układów plasty-

fikujących właściwie wszystkich maszyn przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, jakie wykorzystywane są obecnie w Polsce. Jednak czy 
naprawdę każdy rodzaj ślimaka poddaje się takiemu procesowi?

W warsztatach ELS Poland regenerowane są ślimaki do wtry-
skarek, wytłaczarek oraz ślimaki transportowe do dozowników 
wykonane z różnych materiałów. Do naprawy można oddać śli-
maki azotowane, bimetaliczne, hartowane, chromowane, seg-
mentowe, a nawet te z powłoką PVD; ślimaki jedno- i dwuzwojo-
we, barierowe oraz ze strefą mieszającą lub odgazowującą.

Podsumowując, regeneracji możemy poddać każdy ślimak na-
wet o najbardziej skomplikowanej geometrii i przeznaczony do 
pracy z najbardziej wyspecjalizowanymi maszynami. Warunkiem 
realizacji takiego przedsięwzięcia jest współpraca z profesjonal-
nym, doświadczonym warsztatem.

Czy każdy ślimak możemy poddać procesowi regeneracji?

Ślimaki układów plastyfikujących maszyn wykorzystywanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych w trakcie eksploatacji ulega-
ją technologicznemu, naturalnemu zużyciu, co prowadzi do obniżenia wydajności procesu produkcyjnego. Nie oznacza to jednak, 
że zużyty ślimak trzeba wymieniać na część fabrycznie nową. Znacznie bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest poddanie ślimaka 
procesowi regeneracji.
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PPHU El-term Piotr Łukasiewicz
ul. Pana Tadeusza 6 b, 30-727 Kraków
tel. 607 561 644
el-term@el-term.pl, www.el-term.pl

KRÓTKA HISTORIA
Od 2002 roku projektujemy, produkujemy, dostarczamy ma-

szyny, podzespoły automatyki i mechaniki maszyn, systemy ste-
rowań i napędu maszyn.

Od 2008 przetwarzamy tworzywa sztuczne metodą rozdmu-
chu.

Od 2012 produkujemy formy rozdmuchowe.

PRZEGLĄD OFERTY
Produkcja maszyn: wytłaczarek, wytłaczarko-butelczarek  

z dolnym i górnym rozdmuchem i osprzętu.
Produkcja narzędzi: form rozdmuchowych, automatycznych 

stacji gradujących.
Produkcja: szaf i pulpitów sterowniczych, grzałek opasko-

wych. Projektowanie systemów sterowania maszyn do PTS.
Projektowanie i instalowanie napędów maszyn, sprzedaż 

przekładni, reduktorów, osprzętu do napędu maszyn.
Projektowanie i sprzedaż układów pneumatyki, elektrozawo-

rów, siłowników, osprzętu.
Sprzedaż: falowników, czujników, regulatorów temperatury, 

osprzętu elektrycznego i elektroenergetycznego.
Przetwórstwo tworzyw sztucznych: produkcja na własnych 

formach oraz produkcja usługowa.
Produkcja tub do zniczy z PP.
Od kilku lat specjalizujemy się w produkcji maszyn obsługują-

cych formy rozdmuchowe dwustopniowe, umożliwiające produk-
cję wyrobów z zamkniętym pod ciśnieniem powietrzem takich jak 
piłeczki do suchych basenów.

Dostarczamy kompletne linie produkcyjne wyposażone w for-
my 4-, 6-, 8-krotne. Podczas produkcji następuje oddzielenie go-
towych piłeczek od ramek.

MASZYNY SERII WB-45-GR-1W-A
W pełni automatyczna wytłaczarko-butelczarka.

l średnica ślimaka fi 45 – 28 L/D;
l napęd główny 7,5 kW sterowany falownikiem vectorowym;
l napędy imadła – pneumatyczne;

l wyciskanie piłek – pneumatyczne;
l sterowanie pracą imadła: sterownik PLC Mitsubishi Electric 

oraz dotykowy panel operatorski;
l pobór energii (samej maszyny) – około 9 do 10 kW na godzinę;
l wydajność formy: 6-gniazdowa, piłeczki fi70, waga 8 g, 

1200 do 1400 szt. na godzinę.

PIŁECZKI FI 60 – FORMA 8-KROTNA
Maszyny produkujemy w konfiguracji prawo- lub lewostronnej.

WYDAJNOŚĆ
Forma 8 gniazd, piłeczki fi 60 – waga około 6–7 g, 1600 do 

1700 szt. na godzinę.
Zapraszamy na nasz kanał na YouTube El-term Kraków, znaj-

dują się tam filmy pokazujące maszyny podczas produkcji.
Zapraszamy do współpracy.

Specjalność firmy El-term
A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y
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R E K L A M A

D
o dostawców takich rozwiązań z pewnością należy 
firma Rossi – liczący się w branży producent, który 
od ponad 65 lat dostarcza rozwiązania napędowe do 
ciężkich zastosowań przemysłowych. Asortyment fir-

my obejmuje 17 katalogów produktowych, w tym m.in. typosze-
reg przekładni ze zintegrowanym łożyskiem oporowym, opraco-
wanych specjalnie do wykorzystania w wytłaczarkach (Seria GX).

W stosunku do wyrobów konkurencji, przekładnie wytłaczar-
kowe Rossi wyróżniają się zwartą budową, uniwersalnym kor-
pusem oraz najlepszym na rynku stosunkiem przenoszonych 
momentów obrotowych do masy napędu. W napędach tych pod-
pora ślimaka jest osadzona na sztywno w korpusie reduktora, 
ze zintegrowanym (wspólnym) smarowaniem wnętrza przekładni 
i podpory. Dzięki temu olej lepiej i dłużej zachowuje właściwości 
smarne, co jest korzystne dla trwałości łożyska oporowego i ca-
łej przekładni.

Dużym ułatwieniem dla producentów wytłaczarek oraz użyt-
kowników układów plastyfikujących jest pełna elastyczność 
Rossi w kwestii sposobu wykonania oraz wymiarowania tulei 
podpory ślimaka (różne średnice i głębokości tulei zdawczej, wy-
konanie z pojedynczym lub podwójnym wpustem lub też w formie 
tulei wielowypustowej). Dzięki temu napęd może zostać w ła-
twy sposób dopasowany do czopów użytkowanych już wcześniej  
w firmie ślimaków, co daje wymierne oszczędności.

Z punktu widzenia użytkownika bardzo ważne jest też lokalne 
wsparcie oraz serwis posprzedażny. Na tym polu Rossi zdecydo-
wanie wyróżnia się na tle konkurencji, oferując w tym zakresie 
pomoc techniczną swoich fachowców, zarówno na etapie doboru 
napędu i jego dopasowania do potrzeb urządzenia, jak i później-
szego serwisu urządzeń i wsparcia.

Zapraszamy do współpracy!
 

Sprawdzone rozwiązania 
napędowe dla wytłaczarek

„Sercem” każdej wytłaczarki jest jej układ napędowy, którego bezawaryjna praca oraz właściwa żywotność są kluczowe dla 
poprawnego funkcjonowania urządzenia. Każdy nieplanowany przestój to znaczne straty dla firmy, dlatego warto sięgać po roz-
wiązania „zahartowane w boju”, od sprawdzonego producenta.

■
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Mo¿liwości badawcze stanowiska 
eksperymentalnej formy wtryskowej
z ośmioma niezale¿nymi obiegami 
termostatowania

Przemysław Postawa, Dominik Grzesiczak

W artykule przedstawiono mo¿liwości badawcze eksperymentalnej formy wtryskowej wyposa¿onej w osiem niezale¿nych uk³a-
dów ch³odzenia. Forma zosta³a wyposa¿ona równie¿ w cztery termopary umieszczone bezpośrednio pod gniazdem formuj¹cym. 
G³ównym celem wykonania formy by³a analiza wp³ywu pola temperatury formy na przep³yw tworzywa w formie oraz w³aściwości 
otrzymanych wyprasek. Na rysunkach zamieszczonych w artykule przedstawiono schemat stanowiska badawczego wyposa¿o-
nego w eksperymentaln¹ formê wtryskow¹, termostat dwuobiegowy Wittmann, dwa rotametry wodne czterodrogowe oraz tor 
pomiarowy i rejestruj¹cy temperaturê podczas procesu wtryskiwania.

T
emperatura formy wtryskowej nale¿y do jednych z naj-
wa¿niejszych parametrów wp³ywaj¹cych na w³aściwości 
formowanych wyprasek. Jej istotne znaczenie dotyczy 
wszystkich faz procesu wtryskiwania, zarówno przep³ywu 

szybkiego w fazie wtrysku, wolnego w fazie docisku oraz tworze-
niu struktury krystalicznej podczas och³adzania. Jej znaczenie 
jest ró¿ne w zale¿ności od przetwarzanych tworzyw oraz stoso-
wanych warunków przetwórstwa (prêdkośæ wtrysku, ciśnienie 
docisku, temperatura wtrysku itp.). Bardzo czêsto w za³o¿eniach 
temperatura formy podawana jest jako sta³a wartośæ, jednak  
w praktyce przemys³owej bardzo trudno jest uzyskaæ równo-
mierny rozk³ad temperatury na powierzchni formy wtryskowej,  
z jednej strony ze wzglêdu na zró¿nicowanie grubości wyprasek 
(i zwi¹zan¹ z tym ró¿n¹ pojemności¹ ciepln¹ poszczególnych jej 
obszarów), a z drugiej strony brakiem mo¿liwości równomierne-
go odprowadzenia ciep³a z formy wtryskowej. Jest to powodem 
wystêpowania defektów powierzchniowych, nierównomiernego 
przep³ywu, deformacji i innych wad, zarówno powierzchniowych, 
jak i strukturalnych, które wp³ywaj¹ na w³aściwości mechaniczne 
i u¿ytkowe wytwarzanych wyprasek [1–8].

W artykule przedstawiono projekt i stanowisko badawcze 
eksperymentalnej formy wtryskowej, w której zastosowano 8 
niezale¿nych obiegów termostatowania. Uniwersalnośæ takiego 
rozwi¹zania pozwala na uzyskanie bardzo z³o¿onych warunków 
termostatowania od idealnie równomiernego rozk³adu do bardzo 
zró¿nicowanego, jaki czêsto wystêpuje w warunkach przemys³o-
wych. Ponadto zastosowanie ró¿nych wk³adek formuj¹cych daje 
mo¿liwośæ analizy zjawisk wystêpuj¹cych podczas przep³ywu 
tworzywa w formie wtryskowej takich jak: linie ³¹czenia strumie-
ni tworzywa, zmiany punktów wtrysku, wtryskiwanie wyprasek  
o zmieniaj¹cej siê grubości, wystêpowanie 1, 2, 3 lub 4 punktów 
wtrysku. To wszystko daje nieograniczone wrêcz mo¿liwości pro-
jektowania eksperymentu badawczego.

OPIS STANOWISKA BADAWCZEGO
W sk³ad stanowiska badawczego (oprócz formy (6) i wk³adek 

formuj¹cych o ró¿nych kszta³tach) wchodzi: wtryskarka (1), ter-

mostat dwuobiegowy (4), dwa rotametry czterodrogowe (5) oraz 
system rejestracji temperatury w czterech charakterystycznych 
czêściach ka¿dej z wk³adek. Bezpośrednio pod ka¿d¹ wyprask¹ 
(7) znajduj¹ siê kana³y pozwalaj¹ce na umieszczenie cienkich 
termopar (8), które rejestruj¹ w sposób ci¹g³y temperaturê pod-
czas testów. Termopary znajduj¹ siê w ka¿dej z czterech sekcji 
gniazda formuj¹cego. S¹ one pod³¹czone poprzez interfejs USB 
(2) z komputerem PC (3), który dziêki specjalnemu oprogramo-
waniu mo¿e rejestrowaæ i archiwizowaæ przebiegi temperaturowe  
z czêstotliwości¹ 50 Hz. Widok ca³ego stanowiska oraz formy 
przedstawiono na rysunku 1, a po³¹czony obraz termowizyjny  
z obrazem rzeczywistym pracuj¹cego stanowiska na rys. 2.

ZASTOSOWANE KSZTA³TY GNIAZD TESTOWYCH
Do badañ wybrano 3 rodzaje wk³adek umo¿liwiaj¹cych wykona-

nie wyprasek o ró¿nych specyficznych w³aściwościach i charak-
terystykach przep³ywu tworzywa.

Rys. 1.Widok całego stanowiska ze wszystkimi elementami 
składowymi (opis w tekście)
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Pierwsza wk³adka to ramka o wymiarach 80×80 mm. Zasto-
sowany czteropunktowy uk³ad przep³ywowy z mo¿liwości¹ mody-
fikacji punktu wtrysku daje mo¿liwośæ uzyskania ró¿nych cieka-
wych charakterystyk przep³ywu (rys. 3 a).

Ponadto zmieniaj¹c temperaturê poszczególnych obszarów 
formy, mo¿na oceniaæ proces przep³ywu i w³aściwości wypraski 
w funkcji temperatury obszaru, w który nastêpuje wtrysk tworzywa.

Kolejna wk³adka ma kszta³t litery U i poprzez zmianê konfi-
guracji punktów wtrysku i temperatury obszarów formy równie¿ 
mo¿na analizowaæ procesy zwi¹zane z przep³ywem z t¹ ró¿nic¹, 
¿e przy wtrysku jednopunktowym znacznie wyd³u¿a siê droga p³y-
niêcia tworzywa (rys.3b).

Ostatni¹ jest wk³adka o kszta³cie litery U, jednak w odró¿nie-
niu do opisanej powy¿ej jej grubośæ na drodze przep³ywu ulega 
zamianie od 1,5 do 3 mm. Ka¿da czêśæ wypraski ma inn¹ pojem-
nośæ ciepln¹, a co siê z tym wi¹¿e i inny czas och³adzania w for-
mie i ró¿n¹ szybkośæ odprowadzania ciep³a. Istnieje koniecznośæ 
zró¿nicowania efektywności ch³odzenia w celu równomiernego 
och³odzenia tworzywa w gnieŸdzie formuj¹cym. Zastosowanie  
w pe³ni modyfikowalnego systemu termostatowania daje mo¿li-
wośæ takiego doboru temperatury poszczególnych obwodów, aby 
uzyskaæ optymaln¹ temperaturê (3c).

Rys. 2. Połączone obrazy termowizyjny i rzeczywisty 
stanowiska podczas pracy

Rys. 3. Kształty wkładek zastosowanych do budowy 
eksperymentalnej formy: a) Próbka typ O z 1-4 punktami 
wtrysku, b) Próbka typ U z 1-3 punktami wtrysku, 
c) Próbka typ U z 1-3 punktami wtrysku z progresywną 
grubością na drodze przepływu

Rys. 4. Widok elementów formy wraz z wypraską typ U 
w gnieździe: 1 – wypraska, 2 – kanały doprowadzające, 
3 – przewężka, 4 – wymienna wkładka formująca, 
5 – niezależne wkładki obwodów termostatowania, 
6 – króćce wlotu i wylotu medium termostatującego

BUDOWA FORMY
W toku prowadzonych prac zaprojektowano formê z³o¿on¹  

z 8 niezale¿nych kana³ów ch³odzenia/ogrzewania oraz 3 ró¿ne 
wk³adki (3 ró¿ne kszta³ty wytwarzanych próbek badawczych). Bu-
dowê formy przedstawiono na rysunku 4. Dla lepszego zobrazo-
wania najwa¿niejszych elementów świadcz¹cych o zaletach jej 
stosowania na rysunku widoczne s¹ tylko bloki uk³adu termosta-
towania, w których znajduje siê tylko jeden kana³ oraz wymienna 
wk³adka, umo¿liwiaj¹ca dowoln¹ zmianê (prze³¹czanie) miejsca 
doprowadzenia tworzywa do wypraski.

G³ównymi za³o¿eniami przy projektowaniu eksperymental-
nej formy wtryskowej by³o spe³nienie nastêpuj¹cych wymagañ 
i mo¿liwości:
l minimum 4 niezale¿ne obwody termostatowania na ka¿d¹  

z po³ówek formy (razem 8 obwodów) z mo¿liwości¹ ich wymiany;
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l szybka zmiana wk³adek formuj¹cych podczas prób wtryskiwa-
nia (niedopuszczenie do przegrzania tworzywa);

l mo¿liwośæ zabudowy czujników temperatury pod ka¿dym 
gniazdem;

l mo¿liwośæ równoleg³ej rejestracji temperatury z czujników  
w czasie rzeczywistym;

l kszta³t wytwarzanych próbek (wyprasek) powinien umo¿liwiaæ 
analizê ró¿nych zjawisk (³¹czenie strumieni tworzywa podczas 
przep³ywu, d³uga i krótka droga przep³ywu, linie ³¹czenia w ró¿-
nych obszarach itp.);

l mo¿liwośæ zamykania i otwierania przewê¿ek bez konieczności 
rozbierania formy.

MOŻLIWOŚCI BADAÑ
Zastosowany uk³ad przep³ywowy z mo¿liwości¹ jego dowolnej 

konfiguracji pozwala na nastêpuj¹ce badania:
l jeden punkt wtrysku (najd³u¿sza droga p³yniêcia i jeden obszar 

³¹czenia);
l dwa punkty wtrysku (średnia droga p³yniêcia i dwa obszary 

³¹czenia strumieni tworzywa);
l trzy punktu wtrysku (krótka droga p³yniêcia i trzy obszary ³¹czenia);
l cztery punktu wtrysku (bardzo krótka droga p³yniêcia i cztery 

obszary ³¹czenia strumieni tworzywa).
Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e ka¿da z wk³adek uk³adu ch³o-

dzenia posiada kontakt tylko ze ściank¹ gniazda formy. Bez-
pośrednie przewodzenie ciep³a poprzez styk nastêpuje tylko  
z powierzchni¹ formy tu¿ pod gniazdem formuj¹cym. Z pozo-
sta³ych powierzchni jest ono tylko mo¿liwe poprzez konwekcjê po-
wietrza otaczaj¹cego wk³adki systemu termostatowania lub przez 
promieniowanie. Równie¿ pomiêdzy poszczególnymi obiegami za-
stosowano szczelinê powietrzn¹, która nie dopuszcza do wymiany 
ciep³a. W szczególności dotyczy to prób, podczas których stosuje 
siê skrajnie ró¿ne wartości temperatury np. 20 i 110oC.

W badaniach oprócz analizy procesu wype³niania w fazie wtry-
sku analizie poddawana jest uzyskana struktura, naprê¿enia 
w³asne, stopieñ orientacji makrocz¹steczkowej oraz zmiana 
temperatury podczas jednego cyklu wtryskiwania. Mo¿na rów-
nie¿ analizowaæ naturaln¹ stabilnośæ procesu i powtarzalnośæ 
termostatowania. Mo¿na symulowaæ sytuacje awaryjne jak: za-
tkanie jednego z obiegów termostatowania czy awaria pompy 
obiegowej termostatu i analizowaæ, jak te zak³ócenia wp³yn¹ na 
w³aściwości samej wypraski.

Oprócz rejestracji temperatury metodami kontaktowymi pod-
czas badañ wykonywano rejestracjê rozk³adu temperatury na 
powierzchni wypraski tu¿ po jej wyformowaniu z wykorzystaniem 
technik termowizyjnych. Ocena pola temperatury samego narzê-
dzia t¹ metod¹ jest utrudniona ze wzglêdu na wysoki wspó³czyn-
nik odbicia polerowanych elementów gniazda formuj¹cego  
i obudowy formy. Oczywiście istnieje mo¿liwośæ kalibracji kamery 
za pomoc¹ specjalnych naklejek i badañ w punktach referencyj-
nych, jednak mo¿liwośæ zafa³szowania wyników spowodowa³a, 
¿e ograniczono siê do badañ wyprasek uzyskanych podczas prób 
oraz gniazda w wybranych zakresach. Dotyczy to czêści badañ, 
np. procesu rozgrzewania siê formy, które to badania wykonano 
po uprzednim pokryciu formy matowym czarnym lakierem.

PODSUMOWANIE
Potrzeba wykonania przedstawionego stanowiska zosta³a za-

czerpniêta z obserwacji du¿ych przemys³owych form i problemów 
wynikaj¹cych z ich obs³ugi. Bardzo czêsto napotyka siê na pro-
blemy z poprawnym ustawieniem procesu wtryskiwania, czego 
powodem jest zbyt d³ugi kana³ uk³adu termostatowania formy, 

uniemo¿liwiaj¹cy rozdzielenie go na dwa oddzielne i zapewnie-
nie ró¿nych warunków termostatowania dla ka¿dego z osobna.  
Z drugiej strony formy stosowane w laboratoriach nie maj¹ mo¿li-
wości lokalnego modyfikowania pola temperatury, a tym samym 
wp³ywania na w³aściwości uzyskiwanych wyprasek stosowanych 
w póŸniejszych badaniach. Forma ta jest nowym podejściem do 
prowadzenia badañ naukowych w zakresie przep³ywu tworzywa 
w formie oraz kontroli parametrów termicznych podczas procesu 
przetwórstwa t¹ metod¹.

Kszta³t oraz funkcjonalności, jakie s¹ mo¿liwe do osi¹gniêcia 
z wykorzystaniem omówionego w publikacji stanowiska, zosta³y 
zastrze¿one zg³oszeniem patentowym nr P.408480 zg³oszonym 
09.06.2014 w Urzêdzie patentowym RP.

Badania realizowano w ramach projektu N N508 630740 Na-
rodowego Centrum Nauki.
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Rys. 5. Przykłady konfiguracji pola temperatury jednej 
połówki eksperymentalnej formy wtryskowej

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie „Przetwórstwo Tworzyw” 
nr 1 (styczeñ – luty) 2015.
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N
a dzień dzisiejszy zajmujemy się nie tylko przetwór-
stwem tworzyw sztucznych, ale również kompleksową 
obsługą w zakresie hydrauliki siłowej i pneumatyki. Na-
sze atuty to mobilność, co daje możliwość dotarcia do 

klienta w krótkim czasie, niezależnie od lokalizacji, oraz kwalifikacje 
naszych doradców, którzy oferują optymalne rozwiązania.

W naszym portfolio znajdziecie państwo:
l przewody i złącza hydrauliczne najwyższej jakości;
l przewody i złącza przemysłowe, w tym przewody ssawno-tłocz-

ne z gumy NBR i EPDM;
l adaptory i szybkozłącza hydrauliczne, dostępne ze stali węglo-

wej i nierdzewnej;
l przewody i złącza metalowe;
l przewody PU/PVC, w tym przewody do przesyłu granulatu;
l pneumatykę m.in.: SMC, FESTO, NORGREN;
l centralne smarowanie;
l technikę pomiarową;

l układy chłodzenia;
l filtry oraz filtracja układów hydraulicznych;
l zawory i rozdzielacze m.in. Rexroth, Eaton, Linde, Sauer Danfoss;
l pompy i silniki hydrauliczne;
l materiały ze stali nierdzewnej, m.in. zawory, rury, złącza.

Ponadto zajmujemy się regeneracją siłowników hydraulicz-
nych, diagnostyką i regeneracją pomp hydraulicznych oraz ob-
róbką skrawaniem. 

Na tle konkurencji wyróżnia nas wsparcie naszych doświad-
czonych mechaników.

Luchs Polska – zewnętrzne 
wsparcie utrzymania ruchu

Firma Luchs Polska w przemyśle tworzyw sztucznych na rynku polskim działa od 1986 r. Pod obecną nazwą od 2016 r.

R E K L A M A

■
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Systemy regulacji 
temperatury podłączone 
do sieci

SINGLE PROMUJE PLATFORMĘ „SMARTLINE” DLA INSTALACJI PLUG & PLAY

SINGLE Temperiertechnik GmbH z siedzibą w Hochdorf stawia dla swoich klientów kolejny duży krok w zakresie cyfryzacji. Nowa 
platforma „SmartLine” twórcy i producenta rozwiązań w zakresie regulacji temperatury to koncepcja Plug & Play pozwalająca 
na połączenie wielu systemów w sieć operatora. Liczne funkcje bazujące na przetwarzaniu danych zapewniają wiele korzyści, 
jak choćby, szczegółowa przejrzystość procesu, koncepcje i zalecenia konserwacyjne zależne od obciążenia produkcyjnego czy 
redukcja kosztów eksploatacji (TCO).

S
ystem regulacji temperatury wychodzi z cienia i wkracza 
do sieci lokalnej – stwierdza dyrektor zarządzający SIN-
GLE Karsten Sauer, odnosząc się do funkcjonalności 
platformy SmartLine. – Dzięki możliwości połączenia 

urządzeń w sieć, system regulacji temperatury można monitoro-
wać, analizować, a nawet obsługiwać bezpośrednio z poziomu 
centralnej, lokalnej strony internetowej platformy Smartline.

Firma SINGLE przywiązywała podczas opracowywania platformy 
szczególną wagę do standardów bezpieczeństwa, które spełniają 
obecne oczekiwania klientów, a nawet wielokrotnie je przewyższa-
ją. Innymi zaletami platformy Smart-Line są łatwość obsługi oraz 
instalacja Plug & Play bez dodatkowego oprogramowania. 

Koncepcja „Internet rzeczy” gwarantuje klientom liczne korzy-
ści. Systemami regulacji temperatury można zarządzać centralnie, 
a ich obsługa odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej 
zainstalowanej na każdym stanowisku roboczym lub za pomocą 
urządzeń zdalnych, jak np. tabletu. Personel serwisowy i utrzyma-
nia ruchu ma ogląd na stan wszystkich systemów termostatują-
cych, nie ruszając się z miejsca, co pozwala na znaczną oszczęd-
ność czasu i pozwala z łatwością wyeliminować błędy. Dzięki 
funkcji filtra operatorzy maszyn mogą się skupić przykładowo na 
monitorowaniu systemów regulacji temperatury zainstalowanych 
w obszarze, za który są oni odpowiedzialni. Lokalnie dostępne 
połączenie VNC umożliwia wyświetlenie aktualnych wskazań sys-
temu regulacji temperatury. Funkcja ta umożliwia również obsługę 
systemów trudno dostępnych, np. z uwagi na ich zainstalowanie 
w pomieszczeniu sterylnym lub strefach zagrożenia wybuchem.

Oprogramowanie Smarthub odpowiada za trwałe protokołowa-
nie danych procesowych i umożliwia ich wyświetlenie w dowolnym 
momencie, niezależnie od tego jak dawno zostały one zapisane. 
Pozwala to na lepszą analizę wcześniejszych usterek. Funkcja 
pobierania umożliwia zapisanie danych w formacie pliku CSV, co  
z kolei pozwala zagwarantować kompletność dokumentacji proce-
sowej także w innych systemach.

Istnieje również możliwość przesłania zaszyfrowanych danych 
na portal SINGLE, co umożliwia serwisowi SINGLE szybkie wdroże-
nie efektywnych środków zaradczych w razie usterki. Portal może 
wysyłać wiadomości e-mail, a także niezwłocznie poinformować 
osobę odpowiedzialną za urządzenie o usterkach, co pozwala na 
redukcję przestojów.

Nowa i opatentowana funkcja Predictive Maintenance na por-
talu SINGLE analizuje na bieżąco status systemów i informuje  
o zbliżających się konserwacjach lub granicznych warunkach pro-

cesowych, jeszcze przed wystąpieniem usterki. Umożliwia to roz-
planowanie prac konserwacyjnych odpowiednio do potrzeb przy 
zachowaniu maksymalnej dostępności systemu. Funkcja wcze-
snego wykrywania problemów redukuje liczbę awarii i zapobiega 
przestojom produkcyjnym. Zintegrowana funkcja monitorowania 
energii dostarcza informacji dotyczących bieżącego zużycia energii 
przez system oraz danych dotyczących termoregulacji narzędzia. 
Użytkownik otrzymuje tym samym niezbędne dane oraz wskazów-
ki w zakresie optymalizacji zużycia energii. Rezultaty tych działań 
można kontrolować za pomocą systemu.

– Klienci łączący swoje systemy regulacji temperatury w sieć 
oszczędzają mnóstwo pieniędzy, unikając nieplanowanych 
przestojów, ponieważ operatorzy i osoby odpowiedzialne za 
urządzenia otrzymują pomocne wskazówki dzięki inteligentnemu 
kojarzeniu danych – analizuje Frank Spork, dyrektor działu zarzą-
dzania produktem.

