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ul. Torowa 115, 62-800 Kalisz
tel. 501 537 725
alloyplast@alloyplast.pl
www.alloyplast.pl

OREX ROTOMOULDING Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 6, 43-520 Chybie
tel. 32 440 83 15, fax 32 440 83 16
orex@orex.pl
www.orex-rotomoulding.pl

Promens Międzyrzecz Sp. z o.o.
ul. Zakaszewskiego 9
66-300 Międzyrzecz
tel. 957 429 415
sales.miedzyrzecz@promens.com
www.berryglobal.com

Roto4mat
ul.Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
tel. 177 493 939, 512 190 316,
508 235 571
www.roto4mat.pl
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*zestawienie wybranych firm

Firma Alloyplast powstała z połączenia wiedzy i doświadczenia z zakresu przetwórstwa tworzyw
sztucznych w przemyśle formowania rotacyjnego.
Nasze obszary działania:
l barwienie tworzyw sztucznych poprzez wytłaczanie;
l pulweryzacja;
l modyfikowanie tworzyw sztucznych w celu poprawy ich właściwości.
Zapewniamy maksymalną powtarzalność parametrów użytkowych produkowanych materiałów
poprzez unowocześnienie i doskonalenie procesu produkcyjnego.

OREX ROTOMOULDING to ponad 25 lat doświadczenia w branży formowania rotacyjnego.
Jako ekspert w projektowaniu i budowie najwyższej jakości urządzeń oferuje maszyny typu Shuttle,
Rock & Roll i Karuzela oraz realizuje projekty indywidualne. OREX zapewnia pełne wsparcie
techniczne i serwis. Od listopada 2020 roku jest jedynym, pełnoprawnym właścicielem włoskiej firmy
Caccia Engineering Srl. Najnowsze projekty powstają w oparciu o niezawodne rozwiązania
mechaniczne Caccii i z wykorzystaniem najwyższej klasy komponentów elektronicznych marki SIEMENS.

Promens Międzyrzecz jest wiodącym producentem wyrobów z tworzyw sztucznych wytwarzanych
w procesie formowania rotacyjnego/rotomoulding. Firma jest częścią Berry Group Inc.
Firma zapewnia kompleksową obsługę, począwszy od produkcji części plastikowych, wyposażenia
ich w niezbędne akcesoria, aż po dostarczenie finalnego produktu. Promens Miedzyrzecz dostarcza
rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów w wielu segmentach przemysłu, jak:
produkcja maszyn budowlanych, maszyn rolniczych, części samochodowych, energii odnawialnej,
systemów kanalizacji czy sieci przesyłowych.
Firma specjalizuje się w produkcji zbiorników z polietylenu, w szczególności zbiorników
paliwa, wody, wyrównawczych, hydraulicznych, AdBlue oraz elementów kabin pojazdów,
dachów i zderzaków. Promens Międzyrzecz posiada certyfikaty jakości ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001 i IATF 16949. Zapraszamy do współpracy!

Roto4mat to firma, która metodą Rotomouldingu wytwarza produkty zarówno estetyczne, jak również
elementy techniczne.
Nasze doświadczenie i indywidualne podejście do tematu, pozwala nam realizować często
skomplikowane produkty, pomagając klientom od samego początku projektu, po uzyskanie
finalnego detalu.
Dla naszych klientów wykonujemy zarówno produkcję detali, jak również formy niezbędne do ich
realizacji. Zapraszamy do kontaktu z nami.
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Linie do recyklingu
Firma Dopak proponuje obszerny asortyment urządzeń i całych linii technologicznych marki Neue Herbold przeznaczonych do
odzysku tworzyw sztucznych. Są to solidne i sprawdzone rozwiązania, które podołają najcięższym warunkom!

N

iemiecka firma Neue Herbold od ponad 20 lat projektuje i konstruuje wysokowydajne maszyny oraz urządzenia do recyklingu tworzyw sztucznych, wyróżniające się na tle konkurencji niskim zapotrzebowaniem
na energię elektryczną oraz wodę. Zastosowanie wyłącznie najwyższej jakości materiałów i podzespołów, a także produkcja
wykonywana w 100% we własnej fabryce w Niemczech zapewniają długi okres eksploatacji i bezusterkową pracę linii. Młyny
nożowe są odporne na uderzenia i wstrząsy, a przy tym proste
w konserwacji. Dzięki zastosowanym opatentowanym rozwiązaniom wymiana noży może być wykonywana w bardzo prosty
sposób i nie wymaga dużo czasu w porównaniu z młynami firm
konkurencyjnych.

młyny mogą być wykonane również w wersji do mielenia na mokro, co umożliwia zastosowanie ich do odpadów zabrudzonych.
Dzięki bogatej ofercie wyposażenia każdy użytkownik otrzymuje
młyn dostosowany do indywidualnego zapotrzebowania i dzięki temu gwarantujący wysoką wydajność pracy i idealną jakość
przemiału. Wszystkie młyny cechują się wyjątkowymi zaletami,
takimi jak: duża wydajność napędu istotna przy chwilowych obciążeniach szczytowych, szybkie ustawianie noży przy pomocy
specjalnych narzędzi poza komorą mielenia, co istotnie skraca
czas przestoju młyna, swobodny dostęp do rotora oraz noży stałych w celu czyszczenia i konserwacji, precyzyjne zamocowanie
noży dla gwarancji jednorodnej frakcji przemiału bez pyłu, solidne zamocowanie noży typu sandwich, łożyska rotora poza komorą mielenia, aby uniknąć ich zapylenia, czy geometria cięcia
podwójnie skośnego, która pozwala na uzyskanie jednorodnej
frakcji przemiału.
Firma oferuje wysokiej klasy pulweryzatory, które doskonale
radzą sobie z proszkowaniem różnorodnych tworzyw sztucznych.
Najczęściej stosowane są one do pulweryzacji granulatów z PE,
PVC oraz PC. Materiał wsadowy powinien mieć postać granulek o średnicy max. 6-8 mm. Pulweryzatory Neue Herbold zapewniają bardzo wysokie wydajności przetwarzania. Mogą być
dostarczane z separatorem metalu, urządzeniami intensywnie
chłodzącymi do automatycznej kontroli temperatury i innym wyposażeniem dodatkowym.
Firma Neue Herbold dostarcza również kompletne linie technologiczne do recyklingu opakowań z PE, PP, folii, a także butelek PET o różnej konfiguracji i wydajności. Do odpadów szczególnie zanieczyszczonych zalecane są systemy mycia wstępnego

Młyn nożowy serii SM

Wśród specjalistycznych urządzeń do rozdrabniania wstępnego produkcji Neue Herbold znajdują się np.: kruszarki, gilotyny,
stanowiska do rozcinania bel z odpadowymi butelkami PET, czy
sprasowanymi odpadami foliowymi. W tym obszarze dostępne
są różnorakie wersje transporterów taśmowych i specjalne konstrukcje lejów zasypowych, umożliwiające przyjmowanie odpadów wielkogabarytowych. Zaawansowane technologicznie młyny
nożowe w zależności od przeznaczenia dostępne są z rotorami
w wersji otwartej lub zamkniętej oraz w różnych konfiguracjach
noży rotujących i noży stałych. Pozwalają one na sprawny przemiał kanistrów, skrzynek, płyt i profili z PCV, rur, wiązek kablowych, zlepów, arkuszy foliowych, rolek z folią itp. Standardowe
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wyposażone w detektory metalu. Sercem każdej linii myjącej jest
młyn wodny. Neue Herbold stosuje sprawdzone wysoko wydajne
młyny nożowe serii SM i LM z obudową wodoszczelną i wzniesioną platformą roboczą. Po wstępnym umyciu i rozdrobnieniu
w młynie dalsze operacje myjące i separacyjne prowadzi myjka
frykcyjna. Bardzo często składnikiem linii myjących są też wanny
flotacyjne, w których materiał jest dodatkowo myty i segregowany według gęstości. Wanny flotacyjne wykonane są wyłącznie ze
stali szlachetnej, co zapewnia długą żywotność i skraca czas
zabiegów konserwacyjnych do minimum. Umyte płatki są osuszane w suszarkach mechanicznych, a w przypadku odpadów
foliowych również w prasach ślimakowych lub suszarkach termicznych. Gotowy produkt jest następnie pakowany do big-ba-

gów lub przesyłany do konstruowanych przez firmę Neue Herbold
specjalnych silosów magazynujących. Klienci firmy Dopak mogą
liczyć na fachowe doradztwo w zakresie doboru komponentów
linii do recyklingu, sprawny montaż i uruchomienie linii, a także
profesjonalną obsługę posprzedażową z firmy Dopak. Zachęcamy do kontaktu.

Dopak Sp. z o.o.
Sokalska 2, 54-614 Wrocław
+48 71 358 40 00
dopak@dopak.pl
www.dopak.pl

Spółka Dopak otwiera nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe
Inwestycja spółki Dopak w postaci budowy nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego we Wrocławiu zbliża się ku końcowi. Decyzja o powstaniu centrum, rozwoju strategii działań firmy i dywersyfikacji została podjęta w wyniku dynamicznie
zachodzących zmian w branży PTS. Realizacja przedsięwzięcia wymagała ogromnego nakładu pracy, konsekwencji w dążeniu
do celów i systematycznego wypełniania założonych planów. Pomimo tego, że asortyment firmy Dopak, specjalizującej się
w dystrybucji i serwisie najwyższej jakości maszyn i urządzeń, kompletnych linii technologicznych oraz zaawansowanych, innowacyjnych technologii dla PTS, jest urozmaicony – co pozwala na spełnienie nawet najbardziej wymagającej „listy życzeń”
– to postanowiono o dalszym rozszerzaniu zakresu usług. Stąd decyzja o uzupełnieniu działalności firmy o dodatkowe działy
badawczo-rozwojowy oraz produkcji. Aktualną wiedzę z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych firma Dopak pozyskuje dzięki
umowie dotyczącej wspólnej kooperacji zawartej kilka lat temu z Uniwersytetem Technicznym w Chemnitz – najlepszej uczelni
w Niemczech w branży PTS. Poza tym spółka Dopak współpracuje również z wieloma politechnikami w Polsce i przedsiębiorstwami z branży PTS.

N

owoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe składa się
z części technicznej, w skład której wchodzi: hala CBR,
laboratorium i prototypownia, główna hala produkcyjna,
przestrzenie magazynowe, oraz z czterokondygnacyjnego nowoczesnego biurowca wraz z częścią szkoleniowo-konferencyjną.
Tak dużej i nowoczesnej bazy szkoleniowej nie posiada w Polsce
żadna uczelnia wyższa ani konkurencja. Obecnie spółka Dopak
dysponuje zaawansowanym i najbardziej nowoczesnym sprzętem dostępnym na rynku. Kompletne linie produkcyjne przystosowane do technologii high-tech, takich jak FiberForm, MuCell,
czy technologia do przetwarzania wysokotemperaturowego tworzywa polieteroeteroketonu PEEK dedykowane są do przeprowadzania prób, testów, produkcji pilotażowych dla kontrahentów,
a także jako stanowiska szkoleniowe udostępniane dla firm realizujących innowacyjne projekty w ramach programów start-up.
Na uwagę zasługuje prototypownia z nowoczesnymi drukarkami
3D do wytwarzania modeli oraz laboratorium ze specjalistycznymi urządzeniami pomiarowymi do przeprowadzania badań. Zakres usług obejmuje: doradztwo techniczne w zakresie inżynierii
oraz wsparcie przy projektowaniu detali, ich optymalizacji; dobór
parametrów technologicznych; pomiary rzeczywistego zużycia
energii w cyklu produkcyjnym oraz szkolenia w zakresie obsługi
maszyn, urządzeń i automatyzacji. W kompleksie znajduje się
druga hala produkcyjna, w której firma – w ramach centrum –
planuje wykonywać zlecenia produkcyjne dla swoich klientów
oraz sale konferencyjne do organizowania, szkoleń, eventów
okolicznościowych i tematycznych.
Należy wspomnieć o jeszcze jednej ważnej kwestii. Obecna,
niepewna sytuacja ekonomiczna wymusza na przedsiębiorstwach racjonalizację kosztów. Dla tych przedsiębiorstw, które
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2021

nie chcą rezygnować z inwestycji, a jednak muszą zredukować
swój budżet, firma Dopak proponuje używane maszyny i urządzenia po ich regeneracji, które coraz bardziej zyskują na popularności. Firma Dopak duży nacisk kładzie na dostarczanie
energooszczędnych i wpisujących się w myśl zasady Green Energy rozwiązań technologicznych „pod klucz”, pozwalających na
wytwarzanie opracowanych przez klienta wyrobów.

www.dopak.pl
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Analiza procedury uzyskania
pozwolenia na recykling
odpadów z tworzyw sztucznych
Agnieszka Targońska
Tworzywa sztuczne znajdują się w składzie niemal wszystkich przedmiotów codziennego użytku, a co za tym idzie – są najczęściej użytkowanym materiałem. Odpady z tworzyw sztucznych stanowią jedną z najliczniejszych grup odpadów, których recykling
pozostaje wciąż na zbyt niskim poziomie. Zgodnie z regulacjami prawa polskiego recykling odpadów należy do działalności
regulowanej, wymagającej zezwolenia. Celem tego artykułu jest analiza procedury otrzymania zezwolenia na recykling odpadów
z tworzyw sztucznych w kontekście zwiększenia wskaźnika recyklingu tych materiałów. Ponadto w opracowaniu tym autorka
spróbuje ocenić wpływ opisywanej tu procedury na ochronę zasady zrównoważonego rozwoju oraz zbadać, czy procedura ta
nie przyczynia się do marnotrawstwa odpadów z tworzyw sztucznych, które ewidentnie godziłoby w zasadę wyrażoną w art. 5
Konstytucji Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