Systemami regulacji temperatury SINGLE można zarządzać 
centralnie za pomocą przeglądarki internetowej – z poziomu 
każdego stanowiska roboczego lub też za pomocą tabletu. Na-
rzędzia przeznaczone do prewencyjnej konserwacji bazujące na 
przetwarzaniu danych gwarantują każdorazowo maksymalną do-
stępność systemu.

Master Colors Sp. z o.o.
ul. Wędkarzy 5
51-050 Wrocław
tel. 71 350 05 25
biuro@mastercolors.com.pl
www.mastercolors.com.pl

SINGLE 
Temperiertechnik GmbH
Ostring 17-19
73269 Hochdorf, Niemcy
www.smartline.single-temp.de
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Wittmann – optymalne 
rozwiązania

W bardzo wielu aplikacjach związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych wykorzystywane są termostaty. Utrzymanie tem-
peratury powierzchni formy na właściwym poziomie ma bowiem często bardzo duże znaczenie dla jakości wykonywanych wy-
prasek. Czy zawsze jednak wybierane są do danej aplikacji właściwe termostaty? O ile wybór termostatu pod kątem potrzebnej 
temperatury pracy nie pozostaje problemem, to wiele innych czynników decydujących o wyborze termostatu nie jest już takie 
proste. Woda czy olej? Jaka moc grzewcza i jaka moc chłodzenia? Czy i jakie funkcje dodatkowe powinien posiadać termostat? 
Okazuje się, że „proste” urządzenie, jakim jest termostat, stawia problem w dobraniu. By móc wybierać, należy znać możliwości 
oferowane przez urządzenia.

W
ittmann jest jednym z największych i najstarszych 
producentów urządzeń termostatujących. Co spra-
wia, że nasza firma utrzymuje swą pozycję rynko-
wą? Wielu przetwórcom wystarczają proste termo-

staty zapewniające podgrzanie i utrzymanie temperatury formy 
wtryskowej na stałym, w miarę stabilnym poziomie. Nie jest 
tajemnicą, że największą grupą sprzedawanych termostatów 
są urządzenia proste o temperaturze pracy do 90oC, mocy grza-
nia od 6 do 9 kW i wydajności pomy do 40 l/min. Po pierwsze 
dla wielu aplikacji zakres temperatur do 90oC jest wystarczają-
cy, a dla wielu mniejszych form moc grzania jest wystarczają-
ca. Wielu przetwórców traktuje termostaty jako zło konieczne, 
więc niski koszt inwestycji też jest nie bez znaczenia. Dla takich 
przypadków wybór termostatu np. WITTMANN Tempro PRIMUS 
C90 wydaje się optymalnym rozwiązaniem. Za rozsądną kwotę 
użytkownik otrzymuje niezawodne urządzenie pozwalające mu 
na realizację swego projektu. Co jednak, jeśli urządzenie ob-
sługuje formy wtryskowe o wielu kanałach chłodzących, w któ-
rych może dochodzić do różnic w wydatku przepływającej wody,  
a tym samym do powstania różnic w rozkładzie temperatury na 
powierzchni formy? W takich wypadkach potrzebne są urządzenia 
o rozbudowanych parametrach i funkcjach. WITTMANN Tempro 
Basic C90 i C140 to  pierwsza podstawowa rodzina termosta-
tów pozwalających na integrację urządzeń z układem sterowania 
wtryskarki oraz na wykorzystanie np. funkcji pomiaru przepływu 
dla regulacji temperatury. Termostaty BASIC są przeznaczone 
dla obsługi małych i średnich form wtryskowych, dlatego też 
nie do wszystkich aplikacji mogą być wykorzystane. Zaraz za tą 
grupą znajduje się nasza flagowa rodzina urządzeń WITTMANN 
Tempro Plus D. Seria WITTMANN Tempro Plus D obejmuje modele  
o temperaturze pracy 90–140–160–180oC. Urządzenia wyso-
kotemperaturowe stanowią zatem atrakcyjną alternatywę dla 
urządzeń olejowych. Choć urządzenia olejowe mają swoją grupę 
zwolenników, to niepodważalnym faktem pozostaje, że woda po-
zwala na znacznie szybsze kompensowanie powstałych różnic 
temperatury i zapewnia znacząco większą dokładność termosta-
towania. Termostaty Tempro Plus oferują bardzo szerokie wypo-
sażenie opcjonalne pozwalające na wybór właściwej mocy grza-
nia, chłodzenia, pomiaru przepływu czy też sposobu komunikacji 
z wtryskarką.  Możliwość składania urządzenia z poszczególnych 
bloków zapewnia optymalną konfigurację. Często np. parametrem 

nie rozważanym przy doborze termostatu jest czas nagrzewania 
formy. Tymczasem będziemy potrzebować zupełnie innego ter-
mostatu, jeśli będziemy musieli codziennie nagrzewać naszą for-
mę, a innego, gdy mamy produkcję trzyzmianową i termostat jest 
w ciągłym użyciu. W obu wypadkach możemy wybrać ten sam typ 
urządzenia, ale z pewnością urządzenia muszą się różnić mocą 
chłodzenia. Skrócenie czasu ogrzewania formy o połowę może 
powodować potrzebę zastosowania termostatu o kilkukrotnie 
większej mocy grzania. Podobnie będzie, jeśli ten sam termostat 
zechcemy wykorzystać do form zimno- i gorącokanałowych. Układ 
gorących kanałów jest dużym źródłem ciepła i termostat obsługu-
jący formy GK musi mieć większy wydatek chłodzenia. 

TEMPRO PRIMUS C90
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Ale dobór termostatu to nie tylko jego parametry pracy. Witt-
mann był jednym z pierwszych, którzy zwrócili uwagę na potrzebę 
ścisłej współpracy miedzy wtryskarką a termostatem. Pozwo-
lenie, by wtryskarka kontrolowała pracę urządzenia termosta-
tującego zapewnia znacznie większą kontrolę nad procesem. 
Oczywiście urządzenia nasze możemy wyposażyć np. w przyłącze 
20mA pozwalające na połączenie termostatu Wittmann z dowol-
ną wtryskarką wyposażoną w podobne przyłącze. Co jest jednak 
specyficznym dla naszej firmy to system komunikacji WITTMANN 

4.0. System oparty na założeniach Idei Przemysł 4.0 pozwala 
na integrację z wtryskarką różnych urządzeń z wykorzystaniem 
jednego przyłącza. Czy to automatyczne przepływomierze, czy 
termostaty, a także suszarki i urządzenia dozujące korzystają  
z jednego przyłącza. Wtryskarka po podłączeniu danego urządze-
nia rozpoznaje, po adresie IP, jego typ i tworzy na ekranie swego 
układu sterowania kopię układu sterowania urządzenia peryfe-
ryjnego. Prosta obsługa i ciągła kontrola zapewniają stabilność  
i wysoką jakość produkowanych detali. 

Mogłoby się wydawać, że konstrukcja termostatów nie wy-
maga w zasadzie udoskonaleń i zmian. Nic bardziej mylnego. 
Dla wielu z przetwórców znaczącym dziś problemem jest ograni-
czenie kosztów produkcji poprzez ograniczenie kosztów zużycia 
energii. 

W procesie termostatowania istnieją możliwości oszczędzania 
energii na różne sposoby. Jedną z możliwości jest wykorzystanie 
termostatów o lepszych parametrach pracy napędów. Do roku 
2016 wszyscy producenci termostatów wykorzystywali silniki 
klasy IE2, których sprawność np. dla silników o mocy 1,1 kW 
wynosiła 79–79,6%.  Ze względu na nowe przepisy ochrony śro-
dowiska w roku 2017 do konstrukcji termostatów zaczęły być 
wykorzystywane silniki IE3 osiągające sprawność 82–82,7% (dla 
silnika 1,1 kW).

Zmiana ta wpłynęła także na konstrukcję samych pomp sto-
sowanych w termostatach. Opcja SpeedDrive to pompa wypo-
sażona w silnik synchroniczny z ciągłą regulacją. Konstrukcja 
zapewnia sprawność napędu na poziomie 86%. Wynik ten od-
powiada klasie efektywności energetycznej IE4. Konstrukcja 
przy tych samych warunkach ciśnienia roboczego i natężenia 
przepływu pozwala na obniżenie poboru prądu przez silnik nawet  
o 30%. Dalszą redukcję zużycia energii można uzyskać obniżając 
ciśnienie w układzie, zmniejszając prędkość obrotową pompy, 
co zmniejsza zużycie energii przez pompę. SpeedDrive  i podob-
ne rozwiązania optymalizujące pracę termostatów nie zamykają 
jednak drogi do tworzenia nowych konstrukcji. Przykładem nowo 
powstałego rozwiązania są termostaty WITTMANN TEMPRO  
BASIC C120. Zostały one opracowane specjalnie do kontroli 
temperatury większych form wtryskowych. Zamiast stosować 
kilka urządzeń termostatujących możemy wykorzystać jedno  
o bardzo wysokim przepływie wody dochodzącym do 280 l/min.

Termostaty TEMPRO BASIC C120 są dostępne w różnych wa-
riantach układu grzania zapewniających moc do 48kW. 

Są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka wy-
dajność chłodzenia.

Posiadają pompy z wirnikiem promieniowym, które zapewniają 
duże przepływy objętościowe dla różnych zakresów ciśnień. Ten 
regulator temperatury firmy WITTMANN jest dostępny z różnymi 
mocami grzewczymi do 48 kW i pompami zapewniającymi prze-
pływ do 280 l/min.  

Aby móc osiągnąć wysokie wydajności chłodnicze, woda chło-
dząca nie jest kierowana pośrednio przez wężownicę chłodzą-
cą, jak jest to zwykle przyjęte, ale dopływ wody jest podłączony 
bezpośrednio do wymiennika ciepła. Zatem maksymalna tempe-
ratura pracy urządzenia jest bezpośrednio zależna od ciśnienia 
wlotowego wody.

WITTMANN BATTENFELD Polska Sp. z o.o. 
TEMPRO Plus D

Tempro Plus z funkcją SpeedDreive
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Wytrzymały i wyjątkowo 
odporny na ogień

K
ompozyty termoplastyczne Tepex wzmacniane włókna-
mi ciągłymi produkcji koncernu LANXESS charakteryzu-
ją się wysokimi parametrami w zakresie zmniejszania 
palności. Jedną z przyczyn jest wysoka zawartość włó-

kien. W związku z tym przeszły one już wiele z testów palności 
wymaganych dla typowych zastosowań pozbawionych ochrony 
przed ogniem. W odniesieniu do niektórych zastosowań – takich 
jak obudowy szaf sterowniczych lub wysokonapięciowe elemen-
ty akumulatorów w pojazdach elektrycznych – często wymagana 
jest jednak klasyfikacja V-0 w teście palności UL 94 amerykań-
skiego instytutu badawczego Underwriters Laboratories Inc. Dla 
takich przypadków specjaliści koncernu LANXESS opracowali 
trzy nowe bezhalogenowe, niepalne warianty Tepex z matrycą 
z poliamidu 6. – Materiały te są wybierane, gdy wymagana jest 
klasyfikacja V-0, a komponenty muszą odznaczać się jednocześ- 
nie bardzo wysoką wytrzymałością, sztywnością i absorpcją 
energii – wyjaśnia Sabrina Anders, kierownik projektu w spół-
ce zależnej LANXESS, Bond-Laminates, w Brilon w Niemczech, 
gdzie opracowywany i produkowany jest Tepex.

TRZY WARIANTY PRODUKTU
Tepex dynalite 102fr-RG600(x)/47% wzmocniony jest włókna-

mi szklanymi typu roving. Można je również układać wieloosiowo 
i dzięki temu precyzyjnie dopasować do punktów przenoszenia 
obciążeń i ścieżek obciążenia w elemencie. Kompozyt ma uni-
wersalne zastosowanie i nadaje się do stosowania w wysoko-
napięciowych komponentach akumulatorów pojazdów elektrycz-
nych, takich jak płyty separatorów, pokrywy i obudowy jednostek 
sterujących. Natomiast Tepex dynalite 102fr-FG290 jest prze-
znaczony do zastosowań w sektorze elektrycznym i elektronicz-
nym. Dzięki wzmocnieniu drobnym włóknem szklanym otrzymuje 

się wysokiej jakości powierzchnie, które są łatwe do malowania. 
Kompozyt nadaje się m.in. do małych obudów, które muszą speł-
niać wymagania normy DIN EN 45545-2 (Kolejnictwo – ochrona 
przeciwpożarowa w pojazdach szynowych). Tepex dynalite 202fr 
jest wzmocniony włóknami węglowymi i przeznaczony do elemen-
tów narażonych na ekstremalne obciążenia mechaniczne, takich 
jak obudowy elektroniczne o wysokiej wytrzymałości. – Jest to 
alternatywa dla kompozytów wykonanych z trudnopalnego poli-
węglanu, jeśli na przykład ich wytrzymałość i sztywność nie są 
wystarczające – wyjaśnia Sabrina Anders.

WŁASNOŚCI MECHANICZNE ODPOWIADAJĄ 
PRODUKTOM STANDARDOWYM
Wszystkie trzy materiały konstrukcyjne są dostępne w ilo-

ściach do zastosowań na dużą skalę. Są również oferowane  
w wariantach ekranowanych elektromagnetycznie przez węglo-
wą wkładkę tekstylną w kompozycie lub metaliczną powłokę 
powierzchniową. Klasyfikacja UL 94 V-0 odnosi się do próbek  
o grubości od 0,5 do 3,5 milimetra. – Dodatki uniepalniające są 
tak dobrane, że nie wpływają negatywnie na właściwości mecha-
niczne kompozytów, które są porównywalne z właściwościami 
odpowiednich materiałów standardowych. Na przykład wytrzyma-
łość Tepex dynalite 202fr na zginanie zdecydowanie przekracza 
600 megapaskali – wyjaśnia Simon Rösen, twórca materiałów 
Bond-Laminates. Wszystkie opakowania trudnopalne są zgod-
ne z dyrektywą UE RoHS ws. ograniczenia stosowania niektó-
rych niebezpiecznych substancji i europejskim rozporządzeniem 
REACH ws. rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowa-
nych ograniczeń w zakresie chemikaliów (rozporządzenie (WE)  
nr 1907/2006).

Więcej informacji na stronie www.tepex.com

LANXESS oferuje nowe, trudnopalne, termoplastyczne materiały kompozytowe z matrycą z poliamidu 6, sklasyfikowane V-0  
w teście palności UL 94. Materiały znajdą zastosowanie przede wszystkim w przemyśle motoryzacyjnym, elektrycznym i elek-
tronicznym.
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Kompozyty poliuretanowych
pianek sztywnych
i napełniaczy roślinnych
Milena Leszczyńska, Joanna Ryszkowska, Mateusz Prządka, Anna Czajka, Leonard Szczepkowski

Wytyczne Unii Europejskiej dla Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) zalecają m.in. przekształcanie odpadów poużytkowych  
i pozostałości poprodukcyjnych w zasoby. Dotyczy to zarówno odpadów surowców odnawialnych, jak i materiałów polimerowych. 
Wykorzystując obie grupy materiałów, polimery i pozostałości roślin, można wytwarzać biokompozyty, które są przedmiotem duże-
go zainteresowania zarówno naukowców, jak i przemysłu [1–7]. Osnowę biokompozytów stanowią polimery, często biopolimery,  
a jako napełniacze stosowane są dodatki z surowców odnawialnych. W tej grupie surowców są materiały pochodzenia zwierzęcego 
oraz roślinnego. Wśród napełniaczy naturalnych pochodzenia zwierzęcego można wyróżnić: jedwab, wełnę, pióra, włosy, sierść, 
skorupy. Napełniacze te mogą pochodzić z pozostałości po uboju zwierząt oraz z przemysłu spożywczego i być jednym z rozwiązań 
problemu zagospodarowania odpadów z produkcji zwierzęcej. Kompozyty wytwarzane są już z napełniaczy takich jak: jedwab [8, 
9], sierść trzody chlewnej [10], pióra drobiowe [11–15] oraz skorupki jaj [16]. Pozostałości roślinne, które mogą być użyte jako 
napełniacze są dostępne w dużych ilościach. Materiały te pochodzą z różnych części roślin i są to najczęściej: łyko (len, konopie, 
juta, ramia, kenaf), liście (sizal, bananowiec, abaka, agawa, liście drzew, tytoń), nasiona (kapok, kawa, szyszki, pestki owoców), 
łodygi (ryż, kukurydza, słoma owsa, pszenicy, jęczmienia, żyta), trawy i trzciny (trzcina cukrowa, bambus, rzepak), łuski i łupiny 
(orzechy, słonecznik, kukurydza, owies, pszenica, jęczmień, żyto) oraz drewno miękkie i twarde. Od wielu lat prowadzone są ba-
dania mające na celu wytwarzanie z zastosowaniem tych materiałów tzw. kompozytów z napełniaczami naturalnymi (NFC) [17].

K
ompozyty NFC są wysokowydajnymi i ekologicznymi ma-
teriałami. Ich wdrażanie do produkcji wyrobów wymaga 
rozpropagowania wiedzy o surowcach odnawialnych 
oraz dbania o ich wysoką jakość. Czynnikiem decy-

dującym o zwiększeniu produkcji NFC jest zapewnienie stałych 
dostaw napełniaczy naturalnych do ich wytwarzania, o możliwie 
powtarzalnych właściwościach pozyskiwanych z miejsc ulokowa-
nych w pobliżu zakładów przetwórstwa tworzyw polimerowych (w 
odległości maksymalnie do 100 km). Korzystnym jest, aby do wy-
twarzania kompozytów NFC do popularnych aplikacji technicznych 
wykorzystywać napełniacze pochodzenia roślinnego, poddane jak 
najmniejszej ilości dodatkowych operacji technologicznych.

W ramach pracy zaproponowano wytwarzanie sztywnych pia-
nek poliuretanowych (SPPUR) z zastosowaniem napełniaczy 
naturalnych będących odpadami pochodzącymi z przemysłu 
rolno-spożywczego. Do wytwarzania kompozytów wykorzystano 
wytłoki owocowe, wytłoki ziemniaków, słomę, liście oraz drewno.

Polska w 2017 r. była europejskim liderem w produkcji owo-
ców: jabłek (ok. 29%), wiśni (ok. 28%) i truskawek (ok. 17%). 
Znaczna ich ilość przeznaczona jest na produkcję soków, napo-
jów, cydru, wina oraz przetworów owocowo-warzywnych. Najwięk-
szy udział w odpadach z owoców mają wytłoki. Szacuje się, że  
w Polsce powstaje ok. 200 tys. ton/rok wytłoków owocowych 
[18]. Pozostałe odpady z przemysłu rolno-spożywczego i liście 
drzew zaproponowane do wytwarzania kompozytów w ramach 
pracy także występują w Polsce w znacznych ilościach.

CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
Materiały
Osnowę kompozytów stanowiły sztywne pianki SPPUR, do któ-

rych wytworzenia zastosowano następujące substraty: Rokopol 

RF551 – poliol o liczbie hydroksylowej LOH = 420 mg KOH/g i Ro-
kopol G500 – poliol o liczbie hydroksylowej LOH = 300 mg KOH/g 
(PCC Rokita), TEGOSTAB B4900 – silikonowy środek powierzch-
niowo-czynny (Evonik Industries), katalizatory (układ katalityczny 
jest objęty know-how firmy FAMPUR Adam Przekurat, Bydgoszcz), 
woda destylowana zastosowana jako środek spieniający oraz izo-
cyjanian – Ongronat TR4040 (BorsodChem Węgry).

Do poliuretanowej osnowy wprowadzono po 15% (15 php –parts 
per hundred parts of polyol) napełniaczy z: wytłoków jabłek – jabł-
ko Vitacel (JV), preparatu błonnikowego z jabłek (JB), wytłoków 
truskawki (T) i porzeczki (P), odpadów po przetwórstwie ziemnia-
ków (Z), łusek owsa (O), słomy pszennej (S), liści lipy (LL), mączki 
drzewnej Lignocel C120 (L). Napełniacze JB, O oraz L otrzymane 
od firmy J. RETTENMAIER & SÖHNE GmbH nie zostały poddane 
dodatkowemu rozdrobnieniu. Pozostałe odpady pozyskane od kra-
jowych przetwórców, rolników lub z własnej zbiórki rozdrobniono 
za pomocą młyna odśrodkowego firmy Retsch ZM 200 z zastoso-

Tabela 1. Opis oznaczeń wytworzonych pianek
Oznaczenie materiału Napełniacz

SPPUR -

SPPUR_JV wytłoki jabłek - vitacel

SPPUR_JB wytłoki jabłek - błonnik

SPPUR_T wytłoki truskawek

SPPUR_P wytłoki porzeczek

SPPUR_Z wytłoki ziemniaków

SPPUR_S słoma pszenna

SPPUR_O łuski owsa

SPPUR_LL liście lipy

SPPUR_L mączka drzewna Lignocel C120

Zapraszamy do wspóolpracy 
oraz prenumeratyw 2021 roku
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waniem sita o rozmiarze 500 μm. Wszystkie napełniacze podda-
no suszeniu w temperaturze 70oC przez 8h.

Opis oznaczeń kompozytów zestawiono w tabeli 1.
Synteza kompozytów sztywnych pianek poliuretanowych
Syntezę pianek prowadzono metodą jednoetapową. Poliole  

i modyfikatory (przedmieszka poliolowa) wymieszano miesza-
dłem mechanicznym (1000 rpm, 60 s). Następnie do przed-
mieszki poliolowej dodano napełniacze, wymieszano układ (200 
rpm, 30 s), po czym wprowadzono izocyjanian (1000 rpm, 8 s). 
Mieszankę przelano do otwartej formy polipropylenowej, umoż-
liwiając swobodny wzrost pianek w kierunku pionowym. Pianki 
wygrzewano przez 30 min w temperaturze 70oC, po czym sezo-
nowano w 22oC przy wilgotności 50% przez 24 h. Tak przygoto-
wane pianki wyjęto z form, a po 14 dniach pocięto na kształtki 
potrzebne do badań właściwości. Pianki wykonano przy indeksie 
izocyjanianowym INCO = 113.

Metodyka badań
W trakcie syntezy oznaczono czasy charakterystyczne pianek, 

wykorzystując stoper elektroniczny.
Budowę chemiczną pianek analizowano z zastosowaniem 

spektroskopii w podczerwieni z użyciem spektroskopu Nicolet 
6700 (Thermo Electron Corporation) z przystawką ATR (attenu-
ated total reflection). Do pomiarów stosowano próbki o grubości 
4 mm. Każdą próbkę skanowano 64 razy w zakresie liczb falo-
wych 4000–400 cm-1. Otrzymane widma analizowano, używając 
programu Omnic Spectra 2.0 (Thermo Nicolet).

Temperatury przemian fazowych i ich efekty termiczne okreś- 
lono z zastosowaniem różnicowego kalorymetru skaningowe-
go DSC Q1000 (TA Instruments). Próbki o masie 6 ± 0,2 mg 
badano w atmosferze helu z użyciem hermetycznych naczynek 
aluminiowych, ogrzewając je z prędkością 10oC/min w zakresie 
temperatury -90oC–220oC.

Przebieg degradacji termicznej określono z zastosowaniem 
termograwimetru TGA Q500 (TA Instruments), badając próbki  
o masie 10 ± 1 mg w atmosferze azotu. Próbki analizowano 
w zakresie temperatury od 25oC do 700oC z szybkością ogrzewa-
nia 10oC/min. W trakcie analizy TGA rejestrowano zmianę masy 
(TG) i pochodną tych zmian (DTG).

Wyniki badań DSC i TGA analizowano z użyciem oprogramowa-
nia Universal Analysis 2000 (wersja 4.7A firmy TA Instruments).

Strukturę porów pianek analizowano z zastosowaniem skanin-
gowej mikroskopii elektronowej (SEM), używając aparatu SEM 
Hitachi TM3000. Próbki o wymiarach 20 x 20 x 3 mm napylono 

Rys.1. Obrazy SEM napełniaczy Rys. 2. Krzywe DTG uzyskane w trakcie analizy
termograwimetrycznej

warstwą złota, używając napylarki Polaron SC7640, w celu uzy-
skania powierzchni o odpowiedniej do obserwacji przewodności. 
Proces napylania prowadzono przez 100 s przy natężeniu 6 mA. 
Obserwacje SEM przeprowadzono przy napięciu przyspieszają-
cym 5kV. Analizy obrazu dokonano przy użyciu programu Aphe-
lion Dev. firmy ADCIS.

Gęstość pozorną pianek wyznaczono zgodnie z normą PN-EN 
ISO 845:2010.

Kruchość badanych kompozytów oznaczono według normy 
ASTM C421.

Chłonność wody i stabilność wymiarową wytworzonych pia-
nek analizowano w temperaturze 22oC. Trzy próbki o wymiarach 
25x100x100 mm zważono i zmierzono, następnie zanurzono  
w wodzie na 24 godziny. Po tym czasie próbki wyjęto z wody, 
osuszono w pozycji pionowej, po czym ponownie zważono i zmie-
rzono. Chłonność wody została wyliczona jako stosunek obję-
tości pochłoniętej przez próbkę wody do początkowej objętości 
próbki. Stabilność wymiarową obliczono jako różnicę wymiarów 
próbki mierzonych w kierunku wzrostu pianki przed i po badaniu.

WYNIKI BADAŃ I ICH DYSKUSJA
Analiza napełniaczy
W zależności od rodzaju napełniacza obserwowano cząstki  

o kształcie włókien i owali w zmiennym rozmiarze (rys. 1). Spo-
śród wytłoków najwięcej włókien zaobserwowano na obrazie wy-
tłoków truskawek, zaś najdrobniejsze były cząstki łuski owsa. 
Słoma pszenna, liście lipy i mączka drzewna zawierały dużą ilość 
cząstek w postaci włókien. Pozostałości roślinne różnią się skła-
dem chemicznym. Zawierają one różną ilość składników pierw-
szorzędowych tj. lignina, celuloza i hemiceluloza oraz składni-
ków drugorzędowych tj. woski, tłuszcze i białka. Konsekwencją 
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tych różnic jest ich zróżnicowana charakterystyka termiczna, co 
przedstawiono na rys. 2.

Na podstawie termogramów DTG wyznaczono maksymalną 
szybkość rozkładu napełniaczy (Vmax) i temperaturę, przy której ta 
szybkość została osiągnięta (TVmax) (tabela 2). Sygnały na krzy-
wej DTG poniżej 140oC dla wytłoków oraz poniżej 160oC dla po-
zostałych napełniaczy wskazują, że napełniacze zawierają wodę 
będącą środkiem porotwórczym w procesie spieniania.

Przebieg syntezy pianek
Wprowadzenie napełniaczy roślinnych w znaczący sposób 

wpływa na przebieg syntezy pianek (rys. 3 i 4). Czas startu 
pianek mieści się w zakresie 40–52 s, czas wzrostu mieści 
się w granicach 214–243 s, a czas suchego lica w granicach 
216–313 s. Najkrótszy czas wzrostu i czas suchego lica doty-
czy pianki SPPUR, która nie zawiera napełniacza. Wydłużenie 
czasów charakterystycznych procesu spieniania jest wynikiem 
zwiększenia lepkości mieszanki substratów po wprowadzeniu 
napełniaczy oraz zmian reaktywności układu, co może wynikać 
ze składu chemicznego napełniaczy oraz zmian pH mieszanki po 
wprowadzeniu dodatków pochodzenia naturalnego.

Budowa chemiczna pianek
Spektroskopia w podczerwieni umożliwiła analizę budowy che-

micznej otrzymanych kompozytów.
Na widmach FTIR (rys. 5) obserwowano pasma w zakresie 

liczb falowych 3286–3313 cm-1, pochodzące od drgań rozcią-
gających symetrycznych i asymetrycznych od wiązań grupy N–H. 
Wiązania te wchodzą w skład ugrupowania mocznikowego oraz 
uretanowego segmentów sztywnych makrocząsteczek PUR. Pa-
sma w przedziale 1508–1512 cm-1 pochodzą od drgań defor-
macyjnych tej grupy. Pasma dla liczb falowych 2967–2975 cm-1 
oraz 2866–2872 cm-1 są wynikiem drgań rozciągających asy-

metrycznych i symetrycznych grupy C–H, od której pochodzą też 
pasma od drgań deformacyjnych w przedziale 1450–1456 cm-1 
[21–24]. Sygnał przy wartości 1411 cm-1 wskazuje na obecność 
pierścieni izocyjanurowych, natomiast pasma przy 1304–1307 
cm-1 wskazują na drgania deformacyjne grupy C–H [25]. Pasmo 
w zakresie liczb falowych 2272-2278 cm-1 pochodzi od grupy 
izocyjanianowej N=C=O. Świadczy to o tym, że użyty w nadmia-
rze izocyjanian w procesie syntezy nie przereagował w całości  
z grupami OH i NH2. Pasma występujące w zakresie liczb fa-
lowych 1701–1709 cm-1 potwierdzają obecność grup karbony-
lowych C=O znajdujących się w ugrupowaniach uretanowych  
i mocznikowych. Sygnał o wartości 1593-1595 cm-1 wskazuje 
obecność drgań szkieletowych grupy C=C w pierścieniu aroma-
tycznym. Pik dla liczb falowych z przedziału 1219–1221 cm-1 od-
powiada drganiom rozciągającym grupy C–N. Pasmo w zakresie 
1071–1073 cm-1 świadczy o występowaniu drgań rozciągających 
grupy C-O-C. Wiązania te występują w segmentach giętkich ma-
krocząsteczek powstałych z polieteroli [21–24].

Rys. 3. Czasy charakterystyczne procesu spieniania
kompozytów PUR z wytłokami owoców i ziemniaków

Rys. 4. Czasy charakterystyczne kompozytów PUR ze słomą,
łuskami owsa, liśćmi lipy i mączką drzewną

Rys. 5.
Wybrane widma FTIR
pianek

Tabela 2. Wybrane cechy napełniaczy oznaczone 
na podstawie analizy TGA

Napełniacz TVmax, oC Vmax, %/oC

wytłoki jabłek - vitacel (JV) 342 0,48

wytłoki jabłek – błonnik (JB) 340 0,57

wytłoki truskawek (T) 347 0,50

wytłoki porzeczek (P) 339 0,52

słoma pszenna (S) 319 1,00

łuski owsa (O) 298 0,85

liście lipy (LL) 325 0,34

mączka drzewna Lignocel C120 (L) 388 1,00
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Charakterystyka termiczna pianek
Aby określić podatność na degradację termiczną pianek wyko-

nano analizę termograwimetryczną (rys. 6).
Nie zaobserwowano znaczących różnic w przebiegu krzywych 

TG i DTG w badanych materiałach. Na podstawie uzyskanych 
wykresów wyznaczono:
l Temperatury ubytku 2% i 5% masy materiału (T2%, T5%);
l Temperaturę maksymalnej szybkości rozkładu wyodrębnio-

nych etapów termicznej degradacji materiału (T1, T2);
l Pozostałość masy po degradacji w temperaturze 900oC (P900).

W tabeli 3 zestawiono wyniki analizy krzywych TG i DTG uzy-
skanych w trakcie analizy TGA pianek. Temperatura odpowia-
dająca ubytkowi 2% masy (T2%) jest często wiązana z tempera-
turą, w której następuje odparowanie łatwo lotnych substancji 
z polimerów. Dla badanych materiałów temperatura ta zmienia 
się w zakresie 201–221oC. Temperatura ta jest największa dla 
materiału SPPUR, a jedynie dla SPPUR_P jest zbliżona do pianki 
wyjściowej i wynosi 219oC. Pozostałe napełniacze spowodowały 
spadek tej temperatury, mieszczący się na poziomie 7–21oC,  
w porównaniu do materiału nienapełnionego. Wraz z napełnia-
czami wprowadzamy do pianek wodę, której nie udało się usu-
nąć w trakcie suszenia ze względu na silnie hydrofilowy charak-
ter napełniaczy ligninocelulozowych. Jest to tzw. woda związana, 
czyli połączona wiązaniami wodorowymi z włóknami celulozy 
napełniaczy. Ponadto wraz z napełniaczami wprowadzamy też 
tzw. drugorzędowe składniki w postaci: wosków, olejów, tłuszczy  
i białek, które także odparowują w stosunkowo niskich tempe-
raturach. Wprowadzenie napełniaczy może też powodować po-
wstanie w trakcie syntezy pianek łatwo lotnych substancji. Naj-
niższą temperaturę T2% wykazywała pianka z dodatkiem wytłoków 
jabłek – JV (200oC), co świadczy o tym, że wraz z wprowadze-
niem JV wprowadzamy największe ilości łatwo lotnych produktów 
w porównaniu do innych napełniaczy [25].

Temperatura T5% często uznawana jest za temperaturę po-
czątku degradacji termicznej. Wartości T5% zawierały się w za-
kresie 244–256oC. Dodatek napełniaczy nie spowodował du-
żych zmian T5% w porównaniu do pianki wyjściowej. Świadczy to  
o tym, że wszystkie materiały z napełniaczami cechuje podobna 
podatność na degradację termiczną. Wiadomym jest, że począ-
tek termicznej degradacji zachodzi głównie w segmentach sztyw-
nych makrocząsteczek PUR [26]. Pozwala to wysnuć wniosek, że 
dodatek napełniaczy roślinnych spowodował niewielkie zmiany  
w budowie tych segmentów w otrzymanych kompozytach polime-
rowych. Prawdopodobnie w kompozytach powstała nieco więk-
sza ilość wiązań mocznikowych, powstałych w trakcie reakcji 
wody z napełniaczy i grup NCO izocyjanianu. 

Proces degradacji termicznej badanych pianek zachodzi  
w dwóch etapach. Pik, który wykazuje maksymalną szybkość 

rozkładu w temperaturze T1, jest pasmem multipletowym po-
wstałym w wyniku degradacji termicznej wiązań mocznikowych  
i uretanowych w sztywnych segmentach, oraz w wyniku rozkła-
du segmentów giętkich powstałych z mieszaniny polioli [25, 
27, 28]. Pasmo wykazujące maksymalną szybkość degradacji  
w temperaturze T2 powstało w wyniku termolizy pozostałości or-
ganicznych. Związki te pozostały po degradacji w trakcie etapu 
1, są to pozostałości segmentów sztywnych i segmentów gięt-
kich [27]. Degradacja wszystkich badanych materiałów zachodzi-
ła dwuetapowo. Zakresy temperatur każdego z etapów odczyta-
ne z krzywych DTG, zawierały się w przedziałach:
l T1 – 313–325oC, pik występował w zakresie 240–400oC;
l T2 – 464–477oC, pik występował w zakresie 400–550oC.

Najniższą wartością temperatury  T1 charakteryzował się ma-
teriał nienapełniony SPPUR, dla którego wartość tej temperatury 
wynosi 313oC. Temperatury maksymalnej szybkości rozkładu  
w tym etapie w powstałych kompozytach różnią się nieznacznie 
od temperatury dla SPPUR. Największą temperaturę T1 wykazu-
je pianka SPPUR_P (325oC). Temperatura T2 także zmienia się  
w niewielkim zakresie, różnice między pianką odniesienia, a ma-
teriałami z napełniaczami są niewielkie. Największą wartością 
T2 cechuje się pianka SPPUR, najmniejszą natomiast pianka  
z dodatkiem jabłka Vitacel SPPUR_JV oraz pianka z dodatkiem 
Lignocelu C120 SPPUR_L.

Pozostałość masy po spaleniu, wyznaczona w temperaturze 
900oC, jest najniższa dla materiału bez dodatku napełniacza 
i wynosi około 7,5%. Dodatek każdego rodzaju napełniacza  
w takiej samej ilości, spowodował zwiększenie wartości pozo-
stałości. Największa ilość materiału pozostałego po spaleniu, 
na poziomie ponad 10%, wystąpiła dla materiałów z dodatkiem 
słomy (SPPUR_S) oraz liści lipy (SPPUR_LL). Na podstawie 

Tabela 3. Zestawienie wyników analizy termograwimetrycznej badanych materiałów

Próbka
Temperatura ubytku masy

P900 [%] T1 T2
T2% T5%

SPPUR 221 254 7,79 313 477
SPPUR_JV 200 244 8,63 317 464
SPPUR_JB 210 249 9,05 317 468
SPPUR_T 211 252 8,87 325 470
SPPUR_P 219 256 8,04 315 471
SPPUR_Z 201 248 8,57 323 471
SPPUR_S 212 252 10,48 315 472
SPPUR_O 210 254 8,87 321 465
SPPUR_LL 208 253 10,06 321 472
SPPUR_L 214 254 9,19 321 464

Rys. 6. Przykładowe termogramy pianek
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Rys. 8. Obrazy SEM wybranych materiałów

przedstawionych wyników zaobserwowano, że rodzaj napełnia-
cza miał istotny wpływ na ilość materiału pozostałego po proce-
sie degradacji termicznej badanych kompozytów polimerowych. 
W przypadku kompozytów przeznaczonych do zastosowań, od 
których wymagana jest wysoka odporność na działanie ognia, 
napełniacze roślinne mogą w połączeniu z antypirenami typu 
intumescent (pęczniejącymi np. grafit ekspandowany) sprzyjać 
tworzeniu warstwy zwęgliny. Warstwa ta pełni rolę fizycznej ba-
riery dla przepływu energii pomiędzy płonącą warstwą a resztą 
polimeru, dzięki czemu opóźnia dalsze jego palenie [29].

Na rys. 7 a i b przedstawiono termogramy DSC uzyskane  
w pierwszym oraz drugim cyklu ogrzewania pianki SPPUR.

Na krzywej DSC uzyskanej w wyniku pierwszego cyklu ogrzewa-
nia zaobserwowano występowanie endotermicznego piku, którego 
minimum opisuje temperaturę przemiany (T) wraz z odpowiadającą 
jej entalpią przemiany (ΔH). Sygnał ten związany jest z przemianą 
porządek – nieporządek w fazie twardej poliuretanu. Przemiana ta 
zachodzi w zakresie 25–170oC. W trakcie pierwszego cyklu ogrze-
wania dochodzi do dysocjacji wiązań wodorowych w fazie twardej, 
co sprzyja zwiększeniu ruchliwości makrocząsteczek PUR. W tym 
stanie dochodzi do zmiany uporządkowania w materiale. Stan ten 
sprzyja separacji fazy miękkiej i fazy twardej w trakcie chłodzenia 
materiału. W wyniku zachodzących procesów ponownie tworzą 
się wiązania wodorowe, pomiędzy segmentami sztywnymi i two-
rzy się faza twarda o wyższym stopniu uporządkowania twardych 
domen. Tworzenie się wiązań wodorowych w poliuretanie jest jed-
nak procesem na tyle powolnym, że na termogramie uzyskanym 
w wyniku drugiego cyklu ogrzewania nie występuje endotermiczny 
pik pochodzący od wiązań wodorowych w fazie o mniejszym stop-
niu uporządkowania. W drugim cyklu ogrzewania na termogramie 
zaznacza się temperatura zeszklenia segmentów sztywnych (Tg) 
[30]. Wyniki analizy DSC zostały zestawione w tabeli 4.

Zaobserwowano znaczne różnice w wartościach entalpii prze-
miany porządek – nieporządek oraz odpowiadającej jej tempe-
raturze dysocjacji wiązań wodorowych w fazie twardej SPPUR. 
Temperatura zeszklenia segmentów sztywnych pianki i jej kom-
pozytów waha się w przedziale 116–131oC. Dodatek napełnia-
czy roślinnych wpłynął na jej wartość, co pozwala wnioskować, 
że spowodowały to zmiany w budowie tych domen.

Struktura komórkowa pianek
W ramach analizy struktury komórkowej pianek wykonano ob-

serwacje z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego 
(rys. 8). Na podstawie wykonanych obrazów struktury materiałów 
wykonano pomiary rozmiarów porów. Wyznaczono średnią śred-
nicę porów oraz współczynnik anizotropii, który wyliczono jako 
stosunek długości porów do ich szerokości.

Pianka SPPUR charakteryzuje się strukturą zamkniętokomór-
kową o niewielkim udziale porów otwartych. Kompozyty z na-
pełniaczami różnią się strukturą porów w porównaniu do pianki 
SPPUR. Obserwuje się kompozyty o bardzo nieregularnych roz-
miarach i kształtach porów (SPPUR_LL) oraz o kształtach i regu-
larności porów zbliżonej do struktury SPPUR (SPPUR_JV). W ob-
serwowanych materiałach można było także zauważyć obecność 
napełniaczy i ich aglomeratów. W tabeli 5 zestawiono wyniki 
analizy rozmiarów i współczynnika anizotropii porów.

Dodatek napełniaczy używanych w niniejszej pracy wpłynął na 
kształt porów i ich rozmiar. Rozmiar średniej średnicy porów dla 
SPPUR wynosi 407 μm. Część kompozytów charakteryzuje się 
porami o rozmiarze mniejszym niż SPPUR (SPPUR_P, SPPUR_T), 
średnie średnice pozostałych pianek uległy zwiększeniu. Wszyst-
kie kompozyty charakteryzowały się znacznie większym rozrzu-
tem rozmiarów średniej średnicy porów w stosunku do SPPUR. 
Wyniki te potwierdzają, że wprowadzenie napełniaczy powoduje 
znaczące zmiany w strukturze kompozytów. Liczba i jednorod-
ność mikropęcherzyków gazu, powstających podczas mecha-
nicznego mieszania nieprzereagowanej substancji, determinuje 
zarodkowanie piany, a wraz z pozostałymi substratami wpływa 
na liczbę, rozmiar i regularność komórek uzyskanych w piance. 
Dodatek cząstek stałych, jakimi są napełniacze, zakłóca proces 
nukleacji i wpływa na ilość komórek oraz na grubość ich ścian 
[21]. Zastosowanie dodatków naturalnych nie wpłynęło istotnie 
na współczynnik anizotropii porów.

Tabela 4. Zestawienie wyników analizy DSC

Oznaczenie próbki ΔH, J/g T,oC Tg,oC

SPPUR 26,3 124 122

SPPUR_JV 22,1 68 128

SPPUR_JB 24,8 128 124

SPPUR_T 29,9 120 126

SPPUR_P 33,8 119 129

SPPUR_Z 30,3 125 125

SPPUR_S 27,3 127 119

SPPUR_O 27,8 120 128

SPPUR_LL 24,6 88 131

SPPUR_L 16,6 138 116

Rys. 7. Termogramy DSC pianki SPPUR: a) pierwszy cykl
ogrzewania próbki, b) drugi cykl ogrzewania próbki
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Tabela 5. Zestawienie wyników analizy SEM badanych materiałów

Próbka Współczynnik 
anizotropii

Średnia średnica 
porów, μm

Odchylenie standardowe 
średniej średnicy, μm

SPPUR 1,6 407 93

SPPUR_JV 1,7 415 197

SPPUR_JB 1,7 475 182

SPPUR_T 1,5 402 157

SPPUR_P 1,6 399 110

SPPUR_Z 1,7 488 239

SPPUR_S 1,6 533 229

SPPUR_O 1,6 469 205

SPPUR_LL 1,6 495 236

SPPUR_L 1,7 530 254

Właściwości fizykomechaniczne pianek
Gęstość pozorna jest jednym z najważniejszych parametrów 

pianek poliuretanowych. Z gęstością związana jest ich struktura, 
stabilność wymiarowa, właściwości mechaniczne oraz termoizo-
lacyjne [31]. Na rys. 9 przedstawiono wyniki analizy gęstości 
pozornej badanych materiałów.

Gęstość pozorna pianek mieści się w zakresie 49–93 kg/m3. 
Dodatek napełniaczy naturalnych spowodował spadek gęstości 
pozornej kompozytów o około 24–42%, mimo, że zastosowano 
napełniacze o dużej gęstości pozornej wynoszącej 990–1400 
kg/m3 [32]. Różnice w gęstości pozornej kompozytów wynikają 
z różnic w zawartości wody wprowadzanej z napełniaczami oraz 
z różnic w ich budowie chemicznej. Spadek gęstości pozornej 
badanych materiałów może być spowodowany wpływem napeł-
niacza na reaktywność systemu poliuretanowego i lepkość mie-
szanki reakcyjnej [31]. Gęstość pozorna jest ściśle związana ze 
strukturą pianek poliuretanowych, m.in. wraz z jej wzrostem ma-
leje wielkość komórek materiału [33–35].

Wysoka kruchość SPPUR w wielu przypadkach ogranicza ich 
zastosowanie, obniża czas użytkowania materiału i sprzyja nisz-
czeniu jego struktury. Pianki wykazujące dużą kruchość generują 
dużą ilość pyłów, co jest niebezpieczne dla zdrowia człowieka 
[21, 36]. Rysunek 10 przedstawia wyniki procentowego ubytku 
masy badanych próbek w trakcie pomiarów.

Najmniejszą kruchością cechuje się pianka SPPUR. Doda-
tek napełniaczy spowodował wzrost kruchości w porównaniu 
do materiału referencyjnego. Na wzrost tego parametru ma 
wpływ niższa gęstość pozorna kompozytów w stosunku do SP-
PUR oraz rodzaj zastosowanego dodatku naturalnego [21, 30]. 
Zwykle kruchość sztywnych pianek poliuretanowych zawiera się  
w zakresie od 2 do 49% [37]. Zaobserwowano, że badane ma-

teriały, pomimo dodatku napełniaczy 
naturalnych, które podwyższają ten pa-
rametr, w dalszym ciągu charakteryzują 
się korzystnymi wartościami kruchości. 
Niska kruchość jest wymagana w wie-
lu zastosowaniach, m.in. w strukturach 
typu „sandwich” oraz w pumeksach ko-
smetycznych [30].

Wyniki badania chłonności wody 
przedstawiono na rys. 11.

Wytworzone materiały charaktery-
zowały się niską chłonnością wody  
o wartości 2,3–3,5% dla kompozytów 
oraz 1,4% dla pianki wyjściowej. Niska 
wartość chłonności wody może być spo-
wodowana dużą zawartością komórek 

zamkniętych w wytworzonych materiałach [36].
Badanie stabilności wymiarowej umożliwia określenie procen-

towej zmiany wymiarów wytworzonych materiałów. Wyniki analizy 
stabilności wymiarowej kompozytów przedstawiono na rys. 12.

Dla pianki bez napełniaczy obserwowano skurcz materiału  
o 0,16%, natomiast dla pianek z dodatkiem napełniaczy obser-
wowano zmiany w zakresie od -0,4% do 1,6%. W piankach ofe-
rowanych na rynku stabilność wymiarowa wynosi < 15% [38]. 
Wszystkie pianki wytworzone w ramach pracy cechuje stabilność 
wymiarowa mieszcząca się w tej granicy.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Wprowadzenie napełniaczy naturalnych wpłynęło na prze-

bieg procesu syntezy pianek poliuretanowych, a także na ich 
strukturę, charakterystykę termiczną i właściwości użytkowe. 
Wyniki analizy wskazują na zwiększenie udziału fazy twardej 
zbudowanej z fragmentów makrocząsteczek zawierających 
wiązania mocznikowe po wprowadzeniu dodatków naturalnych. 
Zastosowanie surowców odnawialnych do syntezy sztywnych 
pianek poliuretanowych spowodowało zmniejszenie gęstości 
pozornej materiałów w porównaniu z pianką referencyjną,  
a także wzrost kruchości i chłonności wody, jednakże wartość 
tych parametrów nie wykracza poza zakres parametrów sto-
sowanych w przemyśle materiałów porowatych. Wytworzone 
pianki cechują się stabilnością wymiarową mieszczącą się  
w wymaganych przez odbiorców granicach. Przedstawione wy-
niki badań wskazują na duże możliwości zagospodarowania 
odpadów przemysłu rolno–spożywczego do wytwarzania kom-
pozytów sztywnych pianek poliuretanowych, których synteza 
jest korzystna zarówno ze względów ekologicznych jak i eko-
nomicznych.

Rys. 9. Gęstość pozorna pianek Rys. 10. Wpływ rodzaju napełniacza na kruchość
badanych materiałów
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Grupa Azoty przekaże kolejny milion złotych na walkę 
z epidemią

Grupa Azoty przygotuje szpital tymczasowy w Krakowie

W najbliższym czasie spółki Grupy Azoty przeznaczą łącznie milion złotych na walkę z epidemią. Zapadły już stosowne zgody 
korporacyjne.

Darowizny – zarówno w formie pieniężnej, jak również rzeczo-
wej – będą przekazywane w porozumieniu z Ministerstwem 

Aktywów Państwowych i Ministerstwem Zdrowia instytucjom  
i jednostkom działającym w zakresie zwalczania rozprzestrzenia-
nia się COVID-19. Otrzymają je w szczególności szpitale, przy-
chodnie i służby uczestniczące w zwalczaniu epidemii. 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. przekaże 250 tys. 
zł. Po 200 tys. zł przeznaczą: Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty 
Zakłady Azotowe Puławy S.A. oraz Grupa Azoty Zakłady Azotowe 
Kędzierzyn S.A. Kolejne 100 tys. zł przekaże na darowizny Grupa 
Azoty Polyolefins S.A. Z kolei spółki Grupy Kapitałowej Grupa 
Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. (Grupa Azoty 
PKCh Sp. z o.o., Grupa Azoty AUTOMATYKA Sp. z o.o., Grupa 
Azoty JRCh Sp. z o.o. oraz Grupa Azoty PROREM Sp. z o.o.) 
udzielą darowizn o łącznej wartości 50 tys. zł.

– Pandemia jest dla nas wszystkich czasem pełnej mobiliza-
cji, w którym szczególnego znaczenia nabierają szybkie decyzje, 
podejmowane w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo. Jesteśmy 
firmą odpowiedzialną społecznie i tak jak dotychczas, chcemy 
być wsparciem dla lokalnych społeczności. Mam nadzieję, że 
darowizny, które w najbliższym czasie będą systematycznie prze-
kazywane przez nasze spółki, okażą się pomocne w walce z epi-
demią – mówi Mariusz Grab, prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Źródło: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Warto przypomnieć, że w marcu i kwietniu tego roku kluczo-
we spółki z Grupy Azoty podjęły decyzje o przekazaniu łącznie 3 
mln 200 tys. zł na walkę z koronawirusem. Oprócz przekazanych 
środków finansowych, spółki Grupy Azoty aktywnie wykorzystują 
również dostępne technologie, pozwalające produkować środki 
minimalizujące ryzyko infekcji. Można tu wymienić przekazanie 
filamentów na rzecz inicjatyw związanych z produkcją środków 
ochrony w technologii druku 3D, produkcję „bezpiecznych rękawi-
czek” czy płynu dezynfekcyjnego. Dodatkowo Grupa Azoty użyczyła 
placówkom służby zdrowia samochody osobowe do przewozu pró-
bek, materiałów medycznych, personelu medycznego i pacjentów. 
Aktualnie Grupa Azoty S.A. buduje również szpital tymczasowy  
w Krakowie dla chorych zmagających się z COVID-19.

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

Grupa Azoty na mocy ustaleń z Ministerstwem Aktywów Państwowych wybuduje szpital tymczasowy w Krakowie przy ul. Focha. 
Docelowo znajdzie się w nim 150 łóżek dla pacjentów zmagających się z COVID-19, podała spółka.

Epidemia, z którą nam wszystkim przyszło się mierzyć, wy-
maga od nas konkretnych i szybkich działań. Tak właśnie 

zareagowaliśmy w marcu i kwietniu br., gdy wszystkie nasze 
kluczowe spółki przekazały łącznie 3 mln 200 tys. zł na walkę  
z koronawirusem. Tak jest również dzisiaj, gdy rozpoczynamy 
działania związane z budową szpitala tymczasowego – powie-
dział p.o. prezesa Mariusz Grab, cytowany w komunikacie.

W Grupie Azoty został powołany zespół pod nadzorem wicepre-
zesa Grzegorza Kądzielawskiego, który we współpracy z Wojewo-
dą Małopolskim Łukaszem Kmitą oraz wybranym szpitalem pa-
tronackim ustala szczegóły dotyczące funkcjonowania szpitala.

– Jesteśmy obecnie na etapie ustalania dokładnego harmo-
nogramu prac, jest to duże wyzwanie, ale wszystko wskazuje 
na to, że jeszcze dziś uda nam się rozpocząć pierwsze prace 
na terenie Hali Cracovia. Na bieżąco będziemy informować  
o poszczególnych etapach powstawania szpitala, a przede 
wszystkim o planowanym terminie uruchomienia placówki – po-
wiedział wiceprezes Kądzielawski.

Niezależnie od budowy szpitala tymczasowego, w Grupie Azoty 
procedowane są obecnie kolejne darowizny, których celem bę-
dzie pomoc w walce z epidemią.

– Warto przypomnieć, że oprócz przekazanych środków fi-
nansowych, spółki Grupy Azoty aktywnie wykorzystują również 

dostępne technologie, pozwalające produkować środki minima-
lizujące ryzyko infekcji. Można tu wymienić przekazanie filamen-
tów na rzecz inicjatyw związanych z produkcją środków ochrony  
w technologii druku 3D, produkcję „bezpiecznych rękawiczek” 
czy płynu dezynfekcyjnego. Dodatkowo Grupa Azoty użyczyła 
placówkom służby zdrowia samochody osobowe do przewozu 
próbek, materiałów medycznych, personelu medycznego i pa-
cjentów. Aktualnie uzgadniane są szczegóły dotyczące użyczenia 
kolejnych samochodów – podsumowano w materiale.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów 
azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, 
kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają 
również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje 
zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane 
przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.

Źródło: www.inwestycje.pl
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Broń w walce 
z koronawirusem
Zaawansowane, wielofunkcyjne maski.

O
prócz okularów ochronnych firma ARBURG powołała 
do życia kolejny projekt, zapobiegający rozprzestrze-
nianiu się koronawirusa: od 11 maja formowane wtry-
skowo są maski na usta z ciekłego silikonu i polipro-

pylenu. Wielofunkcyjne maski nadają się do sterylizacji, a dzięki 
temu do wielokrotnego użytku.

 
ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA: 
WYRÓB Z LSR SAMODZIELNIE ZAPROJEKTOWANY 
I WYTWARZANY W LOSSBURGU
Firma ARBURG samodzielnie zaprojektowała zaawansowane 

technologicznie i trwałe maski oddechowe, a następnie wypro-
dukowała pierwsze prototypy metodą addytywną na maszynach 
freeformer. Produkt składa się z miękkiej maski z ciekłego sili-
konu, zakładanej na nos i usta, i sztywnej tarczy polipropyleno-
wej z oczkami do mocowania elastycznych pasków. Na środku 
znajduje się znormalizowane przyłącze z otworem (DIN EN ISO 
5356-1:2004). Zapotrzebowanie jest ogromne. Zautomatyzowa-
na produkcja seryjna tych obu komponentów jest realizowana 
w Loßburgu na dwóch elektrycznych maszynach ALLROUNDER. 

Każdego dnia przewidywana produkcja wynosi około 3500 ma-
sek oddechowych.

WIELOFUNKCYJNOŚĆ: MASKI DO CODZIENNEGO NOSZENIA,
PRZY OPIEKIECE NAD CHORYMI 
Elastyczne, zaawansowane technicznie maski są wielofunkcyj-

ne: aby zapobiec zakażeniu, otwór zamyka się tak zwanym Flow 
Gate (elementem wydmuchowym). W kolejnym stopniu rozbudo-
wy można na niego założyć obudowę filtra. Już wkrótce ARBURG 
wspólnie z partnerami będzie wytwarzać także ten element. Przy 
zastosowaniu odpowiednich filtrów FFP2 lub FFP3 np. lekarze 
i pracownicy opieki mogą chronić się przed chorobą Covid-19.

KOOPERACJA: WSPÓLNA PRACA LICZNYCH PARTNERÓW
Symulacja ciekłego silikonu elementów i narzędzi maski od-

dechowej została zrealizowana we współpracy z firmą Sigma 
Engineering. W rekordowym czasie, wynoszącym zaledwie pięć 
tygodni, partnerzy Polar-Form i Foboha stworzyli odpowiednie 
formy wtryskowe do komponentów z LSR i PP. W realizacji for-
my wtryskowej uczestniczyły ponadto firmy Ewikon (zimny ka-
nał) i Männer (gorący kanał). Kolejnymi partnerami byli Barth 
Mechanik (chwytak) i Packmat (technika opakowań), a materiał 
na około 10 000 masek ufundowały firmy Wacker i Borealis.  
W kontynuacji projektu, polegającej na produkcji obudów filtrów, 
uczestniczą firmy Weber (narzędzie), Günther (gorący kanał), 
Küfner (materiał filtrujący), Herrmann Ultraschall (technika spa-
walnicza) i Packmat (technika opakowań).