T

worzywa sztuczne stanowią składnik niemal wszystkich
przedmiotów, jakich używa człowiek. Nadto Polska staje
się światowym potentatem w dziedzinie produkcji tworzyw
sztucznych. Cenna w przemyśle i transporcie wytrzymałość
tych materiałów stanowi jednocześnie śmiertelne zagrożenie dla
środowiska naturalnego. Parlament Europejski podał niepokojące
dane, zgodnie z którymi jedynie 30% odpadów z tworzyw sztucznych
w Europie poddawanych jest ponownej obróbce. Nieprzetworzona,
a zatem marnotrawiona reszta stanowi najczęściej odpad zanieczyszczający środowisko. Ponadto szacuje się, że aż 80% odpadów
morskich to tworzywa sztuczne i mikrodrobiny plastiku.
W celu zahamowania destrukcyjnego wpływu na środowisko Unia
Europejska zobowiązała państwa członkowskie do zwiększania
wskaźnika recyklingu odpadów, co wpisuje się również w realizację
założeń „Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, przyjętej przez przywódców państw ONZ w dniu 25 września 2015 roku.
Zgodnie z regulacjami polskiego prawa recykling odpadów należy do działalności regulowanej, wymagającej zezwolenia.
TWORZYWA SZTUCZNE I ODPADY NA GRUNCIE
WYBRANYCH AKTÓW PRAWA UE I PRAWA
MIĘDZYNARODOWEGO
Próżno szukać definicji tworzyw sztucznych w ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 roku czy ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 roku – Prawo ochrony środowiska. Z pomocą przychodzą
natomiast akty prawa unijnego w tym zakresie. Zgodnie z art. 3
pkt 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904
za tworzywo sztuczne uznać należy materiał, w którego składzie
znajduje się polimer w rozumieniu art. 3 pkt 5 Rozporządzenia
(WE) nr 1907/2006, któremu towarzyszyć mogą dodatki lub inne
substancje. Może on funkcjonować jako główny składnik strukturalny produktów końcowych, jednak aby zaklasyfikować dany
materiał jako tworzywo sztuczne, warunkiem jest jego chemiczna
modyfikacja (polimerów naturalnych, które nie zostały chemicznie
zmodyfikowane, nie można zaliczyć do tworzyw sztucznych).
Nieco bardziej szczegółową definicję tworzyw sztucznych prezentuje Dyrektywa Rady UE z dnia 18 października 1982 roku
ustanawiająca podstawowe zasady, niezbędne w badaniach
migracji składników materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych
przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi. Zgodnie

6

z jej art. 1 pkt 3 za tworzywa sztuczne uznać należy: „organiczne
związki wielkocząsteczkowe uzyskane w drodze polimeryzacji,
polikondensacji, poliaddycji lub w innym podobnym procesie
z cząsteczek o mniejszej masie cząsteczkowej lub w drodze
innego chemicznego przetworzenia naturalnych makrocząsteczek. Za tworzywa sztuczne uważa się również silikony i inne
podobne związki wielkocząsteczkowe. Do takich związków wielkocząsteczkowych mogą być dodane inne substancje lub inna
materia”. Jednakże spod powyższej definicji zostały wyłączone:
lakierowana lub nielakierowana folia z regenerowanej celulozy;
elastomery, kauczuk naturalny lub syntetyczny; papier i karton
niezależnie od tego, czy jest modyfikowany przez dodanie tworzyw sztucznych, czy nie; powłoki powierzchniowe otrzymane
z parafiny, mieszaniny wosków lub z tworzyw sztucznych.
Co do definicji „odpadu”, zarówno Ustawa o odpadach z dnia
14 grudnia 2012 roku, jak i Konwencja Bazylejska o kontroli
transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych są zgodne. Odpadem jest substancja lub przedmiot,
którego dany podmiot wyzbywa się lub zamierza się wyzbyć bądź
do wyzbycia którego jest zmuszony (z mocy przepisu prawa). Natomiast katalog odpadów określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów,
w którym odpady z tworzyw sztucznych noszą kody, m.in.: 02
01 04 – Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań);
07 02 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych;
12 – Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych; 12 01 – Odpady
z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni
metali i tworzyw sztucznych; 12 01 05 – Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych czy 17 02 04* – Odpady drewna, szkła
i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe). Kody oznaczone dodatkowo gwiazdką („*”) identyfikują odpady niebezpieczne.
PROCEDURA RECYKLINGU ODPADÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH NA PODSTAWIE USTAWY O ODPADACH
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 23 Ustawy o odpadach (dalej: UOdpad)
przez recykling należy rozumieć odzysk, w ramach którego odpady
są powtórnie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje
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magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg. Drugim organem właściwym jest starosta/prezydent miasta na prawach powiatu, który wydaje takie zezwolenie w pozostałych przypadkach
(art. 41 ust. 3 UOdpad). Z kolei organem właściwym do wydania
zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie
odpadów na terenach zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony środowiska (art. 41 ust. 4 UOdpad).
Podmiot wnioskujący o zezwolenie na recykling odpadów z tworzyw sztucznych otrzymuje je po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela
właściwego organu oraz przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu
budowlanego lub jego części albo miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub
zbieranie odpadów, odpowiednio w zakresie spełniania wymagań
określonych w przepisach ochrony środowiska oraz w ramach
spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz pod względem zgodności z warunkami
ochrony przeciwpożarowej (art. 41a ust. 1 i 1a UOdpad).
Po spełnieniu wymogów technicznych organ właściwy do wydania
zezwolenia na recykling odpadów wydaje to zezwolenie w terminie
określonym w art. 35 KPA, w którym określa: numer NIP, rodzaje
odpadów przewidywanych do zbierania, oznaczenie miejsca zbierania
odpadów; wskazuje miejsca i sposoby magazynowania oraz rodzaj
magazynowanych odpadów, maksymalną masę składowanych odpadów, opis metod zbierania odpadów, wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub
jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów oraz czas,
na jaki to zezwolenie obowiązuje (art. 43 ust. 1 UOdpad).
Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie
odpadów wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
Zezwolenie na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu
statków wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 2, może być przedłużone na czas
oznaczony, nie dłuższy niż kolejne 5 lat (art. 44 UOdpad).
DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE RECYKLINGU
ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
W celu dopełnienia analizy zagadnienia recyklingu odpadów
z tworzyw sztucznych warto omówić jeszcze jeden element, mianowicie dane statystyczne dotyczące wskaźnika recyklingu tychże
materiałów. Pozwoli to ukazać zagadnienie recyklingu odpadów
z tworzyw sztucznych z praktycznej perspektywy.
Niestety brakuje danych statystycznych dotyczących recyklingu
odpadów z tworzyw sztucznych w ujęciu ogólnym w skali kraju (tzn.
wskaźnika recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych zbieranych
zarówno selektywnie, jak i odpadów zmieszanych), stąd podstawą niniejszego podrozdziału uczyniono wybrane wojewódzkie
plany gospodarki odpadami i sprawozdania z ich realizacji oraz
raport końcowy: „Opracowanie wskaźników w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi na poziomie gmin (NTS 5) i Regionów
Gospodarki Odpadami Komunalnymi” (dalej raport). Po analizie
ww. dokumentów można stwierdzić, że Polska stara się sprostać
unijnym wymogom. Optymizmem napawa fakt, że recykling stanowi jeden z głównych sposobów zagospodarowania tworzyw sztucznych (88,8%) zebranych selektywnie, natomiast unieszkodliwieniu
termicznemu poddawanych jest ok. 10% selektywnie zebranych
odpadów z tworzyw sztucznych.
Przykładowo w województwie podlaskim w 2014 roku osiągnięto
wymagany minimalny poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw
sztucznych i szkła, który wynosił 14% (osiągnięto wówczas poziom
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wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Tak rozumiany recykling obejmuje ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), jednak nie bierze pod uwagę odzysku
energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być
wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.
Recykling znajduje się dopiero na trzecim miejscu w hierarchii
sposobów postępowania z odpadami, po oczywistym etapie zapobiegania powstawaniu odpadów i przygotowania do ponownego
ich użycia (art. 17 UOdpad). Taka kolejność działania jest wierną
kopią przepisów unijnych dotyczących tej materii. Istnieją odstępstwa od wskazanej tu hierarchii, jednak uzasadnione być muszą
w szczególności względami technicznymi oraz bezpieczeństwem
i ochroną środowiska. Posiadacz odpadów w myśl art. 18 UOdpad ma obowiązek przede wszystkim zapobiegać powstawaniu
odpadów, ograniczać ich ilość i negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko. Załącznik nr 5 do ustawy
zawiera katalog przykładów środków służących unieszkodliwianiu
odpadów.
Te odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec lub przekazać do ponownego użycia, winny zostać w kolejnym etapie poddane recyklingowi. Recykling, który przewiduje art. 18 ust. 4 UOdpad, polega na: „obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu, lub
obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan”.
Logiczne jest, że tego typu procesy nie zachodzą w warunkach
domowych, a wymagają raczej odpowiedniego, specjalistycznego
wyposażenia i przestrzeni. Stąd tylko określone, uprawnione podmioty mogą zajmować się recyklingiem tworzyw sztucznych.
Wobec wymienionego obostrzenia ustawodawca w art. 27
UOdpad pozwolił na przekazanie odpadów w celu ich zagospodarowania odpowiednim podmiotom. Jednak aby podmiot mógł te
odpady odebrać, zgodnie z art. 41 ust. 1 UOdpad zobowiązany
jest mieć zezwolenie. W przeciwnym wypadku podmiot przekazujący odpady z tworzyw sztucznych podmiotowi zajmującemu się
ich recyklingiem bez wymaganego zezwolenia naraża się, zgodnie
z art. 175 UOdpad, na karę grzywny lub aresztu. Dodatkowo wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzyma w drodze decyzji
administracyjnej działalność podmiotu, który przyjął odpady bez
wymaganego zezwolenia (art. 32 ust. 1a UOdpad).
Wspomnianym, koniecznym do recyklingu odpadów z tworzyw
sztucznych zezwoleniem jest: zezwolenie na zbieranie odpadów/
zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub koncesja na podziemne
składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub
wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt
5 – chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. Z chwilą przekazania odpadów nowy ich posiadacz
ponosi odpowiedzialność za gospodarowanie nimi.
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów w formie decyzji administracyjnej wydaje organ właściwy odpowiednio ze względu na
miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów (art. 41 ust. 2 UOdpad). Pierwszym z nich jest marszałek województwa jako organ
właściwy dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko; dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych
odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych; dla instalacji komunalnych
oraz do wydawania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów

recykling i regranulaty
18,5%) oraz był wyższy w porównaniu z tymi z lat wcześniejszych
(gdzie w 2012 i 2013 roku osiągnięto kolejno: 8,0% i 10,2%).
W województwie małopolskim ten wskaźnik wynosił w tym samym
roku 34,2%, w województwie dolnośląskim zaś 12 gmin nie osiągnęło nawet minimalnego (wymaganego) progu 14% recyklingu.
Nadto analiza danych dotyczących osiągnięcia koniecznego minimalnego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych
i szkła wykazała, że w latach 2012–2014 jego średnia procentowa wartość w województwie podlaskim systematycznie rosła i
wynosiła odpowiednio: 9,6%, 14,3% i 21,1%.
Raport zaś pokazuje nierównomierny postęp w recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych w latach 2014–2016 w skali kraju, tylko siedem na szesnaście województw odnotowało bowiem
wzrost wskaźnika recyklingu odpadów oraz odpadów z tworzyw
sztucznych. Trzy województwa: zachodniopomorskie, opolskie
i lubuskie, pomimo spadku wskaźnika recyklingu, mogły wykazać
się tak wysokim jego poziomem.
Warto zauważyć, że w 2019 roku poziom recyklingu zbliża się
do wymaganych 50%. To jednak wciąż niewystarczająco, bowiem
do 2020 roku Polska powinna osiągnąć wskazany wskaźnik, ponieważ zgodnie z wymogami państwa członkowskie UE do roku
2025 powinny osiągnąć pułap 50%, natomiast do roku 2035
– 55% recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.
WNIOSKI
Po analizie procedury uzyskania zezwolenia na recykling odpadów wydaje się, że jest to narzędzie, które sprzyja ciągłemu zwiększaniu wskaźnika recyklingu materiałów, a tym samym realizacji
zasady zrównoważonego rozwoju. Niepokoi jednak fakt braku odpowiedniej kontroli wykonywania zezwolenia ze strony organów
administracji. Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę
Kontroli wskazuje w głównej mierze na wadliwe działania kontrolne gmin, nie zaś na mankamenty związane z samą procedurą
uzyskania zezwolenia. NIK wskazała przede wszystkim na nierzetelność sprawozdań z gospodarowania odpadami komunalnymi
przez gminy czy niedopełnienie obowiązków lub przewlekłość
w ustalaniu mieszkańcom gminy wysokości opłaty za tzw. wywóz
śmieci, co w konsekwencji doprowadziło do braku zbilansowania
kosztów gospodarowania odpadami z przychodami z opłat za to
gospodarowanie. Kontrola NIK wykazała również bierność gmin
w sprawie zapobiegania tworzenia tzw. dzikich wysypisk.
Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego zasada
zrównoważonego rozwoju z art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. „wskazuje najdonioślejsze
wartości i najbardziej podstawowe cele, w których realizację winny się włączyć wszelkie organy władzy publicznej, wykorzystując
wszystkie ich kompetencje”. Kontrola NIK-u w jednostkach samorządu terytorialnego wykazała, że nie w pełni wykonują one
powierzone im obowiązki, co w konsekwencji tworzy zagrożenie
dla prawidłowej realizacji zrównoważonego rozwoju. W związku
z tym można stwierdzić, że sama procedura uzyskania zezwolenia na recykling opadów nie powoduje sytuacji marnotrawienia zasobów. To działania konkretnych podmiotów w połączeniu
z opieszałością organów publicznych stwarzają największe zagrożenie dla środowiska, a tym samym zagrażają prawidłowej
realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Mając powyższe na
uwadze, jednoznacznie można stwierdzić, że póki nie zawiąże
się ścisła współpraca na linii podmioty zajmujące się recyklingiem odpadów – organy publiczne, póty zasada zrównoważonego
rozwoju w gospodarowaniu odpadami z tworzyw sztucznych będzie ledwie ideą, doskonałą jedynie w teorii.
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Metody recyklingu odpadów
polietylenu i polipropylenu
Daria Frączak

W artykule przedstawiono istniejące technologie recyklingu materiałowego i surowcowego odpadów poliolefinowych (polietylenu i polipropylenu). Są one obecnie na różnym etapie wdrażania (od instalacji pilotażowych aż po komercyjne fabryki). Każda
z nich prowadzi do innego rodzaju produktów, które zostały opisane wraz z ich wadami i zaletami. Jednak żadna z nich nie
rozwiązuje w pełni problemów recyklingu odpadów tworzyw sztucznych, dlatego dalsze badania i rozwój procesów utylizacji
powinny być prowadzone.