Źródło: www.arburg.com

I N F O R M A C J A  P R A S O W A
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Z
akład VW w Emden w bliskiej przyszłości stanie się jed-
ną z najnowocześniejszych fabryk w branży motoryza-
cyjnej. Firma VW podjęła decyzję o modernizacji swoich 
linii w związku z planowanym uruchomieniem produk-

cji nowej generacji samochodów elektrycznych. Już w 2022 r.  
w unowocześnionej fabryce będzie pracować 800 robotów marki 
Fanuc. Z kolei fabryka w Chattanooga, w USA, zostanie rozbudo-
wana, by stać się centrum produkcji samochodów elektrycznych 
VW w Ameryce Północnej. Procesy wytwórcze wesprze tu 600 
robotów marki Fanuc.

– Wymagania stawiane robotom przemysłowym zmieniają się 
w ślad za konstrukcją pojazdów - mówi Ralf Winkelmann, dyrek-
tor zarządzający Fanuc Deutschland GmbH. – Bazując na sze-
rokiej gamie produktów, możemy bez trudu reagować na nowe 
potrzeby rynku i dostarczać roboty dostosowane do wymogów 
produkcji samochodów elektrycznych w sposób niezawodny oraz 
elastyczny.

Firma Fanuc, której siedziba znajduje się u podnóża góry Fudżi 
w Japonii, jest obecna w Europie od ponad 40 lat. Podobnie 
jak w innych regionach świata oferuje tu swoim klientom usługi 
przeglądowo-serwisowe oraz dostęp do oryginalnych części za-
miennych w nieograniczonym czasie.

– Dzięki obietnicy wsparcia fabryk w czasie eksploatacji pro-
duktów Fanuc zyskujemy zaufanie klientów, którzy stawiają na 
elastyczne i jednocześnie zrównoważone rozwiązania w zakresie 
automatyzacji – mówi Winkelmann. - W efekcie nasi klienci mogą 
polegać na niezawodnej produkcji, gwarantowanej przez nasze 
produkty.

Aby realizować zobowiązanie wsparcia klientów w całym cy-
klu życia produktów, firma Fanuc otworzyła liczne oddziały  
w Europie, zbudowała magazyn części zamiennych o powierzchni  
40 000 metrów kwadratowych oraz zapewnia wysoce profesjo-
nalną obsługę serwisową. W Niemczech personel serwisowy 
Fanuc pracuje nawet nocą, by jak najszybciej uruchamiać roboty 
w sytuacjach awaryjnych. Firma jest wiodącym na świecie do-
stawcą sterowań CNC i robotów przemysłowych, z wieloletnim 
doświadczeniem w automatyzacji linii montażowych. Fanuc ofe-
ruje ponad 100 modeli robotów, w tym osiem modeli robotów 
współpracujących. Bogate portfolio produktowe uzupełniają fre-
zarki, elektrodrążarki drutowe, wtryskarki i lasery. 

Fanuc dostarczy 1400 
robotów do VW
Japoński Fanuc, globalny specjalista w dziedzinie automatyki i robotyki przemysłowej, wesprze ekspansję firmy Volkswagen  
w obszarze przyszłościowych technologii napędowych. Producent dostarczy łącznie około 1400 robotów do fabryk VW w Emden 
w Niemczech i Chattanooga w USA.

Źródło: www.fanuc.eu
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Kończący się rok przyniósł kolejne istotne legislacje Unii Europejskiej, związane z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym 
w branży tworzyw sztucznych. Instytucje Wspólnoty, poprzez nowe regulacje prawne, wpływają na kształt przemysłu tworzyw, 
zwiększając rolę odzysku surowców i rozwój recyklingu. Działania te są efektem dostosowywania prawa krajów członkowskich 
do założeń dokumentów stanowiących podstawę strategii rozwoju Unii.

K
olejne przepisy prawne powstające w biurach Brukseli 
czy Strasburga wynikają wprost z założeń ogłoszonego 
2 grudnia 2015 roku Circular Economy Action Plan,  
a także The European Green Deal z 11 grudnia 2019 

roku, czy najnowszego A new Circular Economy Action Plan z 11 
marca 2020 roku. Dokumenty te stanowią podwaliny nowego 
modelu ekonomicznego, jaki unijni urzędnicy i politycy zapla-
nowali dla Europy. Wszystkie rozporządzenia i dyrektywy, które 
wpływają m.in. na branżę tworzyw sztucznych, znajdują w nich 
swoje oparcie.

Obie unijne strategie – dotyczące realizacji gospodarki o obie-
gu zamkniętym i dążenia do zerowej emisji gazów cieplarnianych 
– są reakcją na raporty i projekty powstałe pod egidą Organi-
zacji Narodów Zjednoczonych. Pierwszym z nich jest dokument 
Our Common Future (Nasza Wspólna Przyszłość), opublikowany 
przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju (tzw. Komisję 
Brundtland) w kwietniu 1987 roku. Kolejne to Millennium Deve-
lopment Goals (Milenijne Cele Rozwoju) z 2000 roku oraz zastę-
pujące je Sustainable Development Goals (Cele Zrównoważone-
go Rozwoju, powszechnie określane jako Agenda 2030) z 2015 
roku. Wśród ONZ-owskich celów jedną z kluczowych kwestii jest 
zrównoważony rozwój, z którym w parze idzie właśnie wdrażanie 
gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wdrożenie nowego modelu 
gospodarczego

„Na obecnym poziomie cywilizacyjnym możliwy jest rozwój 
zrównoważony, to jest taki rozwój, w którym potrzeby obecne-
go pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans 
przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie” – zdanie z raportu 
Komisji Brundtland doskonale oddające ideę zrównoważone-
go rozwoju.

Wdrożenie nowego modelu gospodarczego tzw. circular econo-
my, który ma zastąpić tradycyjną gospodarkę linearną – opartą 
na jednorazowym wykorzystaniu surowców, powszechnie dostęp-
nych, relatywnie tanich i o nieograniczonych (oczywiście do pew-
nego momentu) zasobach, jest wskazywane jako alternatywa dla 
prowadzonej przez dziesięciolecia rabunkowej eksploatacji dóbr 
naturalnych. Gospodarka o obiegu zamkniętym, dzięki której 
wtórne wykorzystanie surowców i zasobów stanie się powszech-
ne, jest jednym z warunków osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju. Zrozumienie tych założeń i świadomość celów polityki 
m.in. Unii Europejskiej pozwala zrozumieć aktywność wspólno-
towych instytucji w tworzeniu nowego prawa, jego założeń i spo-
dziewanych efektów.

A R T Y K U Ł  P A R T N E R A

Jednym z celów zrównoważonego rozwoju według 
Sustainable Development Goals Agenda 2030 Organizacji 
Narodów Zjednoczonych jest odpowiedzialna konsumpcja 
i produkcja.
Źródło grafiki: sustainabledevelopment.un.org”

Wielu obserwatorów i przedstawicieli branży jest dziś mocno 
zaskoczonych tym, jak dalece nowe przepisy ingerują w prze-
twórstwo tworzyw, podczas gdy ich lektura wskazuje na kierunek 
planowanych zmian.

Elementem unijnego planu wdrażania nowego modelu go-
spodarczego jest ecodesign. Ma to na celu takie projektowa-
nie nowych wyrobów, aby do ich wytwarzania używać surowców 
wtórnych, redukując zużycie zasobów, które nie są odnawial-
ne w racjonalnym z punktu widzenia ekonomii okresie. Jedno-
cześnie szczególną uwagę poświęca się umożliwieniu napraw  
w razie awarii, a co za tym idzie ograniczeniu zjawiska planowa-
nej zużywalności, co pozwoli na wydłużenie cyklu życia wyrobów. 
Powyższe założenia są przyczyną legislacji, które miały miejsce 
na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Pierwszą z nich jest Dyrekty-
wa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2019/904 z 5 czerwca 

Krzysztof Nowosielski
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2019 roku oraz przedstawione po nadzwyczajnym posiedzeniu 
Rady Europejskiej z lipca 2020 roku Konkluzje dotyczące tzw. 
plastic tax.

Dyrektywa w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produk-
tów z tworzyw sztucznych na środowisko koncentruje się na kilku 
kwestiach.

Przede wszystkim dotyczy minimalnych proporcji użycia su-
rowców wtórnych w produkcji butelek z politereftalanu etylenu,  
z progami dotyczącymi minimalnego wsadu recyklatu 25% i 30%, 
odpowiednio w 2025 i 2030 roku. Poziomy recyklingu mają być 
obliczane dla danego kraju członkowskiego, względem ilości 
wszystkich wprowadzonych do obrotu butelek na jego teryto-
rium. Przepisy te jasno odnoszą się do idei ecodesignu doty-
czącej projektowania wyrobów w sposób umożliwiający redukcję 
zużycia surowców oryginalnych oraz użycie recyklatów.

Kolejne zapisy dyrektywy Single Use Plastics, jak jest po-
tocznie nazywana, dotyczą wyeliminowania z użycia niektórych 
produktów jednorazowych z tworzyw sztucznych. To właśnie one 
stanowią najczęściej komentowany i kontrowersyjny fragment 
tego aktu prawnego, bowiem wskazują na konieczność elimi-
nacji z rynku m.in. patyczków higienicznych, sztućców, słomek, 
mieszadełek do kawy, patyczków do mocowania balonów, czy 
też pojemników na żywność, napoje i jednorazowych kubków. 
Naturalnie przepisy te mają przyczynić się do redukcji masy stru-
mienia odpadów z tworzyw sztucznych i ograniczenia stosowania 
surowców oryginalnych, które są wykorzystywane do wytwarza-
nia produktów mających kontakt z żywnością.

Prawodawcy zdecydowali się również zwiększyć nacisk na kra-
je członkowskie odnośnie prowadzenia efektywnej selektywnej 
zbiórki odpadów i zapewnienia właściwych poziomów recyklingu. 
Również w tej kwestii za najbardziej istotne uznano uporanie się 

z zalewem rynku przez butelki PET, wskazując na konieczność 
zbiórki minimum 77% i 90% – odpowiednio do 2025 i 2029 
roku – odpadów, względem wagi wprowadzonych produktów tego 
rodzaju na rynek w danym roku. Jednocześnie zobowiązano kraje 
Wspólnoty do wdrożenia ustawodawstwa regulującego kwestię 
Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

Tegoroczne Konkluzje po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady 
Europejskiej tylko potwierdziły zamiary unijnych urzędników 
względem branży, proponując nałożenie podatku w wysokości 
0,80€ za każdy kilogram wagi odpadów opakowaniowych z two-
rzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi.

Abstrahując od interesów branży, ale i efektów jakie nowe pra-
wodawstwo ma przynieść w kwestii wdrażania modelu gospo-
darki o obiegu zamkniętym, a co za tym idzie realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju, należy zauważyć spójność działań 
unijnych urzędników z przyjętą strategią. Konsekwencja i niekie-
dy dość zaskakujące pod względem założonych terminów wdra-
żania (ale i wskazanych celów ilościowych) przepisy są efektem 
chęci zgrania się implementacji prawa z planami politycznymi. 
Kwestia zrównoważonego rozwoju była jednym z punktów progra-

ML Sp. z oo.
ul. Berylowa 74
82-310 Gronowo Górne
tel./fax 55 235 09 85
www.mlpolyolefins.pl

A R T Y K U Ł  P A R T N E R A

Krzysztof Nowosielski
– dyrektor handlowy ML Polyolefins

Schemat Gospodarki Obiegu Zamkniętego, ukazujący 
pożądaną cyrkulację zasobów w obiegu gospodarczym
Źródło grafiki: Komisja Europejska

Źródło: 
T. Wautelet, Exploring the role 
of independent retailers in the 
circular economy: a case study 
approach, European University 
for Economics & Management
Luxembourg, 28 lutego 2018, s. 18.

mu politycznego Ursuli von der Leyen, obecnej przewodniczącej 
Komisji Europejskiej. Osobną kwestią jest dostosowanie prawa 
krajów członkowskich do przepisów unijnych. O ile łatwo jest 
przeforsować pewne zapisy w Brukseli, o tyle ich przełożenie 
na grunt lokalny wymaga masę pracy i konsultacji społecznych 
aparatu urzędniczego w poszczególnych państwach Wspólnoty. 
Zróżnicowany poziom m.in. odzysku odpadów, selektywnej zbiór-
ki czy recyklingu, stanie się zapewne przyczyną braku realizacji 
wszystkich założeń w terminie. Niemniej jednak, o ile w poszcze-
gólnych krajach pewne poziomy nie zostaną osiągnięte – najpew-
niej wśród członków Unii z najkrótszym stażem, z regionu Europy 
Środkowo-Wschodniej – o tyle „stara Europa” ma szansę nadro-
bić te nierówności. Tym samym Wspólnota najprawdopodobniej 
przyjęte założenia zrealizuje, jednak w tym przypadku nowe kraje 
członkowskie zapewne poniosą z tego tytułu konsekwencje. Ja-
kie to będą konsekwencje, nietrudno sobie wyobrazić.
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C
hoć wystawa nieco mniej okazała niż w poprzednich la-
tach, to nadal wydarzenie spełniało swoją podstawową 
funkcję – było skuteczną platformą biznesową, o czym 
podczas przedsięwzięcia przekonywali wystawcy: 

– Jesteśmy tutaj przede wszystkim dlatego, żeby pokazać, że 
w tych trudnych czasach firma jest, żyje, nie boi się wystawiać. 
Wydaje mi się, że Targi Kielce zrobiły wszystko, żeby nas zabez-
pieczyć od strony epidemiologicznej – są ankiety, bramki dekon-
taminacyjne. Targi zrobiły wszystko, a do nas należy pokazanie 
się, bo wydaje mi się, że bez spotkań biznesowych – face to 
face – za chwilę, każda branża zacznie umierać. Nie ma szans 
na to, że jakakolwiek branża przetrwa bez spotkań. Musi być 
wymiana doświadczeń, musi być możliwość pokazania nowych 
technologii, bo nie wszystko da się pokazać przez internet – mó-
wił Sławomir Malenta, Euro SITEX Polska.

Tradycyjnie podczas przedsięwzięcia zaobserwować można 
było proces produkcji. Nie zabrakło również nowoczesnych ma-

szyn przetwórczych i technologicznych rozwiązań. Firmy zapre-
zentowały m.in.: 
l wtryskarkę jednokomponentową BOY 25E z najnowszym sys-

temem Procan ALPHA 4 z servo-napędem i wbudowanym robo-
tem, zabudowanym w klatce bezpieczeństwa;

l agregat dostawny do wielokomponentów BOY 2C XS. Jednost-
ka do podłączenia, z każdą wtryskarką poprzez złącze standar-
dowe EUROMAP. Można zbudować z wtryskarki, którą posia-
damy w produkcji, wtryskarkę wielokomponentową. Jednostka 
posiada własne sterowanie zewnętrzne;

l coroczny HIT – wtryskarkę BOY 35E. Urządzenie wyposażone 
w najnowszy system sterowania Procan ALPHA 4 – bardzo in-
tuicyjny, przydatny i uwielbiany przez klientów. W tej aplikacji 
wykorzystano pickera, który zabudowany jest w klatce bezpie-
czeństwa, który odbiera wlewek, a gotowe detale są segrego-
wane;

l układ chłodzenia EURO CHILLER z serii GCA. Jedna z mniej-
szych jednostek używanych w przetwórstwie tworzyw sztucz-
nych;

l wtryskarkę servo-hydrauliczną BOLE C460 o sile zwarcia 140 
ton (sprzedana w trakcie targów PLASTPOL). To pierwsza kon-
strukcja maszyny chińskiej, w której zastosowane są łożyska 
liniowe, które znakomicie zmniejszają opory ruchu formy i przy-
czyniają się do jej lepszego zabezpieczenia;

l robota kartezjańskiego, który jest najmniejszym robotem firmy 
TMA Automation. Robot używa technologii mikropaletyzacji, 
czyli robot pobiera detal oraz odkłada go w zaprogramowany 
sposób. Prezentowany robot miał udźwig do 3 kg. Podczas tar-
gów PLASTPOL, firma ukazała koncepcję ruchów trzyosiowych 

PLASTPOL – przepis na 
biznesowy sukces
W Targach Kielce od 6 do 8 października nie brakowało najnowszych technologii z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych i 
gumy. Na tegorocznym PLASTPOLU obecnych było 147 firm z 12 krajów. 
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oraz koncepcję zaprogramowania robota w taki sposób, aby 
powtarzał pewne czynności;

l maszynę wytrzymałościową japońskiej produkcji SCHIMADZU 
– Autograph AGX-V. Maszynę stosuje się przede wszystkim do 
badań wytrzymałościowych różnych materiałów – rozciąganie, 
ściskanie i podstawowych badań według norm europejskich, 
amerykańskich czy ogólnoświatowych. Maszyna wyróżnia się 
nowoczesnym designem. 
To tylko część innowacji, z którymi można było zapoznać się 

podczas ubiegłej edycji PLASTPOLU. 
Święto tworzyw sztucznych w Targach Kielce to obowiązkowy 

punkt w kalendarzu wielu firm, które na co dzień funkcjonują  
w branży:

– W targach Plastpol uczestniczymy od 7 lat i są to nasze głów-
ne targi branżowe, na których sprzedajemy nasze urządzenia  
z zakresu zgrzewania ultradźwiękowego. W tym roku przyjechali-
śmy z naszą nowością, czyli z dwiema liniami do produkcji ma-
seczek zarówno chirurgicznych, jak i ochronnych. Mam nadzieję, 
że uda nam się w tym roku pozyskać nowych klientów, mimo że 
mamy teraz taką trudną sytuację – twierdzi Marcin Kiełbasiński – 
Instytut Badawczy Łukasiewicz, Instytut Tele- i Radiotechniczny.

Nowością podczas XXIV Międzynarodowych Targów Przetwór-
stwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL była strefa BioTwo-
rzyw, gdzie ukazane zostały wyroby biodegradowalne, kompo-
stowalne, biopochodne. Stoisko cieszyło się zainteresowaniem 
uczestników ze względu na szeroką ofertę prezentacji usług 
konsultingowych, badawczych i certyfikacyjnych, surowców, 

komponentów, dodatków dla przetwórstwa biotworzyw, maszyn  
i urządzeń dedykowanych dla branży biotworzyw, mediów, stowa-
rzyszeń i branżowych organizacji.

Mocnym akcentem ubiegłego PLASTPOLU były spotkania 
merytoryczne. Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych 
wraz z PlasticsEurope Polska zorganizowali spotkanie producen-
tów, przetwórców i recyklerów. Wydarzenie odbyło się online. 

Zorganizowano też Seminarium Techniczne PLASTECH INFO. 
Odbyło się ono w drugim dniu targów, 7 października, a hasło 
przewodnie, wokół którego skupiony był nurt prezentacji, zosta-
ło zdefiniowane jako „TWORZYWA SZTUCZNE JAKO MATERIAŁ 
PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ŻYCIA CZŁO-
WIEKA”. Zakres tematyczny seminarium w dużej mierze odnosił 
się do niesłusznie kreowanego negatywnego wizerunku tworzyw 
sztucznych oraz zwracał uwagę na możliwości ich zastosowania 
w pełni odpowiedzialny i racjonalny sposób w kontekście istnie-
jących wymagań środowiskowych. 

W wystawie uczestniczyło 147 firm z 12 krajów (Austria, Cze-
chy, Dania, Holandia, Litwa, Niemcy, Polska, Serbia, Słowenia, 
Szwajcaria, Ukraina i Włochy). 

XXV edycja PLASTPOLU zaplanowana została 
na 25–28 maja 2021 roku.

TARGI KIELCE S.A.

R E K L A M A
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W przypadku żywności taką pewność dają produkty szczelnie 
opakowane w tworzywa sztuczne, gdyż tylko one – w prze-

ciwieństwie do produktów luzem – były wytworzone w oparciu  
o najsurowsze reżimy higieniczne i w atmosferze bezpiecznej 
biologicznie - czytamy w komunikacie PZPTS.

Tworzywa przetwarzane w temperaturze powyżej 100 stopni 
zdecydowanie eliminują koronawirusa, zaś produkty zapakowa-
ne w przezroczyste opakowania plastikowe – zapobiegają chęci 
ich otwarcia i manipulacji, a poprzez wysoką barierowość plasti-
ku zabezpieczają całkowicie produkt przed zarazkami. Bariero-
we tacki/folie z kolei wydłużają znacznie termin przydatności do 
spożycia, ograniczając dostęp tlenu, a tym samym rozwój drob-
noustrojów, bez konieczności stosowania dodatkowych konser-
wantów.

Główny Inspektorat Sanitarny podaje, że w zachowaniu bezpie-
czeństwa mikrobiologicznego żywności istotne jest rygorystycz-
ne zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa żywności, 
które służą zapobieganiu jej zanieczyszczeniu, w tym również 
wtórnemu zanieczyszczeniu na etapie dystrybucji i sprzedaży. 
GIS w zaleceniach dla branży spożywczej mówi o konieczności 
ograniczenia w miarę możliwości ekspozycji w sklepach żywno-
ści nieopakowanej, przeznaczonej do bezpośredniego spożycia.

Stąd Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych apeluje 
o zakup wyłącznie żywności szczelnie zapakowanej.

PZPTS apeluje: kupujcie żywność w plastikowych 
opakowaniach

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia należy zaopatrywać się w produkty gwarantujące bezpieczeństwo - prze-
strzega Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Źródło: PZPTS
www.pixabay.com

MOL wyróżniony w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

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

Grupa MOL po raz kolejny została uwzględniona w indeksie Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) w kategorii Upstream 
& Integrated Oil & Gas. Jest to piąte z kolei wyróżnienie dla Grupy w tym prestiżowym rankingu.

Tegoroczna ocena wykazała stabilną poprawę wyników  
w porównaniu z latami ubiegłymi, co plasuje MOL wśród top 

10% światowych firm z sektora paliwowo-gazowego, jeśli chodzi  
o kwestię zrównoważonego rozwoju.

MOL pozostaje jednym z liderów zrównoważonego rozwoju  
w Europie Środkowej, jako jedyna firma z regionu, wchodząca  
w skład indeksu DJSI.

– Jesteśmy dumni, że nasze wysiłki w zakresie zrównoważo-
nego rozwoju po raz kolejny zostały docenione umieszczeniem 
MOL w prestiżowym Dow Jones Sustainability World Index. Po-
mimo rosnącej konkurencji, zdołaliśmy jeszcze mocniej popra-
wić naszą efektywność biznesową w wielu aspektach. Włączenie  
w skład DJSI to ważne osiągnięcie, jednak – co nawet istot-
niejsze – stanowi to odzwierciedlenie wysiłków naszych pra-
cowników i partnerów, z którymi dokładamy wszelkich starań, 
by dostosować działalność Grupy MOL do wizji niskoemisyjnego 
świata – powiedział József Simola, Chief Financial Officer Grupy.

Celem indeksu DJSJ jest wyróżnienie tych firm, w których 
wdrażane są praktyki w zakresie ochrony środowiska, spraw 
społecznych i ładu korporacyjnego, zgodnie z międzynarodowy-
mi standardami. DJSI opiera się na rygorystycznej analizie wyni-
ków firmy w kontekście zrównoważonego rozwoju, stąd w skład 
indeksu wchodzą korporacje uznanych za najlepsze w swojej 
klasie. Grupa MOL regularnie jest doceniana przez społeczność 
inwestorów za swoje długoterminowe zaangażowanie w zrówno-
ważony rozwój.

Źródło: www.plastech.pl
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D
ynamiczny rozwój gospodarki rynkowej wymaga ochro-
ny interesów konsumenta. Nadrzędnym celem jest 
wzmocnienie jego pozycji i zapewnienie bezpieczeń-
stwa konsumpcji. Finalnie to właśnie konsument po-

nosi całe ryzyko i konsekwencje zarówno ekonomiczne, związa-
ne z wyborem i zakupem żywności, jak i zdrowotne, związane  
z jej spożyciem [12]. 

W produkcji żywności i jej sprzedaży znacząco wzrasta rola 
opakowania. Często ma ono decydujący wpływ na kształtowa-
nie akceptowalności i tzw. pożądalności zapakowanego w nie 
produktu. Współczesny konsument jest coraz bardziej świado-
my i ma coraz większe wymagania w stosunku do opakowań do 
żywności [8]. 

Szeroki asortyment i charakter żywności mają duży związek  
z dynamicznie rozwijającym się rynkiem opakowań. Zanim pro-
dukt spożywczy trafi do obrotu, najczęściej odbywa się jego pa-
kowanie. Ma ono na celu zachowanie jakości i zminimalizowanie 
strat wartości odżywczych żywności [8]. Dynamiczny rozwój rynku 
opakowań prowadzi do wielu nowych rozwiązań w opakowalnic-
twie, lecz postęp nie eliminuje wszystkich problemów i kontro-
wersji. Mają one związek z różnymi aspektami gospodarki kraju, 
takimi jak, np. bezpieczeństwo żywności i żywienia, marketin-
giem, transportem, ekonomią czy ochroną środowiska. Dlatego 
rynek opakowań wymaga ciągłego monitorowania i opracowywa-
nia nowych rozwiązań w tym zakresie [3]. 

RODZAJE I FUNKCJE OPAKOWAŃ 
Opakowanie przeznaczone do kontaktu z żywnością może 

być rozpatrywane w dwojaki sposób, gdyż z jednej strony jest to 
wyrób samoistnie wprowadzany na rynek, z drugiej zaś jest to 
wyrób nierozłącznie (inherentnie) związany z zapakowaną żyw-
nością [11]. Opakowania dzieli się na różne grupy zależnie od 
zastosowanego kryterium, np. ze względu na: pełnioną funkcję 
logistyczną (jednostkowe, zbiorcze, transportowe), rodzaj mate-

riału opakowaniowego (szkło, tworzywo sztuczne, metal, papier 
i tektura, drewno, ceramika itd.), konstrukcję (częściowo lub 
całkowicie zasłaniające wyrób), możliwość wykorzystania (jedno-
razowego lub wielokrotnego użytku), dbałość o ochronę środowi-
ska (ulegające lub nieulegające degradacji) [10]. 

Współczesne opakowanie pełni kilka podstawowych funkcji: 
ochronną, logistyczną, ekonomiczną, ekologiczną, marketingo-
wą, informacyjną oraz użytkową [10]. Ważkość poszczególnych 
funkcji jest porównywalna, zatem błędem byłoby jednoznaczne 
wskazanie najważniejszej z wymienionych (rys. 1). Nowoczesne 
opakowanie powinno spełnić równocześnie wszystkie funkcje, 
ponieważ tylko wtedy może skutecznie wprowadzić zapakowany 
produkt na rynek i doprowadzić do sukcesu w jego sprzedaży.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPAKOWAŃ DO ŻYWNOŚCI
Wymagania konsumentów w stosunku do opakowań dotyczą: 

bezpieczeństwa, przedłużenia trwałości produktu spożywczego, 

Opakowania do żywności 
– wymagania, kontrowersje 
i trendy
Iwona Szymańska, Anna Żbikowska, Katarzyna Marciniak-Łukasiak

Celem opracowania było przedstawienie problematyki dotyczącej opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Współ-
czesne opakowania, poza pasywną funkcją ochronną, pełnią szereg innych funkcji. W przypadku opakowań do żywności dąży 
się przede wszystkim do tego, aby były bezpieczne. Rynek opakowań zdominowały tworzywa sztuczne (powodujące m.in. nad-
mierne obciążenie środowiska), które jednocześnie są najbardziej krytykowanym rodzajem opakowań. Obecnie obserwowane 
są dwa trendy prowadzące do nowych rozwiązań w obrębie funkcji ochronno-informacyjnej (opakowania inteligentne i aktywne) 
i ekologicznej opakowań. Opakowania inteligentne, poza ochroną żywności, umożliwiają monitorowanie jej stanu i otoczenia, 
a opakowania aktywne poprawiają jej cechy jakościowe i trwałość. Alternatywą dla tworzyw sztucznych mogą być tworzywa 
hybrydowe organiczno-nieorganiczne o unikalnych cechach. Natomiast opakowania (np. powłoki) i naczynia jadalne (np. z otrąb 
pszennych) dodatkowo wzbogacają produkt w cenne składniki odżywcze (np. witaminy, błonnik) i nie obciążają środowiska 
naturalnego. 

Rys. 1. Podstawowe funkcje opakowań do kontaktu 
z żywnością
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komunikacji z adresatem, wygody i funkcjonalności oraz ogra-
niczania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.  
W obrębie bezpieczeństwa można wydzielić dwa główne aspek-
ty: higieniczno-sanitarny (np. zanieczyszczenie biologiczne), 
użytkowy (stabilne parametry użytkowe). Na podstawie badań 
ankietowych wykazano, że bezpieczeństwo jest najważniejszym 
z wymagań społecznych stawianych opakowaniom, dla 90% kon-
sumentów. Z kolei 75% respondentów zaliczyło bezpieczeństwo 
użytkowania do grupy cech bardzo ważnych [8]. Bezpieczeństwo 
opakowania dotyczy zminimalizowania ryzyka zagrożeń (fizycz-
nych, chemicznych i biologicznych), stanu opakowania (gwaran-
cja nienaruszalności zapakowanego produktu i jego oryginal-
ności) oraz braku tzw. krytycznych wad opakowania, z punktu 
widzenia zdrowia i wymagań konsumentów [11]. 

Niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia konsumentów związa-
ne z materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością stano-
wią przede wszystkim: przekroczone limity migracji globalnej, 
zawartość metali szkodliwych, plastyfikatorów, uszkodzenia 
opakowań. Ponadto niewłaściwe opakowanie może negatyw-
nie wpłynąć na cechy organoleptyczne zapakowanej żywności 
[11]. Bezpieczeństwo opakowań do produktów spożywczych za-
pewniają regulacje prawne. W celu szybkiego powiadamiania, 
również o tego typu zagrożeniach, powołano system wczesnego 
ostrzegania RASFF (Rapid Alert System of Food and Feed) [17]. 
Producenci żywności, materiałów do kontaktu z żywnością oraz 
podmioty zajmujące się jej dystrybucją wdrażają i przestrzegają 
zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), Dobrej Praktyki Hi-
gienicznej (GHP), systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczny 
Punkt Kontrolny), Globalnego Standardu dla Opakowań i Mate-
riałów Opakowaniowych BRC/IoP (British Retail Consortium/
Institute of Packaging) i innych. Rynek materiałów i wyrobów 
do kontaktu z żywnością jest kontrolowany przez jednostki wy-

konawcze organu nadzoru sanitarnego [11]. Podmioty ponoszą 
odpowiedzialność za wprowadzenie do obrotu materiałów i wyro-
bów niezgodnych i wyrządzających szkodę konsumentowi [18].

Spełnienie ww. wymagań społecznych i prawnych dotyczą-
cych opakowań wiąże się również z odpowiednimi warunkami 
technicznymi i ekonomicznymi ich wytwarzania i eksploatacji 
(rysunek 2). Zapewnienie tych warunków wynika z konieczności 
kontrolowania generowanych kosztów oraz trwałości opakowań. 
W celu sprawdzenia jakości opakowań poddaje się je m.in. 
badaniom nieniszczącym i niszczącym. Badania nieniszczące 
(niedestrukcyjne) opakowań pozwalają sprawdzić ich wymiary  
i kształt, pojemność i jakość wykonania oraz ocenić ich wygląd 
zewnętrzny. Z kolei badania destrukcyjne dotyczą głównie po-
miaru właściwości mechanicznych opakowań. Dobór metody 
badania stanu technicznego zależy od charakterystyki opako-
wania [24]. Dla przykładu, nieniszczące metody badań butelek  
z tworzyw sztucznych dotyczą analizy: kształtu opakowania, jed-
norodności materiału opakowaniowego, barwy, nadruku, jako-
ści powierzchni, trwałości zamknięcia, obecności symboli (np. 
dopuszczenia do kontaktu z artykułami spożywczymi), a także 
właściwości fizycznych – wymiarów i masy. Z kolei badania nisz-
czące butelek z tworzyw sztucznych dotyczą: pojemności, odpor-
ności na korozję naprężeniową, szczelności czy odporności na 
uszkodzenia przy swobodnym spadku [15].

KONTROWERSJE WOKÓŁ OPAKOWAŃ DO ŻYWNOŚCI
W roku 2018 odnotowano przyrost produkcji opakowań w Pol-

sce średnio o ok. 6-6,5%. W dużej mierze był to skutek wysokie-
go poziomu konsumpcji (wzrost PKB o niemalże 1,5%, w porów-
naniu do 2017 r.). Polska Izba Opakowań oszacowała, że rynek 
opakowań w 2018 roku osiągnął wartość ok. 750 mld euro,  
z perspektywą wzrostu do 860 mld euro w 2020 roku. Prognozy 
ekonomistów nie są tak optymistyczne dla 2019 r., ze względu 
na przewidywany kryzys gospodarczy w przyszłych latach [16] 
oraz wdrożenie GOZ (Gospodarki o Obiegu Zamkniętym), której 
jednym z celów jest zwiększenie odzysku i recyklingu materiałów 
opakowaniowych. Unia Europejska zakłada osiągnięcie poziomu 
75% ponownego użycia i recyklingu odpadów opakowaniowych 
do 2030 r. [7]. 

Wprowadzenie GOZ sprawiło, że segment opakowań z tworzyw 
sztucznych stanął przed dużym wyzwaniem. Obecnie rynek opa-
kowań został zdominowany przez tego typu opakowania, które 
po wykorzystaniu stanowią jedną z najbardziej kłopotliwych kate-
gorii odpadów. Jeszcze do niedawna jedynie ok. 15% odpadów 
z tworzyw sztucznych było przetwarzanych ponownie lub spalane 
z odzyskiem energii, a ok. 80% tych odpadów trafiało na wysy-
piska. Niewątpliwie duży wpływ na wspomniane statystyki mają 
jednorazowe naczynia z tworzyw sztucznych. Są one bardzo wy-
godnym rozwiązaniem dla gastronomii i konsumentów, lecz ich 
jednorazowość użytku przyczynia się do generowania większej 
ilości odpadów [23]. Problem odpadów ma charakter globalny  
i jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, przewiduje się, że do 2050 r. 
w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. Oszacowano, że ok. 
95% opakowań z tworzyw sztucznych używanych jest jednokrot-
nie. W związku z tym, powodowane przez nie negatywne efekty 
zewnętrzne mogą generować koszty nawet ok. 40 mld USD [7]. 

Pomimo szeregu zalet funkcjonalnych tworzyw sztucznych (np. 
wytrzymałość mechaniczna, termiczna i chemiczna, niska masa 
właściwa, łatwość przetwarzania i formowania, wysoka bariero-
wość, łatwość uszlachetniania itd.), są one poddawane coraz 
większej krytyce w różnych kręgach. Liczne kontrowersje powsta-
ją nie tylko z powodu ich trudnej biodegradowalności. Istnieją 

Rys. 2. Ogólna klasyfikacja wymagań odnośnie opakowań 
do żywności
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wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa ich stosowania, gdyż 
pojawia się ryzyko relatywnie małej wytrzymałości i stabilności, 
łatwopalności, migracji substancji z takich materiałów opakowa-
niowych do zapakowanych produktów oraz tzw. scalpingu, czyli 
pochłaniania aromatów i/lub barwników przez materiał opako-
waniowy [5]. Zjawiska migracji globalnej (wszystkich możliwych 
substancji) i migracji specyficznej (określonej substancji) zosta-
ły uregulowane prawnie. Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji 
(WE) 10/2011 limit migracji globalnej składników materiałów 
i wyrobów z tworzyw sztucznych wynosi 60 mg na 1 kg (1 dm3) 
żywności. Limity migracji specyficznej określono dla poszczegól-
nych składników i podano w załączniku I ww. rozporządzenia. 
Niespełnienie wymagań eliminuje określone tworzywo sztuczne 
z zastosowania do kontaktu z żywnością [20].

Kontrowersje dotyczą również wykorzystania nanomateria-
łów w konstrukcji innowacyjnych opakowań aktywnych i inteli-
gentnych. Jest to skutkiem niewystarczająco poznanego me-
chanizmu migracji cząstek o rozmiarach w skali nano (10-9 m)  
z opakowania do produktu oraz ich wpływu na organizm człowie-
ka i środowisko naturalne. Opakowaniom tym brakuje pełnego 
poparcia społecznego, nie ma również odpowiednich regulacji 
prawnych określających sposób badania ich właściwości (jak 
jest w przypadku opakowań tradycyjnych) [2]. 

NOWE ROZWIĄZANIA W OPAKOWALNICTWIE ŻYWNOŚCI
Pomimo iż współcześnie na rynku dominują opakowania tra-

dycyjne, coraz częściej są projektowane i wykorzystywane nowe 
materiały opakowaniowe, konstrukcje opakowań i technologie 
pakowania [3]. Na rynku opakowań w Polsce i na świecie obser-
wuje się zasadniczo dwa główne trendy. Pierwszy z nich dotyczy 
tzw. opakowań ekologicznych, które wytwarzane są z materiałów 
przyjaznych środowisku, na bazie naturalnych i syntetycznych 
związków. Drugi trend obejmuje intensyfikację ochrony produk-
tu i informacyjnej funkcji opakowania. Ponadto, obserwuje się 
rozwój innowacyjnych opakowań funkcjonalnych, do których za-
liczane są opakowania inteligentne oraz aktywne (rys. 3) [25]. 

Opakowania inteligentne monitorują stan żywności i warun-
ki jej otoczenia za pomocą specjalnych wskaźników jakości, 
umieszczanych na zewnętrznej powierzchni opakowania i przeka-
zują uzyskane informacje konsumentowi. Zmiany jakości produk-
tu sygnalizowane są najczęściej poprzez zmianę zabarwienia. Do 
wskaźników jakości zalicza się grupę wskaźników pośrednich  
i należą do nich, np. wskaźniki tlenowe, otwarcia, wilgotności, 
temperatury, czasu i temperatury (TTI), prawidłowej temperatu-
ry do spożycia, transportowe. Drugą grupę stanowią wskaźniki 
bezpośrednie, wśród których są wskaźniki świeżości i biosen-
sory [3]. Wskaźniki TTI informują o przekroczeniu maksymalnej 
temperatury przechowywania czy ilości ciepła pochłoniętej przez 

produkt. Przykładem jest detektor w kształcie koła otoczonego 
okręgiem, naniesiony na samoprzylepne etykiety. Starzenie się 
produktu obrazują zmiany zabarwienia koła – jego ciemniejsza 
barwa od barwy okręgu oznacza utratę przydatności wyrobu do 
spożycia [9]. Inną grupę opakowań inteligentnych, niezalicza-
nych do wskaźników jakości, stanowią opakowania ze znacz-
nikami RFID (Radio Frequency Identification), z funkcją zapisu 
danych w pamięci. Technologia RFID (zwana „radiowym kodem 
kreskowym”) jest integralną częścią opakowań inteligentnych  
i przekazuje elektroniczną informację o produkcie [3, 14].

Opakowania aktywne (Active Packaging), w przeciwieństwie do 
opakowań inteligentnych, mają zdolność do aktywnej ingerencji 
w warunki atmosfery wewnątrz opakowania. Zawierają dodatki, 
które przyczyniają się do poprawy funkcji ochronnej tradycyjnych 
opakowań. Ich zadaniem jest poprawa cech sensorycznych żyw-
ności, przedłużenie trwałości, przy jednoczesnym zachowaniu jej 
jakości na odpowiednim poziomie [25]. 

W przemyśle spożywczym zastosowanie znalazły opakowania 
aktywne, wyposażone w pochłaniacze tlenu (opakowania prze-
znaczone do produktów bogatych w tłuszcze), pochłaniacze  
i emitery dwutlenku węgla (np. do pakowania serów, kawy pa-
lonej), pochłaniacze etylenu (do owoców świeżych), absorbery 
i emitery aromatów (do produktów o intensywnych zapachach), 
regulatory wilgotności względnej (np. do produktów suchych, 
mięsa), środki antybakteryjne (np. do mięsa, serów) czy przeciw- 
utleniacze (np. do pakowania produktów zbożowych) [14].

Innowacyjne materiały i wyroby pozostające w kontakcie z żyw-
nością są oznaczane w taki sposób, aby skutecznie wykluczyć 
potraktowanie ich przez konsumenta jako jadalne części produk-
tu [19].

Ze względu na duże obciążenie środowiska, obserwuje się 
próby wprowadzania nowych rozwiązań w opakowalnictwie,  
w celu zminimalizowania tego zjawiska. Niektórzy producenci 
wód/napojów bezalkoholowych butelkowanych wprowadzili lżej-
sze butelki lub nakrętki do butelek, co było wynikiem zmniejsze-
nia zużycia tworzywa sztucznego w ich produkcji (w przypadku 
butelek nawet o ok. 16%) [23]. Alternatywę dla tworzyw sztucz-
nych mogą stanowić materiały hybrydowe, które łączą zalety poli-
merów organicznych (plastyczność, elastyczność, zdolność prze-
twórstwa i łatwość formowania) i pożądane cechy składników 
nieorganicznych (twardość, odporność chemiczna, mechaniczna 
i termiczna). Organiczno-nieorganiczne hybrydy mają unikatową 
strukturę i szeroki zakres zastosowań, jako żele, cienkie filmy, 
włókna czy proszki [21]. 

Największe korzyści dla środowiska naturalnego stwarza po-
pularyzacja opakowań z polimerów całkowicie biodegradowal-
nych. Czynniki abiotyczne w obecności tlenu przyczyniają się do 
dezintegracji materiału, następnie mikroorganizmy odpowiadają 
za jego bioasymilację [1]. 

Polimery biodegradowalne mogą być otrzymywane drogą: 
l izolacji z biomasy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, np. 

na bazie skrobi, żelatyny czy olejów roślinnych;
l syntezy przez mikroorganizmy lub genetycznie modyfikowane 

rośliny (np. poliestry hydroksykwasów – PHA); 
l syntezy chemicznej z monomerów otrzymywanych w procesie 

fermentacji biomasy (np. polilaktyd – PLA). 
Rozwój rynku tworzyw biodegradowalnych jest popierany przez 

niektóre kraje członkowskie Unii Europejskiej czy Europejską 
Platformę Technologiczną. Ponadto europejski program badaw-
czy „Horyzont 2020” ogłosił zwiększenie finansowania tego ro-
dzaju projektów w latach 2014–2020. Tego rodzaju inicjatywy 
mają również poparcie społeczne. Badania rynkowe wykazały, 

Rys. 3. Nowe rozwiązania w opakowalnictwie żywności



Dodatek „Opakowania z tworzyw sztucznych” . Nr 2/2020 VII

że konsumenci oczekują większego asortymentu wyrobów z two-
rzyw biodegradowalnych, jednak ich wiedza i świadomość na te-
mat tego typu wyrobów jest zróżnicowana [22]. 

Kolejnym obiecującym rozwiązaniem w ramach opakowalnic-
twa jest produkcja jadalnych opakowań i naczyń jednorazowych 
do żywności. Na etapie badań naukowych najwięcej uwagi po-
święca się osłonkom i powłokom jadalnym, które bezpośrednio 
powlekają żywność. Pomimo spełniania wielu założeń dotyczą-
cych materiałów opakowaniowych, nie wykazują wszystkich funk-
cji ujętych choćby w ramach definicji opakowania. Dlatego też 
nie są one stosowane samodzielnie, zwykle wymagają dodatko-
wego opakowania, które chroni je przed czynnikami zewnętrzny-
mi [13]. Poza zabezpieczeniem żywności, jadalne folie (powło-
ki) opakowaniowe mogą stanowić aktywny nośnik substancji 
antydrobnoustrojowych, przeciwutleniaczy, witamin, barwników 
czy aromatów, poprawiających zarówno wartość odżywczą, jak 
i cechy sensoryczne produktu. Na tej podstawie mogą być jed-
nocześnie zaliczane do opakowań aktywnych [6]. Pełnią funkcje 
tradycyjnego opakowania, mogą wzbogacać produkt w tzw. po-
żądane składniki (np. przeciwutleniacze), a po wykorzystaniu nie 
stanowią odpadów kierowanych na wysypiska.

Duży entuzjazm wzbudziło pojawienie się jednorazowych na-
czyń (talerzy, misek, kubków) na bazie naturalnych surowców 
roślinnych – z kukurydzy czy otrębów pszennych. Można zjeść 
gorący posiłek lub wypić gorący napój, a następnie spożyć takie 
naczynie, bogate w błonnik pokarmowy [23]. Rozpowszechnie-
nie tego rodzaju produktów ma duże znaczenie w sytuacji, kiedy 
pojawiają się propozycje działań legislacyjnych zmierzających do 
eliminacji naczyń z tworzyw sztucznych jednorazowego użycia na 
terenie UE [4].

PODSUMOWANIE
Na wybór produktu żywnościowego coraz częściej ma wpływ 

jego opakowanie. Przybiera ono różną formę i pełni szereg waż-
nych funkcji. Wprowadzenie opakowania do obrotu może nastą-
pić po spełnieniu niezbędnych wymagań, które wynikają z prze-
słanek społecznych, prawnych, technicznych i ekonomicznych. 
Kluczowe w produkcji opakowań do żywności jest zapewnienie 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

Najbardziej krytykowanym materiałem opakowaniowym są 
tworzywa sztuczne. Ich trudna biodegradowalność, łatwopal-
ność, wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa stosowania, ry-
zyko niskiej wytrzymałości i stabilności, migracji substancji 
oraz konieczność zwiększenia recyklingu i odzysku energii 
wywołały potrzebę nowych rozwiązań w opakowalnictwie żyw-
ności. 

Współcześnie obserwowane są dwa trendy w opakowalnic-
twie: intensyfikacja funkcji ochronnej i informacyjnej opakowa-
nia oraz nacisk na rozwój wyrobów ekologicznych. Wprowadzane 
są innowacyjne opakowania aktywne i inteligentne, które, ze 
względu na wysoce istotne znaczenie w monitorowaniu i popra-
wie stanu przechowywanej żywności, stwarzają cenny obszar 
nowatorskiego podejścia z perspektywą rozwoju na większą 
skalę. Doskonałą alternatywę dla tworzyw sztucznych stanowią 
tworzywa hybrydowe (łączące zalety materiałów organicznych  
i nieorganicznych) o unikalnych właściwościach i szerokim zasto-
sowaniu. Z dużą aprobatą odbierane są opakowania przyjazne 
środowisku. Biodegradowalne tworzywa sztuczne oraz jadalne 
opakowania (szczególnie powłoki) i naczynia jednorazowe są 
popierane przez społeczeństwo i programy badawcze (np. „Ho-
ryzont 2020”). Opakowania i naczynia jadalne mogą dostarczyć 
organizmowi cennych składników odżywczych (np. błonnik, wi-

taminy). W związku z powyższym, opakowania proekologiczne 
wykazują duży potencjał w przyszłościowej rewolucji na rynku 
opakowań do żywności. 
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Bezpieczeństwo żywności. Jedyna nadzieja w plastiku

Okres pandemii to zwrot w stronę tworzyw sztucznych. Wiele krajów uznało opakowania i jednorazowe wyroby z plastiku za 
produkty strategiczne w walce z wirusem. Plastikowe opakowania zabezpieczają żywność, z nich również wytwarzane są jedno-
razowe rękawiczki oraz woreczki foliowe, obowiązkowe do stosowania przy zakupach w sklepach. Przemysł tworzyw w okresie 
pandemii ma do wypełnienia misję w kontekście bezpieczeństwa klientów.

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

Okres pandemii zmienia postrzeganie wielu obszarów naszego 
codziennego funkcjonowania. To, co jeszcze do niedawna było 

pewnikiem, dzisiaj już tak oczywiste nie jest. W sposób szczególny 
dotyczy to tworzyw sztucznych, których cechy pozwalają na zwięk-
szenie poziomu bezpieczeństwa ludzi (rękawiczki jednorazowe) oraz 
żywności (próżniowe opakowania, folie, woreczki). Wbrew obiego-
wym opiniom („zerwij z plastikiem”) zarówno producenci żywności, 
decydenci, jak i klienci dzisiaj masowo z nich korzystają, czerpiąc 
z ich właściwości chroniących przed kontaktem z drobnoustrojami.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 
żywność oferowana klientom winna być zabezpieczona przy 
jednoczesnym ograniczeniu sprzedaży luzem. W sposób oczy-
wisty kieruje to uwagę zarówno sprzedających, jak i kupujących  
w stronę towarów zabezpieczonych tworzywami sztucznymi. 
Istotne są tu właściwości izolacyjne tworzyw, które skutecz-
nie blokują dostęp zarazków do zapakowanego towaru. Ma to 

obecnie znaczenie pierwszorzędne, dlatego też takie kraje, jak 
Włochy, Niemcy czy Francja uznały tworzywa za surowiec stra-
tegiczny (essential) w walce z koronawirusem. Jest to również 
dowód na to, jak naiwną była krytyka plastikowych opakowań 
do żywności, które wybiera każdy rozsądnie myślący człowiek ze 
względu na bezpieczeństwo biologiczne.

Oprócz bezpieczeństwa tworzywa posiadają również szereg 
innych cech, z powodu których są wybierane przez producen-
tów dóbr konsumpcyjnych. Są one lekkie (wagowo stanowią naj-
niższy procent gotowego produktu – około 3 procent), odporne 
na wstrząsy, a w przypadku artykułów spożywczych gwarantują 
ochronę przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami w całym cy-
klu produkcji i dystrybucji, aż do momentu rozpakowania przez 
klienta w domu. Dodatkowo ograniczają one marnotrawstwo 
żywności (jeden z żywotnych problemów świata współczesnego), 
wydłużając okres jej przydatności do spożycia oraz (co równie 
istotne) pozostawiają pięciokrotnie (!) niższy ślad środowiskowy 
od zawartej w nich żywności. Wniosek: sprzedaż żywności bez 
opakowania w ogólnym rozrachunku miałaby negatywny wpływ 
na środowisko!

Pandemia koronawirusa kiedyś będzie miała swój finał. Na-
tomiast istotne jest to, jak bardzo ten kryzysowy czas zmieni 
nas i nasze postrzeganie bezpieczeństwa. Bo można powiedzieć  
z pełnym przekonaniem, że zupełnie inaczej będziemy patrzyli na 
opakowania lub ich brak na produktach spożywczych. I zdecydo-
wanie tworzywa sztuczne będą przyszłością w walce z nawrotem 
pandemii, z którą obecnie walczymy w skali globalnej. Czyste 
ręce i bezpieczne – wolne od wirusów i bakterii – produkty spo-
żywcze, to podstawa naszego bezpieczeństwa w przyszłości.

Źródło: www.manageronline.plwww.pixabay.com
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O
pakowania transportowe pełnią wiele zróżnicowanych 
funkcji nie tylko na etapie samego transportu, lecz 
również magazynowania. Przede wszystkim muszą 
odpowiednio chronić ładunek przed czynnikami kli-

matycznymi, mechanicznymi czy chemicznymi. Powinny również 
dawać czytelną informację dla spedytora o przewożonym ładun-
ku oraz umożliwiać bezpieczne przenoszenie i magazynowanie 
już u odbiorcy. Tworzywa sztuczne znalazły doskonałe zasto-
sowanie jako materiał do produkcji wielorazowych pojemników 
do transportu różnego rodzaju towarów, ze względu na swoją 
wytrzymałość, łatwość czyszczenia, możliwość dopasowania do 
zawartości czy w końcu przydatność do recyklingu. Najczęściej 
używanym obecnie tworzywem jest plastik, jednak na rynku po-
jawiła się atrakcyjna materiałowa alternatywa w postaci lekkiego 
spienionego polipropylenu EPP. Wykonywane z niego pojemniki 
Komebac® jeszcze lepiej odpowiadają na wyzwania stojące przed 
branżą logistyczną, dlatego zostały wpisane na listę 1000 eko-
logicznych, a zarazem ekonomicznych rozwiązań, które zmienią 
świat według ekspertów z prestiżowej fundacji Solar Impulse.

EKOLOGICZNY I EFEKTYWNY EKONOMICZNIE MATERIAŁ
W branży logistycznej niezmiennie dąży się do usprawnienia 

procesów transportowych i zwiększenia pewności dostaw po-
przez m.in. intermodalność i nowoczesne technologie informa-
tyczne. Kolejnym wyzwaniem na miarę dzisiejszych czasów jest 
redukcja wpływu tego sektora na środowisko naturalne. Innowa-
cyjne pojemniki Komebac® pokazują, jak w prosty sposób moż-
na pogodzić efektywność ekonomiczną z polityką środowiskową. 

Używana do ich produkcji technologia formowania spienionego 
polipropylenu jest powszechnie znana, dlatego jej zastosowanie 
nie wiąże się ze zwiększonymi kosztami. Jednocześnie zapewnia 
bardzo dużą elastyczność i łatwość wprowadzania modyfikacji 
poszczególnych elementów, pozwalając na łatwe dopasowanie 
do indywidualnych wymagań. Ponieważ aż 95% tego materiału 
stanowi powietrze, jest on niezwykle lekki, a jednocześnie na 
tyle wytrzymały, że znajduje zastosowanie w produkcji elemen-
tów bezpieczeństwa w samochodach, jak np. wypełnienia zde-
rzaków. Pojemniki Komebac® są przy tym aż o 62% lżejsze niż 
ich plastikowe odpowiedniki, co przekłada się na zmniejszenie 
wagi transportu nawet o 1456 kg przy pełnej dostawie. Oznacza 
to nie tylko mniejsze zużycie paliwa, ale też niższą emisję CO2. 

WSZECHSTRONNE ROZWIĄZANIE DLA WSZYSTKICH BRANŻ 
Każdy rodzaj towaru wymaga innego zabezpieczenia. Wrażliwa 

elektronika musi być chroniona przed uszkodzeniami mechanicz-
nymi, a produkty spożywcze – zmianami temperatur. Spieniony 
polipropylen posiada optymalne właściwości fizykochemiczne, 
które pozwalają na zapewnienie wszechstronnej ochrony prze-
wożonym towarom. Produkowane z niego opakowania posiadają 
doskonałe parametry izolacyjności cieplnej, dlatego tworzą sku-
teczną barierę przed przenikaniem ekstremalnych temperatur. 
Pianka EPP doskonale pochłania uderzenia i posiada właściwo-
ści tłumiące, dzięki czemu chroni szczególnie wrażliwe produk-
ty przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wysoka elastyczność 
technologii pozwala ponadto na idealne dopasowanie pojemnika 
do zawartości, a co za tym idzie – skuteczne zabezpieczenie 
przed przemieszczaniem się przewożonych wyrobów. Praktyczne 
pojemniki Komebac® mają nie tylko ergonomiczne uchwyty i uni-
wersalną pokrywę, ale mogą też łatwo uzyskać dowolny kolor, 
specjalnie wyprofilowane przegródki na zawartość, oznaczenie  
w postaci logotypu czy wbudowane czujniki rejestrujące para-
metry transportowe i przesyłające je w czasie rzeczywistym. 
Rozwiązania te są produkowane w standardowych wymiarach 
dopasowanych do tradycyjnych palet i mogą być łatwo układane 
w stos oraz ze względu na niewielki ciężar – przenoszone przez 
jedną osobę.

Innowacja dla branży 
transportowej – ultralekkie 
opakowania zwrotne z EPP

Właściwie dobrane zwrotne opakowanie transportowe to kluczowy element procesu logistycznego. Dziś w przemyśle najczęściej 
znajdują zastosowanie pojemniki plastikowe, jednak branża wciąż poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą zoptymali-
zować wszystkie etapy procesu logistycznego. Taką innowacją są wszechstronne pojemniki Komebac® marki Knauf Industries ze 
spienionego tworzywa EPP. 