T

worzywa sztuczne są popularnymi i szeroko stosowanymi obecnie materiałami, o licznych zastosowaniach.
Światowa produkcja tworzyw stale rośnie i w 2014 roku
przekroczyła 300 mln t/r [1]. Chociaż praktycznie niebiodegradowalne tworzywa rozkładają się w środowisku naturalnym
wiele lat, czas życia produktów z nich wytworzonych jest względnie krótki, szczególnie w przypadku opakowań, co prowadzi do
wytworzenia ogromnej masy odpadów.
W 2014 r. w odpadach pokonsumenckich znajdowało się
25,8 mln t odpadów tworzyw sztucznych i ta ilość będzie z czasem rosła [1]. Szacuje się, że do 2025 r. światowa produkcja
odpadów osiągnie poziom 2,2 mld t/r, czyli ponad 6 mln t/d
[2]. W zależności od regionu świata zawartość tworzyw w strumieniu odpadów waha się od 8 do 12%, ale ten udział będzie
wzrastał [1]. Z powodu długiego czasu rozkładu takiego odpadu,
stanowi on poważny problem w przypadku jego składowania na
wysypiskach.
Poszukuje się zatem różnych form zmniejszenia ilości tych
uciążliwych odpadów. Na pierwszym miejscu stawia się ograniczenie produkcji i stosowania niebiodegradowalnych polimerów
poprzez zastąpienie ich materiałami, które szybko się rozkładają. Jeśli nie jest to możliwe, proponuje się ponowne wykorzystanie wyrobów z tworzyw sztucznych. Jako następny w kolejności
stosowany jest recykling, a na końcu składowanie. W obrębie
recyklingu można wyróżnić: recykling materiałowy, recykling surowcowy (chemiczny) i odzysk energii, jednak np. w normie ame-

Rys. 1. Hierarchia sposobów zagospodarowania odpadów
tworzyw sztucznych
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rykańskiej ASTM7209 [3] ten ostatni nie jest uznawany za recykling. Hierarchię sposobów zagospodarowania odpadów tworzyw
sztucznych przedstawiono na rys. 1.
W Europie najczęściej stosowane są poliolefiny: polietylen
(PE) i polipropylen (PP). Zapotrzebowanie na nie stanowi ok.
48% całkowitego zapotrzebowania na tworzywa sztuczne [1]. Te
termoplastyczne polimery składają się wyłącznie z węgla i wodoru, przez co mogą być utylizowane różnymi metodami.
RECYKLING MATERIAŁOWY
Recykling materiałowy polega na poddaniu odpadu procesom,
mającym na celu wytworzenie nowego produktu, jednak bez
ingerencji w strukturę polimeru. Często nazywany jest recyklingiem plastic-to-plastic bądź pierwszo- (dla odpadów poprodukcyjnych) lub drugorzędowym (dla odpadów pokonsumenckich).
W zależności od stopnia zabrudzenia odpadów może obejmować
różne operacje w różnych konfiguracjach. I tak stosuje się segregację, polegającą na oddzieleniu strumienia odpadu tworzyw
sztucznych (lub wybranych typów tworzyw) z całego strumienia
odpadów, rozdrobnienie (cięcie, mielenie), mycie (usuwanie zanieczyszczeń organicznych, kurzu i piasku) oraz wstępne przetworzenie (regranulacja lub aglomeracja). W reszcie wytwarza się
nowe produkty przez wytłaczanie lub wtrysk.
Technologia plastic-to-plastic jest dobrze poznana i szeroko stosowana. W 2014 r. w Europie prawie 30% wszystkich odpadów
tworzyw sztucznych zostało poddanych recyklingowi. Można zaobserwować tendencję wzrostową w udziale recyklingu na tle innych
metod utylizacji (wzrost o 64% w ciągu 8 lat do końca 2014 r.),
szczególnie w Europie, gdzie jest to uwarunkowane wymogami nałożonymi na państwa członkowskie Unii Europejskiej [1].
Surowiec do tego typu procesu może pochodzić ze strumienia odpadów komunalnych, ze zbiórki selektywnej (włączając
w to popularne akcje zbierania nakrętek z butelek), ale również
może być nim odpad poprodukcyjny lub względnie czysty odpad
pokonsumencki (wówczas mycie nie jest konieczne). Sortowanie
odpadów komunalnych odbywa się w sortowniach zlokalizowanych zwykle w pobliżu składowiska odpadów i jest powiązane
z oddzieleniem biomasy, szkła, papieru i metali. W związku
z tym realizowane jest na stosunkowo dużą skalę (od kilku do
kilkudziesięciu tysięcy ton rocznie). Kolejne etapy, jak mycie,
suszenie i opcjonalnie regranulacja są prowadzone w licznych
(zazwyczaj prywatnych) zakładach o mniejszych wydajnościach
(do kilku tysięcy ton na rok).
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RECYKLING SUROWCOWY
Recykling surowcowy (zwany również chemicznym) polega na
poddaniu polimeru reakcji chemicznej w celu otrzymania pro-

Rys. 2. Dochód na rynku wosków polietylenowych
w Stanach Zjednoczonych w zależności od rodzaju
produktu (ciemnoniebieski – polimeryzowany, wysokiej
gęstości; czerwony – polimeryzowany, niskiej gęstości;
zielony – utleniony; fioletowy – modyfikowany kwasem;
jasnoniebieski – z krakingu, niskiej gęstości;
pomarańczowy – inne) [12]
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duktu, który może być surowcem do dalszych reakcji chemicznych lub być produktem końcowym, innym pod względem składu
chemicznego od pierwotnego polimeru (substancje o mniejszej
masie cząsteczkowej). Jedną z najbardziej popularnych reakcji,
którym poddawane są poliolefiny, jest rozkład w podwyższonej
temperaturze. W zależności od otrzymywanego produktu, procesy recyklingu surowcowego poliolefin obejmują wytwarzanie
wosków poliolefinowych (oligomery), węglowodorów o mniejszej
masie cząsteczkowej (oleje) lub gazu syntezowego (syngaz).
Węglowodory
Podwyższona temperatura powoduje degradację poliolefin.
W zależności od parametrów procesu, jak temperatura, czas
przebywania, ciśnienie, obecność i rodzaj katalizatorów – można
otrzymać różne produkty. Termiczny (piroliza) lub termokatalityczny kraking polimerów nie jest procesem nowym; już patenty
z lat 70. XX w. opisują kraking odpadów tworzyw sztucznych [5].
Z czasem konstrukcje reaktorów, rodzaj stosowanych katalizatorów i kompleksowość linii technologicznych się zmieniały, wpływając na rodzaj produktu końcowego. Obecnie proces prowadzi
się w celu (I) uzyskania wosków poliolefinowych, (II) szerokiej
frakcji węglowodorowej (która musi być dalej przetworzona np.
przez rafinerie), (III) paliw oraz (IV) produktów innych niż paliwa
(rozpuszczalniki, oleje, woski, smary). Przykładowy schemat blokowy technologii krakingu przedstawiono na rys. 3.
Woski poliolefinowe
Woski poliolefinowe są oligomerami etylenu lub propylenu.
Najbardziej popularne są woski polietylenowe. Mogą mieć masę
cząsteczkową w zakresie 1500–30000, w zależności od producenta. Są stosowane m.in. w produkcji PVC, jako środki dyspergujące, modyfikatory powierzchni lub dodatki do innych wosków,
na przykład w produkcji świec.
Woski polietylenowe i polipropylenowe mogą być wytwarzane
w procesie katalitycznej polimeryzacji odpowiednio etylenu lub
propylenu [6, 7]. Powstają również jako produkty uboczne przy
produkcji poliolefin. Można je równie otrzymać przez termiczny rozkład poliolefin. W temp. 350–400oC, bez dostępu tlenu,
następuje rozpad wiązań w łańcuchu polimeru z wytworzeniem
cząsteczek o mniejszej masie. Wiele firm produkuje woski w ten
sposób. To np. Mitsui Chemicals America, Merlob, Hana Corp.
i EPChem. W tym przypadku jednak stosowane są czyste (pierwotne) polimery, (virgin plastic), a nie odpady tworzyw.
Tworzywa sztuczne składają się nie tylko z polimerów (polietylen, polipropylen), ale również z różnych dodatków, takich jak
wypełniacze, pigmenty i stabilizatory. W niektórych przypadkach

Rys. 3. Przykładowy schemat krakingu

t

Jedną z niewątpliwych zalet tej metody recyklingu jest przede
wszystkim ponowne użycie wytworzonych już polimerów. Ma to
pozytywny wpływ na środowisko poprzez zmniejszenie ilości odpadów, ale również zmniejszenie produkcji nowych. Co więcej,
jest to udowodniony sposób na biznes, który jest dodatkowo
wspierany przez prawodawstwo europejskie poprzez limity odzysku nałożone na członków Unii Europejskiej.
Jeśli chodzi o prowadzenie firmy zajmującej się recyklingiem,
to w Polsce jest to trudniejsze niż w krajach Europy Zachodniej. Spowodowane to jest różnicą w wysokości tzw. opłaty recyklingowej, którą wnoszą podmioty wprowadzające opakowania
z tworzyw sztucznych (produkty w opakowaniach) na rynek
i która powinna być przeznaczona na wsparcie systemowe recyklingu. W Polsce jest ona dużo niższa (prawie dziesięciokrotnie
w porównaniu z niektórymi krajami europejskimi). Ponadto dla
recyklerów nie ma żadnego dodatkowego wsparcia od państwa.
W związku z tym zyskowność firmy zajmującej się recyklingiem
opiera się wyłącznie na mechanizmach rynkowych [4].
Wartość surowca zależy od jego czystości. Najbardziej pożądany i najdroższy jest odpad poprodukcyjny. W 2014 r. zebrano
w Polsce ok. 141 tys. t takiego odpadu [4]. Na drugim miejscu
znajdują się odpady opakowaniowe z selektywnej zbiórki, które są również względnie czystym materiałem. Niestety, ilości
takich surowców są ograniczone. Odpady tworzyw sztucznych
wyodrębnione z odpadów komunalnych są zanieczyszczone odpadami organicznymi, kurzem, metalami i szkłem oraz innymi
tworzywami sztucznymi i wilgocią. W związku z tym konieczne są dodatkowe operacje jednostkowe, co powoduje wzrost
kosztów produkcji, zwiększenie ilości odpadów i ścieków,
a także zmniejszenie wydajności. Szczególnie w przypadku
bardzo zanieczyszczonej folii koszty recyklingu są zbyt wysokie
i ostatecznie jest on nieopłacalny. Dodatkowo ważnym parametrem jest kolor otrzymanego przemiału tworzyw. Im bardziej jest
on zróżnicowany, tym mniejsza jest paleta kolorów, do której
można dobarwić końcowy produkt. Inną kwestią jest częściowa
degradacja polimeru podczas procesów przetwórczych, przez
co zmieniają się właściwości mechaniczne materiału. Utlenianie polimeru powoduje również zmianę koloru. W efekcie każdy
polimer termoplastyczny może być przetwarzany ograniczoną
liczbę razy.
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mogą one stanowić nawet 70% masy tworzywa. W związku z tym
ważne jest znalezienie metody usuwania tych dodatków. Prowadzono badania w tym zakresie, ale trudno jest znaleźć informację o jakichkolwiek zastosowaniach komercyjnych [8–11].
Ciekawą technologię proponują niektórzy chińscy producenci
(np. Zhangjiagang Huashun Machinery), którzy prowadzą rozkład termiczny polimeru w wytłaczarce połączonej z systemem
chłodzenia wosku, o wydajności 100-500 kg/h. Zgodnie z deklaracją producentów, możliwe jest zastosowanie jej do recyklingu odpadów tworzyw sztucznych [12]. Jednak nie podają
oni ani schematu technologicznego, ani próbek produktów,
które umożliwiałyby ocenę jakości i czystości otrzymanego wosku. Brakuje również informacji co do jakości surowca, który
może być stosowany.
Zaletą rozkładu poliolefin do wosków jest niewątpliwie wartość produktu końcowego. Na rys. 2. przedstawiono historyczne i szacowane dane na temat rynku wosków w Stanach Zjednoczonych. Można tam zaobserwować stały wzrost popytu.
Podstawową wadą tej technologii jest brak udokumentowanej technologii do recyklingu odpadów tworzyw sztucznych.
Proces konwersji czystych polimerów do wosków jest dobrze
poznany, w przypadku odpadów konieczne są jednak dalsze
badania.
Szeroka frakcja węglowodorowa
Termiczny lub termokatalityczny kraking tworzyw poliolefinowych (opcjonalnie z dodatkiem polistyrenu) w celu uzyskania
mieszaniny węglowodorów jest zasadniczo podstawą każdej
z opisanych niżej technologii. W podwyższonej temperaturze,
bez dostępu tlenu zachodzi depolimeryzacja, podczas której
długie łańcuchy polimeru są rozrywane losowo (reakcja rodnikowa) [13]. Węglowodory te są później chłodzone i wykroplone.
Reakcja może być katalizowana kwasami Lewisa, ale z powodu
specyficznych warunków jej zachodzenia i obecnych w tworzywach zanieczyszczeń, katalizatory te szybko ulegają dezaktywacji [14-18]. Pomimo to w wielu technologiach krakingu tworzyw
poliolefinowych katalizatory nadal są stosowane.
Otrzymana mieszanina węglowodorów ma szeroki zakres
wrzenia. Powstają węglowodory gazowe (C1-C4), ciekłe i stałe
w temperaturze otoczenia (od C5 do C30 i więcej) w różnych proporcjach. Są to alkany (parafiny), alkeny (olefiny) i węglowodory aromatyczne (areny). Tworzą struktury liniowe, rozgałęzione,
o różnym stopniu i długości rozgałęzień, cykliczne i ich kombinacje. Skład mieszaniny zależy nie tylko od parametrów procesu,
ale również od rodzaju i proporcji użytych poliolefin. Przykładowo
w przypadku polipropylenu otrzymuje się głównie produkt ciekły, ale w przypadku polietylenu udział węglowodorów stałych
(woskowych) wzrasta. Jako produkt uboczny powstaje depozyt
węglowy (koks).
Z powodu obecności związków nienasyconych, a także
kompleksowości mieszaniny, produkt ten nie ma bezpośredniego zastosowania i musi być dalej przetworzony. Niektórzy
producenci sprzedają szeroką frakcję węglowodorową KTS-F („komponent tworzyw sztucznych – frakcje”), rafineriom,
gdzie jest ona dodawana do głównego strumienia. Dlatego
też nazywana jest czasem „syntetyczną ropą naftową”. Właściwości fizyczne i chemiczne tego produktu różnią się jednak
znacząco od ropy. Ponadto względnie wysoka zawartość olefin
(mogą być dziesiątki procent) sprawia, że produkt łatwo ulega
utlenianiu i polimeryzacji i nie może być przechowywany przez
dłuższy czas.
Podstawowym surowcem krakingu do węglowodorów są poliolefiny. Niektóre technologie mogą również przetwarzać kilkupro12

Rys. 4. Kontrakty terminowe na ropę naftową typu
Brent [20]

centowe zanieczyszczenie PVC czy PET. Ani dodatkowe mycie,
ani suszenie, ani bardzo dokładna separacja tworzyw (np. pod
względem koloru) nie są wymagane.
Kraking może być prowadzony periodycznie lub w sposób ciągły. Istnieją różne typy reaktorów do rozkładu tworzyw sztucznych: zbiornikowe, ze złożem fluidalnym, w formie obrotowego
pieca (rotary kiln) i inne. Często podaje się tworzywo w stanie
stopionym poprzez wytłaczarkę, pełniącą funkcję podajnika
ślimakowego. W procesach katalitycznych stosowane są zeolity, odpadowe katalizatory fluidalnego krakingu katalitycznego
(FCC), gliny i minerały. W niektórych przypadkach stosuje się
przedmuch gazem obojętnym (azotem) lub obniżone ciśnienie.
Oprócz właściwego produktu węglowodorowego powstaje również pozostałość, która składa się przede wszystkim z powstałego depozytu węglowego (koksu), ale również może zawierać
nierozłożony bądź częściowo rozłożony polimer, węglowodory
(poczynając od wosków), ale także wszystkie dodatki i wypełniacze, które wchodziły w skład tworzywa, będącego surowcem do
procesu.
Przykładowe firmy zajmujące się krakingiem tworzyw sztucznych do szerokiej frakcji węglowodorowej to Ekonaks i Agrob
Eko Sp. z o.o. (już nie istnieje) z Polski, ResPolyflow i Agylix
z USA.
Główną zaletą tych technologii jest ich prostota. Pomijając konstrukcję reaktora, sam proces składa się z kilku tylko
operacji jednostkowych. Zazwyczaj można stosować brudny
surowiec, bez konieczności mycia. Dodatek szerokiej frakcji
węglowodorowej, otrzymanej w wyniku procesu, do strumienia rafineryjnego nie zaburza procesu rafinacji ropy naftowej
i dzięki temu produkt krakingu tworzyw sztucznych może zostać
przerobiony np. do paliw.
Podstawową wadą procesu krakingu do szerokiej frakcji węglowodorowej jest brak uzasadnienia ekonomicznego. W przypadku
Polski, do 2007 r. istniało i rozwijało się wiele zakładów wykorzystujących ten proces do recyklingu tworzyw, ale ich opłacalność
oparta była o ulgi w akcyzie. Po zniesieniu ulgi, wszystkie (włącznie z wymienionym Agrob Eko) zbankrutowały. W przypadku gospodarki światowej, podstawą opłacalności procesu krakingu
do szerokiej frakcji węglowodorowej jest cena ropy naftowej.
W wyniku spadku cen ropy w ostatnich latach (rys. 4) wiele instalacji zostało zamkniętych lub zmieniło profil działalności. Przykładowo Agylix, która była jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm
w USA, zamknęła swój flagowy zakład w Tigard w lutym 2016 r.
Obecnie planuje prowadzić rozkład polistyrenu do monomeru
(styrenu).
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Rodzaj produktu

Cynar, % mas.

PK Clean, % mas.

Olej napędowy

70

66

Olej lekki

20

33*)

Nafta

10

-

Wosk

-

zawracany

*) łącznie z benzyną ciężką

Paliwa
Najbardziej popularnym kierunkiem krakingu poliolefin są paliwa. Z otrzymanej szeroko-wrzącej mieszaniny węglowodorów
można wydzielić frakcje benzyny, oleju napędowego lub/i lekkiego oleju opałowego. Pozostałe ciężkie węglowodory mogą być
zawrócone do reaktora krakingu lub poddane dodatkowo krakingowi katalitycznemu. Ilość ciężkich węglowodorów może być
również ograniczona poprzez dobór odpowiednich parametrów
procesu.
Rozwiązania technologiczne stosowane do rozkładu tworzyw
są bardzo podobne do tych, które stosowane są do otrzymania
szerokiej frakcji węglowodorowej, jednak są rozwinięte o dodatkowe elementy (np. destylację frakcyjną). Stosunek pomiędzy
różnymi produktami zależy od zastosowanej technologii (tab. 1).
Paliwa otrzymane z tworzyw sztucznych charakteryzują się niską
zawartością siarki (poniżej 0,1%). Składają się z węglowodorów,
dlatego łatwo się spalają i spełniają większość standardowych
wymogów stawianych paliwom, np. w normie PN-C-96024 [19].
Z drugiej strony z powodu wysokiej zawartości olefin nie spełniają
wymagań dotyczących odporności na utlenianie (tab. 2).
Zgodnie z zapewnieniami niektórych wynalazców, paliwa z krakingu tworzyw mogą być stosowane bezpośrednio jako paliwa
(np. Cynar, Klean Industries, Pyrocrat, Alphakat, GB Pyrolysism
Recycle Energy, Global Finest Technologies, Golden Renewable
Energy, Envoland, Petrel i obecnie zamknięta polska T-Technology) zmieszane z olejem napędowym (Vadxx) lub od razu spalone
w generatorach elektrycznych (Splainex Ecosystems, Ezo, Vivasto, Dagas).
Paliwa to produkt rynkowy o ogromnym popycie. W latach
2000–2012 światowe zużycie benzyny wzrosło z 3,14 mln m3
dziennie do 3,56 mln m3, podczas gdy zużycie oleju napędowego i oleju opałowego: z 3,22 mln m3 do 4,17 mln m3 i nadal
wzrasta [23]. W związku z tym paliwa z tworzyw sztucznych będą
stanowić niewielką część całego rynku. Frakcje otrzymane w ten
sposób wykazują się wysoką czystością i spełniają większość
wymogów stawianych paliwom. Dlatego też mogą stanowić ekologiczną alternatywę dla paliw pochodzących z ropy naftowej.
Wadą procesu jest wysoka zawartość olefin w produkcie, które obniżają odporność na utlenianie i uniemożliwiają przechowywanie ich przez dłuższy czas bez dodatkowej obróbki. Jest
to również przyczyna problemów podczas destylacji, ponieważ
w układach pracujących w podwyższonych temperaturach, zachodzi wtórna polimeryzacja olefin z wytworzeniem depozytów.
Depozyty te powodują zmniejszenie współczynników przenikania
ciepła w wymiennikach ciepła oraz zwiększenie oporów przepływu przez wypełnienie kolumny destylacyjnej [24–26]. Ponadto
czystość surowca oraz obecność innych polimerów (szczególnie
PVC i PET) ma wpływ na zawartość zanieczyszczeń heteroatomowych w produkcie. Jest to przeciwwskazanie do bezpośredniego
spalenia, gdyż mogą powstawać toksyczne produkty uboczne,
jak tlenki azotu, dioksyny i fosgen. Ze wzrostem ilości zanieTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2021

Tabela 2. Właściwości produktu Petrel Oil [22]
Właściwość

Jednostka

Petrel Oil

Wymóg
z normy
PN-C-96024

Gęstość w temp. 15oC

kg/m3

810

<860

Wartość opałowa

MJ/kg

44,9

>42,6

C

58

>56

Lepkość kinematyczna
w temp. 20oC

mm2/s

5,5

<6,00

Do 250oC destyluje:

%

62

<65

%

91

>85

C

-15

<-20

Pozostałość
po koksowaniu

% mas.

0,1

<0,3

Zawartość siarki

% mas.

0,005

<0,10

Zawartość
zanieczyszczeń stałych

mg/kg

9

<4

Pozostałość
po spopieleniu

% mas.