Opakowania Komebac® doskonale nadają się 
do transportu taśmowego. Fot. Knauf Industries

Knauf Industries Polska Sp. z o.o.
ul. Styropianowa 1
96-320 Mszczonów, Adamowice
www.knauf-industries.pl, www.knaufautomotive.com
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Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

ul. Styropianowa 1

96-320 Mszczonów, Adamowice

Alpla Sp. z o.o. 

Opakowania z tworzyw sztucznych

ul. Stolarska 6

34-300 Żywiec

Basell Orlan Polyolefins Sp. z o.o.

ul. Ignacego Łukasiewicza 39

09-400 Płock 

Bericap Polska Sp. z o.o. 

ul. Strużańska 12

05-126 Stanisławów Pierwszy
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Euro-PAN Sp. z o.o.

ul. Puławska 111A lokal 97

02-707 Warszawa 

Segment opakowań, pojemników i butelek produkowanych metodą wytłaczania z rozdmuchem roz-

wija się w kategorii opakowań produktów konsumenckich, takich jak detergenty, kosmetyki i środki 

higieny osobistej oraz żywność. Gatunki Hostalen produkowane według technologii Advanced Casca-

de Process – ACP (zaawansowany proces kaskadowy), jak również gatunki Lupolen i LDPE są wybie-

rane przez klientów do poniższych aplikacji ze względu na ich kluczowe właściwości.

W dziedzinie transparentnych opakowań oferujemy gatunki Moplen. Pozwalają one osiągnąć wyso-

ką przezroczystość, sztywność i dobrą udarność wyrobów końcowych. Ponadto oferujemy: folie, ka-

nistry, zamknięcia i zakrętki, opakowania giętkie i folie do laminacji, opakowania kosmetyczne, prze-

mysłowe, sztywne, pianki, płyty korugowane, skrzynki transportowe, torby i woreczki stojące, tuby.

ALPLA JEST ŚWIATOWYM LIDEREM W ZAKRESIE OPRACOWYWANIA I PRODUKCJI OPAKOWAŃ  

Z TWORZYW SZTUCZNYCH.

Wytwarzamy innowacyjne systemy opakowaniowe, butelki, zamknięcia i formowane wtryskowo ele-

menty dla szerokiego wachlarza branż. Zarówno firmę, jak i produkty kształtują tradycje rodzinnie 

prowadzonej działalności, korzystanie z najnowocześniejszych technologii, dążenie do innowacyjnych 

rozwiązań oraz wiedza i zaangażowanie naszych pracowników.

Pracujemy nad wynalezieniem, rozwojem, produkcją, sprzedażą i stałym dostarczaniem światowej 

klasy plastikowych zamknięć i dozowników o wysokiej wartości dodanej, najlepiej w oparciu o naszą 

własną, zastrzeżoną technologię. 

Rozwój nowego produktu – aby oferować rozwiązania zgodne z wymaganiami naszych klientów 

– ma dla nas bardzo wysoki priorytet. BERICAP prowadzi 4 duże centra badawczo-rozwojowe, z któ-

rych każde specjalizuje się w określonych dziedzinach technologii zamknięć. Te centralne centra 

badawczo-rozwojowe są uzupełniane przez satelitarne centra badawczo-rozwojowe w poszczególnych 

zakładach, aby zapewnić bliskość rynku i klientów.

Pudła KOMEBAC®: to idealne rozwiązanie w branżach: cateringowej, spożywczej; elektronicznej; 

małe AGD; medycznej, farmaceutycznej; e-commerce.

Niektóre zalety KOMEBAC®: l lekkie i łatwe w obsłudze l zmniejszające ślad węglowy l do wie-

lokrotnego użytku nawet przez 10 lat l łatwe w utrzymaniu czystości, można czyścić przy pomocy 

detergentów l solidne i odporne na zarysowania l duża ładowność pudełka l tłumiące hałas podczas 

pracy na przenośniku taśmowym l izotermiczne, szczelne i wodoodporne rozwiązanie l odpowiednie 

do transportu i przechowywania pakowanej żywności l EPP nie zawiera bisfenolu A l rozwiązanie 

ekologiczne, monomateriał, nadaje się do wielokrotnego użytku, w 100% nadaje się do recyklingu.

W porównaniu z tradycyjnym pojemnikiem plastikowym o tych samych wymiarach:

l KOMEBAC® jest o 62% lżejszy l KOMEBAC® redukuje wagę zestawu transportowego przy pełnej 

dostawie o 1456 kg, co zmniejsza zużycie paliwa w transporcie, czyniąc go tańszym i jednocześnie 

przyjaznym dla środowiska l zmniejsza emisję CO2
 o 45%.

Jesteśmy firmą działającą w kooperacji z międzynarodowymi partnerami. Zajmujemy się doradz-

twem, planowaniem oraz sprzedażą maszyn, urządzeń oraz kompletnych linii. Nasza działalność obej-

muje również wsparcie dla firm zagranicznych, które planują i realizują inwestycje oraz kooperacje 

handlowe na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Intensywnie współpracujemy z branżą piwowarską, 

napojów i soków, mięsną, mleczarską i tłuszczową, elektrotechniczną oraz tworzyw sztucznych.

Filozofią naszej firmy jest realizowanie przyjętego założenia: finansowanie, projektowanie, pro-

dukcja - czyli wszystko czego dobry inwestor potrzebuje. Dbałość o interesy naszych klientów obej-

muje szeroki zakres usług. W naszym biurze doświadczeni specjaliści opracowują indywidualne 

projekty i oferty handlowe, dostosowane do Państwa potrzeb. Zajmujemy się również serwisem  

i częściami zamiennymi.

* materiał przygotowany na podstawie firmowych stron internetowych
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Masterchem Logoplaste Sp. z o.o.
ul. Przylep – Solidarności 86d
66-015 Zielona Góra

KRAM SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Słoneczna 3c

82-440 Dzierzgoń 

TOP Technik

ul. Toszecka 101

44-100 Gliwice

Pakmar

ul. Kajakowa 1

02-838 Warszawa 

RADPAK

Fabryka Maszyn Pakujących 

Spółka z o.o.

ul. Okrężna 2

87-800 Włocławek

■

KRAM to rodzinna firma z kapitałem polskim, która od 1991 roku z powodzeniem działa na rynku 

folii, opakowań papierowych i kartonowych, dedykowanych dla branży spożywczej. W trzech zakła-

dach produkcyjnych, trzystu wykwalifikowanych specjalistów z zakresu technologii, utrzymania ruchu, 

grafiki, marketingu i obsługi klienta pracuje nad tym, by oferowane przez firmę produkty spełniały 

wymagane normy, odpowiadały najnowszym trendom i wpisywały się w oczekiwania rynku.

W swojej ofercie posiadamy m.in. szereg rodzajów folii: aluminiowa, PVC rozciągliwa, PE, folia 

„Dinner”, oraz folie: zgrzewalne, termokurczliwe, BOPP. Każda z folii posiada stosowne atesty do 

zastosowań spożywczych.

Jesteśmy polską firmą. Od ponad 25 lat zajmujemy się produkcją opakowań i preform PET. Jeste-

śmy jednym z czołowych polskich producentów opakowań PET do chemii gospodarczej, kosmetyków, 

artykułów spożywczych oraz wyrobów farmaceutycznych i suplementów diety. Praca nad rozwojem  

i doskonaleniem w zarządzaniu firmą jest dla nas przyjemnością i pasją.

Około połowy naszej produkcji stanowią opakowania pod indywidualne wdrożenia, marki własne 

naszych klientów. Dzięki bogatemu zapleczu technologicznemu i rozległej wiedzy technicznej wdroże-

nie indywidualnego wzoru przebiega profesjonalnie i sprawnie, a sam proces wdrożenia jest krótki.

Ponad 120 wzorów zamknięć.

Do produkowanych opakowań oferujemy różnorakie rodzaje zamknięć, zapewniając pełną kompa-

tybilność potwierdzoną testami działu kontroli jakości.

Ponad 40 rodzajów preform PET.

W oparciu o doświadczenia własne oraz naszych odbiorców i dostawców proponujemy pełną ob-

sługę, od wyboru koncepcji opakowania optymalnej dla danego produktu, po jego dostosowanie do 

potrzeb technologicznych klienta.

Staramy się tworzyć i modyfikować naszą ofertę rynkową tak, aby spełniała potrzeby najbardziej 

wymagających. Wybieramy rozwiązania innowacyjne o najwyższej wartości dodanej dla klienta. Nasza 

oferta skierowana jest głównie dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego oraz producentów 

opakowań.

Realizujemy dostawy do ponad 500 odbiorców na terenie Polski, jak również poza jej granicami:  

w Niemczech, na Węgrzech, Litwie, w Rumunii, Rosji, Białorusi i Azerbejdżanie.

Ścisła współpraca z renomowanymi dostawcami z całego świata pozwala nam na bieżąco reago-

wać na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku, tak by proponować naszym klientom innowacyj-

ne materiały opakowaniowe wysokiej jakości. 

RADPAK produkuje i dostarcza kompletne linie pakujące. Własna baza produkcyjna umożliwiła 

firmie nieskrępowany rozwój, począwszy od projektowania, przez produkcję, marketing, po sprzedaż  

i serwis. Równoległe tworzenie struktur administracyjnych oraz techniczno – technologicznych spo-

wodowało przekształcenie firmy w prężną ponad 100-osobową firmę zatrudniającą specjalistów  

z wielu dziedzin. Strategią rozwoju Radpak jest dostarczanie kompletnych linii pakujących typu TURN 

KEY. Konsekwentne prace badawczo-rozwojowe umożliwiły osiągnięcie przez Radpak pozycji lidera. 

RADPAK dostarcza kompletne linie pakujące od produktu luzem, poprzez foliowanie, kartonowanie 

oraz pakowanie zbiorcze wraz z paletyzowaniem.

TOP technik jest przedstawicielem firmy AMUT, która posiada ponad 50-letnie doświadczenie  

w budowie linii do wytłaczaniu folii i płyt z tworzyw sztucznych.

AMUT oferuje swoim klientom kompletne i zaawansowane technologicznie linie do produkcji folii  

i arkuszy z szerokiego wachlarza materiałów termoplastycznych, przeznaczonych do wielu różnych zasto-

sowań. Zakres produkcji AMUT obejmuje linie do wytłaczania o szerokości nominalnej od 400 do 3300 

mm i grubości od 150 mikronów do kilku centymetrów w przypadku arkuszy i płyt wielokomórkowych.

Folie na opakowania spożywcze  termoformowane, z warstwą barierową i bez. Warstwy mogą być 

współwytłaczane lub laminowane do uszczelnienia. Można je uszlachetniać  do drukowania lub me-

talizowania. Specjalne wykonanie folii do linii do automatycznego napełniania. Tworzywa: PET, PS, 

PE, PP, EVA, EVOH. Folie na opakowania  termoformowane do prezentacji towarów konsumpcyjnych, 

do tabletek  lub kapsułek medycznych, przeznaczone do hermetycznego zgrzewania lub klejenia. 

Tworzywa: PET, PVC.

* materiał przygotowany na podstawie firmowych stron internetowych
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NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI BUTELKA HR 
Z ELEKTRYCZNYM PODGRZEWANIEM FORMY  
Podczas gdy tradycyjny proces rozdmuchiwania HR polega na 

dmuchaniu butelek w gorących formach przy użyciu podgrzewa-
nia olejem  formy korpusu butelki, nowy proces eHR wykorzystu-
je w tym celu energię elektryczną. W porównaniu z ogrzewaniem 
olejem podgrzewanie elektryczne umożliwia trzykrotnie szybszy 
wzrost temperatury. Umożliwia to szybkie osiągnięcie stałej tem-
peratury, redukuje odchylenia od temperatury docelowej i mi-
nimalizuje rozbieżności między stanowiskami rozdmuchiwania. 
Wszystko to prowadzi do bardziej spójnego wyglądu butelek na 
półkach. Nowy proces eHR jest wynikiem blisko dwudziestolet-
niego doświadczenia firmy Sidel w opracowywaniu procesu roz-
dmuchiwania metodą HR. Dotychczas firma Sidel dostarczyła 
prawie 560 rozdmuchiwarek HR do odbiorców z całego świata 
i wprowadziła wiele innowacyjnych rozwiązań pakujących PET 
HR, w tym butelki lekkie i bezpanelowe. Doświadczenie firmy 
zaowocowało rozwojem procesu eHR, który zapewnia producen-
tom wiele korzyści, w tym zwiększenie wydajności, oszczędność 
energii, elastyczność procesu i optymalny czas pracy. Rozdmu-
chiwarka Sidel Matrix eHR łączy specjalistyczne, innowacyjne 
rozwiązania serii eHR z najnowszymi, sprawdzonymi technolo-
giami rozdmuchiwarek Sidel Matrix, w tym:
l Sprawdzony piec ECO Oven umożliwia poszerzenie okna pro-

cesowego i zwiększa dostępny zakres temperatur ogrzewania 
oraz obniża moc instalacji. Lepsza wentylacja oraz optymalny 
przepływ powietrza w piecu przyczyniają się do poprawy re-
gulacji ogrzewania i gradientu temperatury wewnątrz ścianek 
proformy.

l Rozszerzenie elektryczne jest trwałe, ponieważ jest bezkon-
taktowe i nie zużywa się.  Zapewnia wysoką jakość butelek 
i przyczynia się do zwiększenia produktywności. Parametry 
ustala się bezpośrednio w recepturze produkcji bez wprowa-
dzania zmian w mechanizmach krzywkowych. W rezultacie 
rozszerzenie oferuje większą elastyczność procesu i zapew-
nia powtarzalność i niezawodność. Umożliwia połączenie  
z rozdmuchiwarką Sidel Matrix Intelliblower TM, która zwięk-
sza kontrolę i samoregulację w procesie rozdmuchiwania, bez 
udziału operatora. Rozszerzenie elektryczne przyczynia się 
również do zwiększenia produktywności.

l Opcja odzyskiwania powietrza AirEco2 obniża zużycie ener-
gii dzięki dwóm etapom recyrkulacji powietrza. Jeden układ 
odzyskiwania stosuje się przed rozdmuchiwaniem, a drugi 
na początku cyklu rozdmuchiwania. Pozwala to na znaczne 
zmniejszenie zapotrzebowania na powietrze pod wysokim ciś- 
nieniem.

l Nowa konstrukcja automatyczna, oparta na czterech rozmiesz-
czonych procesorach (podajnik preform, piec, koła rozdmuchu-
jące, interfejs maszyny) zwiększa możliwości obliczeniowe, 
umożliwiając większą reaktywność i wyższą jakość procesu 
rozdmuchiwania.

ZWIĘKSZANIE WYDAJNOŚCI, OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
Najnowszej generacji zawór rozdmuchiwania w modelu Sidel 

Matrix, w połączeniu z mechanicznym systemem dysz rozdmu-
chujących, rozszerzeniem elektrycznym i automatyką, zwiększa 
kontrolę nad krzywą rozdmuchiwania. Umożliwia to zwiększenie 
wydajności mechanicznej nawet o 2 000 butelek na godzinę na 
formę, co zwiększa tempo o 10% w porównaniu z rozdmuchi-
warkami Sidel HR poprzedniej generacji. Jednocześnie w cyklu 
nadal pozostaje wystarczająco dużo czasu, aby zapewnić spójny 
proces rozdmuchiwania. Elektryczne ogrzewanie formy pozwala 
również na zwiększenie oszczędności energii do 45% w porówna-
niu z rozdmuchiwarkami Sidel SBO Universal poprzedniej gene-
racji. Wydajność pieca Sidel Matrix ECO pracującego w oparciu  
o lampy na podczerwień z technologią ceramiczną – zamiast 
metalowych reflektorów – obniża zużycie energii elektrycznej  

Rozdmuchiwarka Sidel Matrix 
eHR zapewniająca niezmiennie 
wysoką jakość butelek PET 
na napoje wrażliwe
Butelka stanowi ważny element postrzegania marki przez klientów. To ją widać na półce, to ją klient bierze do ręki i z niej 
także często pije. Dlatego zapewnienie niezmiennej jakości butelki jest istotnym elementem procesu produkcyjnego. Nowe, 
odporne termicznie rozwiązania do rozdmuchiwania (HR) Sidel Matrix wykorzystują elektryczne podgrzewanie formy (eHR), 
aby zapewnić producentom niezmienną jakość butelek PET do napojów wrażliwych, które wymagają napełniania na gorąco lub 
pasteryzacji, na przykład soków, nektarów, napojów bezalkoholowych, izotonicznych i herbat.
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o kolejne 25%, a dzięki wdrożeniu opcji AirEco2 zużycie powie-
trza można zredukować nawet o 45% w przypadku nakładu pro-
dukcyjnego o wartości 1 800 butelek na formę przez godzinę.

WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ
Nie jest trudno odnosić korzyści z poszerzonych możliwo-

ści procesowych rozdmuchiwarki Sidel Matrix eHR, ponieważ 
wszystkie parametry ogrzewania i rozdmuchiwania, sterowane 
przez interfejs człowiek – maszyna (HMI), mogą zostać łatwo 
zmienione. Szybkie elektryczne ogrzewanie formy umożliwia sta-
bilizację procesu w znacznie krótszym czasie w celu zwiększenia 
elastyczności produkcji. Ponadto wprowadzanie zmian rozmia-
rów i kształtów butelek stało się łatwiejsze, ponieważ prędkość 
rozszerzenia elektrycznego można szybko zmienić bez potrzeby 
regulowania rozszerzenia mechanizmów krzywkowych. W mode-
lu Sidel Matrix eHR wysoka temperatura skupia się na formach, 
które są odizolowane od wsporników formy, podczas gdy tem-
peratura otoczenia w przypadku rozdmuchiwarki eHR pozostaje 
niższa niż w tradycyjnej rozdmuchiwarce HR. Umożliwia to unik-
nięcie ograniczeń termalnych względem innych sąsiadujących 
części maszyny, które mogłyby odczuć skutki wysokiej tempe-
ratury lub wymagać zmian, co pozwala podnieść efektywność 
procesu produkcji i uzyskać wyższą jakość butelek.

HIGIENICZNA I BEZPIECZNA PRODUKCJA 
ZAPEWNIAJĄCA OPTYMALNY CZAS BEZAWARYJNEJ PRACY
Fakt, że rozdmuchiwarka eHR Sidel Matrix działa bez wyko-

rzystania oleju, znacznie redukuje zagrożenia, zapobiegając 
rozpryskiwaniu, wyciekaniu oleju lub poślizgowi. Dla operatorów 
jest to jednoznaczne ze zwiększeniem bezpieczeństwa, ponie-
waż mają kontakt wyłącznie z częściami, których temperatura 
jest niższa. Ponadto brak obecności oleju ułatwia konserwację. 
Proces rozszerzenia elektrycznego nie wymaga stosowania sma-
ru powyższej szyjki butelki, co obniża ryzyko skażenia butelki. 
Co więcej, niektóre elementy konstrukcyjne rozdmuchiwarki są 
smarowane na cały okres życia i poddawane specjalnej obróbce 
redukującej potrzebę smarowania. Stanowiska rozdmuchiwania 
także nie wymagają tylu prac konserwacyjnych dzięki rozszerze-
niu elektrycznemu i istnieje możliwość przeprowadzenia konser-
wacji poza linią w przypadku modułów rozdmuchujących z zasto-
sowaniem modułów zamiennych. Wszystkie główne instrukcje 
dotyczące konserwacji w modelu Sidel Matrix są widoczne dzięki 
wdrożeniu technik globalnego zarządzania utrzymaniem ruchu. 
Rozdmuchiwarka Sidel Matrix eHR wykorzystuje standardową 
konfigurację modułowej konstrukcji rozdmuchiwania Sidel Ma-
trix. Na przykład ustawienia mechaniczne pozostają niezmienne,  
a 73% części stanowiska rozdmuchującego jest takich samych  
w przypadku rozdmuchiwarek standardowych i eHR (w porównaniu 
z 52% rozdmuchiwarek poprzedniej generacji). Rozdmuchiwarka 
wykorzystuje też najnowsze technologie, w tym wentylacji pieca 
z filtracją powietrza dla zapewniania bardziej higienicznej produk-
cji. Dzięki nowemu połączeniu technologii producenci mogą cie-
szyć się lepszą i bardziej spójną jakością butelek wytwarzanych  
w najbardziej wydajny i higieniczny sposób.  

DLACZEGO ODPORNOŚĆ NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ 
MA ZNACZENIE?
Napełnianie gorącymi napojami wrażliwymi to proces, który 

w bezpieczny sposób sterylizuje zarówno napój, jak i jego opa-
kowanie, w tym butelkę PET i zamknięcie. Aby poddać butelkę 
temu procesowi, musi ona być odporna na temperatury sięgają-
ce 80-95°C, które przewyższają odporność termiczną standardo-

wych butelek PET. Proces rozdmuchiwania zwiększający odpor-
ność termiczną, potocznie zwany „HR” lub „Heat Set” pozwala 
butelkom PET uzyskać odporność na ten zakres temperatur.  

Jak działa elektryczna odporność termiczna?  
l Forma składa się z dwóch połówek muszelki i formy bazowej.
l Każda z dwóch połówek muszelki wyposażona jest w ogrzewa-

nie elektryczne.
l W każdej z połówek znajdują się cztery opory elektryczne.
l Całkowita moc elektryczna w każdej z połówek jest rozdzielona 

pomiędzy trzy strefy butelki: ramię, korpus i podstawę.
l Jedna sonda dla każdej połówki w celu kontrolowania tempe-

ratury i samoregulacji.
l Temperaturę ustawia się bezpośrednio w każdej z połówek 

formy, a wymagana moc elektryczna jest dostarczana przez 
zdecentralizowane jednostki kontrolne.

l Izolacja termiczna pozwala uniknąć bezpośredniego kontaktu 
połówek z wspornikiem formy, aby wysoka temperatura utrzy-
mywała się wyłącznie w formie.
Nowy elektryczny proces rozdmuchiwania z zachowaniem od-

porności termicznej został wdrożony do urządzenia Sidel Matrix 
TM Combi Hot Fill, które łączy funkcje rozdmuchiwania, napełnia-
nia i zamykania w jednej maszynie. Sprzęt ten działa w oparciu 
o elektroniczne zawory napełniające, z których każdy posiada 
osobne liczniki przepływu zapewniające bardzo dokładną re-
gulację ilości przepływu i maksymalne ograniczenie odpadów. 
Higieniczna konstrukcja i bezkontaktowe zawory napełniające 
zapewniają całkowite bezpieczeństwo produktu. Maszyna może 
pracować z szeroką gamą napojów, w tym zawierających pulpę 
i cząsteczki owoców. Bez trudu radzi sobie również ze zmianą 
szyjki. Obwód produktu wyposażony jest wyłącznie w zawory hi-
gieniczne, co ułatwia czyszczenie i zapewnia pełne bezpieczeń-
stwo żywności. Prędkość przepływu w zaworach napełniających 
jest monitorowana podczas czyszczenia i nie spada poniżej war-
tości 1,5 metra na sekundę, podczas gdy wysokość temperatury 
podlega kontroli w każdym zaworze napełniającym dzięki monito-
rowaniu przepływu recyrkulacyjnego. W wyniku wysokiego pozio-
mu nadzoru nad środowiskiem pakowania w konfiguracji Combi 
powstaje bardzo higieniczne rozwiązanie do pakowania soków, 
nektarów, napojów bezalkoholowych, izotonicznych i herbat, któ-
re przypomina rozwiązanie stosowane do pakowania wody lub 
napojów gazowanych.  

Sidel Maszyny Pakujące
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egatywny wpływ opakowań z tworzyw sztucznych na 
cechy sanitarno-higieniczne towaru był zauważany od 
dawna, niemal równolegle z wprowadzaniem tych ma-
teriałów do opakowalnictwa żywności. Systematyczne 

badania zwłaszcza w obrębie migracji różnych związków orga-
nicznych z tworzyw sztucznych do produktów spożywczych podję-
to jednak stosunkowo niedawno. 

Ustaleniem międzynarodowych standardów i innych przepisów 
chroniących jakość produktów spożywczych zajmuje się między 
innymi Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO. W 1985 r. 
na XVI Sesji tej komisji w Genewie po raz pierwszy przedstawio-
no dokument stanowiący przegląd zagadnień związanych z pa-
kowaniem żywności. Szczególną uwagę zwrócono na toksyczne 
działanie kilku składników opakowań z tworzyw sztucznych ta-
kich jak: chlorek winylu, akrylonitryl, chlorek winylidenu, styren, 
ftalan, di-2-etyloneksyl, których limitowanie w tworzywach i goto-
wych opakowaniach uznano za priorytetowe. W obrębie Wspólno-
ty Europejskiej przepisy ogólne dotyczące opakowań produktów 
spożywczych zostały uregulowane ramową Dyrektywą z 1989 r., 
(89/109/EWG). Zgodnie z wymienioną wyżej dyrektywą opako-
wania znajdujące się w bezpośrednim lub pośrednim kontakcie 
z żywnością powinny być wykonane zgodnie z dobrą praktyką 
produkcyjną i charakteryzować się dostateczną wytrzymałością. 
W normalnych i przewidzianych warunkach stosowania powinny 
zabezpieczać produkt przed przenikaniem substancji szkodli-
wych dla zdrowia człowieka oraz niekorzystnymi zmianami jego 
składników czy też pogorszeniem cech organoleptycznych. Nie 
dopuszcza się migracji składników materiałów opakowaniowych 
do żywności w ilościach, które mogłyby zagrażać zdrowiu lub po-
wodować pogorszenie jakości opakowanego produktu. Zgodnie 
z wykazem przedstawionym w dyrektywie ramowej, postanowie-
niami objęto wiele grup materiałów, dla których miały zostać 
opracowane dyrektywy szczegółowe. Były to: tworzywa sztuczne,  
w tym także powłoki z tych tworzyw, folie z regenerowanej celu-
lozy, elastomery i kauczuk, papier i tektura, metale i ich stopy, 
parafina i woski mikrokrystaliczne, drewno, wyroby ceramiczne. 
Do tej pory opracowano szczegółowe przepisy prawne zaledwie 
dla kilku tworzyw, w tym dla tworzyw sztucznych. W wymienio-
nych aktach prawnych uwzględniono m.in.: 
l wykaz związków chemicznych dozwolonych do stosowania jako 

wyjściowe surowce do wyrobu opakowań produktów spożyw-
czych;

l wymagania dotyczące tych związków;
l specjalne warunki stosowania tych związków i/lub opakowań, 

które zostały wykonane przy ich wykorzystaniu;
l limity migracji globalnej i limity migracji specyficznej niektó-

rych składników lub grup składników do żywności;
l procedury pobierania próbek;
l analityczne metody badań substancji niskocząsteczkowych;
l postanowienia dotyczące zabezpieczeń przed ryzykiem, jakie 

mogłoby wyniknąć na skutek ewentualnego doustnego kontak-
tu z opakowaniem.