0,005

<0,01

Odporność na utlenianie

g/m3

25

<25

Temperatura zapłonu

o

Do 350 C destyluje:
Temperatura płynięcia

o

o

czyszczeń wzrasta również ryzyko korozji układu. Dlatego produkt krakingu tworzyw sztucznych powinien być poddany hydrorafinacji w celu usunięcia heteroatomów i nasycenia olefin [27].
Niektórzy autorzy prac nad otrzymywaniem paliw z tworzyw
sztucznych wskazują, że nawet hydrorafinowane frakcje, otrzymane z krakingu poliolefin, nie mogą być wprost stosowane jako
paliwa i muszą być mieszane z produktami ropopochodnymi
[28–31]. Niska liczba oktanowa benzyny oraz niewystarczająco
dobre właściwości niskotemperaturowe oleju napędowego i oleju opałowego z krakingu ograniczają zakres, w jakim produkty
te mogą być mieszane z produktami rynkowymi. Benzyna, olej
napędowy i opałowy z rozkładu poliolefin mogą być mieszane
z paliwami z ropy naftowej w udziale maksymalnym odpowiednio
1%, 10% i 20% [31].
Produkty węglowodorowe inne niż paliwa
Interesującą alternatywą do otrzymywania paliw w wyniku recyklingu materiałowego odpadów tworzyw sztucznych jest otrzymywanie innych produktów węglowodorowych. Otrzymywana
w wyniku krakingu szeroka frakcja węglowodorowa może być głęboko przetworzona. Kontrola procesu poprzez zmiany procesowe i technologiczne rozwiązania, prowadzące do otrzymywania
lżejszych lub cięższych produktów, otwierają szeroki wachlarz
możliwości.
Firma MK Aromatics oferuje rozpuszczalniki alifatyczne i aromatyczne otrzymane z „syntetycznej ropy naftowej” z pirolizy poliolefin. W portfolio firmy znajdują się również woski i paliwa.
Co ciekawe, otrzymany w procesie koks został z powodzeniem
sprzedany do Indii jako wypełnienie do elektrod. Jednak rozkład
tworzyw sztucznych i ich późniejsze przetworzenie nie są połączone w jeden system. Firma posiada rafinerię w Tamil Nadu
w Indiach i tam przetwarzana jest mieszanina węglowodorów,
otrzymana z instalacji krakingu tworzyw sztucznych o wydajności 10 t/d. Brak informacji, czy produkty krakingu są mieszane
w produktami z ropy, czy obrabiane osobno [21].
Ciekawa grupa produktów jest oferowana przez firmę
GreenMantra Technologies z Kanady. W tej technologii tworzy13
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Tabela 1. Porównanie proporcji produktów dwóch różnych
technologii [21]
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wa poddawane są krakingowi w temperaturze 300-600oC pod
zwiększonym ciśnieniem (4,5–25 bar). Odpowiedni dobór tych
parametrów umożliwia otrzymanie różnorodnych produktów.
W portfolio produktów firmy GreenMantra Technologies można
znaleźć woski do różnych zastosowań, takich jak przemysł gumy
i opon, produkcja tworzyw sztucznych (PVC), przemysł papierniczy
i farbiarski, a także produkcja bituminów. Technologia ogranicza
się do polietylenu (HDPE i LDPE), a otrzymane woski właściwościami fizycznymi i chemicznymi przypominają woski mikrokrystaliczne otrzymywane w syntezie Fischera i Tropscha [32].
Innym przykładem jest technologia firmy Clariter. Produkt
otrzymany w krakingu tworzyw poddawany jest hydrorafinacji,
a następnie rozdzielany na frakcje. W efekcie tego kompleksowego procesu otrzymuje się trzy grupy produktów: rozpuszczalniki alifatyczne, oleje i woski. Produkty te wyróżnia bardzo wysoka
czystość i niskie zawartości związków olefinowych i aromatycznych. Mogą być stosowane w przemyśle farbiarskim, papierniczym, ale również kosmetycznym [33].
Niewątpliwą zaletą tych technologii jest szeroka gama zastosowań otrzymywanych produktów i ich wysoka wartość rynkowa.
Rynek głęboko rafinowanych produktów nie jest tak silnie związany z cenami ropy naftowej, jak to ma miejsce w przypadku
paliw. Dodatkową zaletą jest duży wybór zastosowań otrzymywanych produktów, w zależności od stosowanego dodatkowego
przetworzenia czy zakresu wrzenia frakcji. Produkty otrzymane
z krakingu tworzyw sztucznych mają właściwości podobne do
obecnych na rynku produktów, otrzymanych z ropy naftowej lub
w procesie Fischera i Tropscha, dzięki czemu bariera wejścia
na rynek, ze względu na ten parametr, nie jest dla nich wysoka.
Dodatkowym atutem jest ich „ekologiczne” pochodzenie, które
wpisuje się w modny obecnie trend polityki proekologicznej.
Największym znakiem zapytania jest opłacalność produkcji.
Każda następna operacja jednostkowa to dodatkowy koszt produkcji. Te procesy wymagają też surowców oczyszczonych (umytych i wysuszonych), a także oddzielonych od innych tworzyw,
jak PET czy PVC. GreenMantra Technologies zakończyła budowę
instalacji komercyjnej w 2016 roku, co pozwala wnioskować,
że technologia ma uzasadnienie ekonomiczne. Firma Clariter
uruchomiła w 2018 roku zakład demonstracyjny w East London
w Republice Południowej Afryki. Plany wybudowania zakładów
Claritera w skali docelowej w Polsce, Izraelu oraz Holandii są
zaś obecnie w realizacji.
Produkty otrzymane z poliolefin nie są identyczne z produktami z ropy naftowej z gazu syntezowego, co może stanowić
problem przy niektórych zastosowaniach w opracowanych już
technologiach. Ze względu na względnie małą skalę produkcji
instalacji recyklingowych w porównaniu z rafineriami, taka niewielka produkcja może mieć problem z wejściem na rynek, jeśli
wymagałoby to znacznych przezbrojeń i zmian w opracowanych
już liniach technologicznych potencjalnego odbiorcy. Z drugiej
strony te wyjątkowe właściwości mogą otwierać nowe perspektywy i umożliwić powstawanie alternatywnych produktów.
Zgazowanie
Dość obiecującym procesem, jeśli chodzi o recykling tworzyw
sztucznych, jest ich zgazowanie. Dzięki wysokiej temperaturze
(480-1650°C) i dostępowi tlenu (z powietrza lub wody) każdy
materiał organiczny może zostać przetworzony w gaz syntezowy (syngaz), czyli mieszaninę tlenku węgla i wodoru. Otrzymana
mieszanina gazowa może zostać wykorzystana w syntezie różnych produktów, takich jak paliwa, nawozy czy inne chemikalia,
ale także w produkcji elektryczności. Stosowany komercyjnie od
ponad 60 lat proces gazyfikacji, może wykorzystywać biomasę,
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węgiel, ropę naftową i inne organiczne produkty. Obecnie na
świecie pracuje ponad 272 instalacji zgazowania, a kolejne 74
są budowane. Obecnie najpopularniejszym surowcem jest węgiel [34]. Polimery, jako materiały w swojej strukturze bogate
w węgiel i wodór, to potencjalnie bardzo dobre surowce do zgazowania. Dzięki temu, że w zasadzie każdy materiał organiczny
może być zgazowany, nie trzeba oddzielać tworzyw sztucznych
od strumienia odpadów komunalnych. Przykładem firmy, która
zajmuje się zgazowaniem odpadów jest kanadyjski Enerkem.
Otrzymany syngaz jest następnie poddawany reakcji w celu uzyskania metanolu i etanolu.
Zgazowanie jest procesem znanym i szeroko stosowanym.
Szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o produkt końcowy,
a także możliwość poligeneracji (wytwarzanie produktów chemicznych oraz elektryczności w jednej instalacji), ale przede
wszystkim możliwość utylizacji wszelkiego rodzaju odpadów organicznych, bez separacji i mycia, to niewątpliwie największe
zalety tego procesu. O ile instalacje zgazowujące węgiel lub koks
naftowy są instalacjami ogromnymi (np. w Chinach istnieją instalacje przerabiające 2–4 mln t węgla rocznie), o tyle instalacje
przetwarzające odpady mogą być znacznie mniejsze, dopasowane do potrzeb (np. instalacja przerabiająca 120 tys. t odpadów
na rok, znajdująca w Wielkiej Brytanii).
Zgazowanie nie jest tanim procesem, gdyż wymaga dużej ilości energii, a wytworzony gaz wymaga głębokiego oczyszczenia.
Dlatego np. synteza Fischera i Tropscha stosowana jest tylko
tam, gdzie ze względu na małą dostępność ropy naftowej jest
to rzeczywiście opłacalne przy wykorzystaniu innego, tańszego
źródła węgla (np. w Południowej Afryce).
W przypadku zgazowania odpadów, surowiec jest wprawdzie
tani i szerokodostępny, ale jednak wymaga dodatkowej obróbki
(rozdrobnienie), a ponadto koszty budowy i operacji instalacji są
wysokie. W tym przypadku poszukuje się oszczędności nie tylko
w zakresie ulepszania procesu, ale również poprzez dobór odpowiedniej skali zakładu, która dla względnie małych instalacji
przerobu odpadów, może się ostatecznie nie opłacać, a tańszym
rozwiązaniem może się okazać spalarnia.
Jeśli otrzymany gaz syntezowy ma zostać wykorzystany do
produkcji związków chemicznych, a nie spalony w celu produkcji elektryczności, istotny staje się odpowiedni stosunek tlenku
węgla do wodoru. W niektórych przypadkach ważna jest również
odpowiednia ilość ditlenku węgla. Przykładowo w syntezie metanolu proporcje gazów powinny wynosić H2 : (CO + 1,5 CO2)
= 1 : (2,0–2,2), a w syntezie Fischera i Tropscha H2: CO = 1
: (1,5–3,0) [35]. W przypadku surowca o zmiennym składzie,
a takim jest strumień odpadów komunalnych, może to mieć zasadnicze znaczenie, gdyż może wymagać dodatku lub usunięcia
niektórych gazów, a przez to komplikować cały proces.
Rozpatrując proces zgazowania, a następnie wytworzenia
energii elektrycznej, czyli de facto spalenie wytworzonego gazu
syntezowego, można mówić o odzysku energii, który zgodnie
z amerykańską normą nie jest już recyklingiem.
PODSUMOWANIE
Tworzywa sztuczne wydają się być obecnie nieodzownym elementem naszego życia i z pewnością będą nim przez kolejne
lata. Istniejące metody utylizacji powstałych odpadów, takie jak
spalanie czy składowanie, powinny być ostatecznością, gdyż
uniemożliwiają wykorzystanie potencjału zawartego w polimerach. Przedstawione powyżej metody recyklingu są słusznym kierunkiem zagospodarowania odpadów. Pomimo różnego stopnia
wdrożenia (od instalacji pilotowych aż po pełną komercjalizację)
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wymagają one dalszych badań i ciągłego rozwoju, w celu zwiększenia efektywności, ekonomiki oraz zmniejszenia ilości powstałych produktów ubocznych, gdyż każda z tych metod posiada szereg wad i zalet. Wskazane jest również poszukiwanie zupełnie
nowych sposobów recyklingu, które nie posiadałyby ograniczeń
takich, jak istniejące obecnie procesy.
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Urządzenia do recyklingu
w ofercie ELBi-Wrocław
WANNER Technik GmbH produkuje znane i niezawodne młyny
wraz z kompletnym wyposażeniem.
Wieloletnie doświadczenie w ich produkcji gwarantuje najwyższą jakość pracy oraz łatwą i szybką obsługę. Młynki produkowane w kilku seriach różniących się wielkością i wydajnością
doskonale wpisują się w potrzeby przetwórców tworzyw sztucznych. Najmniejsze młynki z serii BABY mają komorę tnącą o wymiarach jedynie 80 x 100 mm i moc 0,75 kW. Na drugim biegunie znajduje się seria ENERGY z młynami o mocach do 30 kW
i komorach mielących o wymiarach 450 x 800 mm.
Pozostałe serie: COMPACT, DYNAMIC oraz X-tra zapewniają
idealne dopasowanie dla pośrednich wielkości młynów.
Małe i średnie młynki pracujące bezpośrednio przy wtryskarkach dostępne są również w wyposażeniu GREEN LINE, gdzie
pracą młynka steruje regulowany układ czasowy lub sygnał wystawiany przez maszynę. Młynki nie pracują cały czas, a jedynie
wtedy, gdy jest to potrzebne. Układ ten pozwala na oszczędność
nawet do 50% energii elektrycznej w zależności od parametrów
aplikacji.
Wszystkie młyny mogą być wyposażone w automatyczne systemy odbioru przemiału.
Dodatkowo dla bardziej wymagających aplikacji można stosować zintegrowane lub zewnętrzne jednostki odpylające z regulacją separowanej frakcji. Odpylony przemiał jest łatwiejszy
w przetwarzaniu i podnosi wydajność oraz jakość produkcji.
Procesy przetwórcze, które nie pozwalają na stosowanie przemiału, również nie wykluczają powtórnego wykorzystania surowca dzięki zastosowaniu kompletnej i kompaktowej linii regranulacji. Uzyskany w procesie wytłaczania regranulat jest zbliżony
parametrami do tworzyw oryginalnych i może stanowić dla nich
atrakcyjną i opłacalną alternatywę.

REINBOLD Entsorgungstechnik GmbH od niemal 30 lat produkuje rozwiązania z zakresu recyklingu.
Specjalnością są urządzenia rozdrabniające. W ofercie szeroka gama urządzeń składająca się z jedno- lub czterowałowych
rozdrabniarek oraz rozdrabniarek poziomych.
Już najmniejsze z urządzeń AZR 600 zapewnia dużą wydajność
dzięki komorze tnącej 600 x 800 mm i szybkiemu hydraulicznemu popychaczowi. Lej zasypowy o pojemności 0,6 m3 pozwala
na łatwy załadunek mielonych elementów.
Pełna gama zawiera 9 wielkości urządzeń. Największe z nich
posiada imponującą komorę tnącą o wymiarach 2000 x 1500
mm, z komorą zasypową o pojemności 3 m3.
Rozdrabniarki pozwalają na łatwą zmianę ciętej frakcji poprzez
wymianę sit dostępnych z otworami od 10 do 40 mm.
Szczególnym rozwiązaniem oferowanym przez REINBOLD jest
stosowanie okrągłych noży. Zapewniają one większą długość
krawędzi tnących w porównaniu z tradycyjnymi nożami.
Okrągłe noże rotora o średnicach od 30 do 60 mm redukują
koszty eksploatacji, ponieważ mogą być montowane w 4 pozycjach na każdej z 2 stron, co łącznie zapewnia ich 8-krotne wykorzystanie.
Odpowiednio dobrana moc napędów w zakresie od 15 do 90
kW zapewnia efektywne cięcie odpowiednie do wybranych aplikacji.

ElBi-Wrocław
ul. Muchoborska 4a, 54-424 Wrocław
tel. 48 71 333 00 33
elbi@elbi.com.pl, www.elbi.com.pl
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ARTYKUŁ

PROMOCYJNY

Oszczędzaj na tworzywach
pierwotnych dzięki odpadom
Ceny pierwotnych tworzyw sztucznych rosną już od dłuższego czasu i przy obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID- 19
wzrost ten raczej nie zostanie powstrzymany. Na rynku krąży jednak ogromna ilość materiałów wtórnych, które nie są już potrzebne przedsiębiorstwom, a ponad 5 000 firm oferuje je już na cyfrowym rynku odpadów Cyrkl. Jak działa giełda? I co można
na niej sprzedać i kupić?

F

olie HDPE kosztowały w maju 2020 roku 0,86 EUR/kg,
a w marcu tego roku już 1,63 euro. Tendencja dla folii
LDPE jest podobna, w zeszłym roku cena za kilogram
wynosiła 0,84 euro, w marcu tego roku 1,80 euro. ABS
jest w tej samej sytuacji, w październiku ubiegłego roku cena
za kilogram wynosiła około 1,56 euro, a w marcu bieżącego
roku osiągnęła 2,85 euro za kilogram. Natomiast recyklaty mają
znacznie niższą wartość.
ZIELONY STARTUP CYRKL OSZCZĘDZA KOSZTY ZWIĄZANE
Z ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW I EMISJĄ CO2
Dla jednych odpad, dla innych zasób. Firma Cyrkl kieruje się tą
dewizą i dlatego wyruszyliśmy w drogę, aby połączyć wytwórców odpadów z recyklerami. Zamiast na wysypiska, czy do mórz i oceanów
bądź spalarni, chcemy, aby odpady były ponownie wykorzystywane.
Zbędne odpady stają się materiałami, a w konsekwencji nowymi
produktami. Tworzywa sztuczne są aktualnie najlepiej sprzedającymi się materiałami na naszym rynku. Ponadto recyklerzy za pośrednictwem naszej giełdy oferują swoje produkty takie jak regranulaty
czy przemiały, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.
W naszej pracy wykorzystujemy innowacyjne technologie, analizę danych, uczenie maszynowe, działamy tak automatycznie
jak tylko to możliwe. Dane, które przetwarzamy, pochodzą od
firm z całej Europy. Tysiące użytkowników każdego dnia oferuje
lub szuka odpadów. Dzięki temu Cyrkl jest największą cyfrową
odpadową platformą w Europie.
ZA DARMO I ZA POMOCĄ KILKU KLIKNIĘĆ
– Naszym celem jest transformacja gospodarki linearnej w gospodarkę obiegu zamkniętego, chcemy uratować jak największą
ilość materiałów przed składowaniem i dostarczyć je do przetwórców. Domknąć obieg. Cały proces sprzedaży na Cyrkl jest
bajecznie prosty. Wystarczy za darmo się zarejestrować na Cyrkl.
com, wstawić swoją ofertę lub odpowiedzieć na istniejące już
ogłoszenie – wyjaśnia Artur Sikora Dyrektor Regionalny Cyrkl.
com w Polsce. Cenę i transport firmy uzgadniają między sobą,
tak aby było to najlepsze możliwe rozwiązanie dla obu stron.
Na platformie można oferować wszystkie swoje odpady, produkty uboczne, surowce wtórne czy nadwyżki surowców, jest
również u nas miejsce na produkty recyklingu czy maszyny.
ODDZIAŁY W PIĘCIU KRAJACH EUROPEJSKICH I OFERTY
OD MIĘDZYNARODOWYCH KONCERNÓW
Ponieważ coraz więcej firm chce sprzedawać odpady i uczynić swój biznes bardziej zrównoważonym, Cyrkl otworzył oddziały
w kolejnych europejskich krajach.
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– Oprócz oczywiście Republiki Czeskiej, skąd pochodzimy,
mamy swoich przedstawicieli w Polsce, na Słowacji, w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Kolejne kraje zostaną dodane w najbliższej przyszłości – wyjaśnia założyciel i prezes Cyril Klepek.
W swoim portfolio klientów, Cyrkl ma takie firmy jak Lidl, Škoda Auto, Ikea, Kaufland i wiele innych. Są wśród nich także małe
firmy oraz recyklerzy, którzy są niezbędnym elementem transformacji światowego przemysłu w kierunku zrównoważonej gospodarki cyrkularnej.
Nasz zespół składa się z ekspertów w dziedzinie gospodarki
odpadami, którzy stale monitorują nowości w prawodawstwie
i trendy w gospodarce cyrkularnej. Dzięki temu są w stanie doradzić firmom, co zrobić z konkretnym odpadem, jakie innowacje
i nowe technologie wprowadzić do produkcji, aby zaoszczędzić
pieniądze.
Odpady mają swoją wartość i sprzedając je na Cyrkl możesz
na nich zarobić oraz pozbyć się kosztu związanego z ich utylizacją, ale przede wszystkim pomożesz środowisku. Dzięki recyklingowi jednego kilograma tworzyw sztucznych można zaoszczędzić
do dwóch kilogramów emisji dwutlenku węgla.
Pomyśl, co się stanie, jeśli każda firma na świecie będzie miała takie podejście.
Wszystkich zainteresowanych cyfrowym rynkiem odpadów
Cyrkl, zapraszamy do darmowej rejestracji na platformie:
https://www.cyrkl.com/pl/.

www.cyrkl.com/pl/
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Zamknięcie obiegu recyklingu termoformowanych opakowań PET dzięki
gotowym rozwiązaniom firmy Starlinger viscotec

Rewolucja w recyklingu
tacek
Na całym świecie, w branży opakowań żywności obserwujemy silny trend w kierunku zwiększania wskaźników recyklingu
odpadów pokonsumenckich (PCR). Wiele wiodących przedsiębiorstw zobowiązało się do zwiększenia wskaźników PCR w segmentach opakowań na wodę i napoje gazowane. Te czynniki spowodowały wzrost popytu i cen na czyste płatki z butelek PET
z recyklingu odpadów pokonsumenckich. Rozwiązaniem firmy Starlinger viscotec, które pozwala sprostać temu wyzwaniu, jest
przygotowanie płatków z tacek PET do obiegu recyklingu!

P

łatki z tacek PET są obecnie wykorzystywane w niewystarczającym stopniu. Tylko około jedna piąta termoformowanych wyrobów PET, takich jak opakowania typu
clamshell, kubki, tacki lub pudełka, jest odzyskiwana
ze strumienia recyklingu w Europie. Stowarzyszenie Plastic Recyclers Europe szacuje, że przy bardziej rozwiniętych kanałach
ponownego przetwarzania można oczekiwać, że tacki PET będą
zbierane i poddawane recyklingowi w podobnej skali jak standardowe opakowania z tworzyw sztucznych.
– Oznacza to, że w niedalekiej przyszłości ten materiał trafi do
obiegu recyklingu PET, a firmy zajmujące się recyklingiem przygotowują obecnie swoje linie technologiczne do jego przetwarzania
– wyjaśnia Andreas Stoiber z firmy Starlinger viscotec.
– Tak, PET z recyklingu pokonsumenckiego termoformowanych opakowań jest dobrym i użytecznym materiałem, nadającym się do upcyklingu. Ma jednak niższą lepkość istotną (iV)
i jest amorficzny – dlatego też wymaga wstępnej obróbki.
UPCYKLING MATERIAŁU PET I ZASTOSOWANIE DECON IV+
W celu uzyskania pełnego recyklingu tacek na żywność wymagane jest utrzymanie lepkości istotnej folii i końcowego opakowania termoformowanego na optymalnym poziomie. W 2019
roku firma Starlinger viscotec przedstawiła gotowe rozwiązanie
umożliwiające zamknięcie obiegu recyklingu tacek dzięki zastosowaniu deCON iV+. Korzyści wynikające z użycia tego urządzenia spotkały się z entuzjastyczną reakcją klientów, dostrzegających jego potencjał w pełnym recyklingu tacek na żywność.
– Jesteśmy gotowi sprostać wymaganiom prawdziwej gospodarki o obiegu zamkniętym, w której prowadzony jest pełny
recykling tacek na żywność, korzystając z doświadczenia firmy
viscotec i stosując urządzenie deCON iV+ pozwalający uzyskać:
krystalizację, dokładne czyszczenie, dekontaminację i wzrost
lepkości właściwej (iV) w jednym kompaktowym urządzeniu –
podkreśla Stoiber.

Moduł do dekontaminacji deCON iV+
oraz linia do ekstruzji folii PET

opakowań, płatków z butelek z recyklingu pokonsumenckiego
lub granulatu z odpadów z procesu termoformowania, instalowane jest bezpośrednio przed extruderem folii.
REKOMPENSOWANIE STRAT LEPKOŚCI ISTOTNEJ (IV)
WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS PROCESU WYTŁACZANIA
Dzięki zastosowaniu urządzenia deCON iV + strata lepkości
(iV) podczas procesu wytłaczania jest rekompensowana w każdym cyklu ponownego przetwarzania i utrzymana na optymalnym poziomie.

l

l

l
l
l
l

INTENSYWNY WZROST SPRZEDAŻY DECON IV+ NA
RYNKACH AMERYKAŃSKIM I EUROPEJSKIM
O korzyściach wynikających z zastosowania deCON iV+ mogli
przekonać się klienci z USA, Wielkiej Brytanii, Polski, Japonii,
Niemiec i Włoch. Urządzenie przeznaczone do produkcji suchych, skrystalizowanych i odpylonych płatków o podwyższonej
lepkości z recyklingu pokonsumenckiego z termoformowanych
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KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA DECON IV+
Idealne odkażenie materiałów PCR o parametrach przekraczających standardy EFSA i FDA.
Wzrost lepkości właściwej (iV) w celu uzyskania pełnego recyklingu tacek.
Doskonałe odpylanie.
Suszenie poniżej 50 ppm.
Zasada FIFO (First In, First Out).
Doskonałe parametry kolorystyczne.

Wyłączny przedstawiciel viscotec (Grupa Starlinger) na Polskę:
KF Technologie
ul. Łuki Wielkie 1, 02-434 Warszawa
tel. 22 873 36 64, tel. kom. 606 240 930
www.kftechnologie.com.pl
www.plastikowyrecykling.pl
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PPHU ANNA Recykling: linia
odzysku folii Film-to-Film
Folie PE odgrywają obecnie istotną rolę w ochronie żywności oraz towarów w całym łańcuchu dostaw. Umożliwiają prawidłową
i bezpieczną dostawę, a po zużyciu stają się nie tylko odpadem, ale przede wszystkim wyzwaniem, z którym muszą radzić sobie
firmy recyklingowe. Aktualnie w Europie folie są coraz częściej poddawane odzyskowi w nowoczesnych zakładach recyklingu.
Jednym z przykładów jest firma P.P.H.U. ANNA BOGUCKI WOJCIECH z siedzibami w Jatne i Borowiu pod Warszawą, która do
przerobu folii wybrała linię firmy SOREMA.

F

irma P.P.H.U. ANNA BOGUCKI WOJCIECH została założona w 1995 roku jako firma zajmująca się produkcją
regranulatu polietylowego z odpadów przemysłowych.
Jednak pogorszenie się sytuacji ekologicznej, związanej ze znacznym przyrostem zalegających odpadów pokonsumenckich, skłoniło firmę ANNA do rozszerzenia działalności
o recykling folii.
W efekcie firma ANNA jest obecnie w stanie dostarczać wysokiej jakości regranulat pochodzący z pokonsumeckiej folii
PE. Nie byłoby to jednak możliwe bez wcześniejszego wyboru
odpowiedniego partnera strategicznego, który byłby w stanie
dostarczyć rozwiązanie, odpowiadające na zapotrzebowanie
firmy.
W 2019 roku do realizacji projektu została wybrana firma SOREMA, która zaoferowała elastyczną linię do mycia, specjalnie
zaprojektowaną pod wymagania firmy ANNA. Linia gwarantuje
zgodność z parametrami potrzebnymi do produkcji wysokiej jakości regranulatu pochodzącego z odpadów: folii stretch, poprzemysłowej, folii rolniczych, konsumenckich i big-bagów.
Linia do recyklingu SOREMA typu film-to-film obejmuje zaawansowane rozwiązania techniczne i ma budowę modułową.
W skład linii wchodzą takie moduły jak: wolnoobrotowy jednowałowy szreder hydrauliczny (specjalnie zaprojektowany przez
siostrzaną firmę PREVIERO) oraz superelastyczny system mycia wstępnego, pozwalający na oczyszczenie materiału o wysokim stopniu zabrudzenia. Na końcu linii znajduje się taśmociąg
buforowy, który podaje wysuszony materiał na linię do regranulacji.

Dzięki pracy linii SOREMA zdolności produkcyjne firmy ANNA
wzrosły powyżej wszelkich oczekiwań. Produkcja doskonale
oczyszczonego i odkażonego materiału osiągnęła wydajność aż
do 1000 kg/h, a jego jakość w relacji do ceny okazuje się być
bardzo konkurencyjna. Uzyskany regranulat wykorzystywany
jest m.in. do wytłaczania folii rozdmuchiwanej w największych
zakładach produkcyjnych zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Wśród tych firm warto wspomnieć o wiodącej w tej branży firmie Bogucki Folie, produkującej innowacyjną folię polietylenową B-ECO o strukturze trójwarstwowej, opartej w 100% na
surowcu pochodzącym z recyklingu odpadów pokonsumenckich i poprodukcyjnych, zamykając tym samym cykl gospodarki
o obiegu zamkniętym.

Źródło: www.ipmtc.com.pl
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Specjalność firmy
El-term
KRÓTKA HISTORIA
Od 2002 roku projektujemy, produkujemy, dostarczamy maszyny, podzespoły automatyki i mechaniki maszyn, systemy sterowań i napędu maszyn.
Od 2008 przetwarzamy tworzywa sztuczne metodą rozdmuchu.
Od 2012 produkujemy formy rozdmuchowe.
PRZEGLĄD OFERTY
Produkcja maszyn: wytłaczarek, wytłaczarko-butelczarek
z dolnym i górnym rozdmuchem i osprzętu.
Produkcja narzędzi: form rozdmuchowych, automatycznych
stacji gradujących.
Produkcja: szaf i pulpitów sterowniczych, grzałek opaskowych. Projektowanie systemów sterowania maszyn do PTS.
Projektowanie i instalowanie napędów maszyn, sprzedaż
przekładni, reduktorów, osprzętu do napędu maszyn.
Projektowanie i sprzedaż układów pneumatyki, elektrozaworów, siłowników, osprzętu.
Sprzedaż: falowników, czujników, regulatorów temperatury,
osprzętu elektrycznego i elektroenergetycznego.
Przetwórstwo tworzyw sztucznych: produkcja na własnych
formach oraz produkcja usługowa.
Produkcja tub do zniczy z PP.
Od kilku lat specjalizujemy się w produkcji maszyn obsługujących formy rozdmuchowe dwustopniowe, umożliwiające produkcję wyrobów z zamkniętym pod ciśnieniem powietrzem takich jak
piłeczki do suchych basenów.

Dostarczamy kompletne linie produkcyjne wyposażone w formy 4-, 6-, 8-krotne. Podczas produkcji następuje oddzielenie gotowych piłeczek od ramek.

l
l
l
l
l

l
l

MASZYNY SERII WB-45-GR-1W-A
W pełni automatyczna wytłaczarko-butelczarka.
średnica ślimaka fi 45 – 28 L/D;
napęd główny 7,5 kW sterowany falownikiem vectorowym;
napędy imadła – pneumatyczne;
wyciskanie piłek – pneumatyczne;
sterowanie pracą imadła: sterownik PLC Mitsubishi Electric
oraz dotykowy panel operatorski;
pobór energii (samej maszyny) – około 9 do 10 kW na godzinę;
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, znajdują się tam filmy pokazujące maszyny podczas produkcji.
Zapraszamy do współpracy.