Jako kryteria zdrowotne stanowiące opracowania przepisów 
szczegółowych przyjęto m.in. następujące ustalenia:

l autoryzowane listy związków chemicznych występujących  
w materiałach opakowaniowych. Przy akceptacji danego związ-
ku do tzw. „pozytywnej listy” brano pod uwagę zarówno ilość 
tego związku, który może migrować do zapakowanego produk-
tu, jak i jego toksyczność;

l dany związek może być włączony do listy pozytywnej tylko wte-
dy, gdy jako składnik opakowania stosowanego w normalnych 
i przewidywanych warunkach nie podlega migracji do żywności 
w ilościach zagrażających zdrowiu ludzkiemu;

l wszystkie związki chemiczne stosowane jako tworzywo opako-
waniowe powinny podlegać okresowym przeglądom i ocenie 
zgodnie z rozwojem postępu naukowego;

l w przypadku gdy jest ustalona możliwa dzienna dawka spoży-
cia danego związku, należy ustalić właściwą tolerancję jego 
migracji, aby dzienne spożycie nie było przekroczone. Przy 
ustalaniu takiej tolerancji należy wziąć pod uwagę również 
inne możliwe źródła skażenia;

l podstawowym warunkiem przy ustalaniu właściwej tolerancji 
migracji danego związku powinna być przede wszystkim po-
trzeba ochrony zdrowia ludzkiego.
Akty prawne Unii Europejskiej, a także przepisy krajowe, doty-

czące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żyw-
nością, zmieniały się stosownie do wyników prowadzonych prac 
związanych z oceną tych materiałów, a także wraz z postępem 
techniczno-technologicznym w opakowalnictwie żywności. Obec-
nie w państwach członkowskich UE zagadnienia te reguluje Roz-
porządzenie (WE) nr 1935/2004 z 27 października 2004 roku, 
w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu  
z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/
EWG. Podstawową zasadą tego rozporządzenia jest sformuło-

Helena Panfil-Kuncewicz

Bezpieczeństwo opakowań 
z tworzyw sztucznych do 
produktów mleczarskich

W pracy omówiono zakres badań stosowanych w ocenie bezpieczeństwa tworzyw sztucznych wykorzystywanych w produkcji 
opakowań do żywności. Miarą oddziaływania tworzywa na zapakowaną żywność są wielkości migracji ogólnej i specyficznej. 
Zaakcentowano również znaczenie jakości farb drukarskich, które mogą zanieczyszczać pakowane produkty.
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wanie, że: „wszelkie materiały lub wyroby przeznaczone do bez-
pośredniego lub pośredniego kontaktu z żywnością muszą być 
wystarczająco obojętne, aby nie powodować przenikania do żyw-
ności substancji w ilościach, które mogą stanowić zagrożenie 
dla zdrowia człowieka oraz powodować niemożliwe do przyjęcia 
zmiany w składzie takiej żywności lub pogorszenia jej cech orga-
noleptycznych”. Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem, 
a podobnie jak we wcześniejszych dokumentach prawnych, ma-
teriały i wyroby do kontaktu z żywnością muszą być produkowane 
zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną (GMP).

Nowe (w stosunku do wcześniejszych przepisów) postanowie-
nia rozporządzenia dotyczą: 
l wymagań i procedur uzyskiwania zezwoleń wspólnotowych na 

stosowanie w materiałach i wyrobach do kontaktu z żywnością 
nowych substancji;

l obowiązku znakowania materiałów i wyrobów w sposób nie 
budzący wątpliwości, że są one przeznaczone do kontaktu  
z żywnością;

l obowiązku sporządzania deklaracji zgodności, materiałów  
i wyrobów do kontaktu z żywnością, z przepisami mającymi do 
nich zastosowanie; 

l obowiązku zapewnienia identyfikowalności materiałów i wy-
robów na wszystkich etapach produkcji przetwarzania i dys-
trybucji w celu ułatwienia kontroli i wycofania tych wyrobów  
w sytuacjach kryzysowych; 

l wymagania szczególne dotyczące materiałów i wyrobów aktyw-
nych i inteligentnych.
Wprowadzanie substancji nowych, nieujętych w wykazie sub-

stancji dozwolonych przez Komisję Europejską, dokonywane jest 
przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa. W naszym kraju 
wnioski o tę ocenę, kierowane do EFSA przyjmuje Główny In-
spektorat Sanitarny. 

Ocena higieniczno-sanitarna opakowań obejmuje analizę skła-
du tworzywa opakowaniowego, w tym głównego surowca oraz 
składników pomocniczych. Jak wspomniano wcześniej, są to 
związki o różnym stopniu toksyczności, łatwo migrujące do pro-
duktów spożywczych. Pod względem fizycznym zjawisko migracji 
można zdefiniować jako rozdział i dyfuzję substancji w obsza-
rze granicznym pomiędzy opakowaniem a produktem, w której 
wyróżniamy migrację globalną i specyficzną. Wielkość migracji 
składników opakowania do żywności zależy od temperatury, 
składu chemicznego żywności i składu chemicznego tworzywa 
oraz czasu kontaktu opakowania z zapakowanym produktem. 

Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością,  
a w szczególności tworzywa sztuczne, muszą spełniać wymaga-
nia przepisów w zakresie dopuszczalnego limitu obu rodzajów 
migracji ogólnej i specyficznej oraz wpływu na zmiany cech orga-
noleptycznych (smak, zapach, barwa) zapakowanych produktów. 

Migracja ogólna (OML) stanowi sumę nielotnych i nieko-
niecznie rozpoznanych substancji migrujących w ściśle okreś- 
lonych warunkach (czas i temperatura) z materiału lub wyrobu 
do żywności, która w prowadzonych badaniach, jest najczęściej 
zastępowana płynami modelowymi, żywność tę imitującymi. 
Ustalona granica migracji ogólnej nie może być wyższa niż 10 
mg/dm2 powierzchni lub nie więcej aniżeli 60 mg/kg żywno-
ści w przypadku: pojemników lub zbliżonych do nich opakowań  
o pojemności od 0,5 dm3 do 10 dm3, opakowań co do któ-
rych praktycznie nie można określić powierzchni pozostającej 
w kontakcie z żywnością, tj. urządzeń zamykających jak kapsle, 
korki, uszczelki itp.

Migracja specyficzna (SML) stanowi masę zdefiniowanej sub-
stancji migrującej z materiału do wyrobu, również zazwyczaj do 

płynów modelowych w określonych warunkach czasu i tempera-
tury. Wyrażana jest w mg/dm2.

Do oznaczania migracji ogólnej i specyficznej stosowane są 
znormalizowane w UE metody zawarte w normach PN-EN 1186 
i PN-EN 13130. Płyny modelowe imitujące poszczególne grupy 
produktów to: woda destylowana, 3% kwas octowy, alkohol ety-
lowy o odpowiednim stężeniu i oliwa z oliwek.

W badaniach stosuje się płyny modelowe odpowiadające tej 
grupie żywności, która będzie miała kontakt z badanym mate-
riałem i pod uwagę bierze się tylko tę część opakowania, która 
w warunkach rzeczywistych pozostaje w kontakcie z żywnością. 
Wykaz substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie 
wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw 
sztucznych oraz z innych tworzyw niż sztuczne przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością, a także sposób sprawdzania zgodności 
tych materiałów i wyrobów z określonymi limitami podają Rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2007 r. Dz. U. nr 
129, poz. 904 oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 
stycznia 2008 r. Dz. U. nr 17 poz.113.

Szczególnie rygorystycznym przepisom podlegają opakowania 
wykonane z polimerów i kopolimerów chlorku winylu, ze wzglę-
du na właściwości mutagenne i rakotwórcze wolnego monomeru 
chlorku winylu. Ustalona tolerancja dla tego monomeru wynosi 1 
mg/kg przy wymaganej dokładności oznaczenia do 0,01 mg/kg. 
Pomimo tego że zawartość resztkowego monomeru w polimerach 
nie przekracza ustalonego limitu, jest on systematycznie wypiera-
ny z opakowalnictwa żywności przez inne tworzywa, a w niektórych 
krajach jego stosowanie jest nawet prawnie ograniczone.

Zawartość wolnego styrenu w polistyrenie przeznaczonym do 
kontaktu z żywnością nie może przekraczać 0,5% w przypadku 
opakowań produktów tłuszczowych. Nadmiar zawartości styrenu 
jest stosunkowo łatwy do wykrycia już w niewielkich ilościach, 
powoduje nieprzyjemny zapach tworzywa i zmienia zapach pro-
duktu, z którym polistyren pozostaje w kontakcie. 

Ilość e-kaprolaktamu w opakowaniach z poliamidu została 
ograniczona do 1%. Dodatek przeciwutleniaczy zależnie od ich 
rodzaju mieści się w zakresie od 0,05 do 0,3%. Przeciwutlenia-
cze migrują głównie do tłuszczu, stąd tworzywa z ich dodatkami 
nie powinny być stosowane do pakowania produktów o wysokiej 
zawartości tłuszczu.

Dozwolone jest barwienie tworzyw, lecz barwniki nie mogą być 
wyprodukowane z dodatkiem związków metali ciężkich (Pb, Cd, 
Cr, As, Hg).

Do najczęściej stosowanych metod analitycznych pozwalają-
cych na oznaczenie migracji różnych związków do żywności nale-
żą: chromatografia gazowa, spektrometria mas, spektroskopia 
furierowska oraz połączenia tych metod. Coraz częściej uzupeł-
nieniem i uproszczeniem tych metod jest wykorzystywanie mo-
deli matematycznych do przewidywanej migracji. Wydaje się ona 
być szczególnie przydatna w planowaniu badań i formułowaniu 
aktów prawnych. 

Wykorzystywane są równolegle testy toksykologiczne in vitro 
i in vivo, które pozwalają na określenie jakościowe i ilościowe 
skutków działania czynników szkodliwych na organizm żywy. Te-
sty in vitro obejmują badania toksyczności ostrej, skumulowa-
nej, test aberracji oraz mutageniczności i są przeprowadzane na 
żywych zwierzętach. W badaniach in vivo test mutageniczności 
przeprowadza się na mikroorganizmach. Zależnie od wyników 
badań migracji stosuje się odpowiedni zestaw badań.

Niektóre składniki opakowań (szczególnie z tworzyw sztucz-
nych) mogą wpływać na cechy organoleptyczne zapakowanych 
produktów – smak, zapach i barwę, co jest niezgodne z przepisa-
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mi. Zmiany cech organoleptycznych mogą pochodzić bezpośred-
nio od materiału opakowaniowego lub z reakcji zachodzących 
w tym materiale, takich jak utlenianie, dehydratacja lub inne 
procesy starzeniowe. Ponadto tworzywa sztuczne podczas prze-
chowywania produktów spożywczych mogą pochłaniać niektóre 
zapachy i aromaty żywności, co obniża jej jakość i smakowitość. 
Badania organoleptyczne tych zmian, należą do bardzo ważnych 
aspektów oceny przydatności higienicznej tworzyw opakowanio-
wych czy też opakowań. W Unii brak jest do tej pory ujednolico-
nych metod badań z tego zakresu, stąd też Komisja Europej-
ska zaleca ich przeprowadzanie wg norm krajowych. W naszym 
kraju wykorzystuje się Polską Normę PN-87/O-79114 „Materiały 
opakowaniowe i opakowania”. Określanie przekazywania smaku  
i zapachu przez materiały produktom spożywczym przy bezpo-
średnim kontakcie.

Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością powinny być odpo-
wiednio oznakowane. Do tych, które w chwili wprowadzenia do 
obrotu nie weszły jeszcze w kontakt z żywnością, należy dołączyć 
informację „do kontaktu z żywnością” lub odpowiedni symbol 
graficzny (rys. 1), a także, jeżeli to konieczne, zalecenia których 
należy przestrzegać w celu ich bezpiecznego i właściwego użyt-
kowania. Ponadto materiały te powinny być opatrzone nazwą 
lub nazwą handlową, adresem producenta lub dystrybutora oraz 
szczególnymi informacjami w przypadku materiałów i wyrobów 
aktywnych.

Rozporządzenie (WE) nr 1035/2004 w załączniku I poda-
je 17 grup materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu  
z żywnością, dla których mają być opracowane szczegółowe akty 
prawne. Do tej pory takie wymagania opracowano tylko dla ma-
teriałów i wyrobów z tworzyw sztucznych ceramiki, gumy i rege-
nerowanej celulozy.

W grupie materiałów oczekujących na szczegółową legislację 
prawną na uwagę zasługują farby drukarskie, które mogą być 
źródłem bardzo toksycznych dla organizmu człowieka substan-
cji. Farby drukarskie stosowane w opakowalnictwie właściwie 
nie podlegają ocenie toksykologicznej. Związki znajdujące się  
w tych farbach (często o udowodnionym działaniu kancerogennym) 
mogą przenikać z opakowania do żywności na drodze migracji, jak 
i odbijania nadruku ze strony zewnętrznej na stronę wewnętrzną 
mającą kontakt z produktem. Określenie migracji tych związków 
jest bardzo trudne ze względu na zbyt małe ich ilości, możliwe do 
identyfikacji na podstawie badań migracji specyficznej.

Prowadzone aktualnie w UE prace legislacyjne z zakresu ma-
teriałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością 
uwzględniają już wymagania dotyczące farb drukarskich: 
l farby drukarskie przeznaczone do stosowania na zewnętrznej 

stronie materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością po-
winny być stosowane w taki sposób, aby nie przenikały na 
wewnętrzną stronę opakowania oraz tak, aby zminimalizować 
potencjalną migrację substancji z samej farby lub wskutek od-
bicia nadruku na stronie wewnętrznej mającej kontakt z żywno-
ścią, aby uniknąć potencjalnego zanieczyszczenia opakowanej 
żywności; 

l zadrukowane materiały i wyroby powinny być przechowywane 
w taki sposób, aby substancje z zadrukowanej powierzchni nie 
przenikały na wewnętrzną powierzchnię przewidzianą do kon-
taktu z żywnością ani z samej farby, ani też wskutek odbicia 
nadruku na wewnętrznej powierzchni;

l zadrukowane powierzchnie nie powinny mieć bezpośredniego 
kontaktu z żywnością.
Z uwagi na bezpieczeństwo żywności oraz dla potrzeb produ-

centów użytkowników materiałów nie objętych zharmonizowany-

mi w UE przepisami, Rada Europy opracowała i opublikowała 
tzw. rezolucje wraz z dokumentami technicznymi, które nie mają 
prawnej mocy obowiązującej mogą być jednak pomocne w zakre-
sie bezpieczeństwa zdrowotnego materiałów i wyrobów przezna-
czonych do kontaktu z żywnością. 

Rezolucja Rady Europy ResAP(2005)2 oraz dokumenty tech-
niczne nr 1-3 dotyczące farb drukarskich określają wymagania 
dla zadrukowanych materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością, zasady oceny zgodności oraz odpowie-
dzialność dostawców farb drukarskich za spełnienie wymagań 
rezolucji. Dokumenty techniczne zawierają:
l wymagania dla zadrukowanych materiałów i wyrobów;
l listę dozwolonych substancji stosowanych do produkcji farb 

drukarskich;
l zasady dobrej praktyki produkcyjnej dla producentów farb dru-

karskich oraz ich użytkowników;
l zasady badania zgodności wyrobów (sprawdzenie zgodności 

powinno obejmować zarówno ograniczenia ilościowe dla sub-
stancji zawartych w farbach drukarskich, jak też zadrukowa-
nych gotowych wyrobów);

l identyfikowalność (traceabilty);
l odpowiedzialność dostawców farb drukarskich za spełnienie 

wymagań Rezolucji ResAP(2005)2.
Bezpośrednią odpowiedzialność za wyprodukowane lub wpro-

wadzane na rynek materiały i wyroby przeznaczone do kontak-
tu z żywnością ponoszą ich producenci i dystrybutorzy. Oni też 
powinni dysponować odpowiednią dokumentacją potwierdzają-
cą zgodność (Deklaracja zgodności) tych materiałów i wyrobów  
z przepisami prawa. W przypadku większości tworzyw opako-
waniowych obejmuje ona wyniki badań migracji ogólnej i specy-
ficznej oraz wyniki badań wpływu tworzyw na cechy sensoryczne 
produktu. Przepisy prawa żywnościowego w UE, a co za tym idzie 
i w naszym kraju ulegają doskonaleniu, stąd częste nowelizacje 
dyrektyw, ustaw i rozporządzeń. Zmiany te dotyczą również ma-
teriałów opakowaniowych i opakowań. Producenci i użytkownicy 
materiałów zobowiązani są do śledzenia tych zmian na bieżąco  
i stosowania zawartych w nich zaleceń.

Nadzór nad jakością zdrowotną żywności oraz materiałami  
i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością sprawowa-
ny jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwo-
wej Inspekcji Weterynaryjnej. Jest to tzw. Urzędowa Kontrola 
Żywności. Stwierdzone w ramach tej kontroli nieprawidłowości, 
skutkujące zagrożeniem zdrowia lub życia człowieka, dotyczą 

Rys.1. Symbol oznaczający materiały i wyroby 
dopuszczone do kontaktu z żywnością
Źródło: Rozporządzenie WE nr 1935/2004 z dnia 
27 października 2004 roku (Dz. Urz. UE L338)
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tzw. odpowiedzialności administracyjnej. Oprócz tego z takich 
sytuacji mogą wynikać inne rodzaje odpowiedzialności, tj.: karna 
i cywilna. Prawo reguluje różne sankcje przypisane tym rodzajom 
odpowiedzialności.

W podsumowaniu powyższych rozważań należy dodać, że  
w chwili obecnej w dostępnej literaturze brak jest wyników badań 
zgodności deklarowanych przez producenta wielkości migracji 
ogólnej i specyficznej dla stosowanych w poszczególnych sekto-
rach przemysłu spożywczego opakowań z tworzyw sztucznych. 
Na uwadze należy mieć jednak również fakt, że w zakładach 
produkujących żywność, w celu doskonalenia wyrobu, niekiedy  
w niewielkim zakresie, zmieniany jest jego skład lub np. spo-
sób jego utrwalania. Te niewielkie na pozór zmiany mogą być 
przyczyną zmian w wielkości migracji związków niepożąda-
nych z opakowania do produktu. Kwestia opakowań z tworzyw 
sztucznych wciąż budzi wśród konsumentów różnego rodzaju 
kontrowersje. Ocena zgodności tych opakowań z deklaracją 
ich producenta, np. w zakresie deklarowanej migracji globalnej  
i specyficznej, barierowości, a także bezpieczeństwa farb sto-
sowanych w nadrukach na ściankach opakowania, na pewno 
miałaby pozytywny wpływ na konsumencką ocenę bezpieczeń-
stwa tych opakowań.
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C
eny za odbiór i utylizację odpadów od kilku lat sys-
tematycznie idą w górę. Jednocześnie, w związku  
z rosnącą konsumpcją, w gospodarstwach domowych 
wytwarzanych jest coraz więcej śmieci, w tym tych 

trudnych lub niemożliwych do przetworzenia. Problem ten doty-
czy także Polski. Wystarczy przypomnieć sobie pożar, do którego 
doszło chociażby dwa lata temu w Zgierzu. Jednak podobnych 
tajemniczych „samozapłonów” było w ostatnim czasie więcej.

Dziś najwięcej odpadów produkują kraje wysoko rozwinięte, 
w efekcie kłopotliwe zużyte opakowania, w tym butelki, opony, 
folie itp. trafiają do innych, biedniejszych krajów. Pilnie potrzeba 
więc regulacji, które może nie zminimalizują od razu ilości odpa-
dów (cały czas trzeba pracować nad świadomością społeczną 
dotyczącą odpowiedzialnej konsumpcji), ponieważ rozwoju cywi-
lizacyjnego nie da się zatrzymać, ale sprawią, że coraz większą 
ich ilość – w tym tych najbardziej uciążliwych z tworzyw sztucz-
nych – będzie można przetworzyć i ponownie wykorzystać. We-
dług danych Eurostatu za 2017 rok, w Unii Europejskiej blisko 
42% odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych poddano 
recyklingowi. W Polsce było to niecałe 35%. Mimo że z roku na 
rok ten udział procentowo się zwiększa, nadal większość takich 
odpadów trafia na składowiska bądź do spalarni.

REGULACJE OGRANICZAJĄCE ZAŚMIECANIE PLANETY
Od lipca przyszłego roku kraje członkowskie mają wdrożyć tzw. 

Dyrektywę Plastikową, wprowadzającą zakaz sprzedaży i używa-
nia często stosowanych plastikowych produktów jednorazowego 
użytku, jak słomki, kubki czy sztućce. Wiele firm, w tym sieci 
fastfoodowych, już dziś się z nich wycofuje. Ale Dyrektywa Pla-
stikowa ma wytyczać tak naprawdę nowe trendy. Chodzi o to, 
aby uszkodzone urządzenia, w których znajdują się elementy  
z tworzyw sztucznych były naprawiane, a butelki czy puszki trafia-
ły do skupu, były myte i ponownie wykorzystywane.

Jeszcze wcześniej, bo już od 1 stycznia przyszłego roku, ma 
zacząć obowiązywać tzw. Plastic Tax. Chodzi o to, aby producent 
zapewnił recykling swoich tworzyw sztucznych. W przeciwnym 
razie zapłaci od nich podatek. Ma to skłonić firmy do dbałości 
zarówno o półprodukty wykorzystywane do produkcji opakowań, 
jak i produkt końcowy. Podatek od plastiku został uchwalony 
przez Radę Europy Unii Europejskiej w lipcu tego roku. Za jego 

przyjęciem opowiedziała się większość państw członkowskich, 
w tym Polska. Wpływy z podatku mają zasilić budżet UE, nad-
szarpnięty wydatkami z tytułu COVID-19 oraz zostać przezna-
czone na odbudowę Europy po pandemii. Nowy podatek ma 
objąć plastik, wykorzystywany do produkcji opakowań z tworzyw 
sztucznych, który nie zostanie poddany recyklingowi. Za każdy 
kilogram takiego nieprzetwarzalnego surowca trzeba będzie od-
prowadzić 80 centów. Do planów Unii odniósł się Polski Związek 
Przetwórców Tworzyw Sztucznych. PZPTS uważa, że rozwiązanie 
to dyskryminuje kraje o niższym poziomie recyklingu, w tym Pol-
skę. Dodaje, że wystarczająco dużym wyzwaniem dla branży są 
dyrektywy unijne, zobowiązujące kraje członkowskie do wprowa-
dzenia do 2030 wyłącznie opakowań, które po wykorzystaniu 
będzie można poddać recyklingowi. Związek stoi na stanowisku, 
że kolejna restrykcja zaowocuje wprowadzaniem na rynek innych 
opakowań, które wprawdzie będzie można przetworzyć, ale które 
będą też miały wyższy ślad środowiskowy niż tworzywa sztuczne. 
W efekcie spowoduje to efekt odwrotny od zamierzonego, nega-
tywnie wpływając na nasze otoczenie. PZPTS szacuje, że wpro-
wadzenie Plastic Tax spowoduje wzrost cen opakowań z tworzyw 
sztucznych od 30% do nawet 100%. Czy te obawy i prognozy 
rzeczywiście są uzasadnione?

CO WPROWADZENIE PODATKU OD PLASTIKU 
OZNACZA DLA KONSUMENTÓW?
Jeśli wzrost cen opakowań z tworzyw sztucznych rzeczywiście 

będzie tak gwałtowny, jak prognozuje PZPTS, należy spodziewać 
się, że ich wyższe ceny producenci żywności i nie tylko będą – 
przynajmniej w początkowej fazie – starali się przerzucić na kon-
sumentów. Jednocześnie zaczną też wprowadzać na rynek za-
stępcze opakowania, które będzie można w całości przetworzyć. 
Sami konsumenci też będą mogli wybierać między opakowania-
mi, których nie da się poddać recyklingowi, a nadającymi się do 
ponownego wykorzystania. Duże znaczenie będzie miała tu edu-
kacja w zakresie segregacji oraz kształtowanie postaw proekolo-
gicznych. Takie działania już są podejmowane. Głównie inicjują 
je gminy, na których barkach spoczywa dziś obowiązek odbioru 
i zagospodarowania odpadów. Nie jest jednak wykluczone, że  
z czasem coraz więcej proekologicznych kampanii będą prowa-
dzić także firmy z różnych branż, wykorzystujące opakowania  

Nadchodzi Plastic Tax! 
Co jego wprowadzenie 
oznacza dla producentów 
opakowań i konsumentów?
Od stycznia firmy wykorzystujące opakowania z tworzyw sztucznych, które nie zostaną poddane recyklingowi, będą musiały 
ponieść dodatkowe koszty. Ma to związek z planowanym wprowadzeniem tzw. podatku od plastiku. Jest to zatem ostatni mo-
ment, aby zdecydować się na inne, bardziej przyjazne dla środowiska opakowania, które będzie można całkowicie przetworzyć.
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z tworzyw sztucznych i nie tylko. Wprowadzane przez nie roz-
wiązania mogą bowiem coraz częściej przekładać się na wybory 
klientów. Ważny będzie już nie tylko sam produkt, ale na znacze-
niu będzie zyskiwał także materiał, w który został opakowany.

Aby wprowadzenie w życie Plastic Tax dało pozytywne efek-
ty, potrzebne jest stabilne prawo. Odnosząc się do planów Unii 
Europejskiej, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych 
zgłosił szereg wątpliwości, które – jak twierdzi – powinny docze-
kać się klarownej interpretacji. Zaznaczył, że trzeba zacząć od 
stworzenia spójnej definicji opakowania z tworzywa sztucznego, 
aby było wiadomo, co tak naprawdę się do niego zalicza. Pod-
niósł też kwestię preferencji dla przedsiębiorców, którzy zdecy-
dują się wspierać rynek recyklingu. PZPTS proponuje stworzyć 
rejestr opakowań służących higienie i zabezpieczających żyw-
ność, które będą wyłączone z Plastic Tax. Podobnie zresztą jak 
torby na zakupy, od których pobierana jest już wysoka opłata re-
cyklingowa. Postuluje też wprowadzenie okresów przejściowych 
dla planowanej regulacji, argumentując, że w tak krótkim czasie 
przedsiębiorcy nie zdążą dostosować się do nowych wymogów. 
Propozycje te wydają się rozsądne.

Uwagi do nowego podatku mają również organizacje odzysku 
opakowań. Zdaniem firmy Interseroh powinien on dotyczyć wy-
łącznie tworzyw, które są trudne lub niemożliwe do recyklingu,  
a nie – jak w obecnym kształcie – materiałów, które nie zostaną 
poddane recyklingowi.

Mimo że podatek od plastiku budzi dziś sporo kontrowersji, 
wielu ekspertów jest zdania, że nowe przepisy, wyglądające na 
pierwszy rzut oka na restrykcyjne, mogą w dłuższej perspektywie 
okazać się korzystne dla wszystkich uczestników rynku, wyelimi-
nować z obiegu „brudny” plastik i podnieść świadomość ekolo-
giczną.

NAJWYŻSZA PORA POSTAWIĆ NA EKOLOGICZNE 
OPAKOWANIA
Obecna polityka Unii Europejskiej zmierza do tego, aby skłonić 

producentów opakowań z tworzyw sztucznych do wzięcia więk-
szej odpowiedzialności za swoje produkty. W zależności od ich 
właściwości, a konkretnie możliwości przetworzenia i zawarto-
ści niebezpiecznych substancji, będą oni ponosili zróżnicowane 
opłaty recyklingowe. Im opakowanie będzie mniej przyjazne dla 
środowiska, tym obciążenie producenta, który je wytworzył bę-
dzie wyższe. Za najbardziej problematyczne opakowania ucho-
dzą obecnie takie, które zostały źle zaprojektowane, co utrudnia 
ich właściwą klasyfikację podczas sortowania, jak również wyko-
nane z różnych materiałów, przez co trudno je zarówno właści-
wie posegregować, jak i podzielić potem na różne frakcje (np. 
pokryte aluminium torebki na przekąski). Dlatego szczególnie 
ważne jest dziś wykonanie właściwego, przyjaznego środowisku 
opakowania. Na rynku są firmy, które nie tylko profesjonalnie się 
tym zajmują, ale także opiniują gotowe opakowania, oceniając, 
czy łatwo poddać je recyklingowi. Na życzenie klienta sugerowa-
ne są odpowiednie materiały oraz udzielane porady projektowe. 
Po przebadaniu prototypu opakowania klient otrzymuje raport 
zawierający ocenę jego potencjału recyklingowego oraz sugestie 
ewentualnych zmian. Minimalizuje to konieczność ponoszenia 
dodatkowych opłat.

Firma Interseroh aktywowała jakiś czas temu usługę Made for 
recycling. Na czym ona polega? – Chodzi o to, aby zawczasu 
wyjść naprzeciw problemowi recyklingu – wyjaśnia Paweł Lesiak, 
członek zarządu firmy Interseroh. – Proponujemy klientowi kom-
pleksową ocenę opakowania pod kątem jego przydatności do 
ponownego przetworzenia. Najpierw poznajemy dane opakowa-

nie i kierujemy je na badania laboratoryjne, mające ocenić jego 
potencjał recyklingowy w skali od 1 do 20. Jeśli opakowanie nie 
otrzyma wystarczającej liczby punktów (od 16 wzwyż), wskazuje-
my możliwe zmiany w jego projekcie. Oczywiście zmiany te nie 
mogą przyczynić się do skrócenia trwałości produktu. Przemyśla-
ny, ekologiczny projekt opakowania jest tu bardzo ważny, bo po-
zwala osiągnąć satysfakcjonujący poziom recyklingu – podkreśla 
Paweł Lesiak.