PPHU El-term Piotr Łukasiewicz
ul. Pana Tadeusza 6 b, 30-727 Kraków
tel. 607 561 644
el-term@el-term.pl, www.el-term.pl
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Nowe rozwiązanie układu
uplastyczniającego
wytłaczarki jednoślimakowej
Janusz Sikora

W Politechnice Lubelskiej realizowany jest projekt finansowany przez Unię Europejską, Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych (REA) z programu Horyzont 2020 zatytułowany „Badania i rozwój wytłaczarek nowej generacji do przetwórstwa materiałów kompozytowych i nanokompozytowych” o akronimie NEWEX. W projekcie uczestniczą 3 przedsiębiorstwa, tj. SEZ Krompachy a.s. (Słowacja), Dirmeta UAB (Litwa) oraz Zamak Mercator Sp. z o.o. (Polska), jak również 3 uczelnie wyższe: University
of Minho (Portugal), University of Kosice (Słowacja) oraz Politechnika Lubelska, w sumie 51 osób.

Rys. 1. Spotkania uczestników projektu podczas
oddelegowań
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mające na celu przede wszystkim przekazanie wiedzy. Działania te prowadzone są podczas spotkań uczestników projektu
w różnych miejscach organizowanych przez instytucje goszczące
(rys. 1).
Działania w projekcie prowadzone są w zakresie 4 głównych
Pakietów Roboczych (WP1-WP4) wspomaganych przez 3 dodatkowe (WP5-WP7) – rys. 2, w których łącznie uczestniczy 51
osób, w tym 12 z Politechniki Lubelskiej.
Do tej pory w ramach współpracy i realizacji projektu zorganizowano 7 warsztatów, 3 szkolenia, utworzono platformę e-learningową i stronę internetową projektu, a uczestnicy wystąpili
na 10 międzynarodowych konferencjach, prezentując 24 prace.
Projekt był inspiracją do opracowania 21 zgłoszeń patentowych,
w tym 14 uzyskało już pozytywną decyzję Urzędu Patentowego
w Polsce, Słowacji i w Portugalii. Uczestnicy projektu wzięli
udział w 3 Międzynarodowych Wystawach Wynalazków odbywających się w Genewie (Szwajcaria), Seulu (Korea Południowa)
i Norymberdze (Niemcy). Prezentowane rozwiązania zostały docenione przez międzynarodowe Jury, które przyznało im w Genewie i Norymberdze złoty medal, a w Seulu medal brązowy – rys.
3. W czasie realizacji projektu powstało 25 opracowań naukowych, które były opublikowane również w wysoko punktowanych

Rys. 2. Schemat Pakietów Roboczych zaplanowanych
w projekcie NEWEX

t

G

łównym celem badawczym projektu NEWEX jest budowa i testowanie nowej innowacyjnej wytłaczarki,
w której dzięki nowej koncepcji kluczowych jej części,
tj.:
l aktywnej, rowkowanej strefy zasilania (AGFS);
l oryginalnego segmentu obrotowego cylindra (RBS) i
l specjalnego ślimaka (SS).
Zastosowany zostanie nowy układ uplastyczniający. Nowe rozwiązanie konstrukcyjne umożliwi przetwarzanie materiałów wcześniej trudnoprzetwarzalnych z przeznaczeniem do zastosowań
w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i farmaceutycznym,
napełnionych przede wszystkim nowymi rodzajami napełniaczy,
ułatwiając wytwarzanie nowych produktów o ulepszonych właściwościach.
Oprócz celu badawczo-rozwojowego projektu, bardzo ważnym
jest rozwijanie współpracy międzynarodowej i międzysektorowej
pomiędzy sektorem przemysłowym i naukowym. Projekt obejmuje przede wszystkim działania w zakresie oddelegowania pracowników z sektora przemysłowego do sektora naukowego i odwrotnie. Oddelegowanie trwa minimum 1 miesiąc, podczas którego
prowadzone są prace badawczo-rozwojowe oraz organizowane
są różnego rodzaju spotkania, szkolenia, wykłady i warsztaty
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Rys. 3. Mgr inż. Łukasz Majewski podczas wystawy
w Genewie oraz prof. Janusz Sikora na wystawie
w Norymberdze

Rys. 4. Modele 3D układów uplastyczniających
z zaproponowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi
aktywnej strefy rowkowanej, obrotowego segmentu
i specjalnego ślimaka

Rys. 6. Wygląd prototypu wytłaczarki opracowanej
w ramach projektu NEWEX

Rys. 5. Wygląd przykładowych elementów składowych
nowej wytłaczarki

czasopismach np. w „Polymers”, „Przemysł Chemiczny”, „Facta
Universitatis Series: Mechanical Engineering” oraz napisano
i opublikowano 3 monografie naukowe – wydawane co roku
w innym kraju.
W zakresie prac badawczo-rozwojowych najpierw wykonano
badania klasycznej wytłaczarki i konwencjonalnego procesu
wytłaczania oraz wybranych właściwości otrzymanej wytłoczyny.
Przeprowadzono wytrzymałościową, cieplną i konstrukcyjną analizę różnych rozwiązań aktywnej strefy rowkowanej, obrotowego
segmentu cylindra i specjalnego ślimaka. Analizę tę wykonano
przede wszystkim metodą elementów skończonych za pomocą
oprogramowania ABACUS oraz programu projektowania wspomaganego komputerowo SolidEdge.
Kolejnym krokiem było wykonanie komputerowej analizy
i symulacji procesu wytłaczania z wykorzystaniem układów uplastyczniających uzyskanych przy różnych kombinacjach/połączeniach zaprojektowanych: aktywnej strefy rowkowanej, obrotowego segmentu cylindra i specjalnego ślimaka, z zastosowaniem
do tego celu oprogramowania Ansyss Polyflow. Na tej podstawie
wybrano najbardziej korzystne rozwiązania, które zostały wydrukowane jako modele 3D w skali rzeczywistej (rys. 4).
Następnie, poszczególne elementy składowe wybranego
modelu zostały przez beneficjentów projektu z sektora przemysłowego wykonane w metalu (rys. 5), dobrano wyposażenie
dodatkowe w postaci napędu ślimaka i segmentu obrotowego,
24

czujników ciśnienia i temperatury oraz grzejników. Wszystkie te
elementy złożono, otrzymując prototyp wytłaczarki, który wyposażono w układ automatycznego sterowania i regulacji (rys. 6).
W najbliższej przyszłości zamierzamy przeprowadzić badania
nowej wytłaczarki i nowego procesu wytłaczania oraz wybranych
właściwości wytłoczyny, a także przeprowadzić analizę porównawczą między klasyczną wytłaczarką a nową wytłaczarką opracowaną w ramach tego projektu.

Podziękowanie
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie
grant agreement No 734205.

Źródło: artykuł został wygłoszony i ukazał się drukiem w materiałach
konferencyjnych XIV Konferencja Naukowo-Techniczna, XXIII Warsztaty
Profesorskie, Rydzyna, 19-21.10.2020.

prof. dr hab. inż. Janusz Wojciech Sikora
Katedra Technologii i Przetwórstwa Tworzyw Polimerowych
Politechnika Lubelska
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Wykorzystanie numerycznej mechaniki płynów w analizie ruchu cząstek
i określenia charakteru przepływu tworzywa polimerowego w strefie tarczowej
wytłaczarki ślimakowo-tarczowej

Wykorzystanie numerycznej
mechaniki płynów
w analizie ruchu cząstek
Iwona Michalska-Pożoga, Marek Jakubowski

W artykule przedstawiono analizę ruchu materiału polimerowego w strefie tarczowej (rys. 2b, rys. 3) wytłaczarki ślimakowo-tarczowej. Symulacja została wykonana dla polietylenu małej gęstości (PE-LD). Na podstawie analizy numerycznej wyznaczono
mapy wektorowe prędkości (rys. 4), minimalne i maksymalne wartości prędkości ścinania (tabela 2, rys. 5-6), a także charakter ruchu cząsteczek polimeru i ich wartości prędkości (tabela 3, rys. 7), występujące w szczelinie tarczowej wytłaczarki
ślimakowo-tarczowej. Analiza numeryczna została przeprowadzona z wykorzystaniem programu ANSYS CFX 12.1.

P

róby zastosowania mechanizmu tarczowego do uplastyczniania tworzywa polimerowego podejmowane były
już pod koniec lat 60. i w latach 70. XX w. Prace badawcze związane z tym tematem prowadzone były w Kijowie
[1–3]. Patenty dotyczące wytłaczarki tarczowej zgłoszone były we
Francji – nr 68659 i w Niemczech (patenty RFN nr 2732173
i 2759878). Idee wytłaczarek tarczowych i ślimakowo-tarczowych prezentowane są również w podręczniku autorstwa prof.
dra hab. inż. Roberta Sikory [4]. Konstrukcję łączącą w sobie
cechy wytłaczarki ślimakowej i tarczowej opracowano w Politechnice Koszalińskiej w Katedrze Inżynierii Spożywczej i Tworzyw
Sztucznych. Powstała ona jako rezultat opracowania przez prof.
dr. hab. inż. Jarosława Diakuna aktywnego, autotermicznego,
ślimakowego układu uplastyczniania [5, 6]. Prace badawcze
doprowadziły do zbudowania eksperymentalnej, autotermicznej
wytłaczarki ślimakowo – tarczowej [7, 8]. Jest ona oryginalnym
rozwiązaniem konstrukcyjnym, opartym na przeprowadzonych
obliczeniach optymalizacyjno-symulacyjnych [9]. Niestandardowy uplastyczniający układ ślimakowo-tarczowy jest wyposażony
w ślimak o dużej średnicy (D = 130 mm) i długości 2D (D – średnica ślimaka) (rys. 1.) [9, 10].
Czoło ślimaka (tarcza ruchoma) wraz z obudową wytłaczarki
(tarcza nieruchoma) tworzą szczelinę strefy tarczowej (rys. 2
a i b). Ślimak wyposażony jest w mechanizm pozwalający na
ustawianie wymiaru szczeliny. Dzięki występowaniu i możliwości

Rys. 1. Widok: a) ślimak wytłaczarki ślimakowo-tarczowej, b) ślimak i cylinder wytłaczarki ślimakowo–
-tarczowej
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a)

b)

Rys. 2. Wytłaczarka ślimakowo-tarczowa: a) przekrój
układu uplastyczniającego: 1 – lej zasypowy, 2 – zimna
część ślimaka i cylindra, 3 – gorąca część ślimaka i cylindra,
4 – szczelina, 5 – przekładki izolacyjne, 6 – grzejniki
elektryczne, 7 – izolacja termiczna, 8 – wał napędowy;
b) przekrój strefy tarczowej: 1 – tarcza obrotowa,
2 – obudowa, s-szczelina, V- natężenie przepływu,
d - średnica dyszy wylotowej, X – kierunek przepływu
tworzywa, ω - prędkość kątowa, D - średnica tarczy
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regulacji szczeliny pomiędzy czołem ślimaka a pokrywą cylindra
można wpływać na proces uplastyczniania i homogenizacji tworzyw polimerowych [11–16].
W strefie tarczowej tworzywo w postaci cieczy o dużej lepkości jest homogenizowane w trakcie przepływu, od średnicy
zewnętrznej tarczy D,mm do otworu wylotowego dyszy d, mm,
w szczelinie tarczowej. Wstępny etap uplastyczniania następuje w strefie zasilania, a drugi etap uplastyczniania (homogenizacja) realizowany jest w strefie stożkowej ślimaka. Przepływ
w szczelinie tarczowej może powodować porządkowanie struktury przetwarzanego polimeru.
Przez cały czas prowadzone są badania nad wpływem mechanizmu wytłaczania przy użyciu tej konstrukcji, a w szczególności jej
strefy tarczowej, na właściwości i strukturę uzyskanej wytłoczyny.
W celu określenia charakteru przepływu tworzywa i określenia wartości i rozkładu prędkości ścinania i naprężeń ścinających występujących podczas procesu wytłaczania zachodzących
w strefie tarczowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej, zastosowano program ANSYS CFX 12.1. Program ANSYS CFX 12.1 bazuje
na metodzie objętości skończonych [17].
Na podstawie symulacji przeprowadzonych w programie ANSYS CFX 12.1 wyznaczono wektorowe mapy prędkości, minimalne i maksymalne wartości prędkości ścinania, a także tory
ruchu cząstek tworzywa i wartości ich prędkości, pozwoliło to
na stwierdzenie, w jaki sposób tarczowa strefa homogenizacji
wytłaczarki ślimakowo-tarczowej wpływa na ruch tworzywa i ostateczne jego właściwości.
CZĘŚĆ OBLICZENIOWA
Model geometrii
Do stworzenia odwzorowania przestrzennego modelu strefy tarczowej wytłaczarki przyjęto następujące parametry:
D=130mm (średnica tarczy), d = 10mm (średnica dyszy wylotowej), α = 133o (kąt nachylenia stożka tarczy), s1 = 0,3 mm i s2 =
3 mm (wymiar szczeliny). Dla modelu strefy tarczowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej zastosowano siatkę o nazwie Fluid 142
(sześciokątna przestrzenna) z warstwą przyścienną, zbudowaną
z 909360 elementów (rys. 3) i 983987 nodów [18].
Model cieczy
Za modelowe tworzywo przyjęto polietylen małej gęstości (PE-LD). Do zdefiniowania badanej cieczy przyjęto jeden z najprostszych i najczęściej stosowanych modeli opisujących ciecz nieniu-

tonowską, a mianowicie model potęgowy Ostwalda- de Waele’a
wyrażony wzorem (1) [19]:
		