Jednocześnie zarówno wielu producentów opakowań, jak  
i konsumentów zadaje sobie pytanie, jak będą wyglądały ekolo-
giczne opakowania w przyszłości. Odzyskiwanie surowców wtór-
nych z raz użytych opakowań wydaje się jedynie rozwiązaniem 
przejściowym, gdyż sam proces odzysku powoduje emisję do 
atmosfery dwutlenku węgla. Dlatego cały czas trwają prace nad 
opakowaniami biodegradowalnymi, które w przyszłości zastąpią 
plastik. Pod uwagę brane są różne koncepcje. Jedną z nich jest 
materiał zwany shrilkiem, który bardzo przypomina folię. Różnica 
polega na tym, że jest wykonany z naturalnej chityny oraz związ-
ków białka pochodzących z jedwabiu.

WAŻNA ROLA ORGANIZACJI ODZYSKU OPAKOWAŃ
Wiele firm ma dziś problemy z recyklingiem odpadów opako-

waniowych i ciągle zmieniającymi się w tym zakresie przepisami. 
Dlatego dobrym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z jed-
ną z Organizacji Odzysku Opakowań. Firmy takie oferują zwykle 
szeroki wachlarz usług w zakresie ich przetwarzania i utylizacji 
(ReCycle). Ale to nie wszystko, podejmują też działania zapo-
biegające powstawaniu odpadów (ReDuce), tworzą koncepcje 
dotyczące ponownego ich wykorzystania (ReUse), zarządzają 
wszystkimi siedzibami i filiami firmy pod kątem właściwego za-
gospodarowania „trudnych” śmieci (ReThink).

Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach lub 
opakowania na polski rynek, zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi, musi spełnić szereg wymogów dotyczących ich odzysku i re-
cyklingu. Może zająć się tym we własnym zakresie, co jest dosyć 
kłopotliwe ze względu na dynamicznie zmieniające się przepisy 
lub odsunąć od siebie ten obowiązek, uiszczając opłatę mar-
szałkowską, co jest z kolei bardzo kosztowne. Najlepszym, ale 
też najtańszym rozwiązaniem wydaje się nawiązanie współpracy 
z organizacją odzysku. Dzięki temu firma oszczędza pieniądze, 
które musiałaby przeznaczyć na opłatę marszałkowską, ma po-
rządek w dokumentach i sprawozdaniach, niższe koszty związa-
ne ze sprawnym zarządzaniem odpadami oraz poczucie, że jej 
działania nie szkodzą środowisku naturalnemu. Profesjonalne 
Organizacje Odzysku Opakowań, na czele z Interseroh, biorą 
na siebie również wymagane przez prawo kampanie edukacyj-
ne, pomagając budować ekologiczny wizerunek firmy. Edukacja 
taka obejmuje zarówno pracowników przedsiębiorstwa, działania  
w przestrzeni publicznej (np. sadzenie drzew) czy tworzenie dedy-
kowanych rozwiązań ekologicznych. Dziś bardzo duża ilość plasti-
ku poddawanego recyklingowi pochodzi z selektywnej zbiórki do-
konywanej w gospodarstwach domowych. Właściwa segregacja 
śmieci usprawnia więc siłą rzeczy proces recyklingu i sprawia, że 
może on być pełniejszy. Ale to wciąż zbyt mało. Recykling musi 
stać się w przyszłości opłacalny. Do tego stopnia, aby płynące  
z niego profity przewyższyły koszty wprowadzanych przez po-
szczególne państwa czy Unię Europejską ekologicznych obo-
strzeń i rygorów. 

Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań SA

Źródło: www.odpady.net.pl
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O
kazją do rozmowy na ten temat był kwietniowy webinar 
zorganizowany przez stowarzyszenie Natureef. Wzięli 
w nim udział przedstawiciele zrzeszonych w nim firm 
działających w przemyśle opakowaniowym. To świet-

ne źródło eksperckiej wiedzy na temat recyklingu. Dowiedzieli-
śmy się podczas niego, m.in. jak wygląda proces przetwarzania 
odpadów, które segregujemy w przydomowych pojemnikach. 
Recykling opakowań plastikowych polega na takim ich przerobie-
niu, że w efekcie otrzymamy recyklat, czyli granulat z tworzywa 
sztucznego, z którego można wyprodukować nowe opakowania. 
Recyklat musi spełniać surowe normy dotyczące składu che-
micznego, tak aby nie było w nim szkodliwych substancji, które 
mogłyby przeniknąć do jedzenia i naszych organizmów. Dlatego 
do produkcji opakowań do żywności używać można wyłącznie re-
cyklatu powstałego z przeróbki opakowań wykorzystywanych do 
pakowania żywności. Mówi o tym jasno Rozporządzenie Komisji 
Europejskiej w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucz-
nych, pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu  
z żywnością. Chodzi o to, że substancje znajdujące się w skła-
dzie lub na powierzchni opakowań po innych produktach mogą 
przedostać się do żywności lub napojów.

W praktyce oznacza to, że zmieszane plastikowe odpady  
z przydomowego kontenera do segregacji śmieci (przecież tra-
fiają tam również butelki po płynie do płukania, opakowania po 
lekach czy plastikowe zabawki) nie nadają się wprost do przero-
bienia np. na butelki do napojów lub tacki na mięso. Co można 
zatem zrobić? Tu rolę do odegrania mają firmy zajmujące się 
sortowaniem odpadów, które oddzielają opakowania po pro-
duktach spożywczych (m.in. według składu materiałowego) od 
reszty. Ta „spożywcza” frakcja trafia do firm wyspecjalizowanych  
w recyklingu na potrzeby produkcji opakowań do żywności. Pro-
ces ten jest kosztowny i wymagający technologicznie, a stosują-
ca go firma musi spełnić wyśrubowane, międzynarodowe normy. 
Weźmy tylko pod uwagę, że zanim zwykła butelka PET zostanie 
przerobiona na recyklat, musi zostać oczyszczona z resztek za-
wartości, nadruków, etykiet i pozostałości po kleju, którym są 
one przymocowane. Techniczne skomplikowanie i opłacalność 
całego procesu recyklingu zależy od materiału, z jakiego wykona-
ne są opakowania.

– Technicznie do recyklingu nadają się tworzywa PP (polipro-
pylen), PE (polietylen) i PET, ale też mniej popularne jak PW czy 
PS. Ale i wśród nich są różnice. W Polsce recyklingowi poddaje 
się butelki z PET, ale opakowania po kosmetykach, czy jedno-
razowe tacki z tego surowca już się do tego nie nadają. Mają 
za niską jakość – mówi Adam Fotek, ekspert ds. badań w J.S. 

Hamilton Poland i dodaje, że coraz większym problemem jest 
brak odpadów, z których można wytworzyć recyklat o wysokich 
parametrach. – W mediach pojawiają się informacje o odpadach 
importowanych z Niemiec. Okazuje się jednak, że polskie firmy 
recyklingowe muszą importować odpowiedniej jakości odpady, 
żeby wypełnić linie technologiczne. Bo wsad uzyskany z naszych 
sortowni jest złej jakości i nie miałyby one czego przetwarzać.

Gdy już uzyskamy recyklat odpowiedniej jakości, trafia on do 
firmy produkującej opakowania. Ona z kolei musi zmierzyć się  
z utrudnieniami związanymi z jego wykorzystaniem. 

– Zdarza się np. problem występowania mikroskaz, które po-
wodują, że nowo wyprodukowane butelki pękają. Jeśli dzieje się 
to sporadycznie, firma sobie poradzi. Gdy występuje często, pro-
ces produkcyjny jest zahamowany. Należy też pamiętać, że sieci 
handlowe, czyli odbiorcy, nie dopuszczają żadnych odstępstw od 
wyglądu czy koloru opakowań. A produkt z recyklatu może różnić 
się pod tym względem od wykonanego z pierwotnego surowca – 
mówi ekspert J.S. Hamilton Poland.

DLA KLIENTÓW LICZY SIĘ BEZPIECZEŃSTWO
Czy producenci opakowań przeżywają boom zamówień na opa-

kowania zawierające recyklat?
– Klienci przede wszystkim oczekują informacji i gwarancji, że 

opakowania, do produkcji których wykorzystywane są materiały 
pochodzące z recyklingu są bezpieczne dla pakowanego produk-
tu, a co za tym idzie dla konsumenta. Od przemysłowych odbior-
ców opakowań (producenci mięsa, słodyczy, artykułów mlecz-
nych) nie otrzymujemy informacji, że opakowanie wykonane  
z recyklatów i oznakowane w odpowiedni sposób stanowić bę-
dzie jakąkolwiek wartość dodaną w ujęciu promocyjnym. Myślę, 
że jest to skutkiem zachowań konsumentów, którzy dokonują 
raczej wyboru pomiędzy produktem zapakowanym w opakowanie 

Opakowania z recyklingu 
do żywności? 
To musi się opłacać
Wiele osób myśli, że wszystko co wrzuci do pojemnika na plastikowe odpady zostanie przerobione – np. na butelki PET albo 
plastikowe sztućce. To piękna wizja, ale niestety nie jest to takie proste. Na przeszkodzie stoi technologia, ekonomia i prawo.
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plastikowe bądź inne alternatywne. A jeżeli już decydują się na 
plastik, to nie jest dla nich wartością to, ile materiałów wtórnych 
zostało użyte do jego wyprodukowania. Może mają za małą wie-
dzę? Tu jest zapewne przestrzeń na ewentualne działania uświa-
damiające – mówi Lech Skibiński, wiceprezes zarządu Korporacji 
KGL S.A., która zdecydowaną większość opakowań na bazie PET 
produkuje z wykorzystaniem surowców pochodzących z recyklin-
gu (tzw. płatka butelkowego). Są to zarówno pojemniki do mięsa 
(tacka MAP), opakowania do ciastek, sałatek, gastronomiczne 
czy też opakowania do jaj. Celem firmy jest powiększanie udzia-
łu recyklatów w produkowanych opakowaniach (nawet do 100 
proc.) z zachowaniem wszystkich elementów związanych z bez-
pieczeństwem zapakowanego produktu.

– Klienci pakujący artykuły spożywcze nie są zaintereso-
wani wykorzystaniem do opakowań surowców pochodzących  
z recyklingu. Zwracają uwagę na właściwości organoleptycz-
ne opakowania oraz deklarowane poziomy migracji substancji  
z opakowania do żywności – informuje Bogdan Siciak, wicepre-
zes firmy Yanko, która od 25 lat produkuje opakowania giętkie  
z folii i papieru. Ok. 50 proc. z nich służy do pakowania artyku-
łów spożywczych. – Mamy też znaczny udział w rynku opakowań 
dla naczyń i sztućców jednorazowego użycia, gdzie również musi 
być dochowany standard, taki jak dla bezpośredniego kontaktu 
z żywnością. W tym przypadku klienci coraz częściej rezygnują 
z plastiku lub równolegle do niego wprowadzają serie „eko”  
z surowców nadających się do recyklingu, bądź biodegradacji. 
Takich produktów jak np. talerze z otrąb lub sztućców z drewna 
nie wypada pakować folię OPP lub LDPE. Wówczas stosujemy 
papier z powłoką zgrzewalną nadający się do recyklingu. Jest to 
jednak ciągle pierwotny papier. Istnieje możliwość powleczenia 
papieru z recyklingu powłoką zapobiegającą migracji szkodliwych 
substancji (bisfenole, oleje mineralne, benzofenon etc.) do żyw-
ności (albo talerzy lub sztućców), ale pojawiają się tutaj kolejne 
problemy. Taka struktura jest droższa i mniej trwała niż papier 
pierwotny z warstwą zgrzewalną.

Opakowania z PET z udziałem recyklatu (w tym produkowane 
w połączeniu z innymi grupami tworzyw sztucznych) wytwarza fir-
ma KB Folie Polska. Są to np. saszetki do pakowania ciastek 

lub płatków śniadaniowych oraz kubeczki do pakowania sałatek 
i świeżych owoców (np. borówek). Małgorzata Szymczukiewicz, 
dyrektor ds. rozwoju i systemów zarządzania firmy, podkreśla, że 
KB Folie Polska główny nacisk kładzie na bezpieczeństwo produ-
kowanych wyrobów: – Jego potwierdzeniem jest dokument zwany 
deklaracją zgodności, który informuje, że zachowane są limity 
zawartości określonych substancji. Z drugiej strony nasi klienci 
oczekują spełnienia warunku, jakim jest zapewnienie jak naj-
większej zawartości recyklatu w strukturze opakowania. Nieste-
ty, nie w każdym przypadku zastosowanie takiego rozwiązanie 
jest możliwe. Na chwilę obecną najbardziej rozwinięte technolo-
gicznie w tym zakresie są materiały oparte na poliestrach. Opa-
kowania mogą być wykonywane nawet z 70-proc. zawartością 
recyklatu. Nie ma jeszcze natomiast technologii odpowiedniej 
do oczyszczania prokonsumenckich odpadów z polipropylenu  
i polietylenu. Uzyskany w wyniku regranulacji wtórny materiał nie 
pozwala na zastosowanie go w opakowaniach mających bezpo-
średni kontakt z żywnością.

OPAKOWANIA ZAPĘTLONE W PRZEPISACH
Ważnym wątkiem poruszonym podczas webinarium zorga-

nizowanego w kwietniu br. przez stowarzyszenie Natureef były 
prawne aspekty dotyczące segregacji i przetwarzania opakowań, 
produkcji recyklatu oraz wytwarzania z niego opakowań.

– Komisja Europejska zapętliła się, pracując z jednej strony 
nad wytycznymi odnośnie użycia recyklatu w dużym procencie 
(Dyrektywa Single Use Plastic), a z drugiej strony wymagając 
wykorzystania do jego produkcji w 100 proc. odpadów pospo-
żywczych, o czym mówi Rozporządzenie w sprawie materiałów  
i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu prze-
znaczonych do kontaktu z żywnością – zwracał uwagę podczas 
webinarium Adam Fotek.

– Od 2025 r. butelki na napoje PET mają zawierać 25 proc. 
recyklatu, a w 2030 roku butelki do napojów ze wszystkich two-
rzyw mają być wykonane w 30 proc. z recyklatu – przypomina 
cele tzw. Dyrektywy Single Use Plastic (Dyrektywa PE i Rady UE 
w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw 
sztucznych na środowisko) Marta Krawczyk z Organizacji Odzy-
sku Opakowań Rekopol S.A. – Nie określono przy tym jeszcze 
dokładnie, czy dotyczy to całej masy butelek produkowanych  
w danym zakładzie, całościowo przemysłu i wszystkich produ-
centów, czy składu każdej pojedynczej butelki. To doprecyzowa-
nie nastąpi na etapie prac implementacyjnych w Ministerstwie 
Klimatu.

Zgodnie z Dyrektywą Single Use Plastic nie będą dozwolone 
naczynia jednorazowego użytku, kubki, tacki gastronomiczne na 
fast food z EPS, słomki, sztućce, mieszadełka, patyczki do uszu  
i patyczki do balonów, których budowa jest oparta na polime-
rach. Sabina Wróblewska, technolog z firmy Nitro-Chem produ-
kującej folie spożywcze, zwraca uwagę na to, że zgodnie z po-
daną definicją tworzywa sztucznego jako polimeru, wykluczone 
jest użycie poliaktydu – PLA, który jest przyjazny dla środowiska, 
ponieważ podlega procesowi kompostowania. – Nasza firma po-
siada w ofercie folie kompostowalne oparte między innymi na 
poliaktydzie otrzymywanym z kukurydzy – zauważa.

Piotr Bogucki, wiceprezes firmy Bogucki Folie, jest zdania, że 
aby umożliwić szersze zastosowanie recyklatów, należy jasno 
sprecyzować, że wszystkie opakowania, które nie mają kontaktu 
z żywnością, nie muszą być objęte przepisami dot. identyfiko-
walności oraz sterowania i zarządzania migracją: – Warto byłoby 
również doprecyzować metodykę rozliczenia bilansu masy recy-
klatów w recyklingu mechanicznym. Dziś oferowane są surowce 
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z recyklingu odpadów postkonsumenckich zawracanych w tech-
nologii chemicznej. Cena takich surowców jest ok. dwukrotnie 
wyższa od standardowych. W praktyce, to nic innego jak bilanso-
wanie masy odpadów wycofanych z wysypisk, działa to podobnie 
jak zielone certyfikaty w energetyce. Oferujemy program B-ECO 
– jeśli klient życzy sobie opakowanie z recyklatów (a zastoso-
wanie ich w danej branży jest prawnie zakazane np. migracje, 
identyfikowalność), to zobowiązujemy się pisemnie do wycofania 
równoważnej ilości odpadów z wysypisk i zastosowania ich do 
produkcji opakowań, do których regranulaty się nadają. Wysta-
wiamy na to stosowny certyfikat – informuje wiceprezes.

DECYZJE Z UDZIAŁEM BRANŻY I EKSPERTÓW
– Technicznie można zrobić super recyklat, ale będzie to nie-

zwykle drogie. A nikt nie chce realnie ponieść wysokich kosztów 

użycia produktów z recyklingu – podkreśla Adam Fotek i nie wy-
klucza, że w sytuacji, w której ani konsumenci, ani sieci handlo-
we nie będą skłonne płacić więcej za tak zapakowane produkty, 
możliwe, że będziemy mieli do czynienia z działaniami pozorowa-
nymi. Np. firmy będą się chwalić, że ich opakowania zawierają 
materiał z recyklingu, podczas gdy w rzeczywistości jego zawar-
tość wynosić będzie 1 proc.

Zdaniem Bogdana Siciaka z firmy Yanko zwiększenie użycia 
surowców z recyklingu może nastąpić jedynie poprzez zmiany le-
gislacyjne dające spektakularne korzyści w ich stosowaniu przez 
klientów przemysłowych. – Jako przetwórcy jesteśmy otwarci na 
przetwarzanie materiałów z recyklingu. Należałoby jednak w jakiś 
sposób je standaryzować – komentuje B. Siciak.

Przedstawiciele firm skupionych w stowarzyszeniu Natureef 
spodziewają się, że presja ze strony organizacji ekologicznych, 
mediów i celebrytów na wykorzystanie do produkcji opakowań 
surowca z recyklingu będzie coraz większa. W rezultacie plastik 
będzie jeszcze bardziej na cenzurowanym. Ale to nie przyniesie 
efektu w postaci mniejszego wpływu na środowisko, bo po dru-
giej stronie równania jest finansowy koszt takich działań, który 
ktoś musi ponieść.

Kluczem mogą być decyzje podejmowane na podstawie rze-
telnej dyskusji z udziałem producentów i naukowców oraz kom-
pleksowe i szczegółowe spojrzenie na wszystkie etapy „życia” 
opakowania – od produkcji, przez segregację, sortowanie, pro-
dukcję recyklatu i ponowne wytwarzanie z niego materiału do 
produkcji.

– Branża tworzyw sztucznych w sposób istotny odczuwa zmia-
ny związane z pandemią koronawirusa. Są jednak obszary, gdzie 
ze względu na specyfikę oferowanych dóbr widać wzrost popy-
tu. Dotyczy to np. wyrobów związanych z pakowaniem żywności 
czy leków - mówi Robert Szyman, dyrektor generalny Polskiego 
Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

Najbardziej tracą ci, którzy produkują np. sztućce i naczynia 
jednorazowe i dostarczają je liniom lotniczym (odbiory spadły do 
zera) czy firmom obsługującym cateringi na dużych imprezach 
plenerowych (podobnie) – przyznaje Szyman.

Na drugim biegunie są producenci opakowań do żywności 
czy folii opakowaniowych. Na razie nie mają oni powodów do 
narzekań, gdyż obecnie, z powodu konieczności utrzymania jak 
najsurowszych reżimów higienicznych i biologicznych, sprzedaż 
żywności zapakowanej w tworzywa jest wręcz zalecana (jak np.  
w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla producen-
tów i sprzedawców żywności).

l ALPLA przetworzy plastikowe butelki zebrane w pilotażowym 
projekcie w sklepach Żabka
–Tutaj kryzys jest zdecydowanie mniej odczuwalny – podkreśla 

szef PZPTS. Przypomina jednocześnie, broniąc swej branży do 

Plastik odzyskuje pozycję w czasie epidemii, 
bo zapewnia sterylność

niedawna poddawanej silnej negatywnej presji społecznej, o za-
letach tworzyw, które podkreślił koronawirus.

– Czas pandemii to okres, kiedy społeczne postrzeganie 
tworzyw może i powinno ulec diametralnej zmianie. Do tej pory 
były one poddane znacznej presji, która skutkowała zarówno za-
ostrzaniem przepisów, jak i powszechną niechęcią do tworzyw. 
Tymczasem koronawirus powoduje przypomnienie o zaletach 
plastików, czego dowodem wzrost popytu na niektóre asorty-
menty. Opakowania z nich wytwarzane są lekkie, odporne na 
wstrząsy, a w przypadku artykułów spożywczych gwarantują 
ochronę przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami – podkreśla 
Szyman.

l Tesco: W Polsce zmniejszyliśmy ilość plastiku o 113 ton
– Przywróciliśmy opakowania foliowe na wszystkich produk-

tach, co wyklucza bezpośredni kontakt pracownika z żywnością 
– wskazuje Jacek Palec, prezes Frisco.pl.

Gdy PKN Orlen i KGHM ogłaszały uruchomienie produkcji środków dezynfekujących, w cieniu nieco stali inni bohaterowie tej 
akcji. Wyprodukować płyn biobójczy to jedno, drugie – znaleźć dla niego opakowanie.

Źródło: www.wnp.pl

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

Źródło: www.foodfakty.pl
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„Polski Recykling” 
o najistotniejszych 
problemach branży

N
ie można dopuścić do tego, żeby zarządzanie, własność 
odpadów i obrót DPRami były w rękach jednej grupy, któ-
ra w ten sposób zmonopolizuje zarówno rynek gospodar-
ki odpadami, jak i recyklatami. Mając na uwadze fakt, że 

będzie wprowadzony obowiązek stosowania recyklatów w nowych 
produktach, należy zapewnić dostępność recyklatów dla wszystkich 
producentów. Dlatego uważamy, że najlepszym rozwiązaniem bę-
dzie system oparty o organizację państwową, która ma doświadcze-
nie w zarządzaniu takimi przepływami, np. NFOŚiGW. Obrót DPRami 
powinien odbywać się na giełdzie, żeby zagwarantować wszystkim 
sprawiedliwy dostęp. Wprowadzający powinni mieć nadzór nad sys-
temem za pośrednictwem państwowego regulatora – mówi Szymon 
Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia „Polski Recykling”.

Zdaniem stowarzyszenia, przedstawiciele producentów mylnie 
twierdzą, że dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obo-
wiązek budowania systemu z udziałem organizacji odzysku. Dy-
rektywa bowiem nie nakłada takiego obowiązku, a jedynie taką 
możliwość. Recyklerzy pytają zatem, czy można budować nowy, 
sprawny system, wspierając organizacje, które ponoszą odpowie-
dzialność za nieefektywną realizację zadań związanych z zapew-
nieniem odzysku, w tym recykling odpadów opakowaniowych?

W Polsce wprowadza się ok. 1,4 mln ton opakowań z tworzyw 
sztucznych. Przemnażając to przez stawkę opłaty opakowanio-
wej w niektórych krajach UE 600 EUR daje to 840 mln EUR, czyli 
3,6 mld zł. Stowarzyszenie podejrzewa jednak, że ilości te mogą 
być mocno zaniżone. Aktualnie kwota, jaką pobierają organizacje 
odzysku od wprowadzających, to w sumie kilkadziesiąt mln zł. 

– Konsekwencją „takich oszczędności” jest znaczne obcią-
żenie mieszkańców, ale też kompletny brak dofinansowania do 
recyklingu w Polsce i marnowanie tysięcy ton surowców, których 
nie opłaca się przetwarzać. Przez prawie 20 lat do systemu go-
spodarki nie wpłynęło ponad 60 mld zł! Gdybyśmy wykorzystali 
te pieniądze, to Polska byłaby liderem w zakresie gospodarki 
odpadami – zaznacza prezes „Polskiego Recyklingu”.

Członkowie stowarzyszenia chcą również poruszyć kwestię obo-
wiązkowego wykorzystania przynajmniej 30% recyklatów w nowych 
opakowaniach (a w przyszłości i produktach) z tworzyw sztucznych 
oraz promowanie produktów pochodzących z recyklingu.

– Już wiosną 2020 r. postulowaliśmy do Ministerstwa Klima-
tu o wprowadzenie obowiązkowego wykorzystania recyklatów na 
poziomie co najmniej 30%. Jest to kluczowy czynnik pobudzający 
rynek recyklingu w Polsce. Będzie on miał też pozytywny wpływ 
na osiągnięcie przez nasz kraj unijnych norm recyklingu tworzyw 
sztucznych – mówi Szymon Dziak-Czekan. Co ważne, obligatoryj-
ne wykorzystanie recyklatów musi obejmować wszystkie rodzaje 
tworzyw, a nie tylko butelki PET, gdyż to właśnie z innymi rodza-
jami tworzyw mamy największy problem – dodaje.

Postulat stowarzyszenia jest zgodny z założeniami dyrektywy 
unijnej w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów  
z tworzyw sztucznych na środowisko. Docelowo pozwoli to obniżyć 
wysokość plastic tax, który będzie naliczany w wysokości 800€ 
od każdej tony plastiku niepoddanej recyklingowi. Podatek ten 
będzie daniną krajów członkowskich do budżetu UE od 2021 r. 
Projekt przewiduje również zniesienie obowiązującego limitu 30% 
termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz odpa-
dów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych. Jak 
zaznaczył wiceminister Jacek Ozdoba, spalanie frakcji kalorycznej 
(czyli odpadów nienadających się do recyklingu) jest  ostateczno-
ścią tak, jak i jej składowanie. Rosnące ceny wywozu śmieci są 
przede wszystkim efektem braku finansowania recyklingu przez 
producentów opakowań, jak ma to miejsce na zachodzie.

Stowarzyszenie zaapelowało również, by został zniesiony 
obowiązek zabezpieczenia roszczeń dla zakładów recyklingu  
z instalacją oraz własnością gruntów. Organizacja ocenia, że 
obowiązek ustanowienia zabezpieczenie roszczeń przez posia-
dacza odpadów, który został nałożony obligatoryjnie na wszyst-
kie podmioty, określone w art. 48 a ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz.U z 2020 poz. 797), stanowi zapis nie-
korzystny dla firm zajmujących się recyklingiem.

Jak mówią przedstawiciele „Polskiego Recyklingu”, dla przed-
siębiorców kłopotliwe jest zarówno znalezienie ubezpieczyciela, 
którego oferta byłaby zgodna z wymaganiami ustawy oraz organu 
wydającego zezwolenie, jak i zdeponowanie na wiele lat dużej 
sumy pieniędzy. Z danych stowarzyszenia wynika, że wiele firm  
z braku odpowiedniego ubezpieczenia musiało wpłacić depozyt, 
co znacznie obciążyło ich budżet, a część nawet zrezygnowała  
z wykorzystania do produkcji surowców wtórnych i wytwarza pro-
dukty jedynie z surowców pierwotnych.

– Właściciel zakładu, który niejednokrotnie zainwestował mi-
liony złotych w jego budowę i zakup surowców do recyklingu, 
nie jest zainteresowany ani porzuceniem tych odpadów, ani 
tym bardziej pozbyciem się ich w sposób nielegalny np. poprzez 
podpalenie. Dlatego więc uważamy, że obowiązek ustanowienia 
zabezpieczenia roszczeń nie powinien dotyczyć odpadów maga-
zynowanych selektywnie i przyjętych do procesu recyklingu przez 
posiadacza odpadów prowadzącego proces recyklingu. Takie 
rozwiązanie odciążyłoby firmy recyklingowe, które aktualnie bo-
rykają się z tym problemem, jednocześnie wskazując, że koszty, 
jakie muszą ponieść, znacznie zakłócają ich płynność finanso-
wą, osłabiają kondycję firm i ograniczają nowe inwestycje – ko-
mentuje zapisy ustawy prezes „Polskiego Recyklingu”.

Do najważniejszych postulatów głoszonych przez „Polski Recykling” należy kwestia organizacji nowego systemu ROP.

www.plastech.pl
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