τ = k’ · γ· n		
(1)
w którym τ oznacza naprężenie styczne, Pa, k’ oznacza współczynnik konsystencji, Pa*sn, γ oznacza szybkość ścinania, s-1,
a n oznacza wykładnik płynięcia.
Współczynniki n i k to parametry reologiczne wyznaczane doświadczalnie.
Parametry modelu reologicznego materiału
Z danych literaturowych dobrano parametry charakterystyczne dla modelu potęgowego tworzywa PE-LD. W odniesieniu do
tworzyw termoplastycznych parametr n przybiera wartości z przedziału od 0,19 do 0,80. Dla polietylenu PE-LD przetwarzanego
w temperaturze 160oC, w zakresie szybkości ścinania 100–
4000 s-1, wartość n wynosi około 0,41, natomiast współczynnik
konsystencji k = 6513Pa*sn [20,21]. Wyznaczona liczba Reynolds‘a dla tego przypadku wynosi Re = 1,20÷6,27*10-5 [22].
Przyjęto średnią masę molową dla PE-LD – M = 600000g/mol.
Warunki początkowe i program obliczeń symulacyjnych
Do obliczeń symulacyjnych przyjęto parametry przedstawione
w tabeli 1.
Wartości wydajności procesu na wejściu na tarczę wyznaczono
doświadczalnie.
WYNIKI OBLICZEŃ
W tabelach 2 i 3 oraz na rys. 4–7 przedstawiono uzyskane
numerycznie wektorowe mapy rozkładu prędkości przepływu tworzywa w szczelinie tarczowej (rys. 4), minimalne i maksymalne
wartości prędkości ścinania w różnych miejscach szczeliny tarczowej (tabela 2, rys. 5-6) oraz tory ruchu cząstek tworzywa i ich
wartości prędkości (tabela 3, rys. 7).
Na rys. 4 przedstawiono wektorowe mapy rozkładu prędkości
tworzywa na całej szerokości szczeliny tarczowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej w zależności od wymiaru szczeliny i prędkości
kątowej.
Analizując przedstawione mapy wektorowe rozkładu prędkości, zauważono, że wraz ze zmianą szerokości szczeliny od s1 =
0,3 mm do s2 = 3 mm przy prędkości kątowej tarczy ω = 1,05
rad/s, dla obu szczelin, zaobserwowano spadek wartości prędkości, odpowiednio z 0,21 ms-1 do 0,059 ms-1, natomiast dla
ω = 2,1rad/s spadek wartości prędkości, odpowiednio z 0,49
ms-1 do 0,12 ms-1. Uzyskanie większych prędkości przepływu
Tabela 1. Warunki początkowe i program obliczeń
symulacyjnych w programie ANSYS 12.1
Parametry
Wielkość
szczeliny, mm

Prędkość kątowa
tarczy, rad/s

Wydajność na
wejściu na tarczę
ruchomą, kg/h

1

2

3

4

1.

1,05

5,42

2.

1,26

7,73

1,58

9,77

1,79

10,74

3.

s1 = 0,3

4.
5.

2,1

12,64

6.

1,05

5,42

7.

Rys. 3. Model przestrzenny strefy tarczowej wraz
z nałożoną siatką typu Fluid 142 (sześciokątna
przestrzenna)
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1,26

7,73

1,58

9,77

9.

1,79

10,74

10.

2,1

12,64

8.

s2 = 3

t

L.p.
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prędkości
ścinania, s-1

Parametry
l.p.

wielkość
szczeliny,
mm

prędkość
kątowa
tarczy, rad/s

położenie
w szczelinie,
mm

min

max

2

3

4

5

6

0,06

220,8

327,0

0,15

219,6

325,5

3.

0,24

218,4

324,6

4.

0,06

268,9

417,1

0,15

267,1

415,9

6.

0,24

265,2

414,1

7.

0,06

336,7

521,2

1

1.
2.

1,05

5.

8.

1,26

0,15

334,4

519,0

9.

0,24

332,1

516,7

10.

0,06

380,3

583,6

0,15

377,8

580,9

12.

0,24

375,4

578,3

13.

0,06

445,3

680,0

0,15

442,5

677,1

0,24

439,6

674,1

s1 = 0,3

11.

1,58

1,79

14.

2,1

15.
16.

0,6

0,428

20,53

1,5

0,951

14,90

18.

2,4

4,345

13,54

19.

0,6

0,899

35,45

17.

1,05

20.

1,5

0,951

14,90

21.

2,4

4,345

13,54

22.

0,6

1,119

44,46

1,5

2,616

32,44

2,4

9,853

29,76

0,6

1,277

50,42

1,5

2,986

36,76

27.

2,4

11,17

33,71

28.

0,6

1,505

59,42

1,5

3,518

43,16

2,4

13,05

39,55

23.

1,26

s2 = 3

1,58

24.
25.
26.

29.
30.

1,79

2,1

tworzywa pozwala na skrócenie czasu jego przebywania w strefie
tarczowej, a co za tym idzie krótsze oddziaływanie strefy na badany materiał, dzięki czemu obniżamy ryzyko wystąpienia degradacji termicznej tworzywa i pogorszenia jego właściwości użytkowych. Wadą natomiast dużych wartości prędkości ścinania jest
możliwość wystąpienia wysokich naprężeń ścinających, co może
doprowadzić do degradacji mechanicznej tworzywa i również pogorszenia właściwości użytkowych elementów. Niższe wartości
prędkości mogą świadczyć o dłuższym przebywaniu tworzywa
w strefie tarczowej, a co za tym idzie dłuższym oddziaływaniu
strefy na badaną cząstkę. Doprowadzić to może to wystąpienia
zjawiska degradacji termicznej tworzywa, ale w tym przypadku
nie wystąpi degradacja mechaniczna w związku z naprężeniami
ścinającymi [23, 24].
W tabeli 2 zestawiono minimalne i maksymalne wartości prędkości ścinania uzyskanych na różnych głębokościach szczeliny
tarczowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej przy zmiennej wartości szczeliny tarczowej i prędkości kątowej.
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Tabela 3. Rozkład prędkości przemieszczania się cząstek
tworzywa w szczelinie tarczowej wytłaczarki
ślimakowo-tarczowej
parametry
l.p.

wielkość
szczeliny, mm

1

2

1.
2.
3.

s1 = 0,3

prędkość kątowa
tarczy, rad/s

prędkość
przemieszczania
cząstki, m*s-1

3

4

1,05

0,0265 - 0,2083

1,26

0,0398 - 0,2969

1,58

0,0489- 0,3720

4.

1,79

0 - 0,4185

5.

2,1

0,0605 - 0,4775

6.

1,05

0,0006 - 0,0454

7.

1,26

0,0011- 0,0590

1,58

0,0013 - 0,0729

9.

1,79

0,0015-0,0825

10.

2,1

0,0018-0,0973

8.

s2 = 3

Rysunki 5 i 6 przedstawiają prędkości ścinania w różnych
miejscach szczeliny tarczowej, w zależności od wymiaru szczeliny (s, mm) i prędkości kątowej (ω, rad/s).
Analizując dane zawarte w tabeli 2 i na rys. 5 i 6, stwierdzono, że przy małej szerokości szczeliny tarczowej (s1 = 0,3 mm)
występują duże wartości prędkości ścinania, które działając
gwałtownie mogą powodować rozciąganie łańcuchów polimerowych, a nawet doprowadzać do ich rozerwania. Zaletą takiego
oddziaływania może być uporządkowana struktura (rozwijanie
łańcuchów polimerowych), a także kompatybilizacja materiałów
niemieszalnych. Wadą natomiast jest możliwość wystąpienia
degradacji lub destrukcji tworzywa polimerowego. W przypadku
dużej szerokości szczeliny tarczowej (s2 = 3 mm) wartość prędkości ścinających wyraźnie się zmniejsza. Oddziaływanie jest
łagodniejsze, porządkowanie struktury tworzywa polimerowego
występuje w mniejszym stopniu niż przy małej wartości szczeliny,
ale, co ważne, nie występuje niekorzystne zjawisko degradacji
mechanicznej łańcuchów polimerowych.
Porównując wartości zawarte w tabeli 2, stwierdzono, że
zwiększając szczelinę 10-krotnie powodujemy zmniejszenie wartości prędkości ścinania średnio od 175 do 16 razy.
Analizując tabelę 3 i rys. 7, stwierdzono, że przeprowadzenie
symulacji w programie ANSYS CFX 12.1 pozwoliło na określenie
toru ruchu cząstki w szczelinie tarczowej, a także prędkości pojedynczych cząstek, jakie uzyskują w zależności od szerokości
szczeliny, prędkości kątowej tarczy i początkowego położenia
w szczelinie.
Na podstawie przeprowadzonych analiz (tabela 3, rys. 7)
stwierdzono, że trajektorie ruchu cząstek tworzywa w szczelinie
tarczowej są spiralami lub częścią spirali. Postać trajektorii (spirali) zależy od wydajności, szerokości szczeliny, prędkości kątowej tarczy, a także od początkowego położenia cząstki tworzywa
na szerokości szczeliny tarczowej.
Im cząstka znajduje się bliżej tarczy obrotowej (czoło ślimaka),
tym zagęszczenie spirali jest większe (rys. 7b i 7d), a im bliżej tarczy nieruchomej (obudowa wytłaczarki) (rys. 7a i 7c) zagęszczenie spirali jest mniejsze. Co świadczy odpowiednio o dłuższym
lub krótszym przebywaniu cząstki w strefie tarczowej, a co za
tym idzie dłuższym lub krótszym oddziaływaniu strefy na badaną
cząstkę [23–25]. Zauważono również, że wraz ze zmianą szerokości szczeliny, prędkości kątowej tarczy i początkowego położenia w szczelinie zmienia się wartość prędkości pojedynczej cząstTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2021
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Tabela 2. Minimalne i maksymalne wartości prędkości
ścinania w strefie tarczowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej
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Rys. 4.
Wektorowe mapy
rozkładu prędkości
w szczelinie tarczowej
wytłaczarki
ślimakowo-tarczowej:
a) s1 = 0,3 mm,
ω = 1,05 rad/s,
b) s1 = 0,3 mm,
ω = 2,1 rad/s,
c) s2 = 3 mm,
ω = 1,05 rad/s,
d) s2 =3 mm, ω =2,1rad/s

Rys. 5.
Prędkości ścinania
w wybranych miejscach
szczeliny tarczowej
wytłaczarki ślimakowo-tarczowej:
a) s2 = 3 mm,
ω = 1,05 rad/s,
x=0,6 mm b) s2 = 3 mm,
ω = 1,05 rad/s,
x = 1,5 mm c) s2 = 3 mm,
ω = 1,05 rad/s, x = 2,4 mm

ki. W przypadku zmniejszania wartości szczeliny (z s2 = 3 mm do
s1 = 0,3 mm) i prędkości kątowej tarczy wartość prędkości pojedynczej cząstki wzrasta i odwrotnie. Stwierdzono, że zmniejszając wartość szczeliny 10-krotnie, zwiększamy wartość prędkości pojedynczej cząstki średnio od 5 do 30 razy [24, 25].
Występujący w strefie tarczowej gradient prędkości powoduje,
że końce łańcuchów polimerowych przemieszczają się po różnych trajektoriach. Dzięki czemu następuje tendencja rozwijania
(rozprostowywania) łańcuchów polimerowych, co prowadzi do
wydłużenia długości konformacyjnej łańcuchów polimerowych,
a tym samym do porządkowania struktury nadcząsteczkowej.
Jest to zjawisko korzystne. Umożliwia otrzymanie tworzywa
o większym stopniu krystaliczności, o większych krystalitach
i bardziej uporządkowanej strukturze co zwiększa jego właściwości wytrzymałościowe. Jednocześnie zbyt mocne tendencje
wydłużania łańcucha polimerowego stwarzają warunki do jego
rozrywania i degradacji mechanicznej tworzywa [24, 26–28].
30

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
1. Metoda modelowania zastosowana w programie ANSYS CFX
12.1 pozwala na bardzo dokładne poznanie i przeanalizowanie panujących warunków przetwarzania w strefie tarczowej
wytłaczarki ślimakowo-tarczowej.
2. Trajektorie ruchu cząstek tworzywa w szczelinie tarczowej są
spiralami. Ich postać zależy od wymiaru szczeliny, wydajności
i od początkowego położenia w strefie tarczy.
3. Różnica w torach ruchu cząstek polimeru w szczelinie tarczowej wynika z oddziałującego na nie gradientu prędkości.
4. Gradient prędkości w strefie tarczowej powoduje rozwijanie (rozprostowywanie) łańcuchów polimerowych, co doprowadza do porządkowania struktury nadcząsteczkowej
tworzyw polimerowych i poprawy właściwości użytkowych
wytłoczyny.
5. Czas przebywania tworzywa w szczelinie tarczowej zależy od
wydajności i szerokości szczeliny. Duża wydajność wytłaczania
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2021
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Rys. 6.
Prędkości ścinania
w wybranych miejscach
szczeliny tarczowej
wytłaczarki
ślimakowo-tarczowej:
a) s1 = 0,3 mm,
ω = 1,05 rad/s,
x = 0,06 mm
b) s1 = 0,3 mm,
ω = 1,05 rad/s,
x = 0,15 mm
c) s1 = 0,3 mm,
ω = 1,05 rad/s,
x = 0,24 mm

i mała szerokość szczeliny czołowej zmniejszają czas przebywania tworzywa w strefie tarczowej.
6. W wytłaczarce ślimakowo – tarczowej występują zjawiska
dające dwa przeciwstawne efekty. Z jednej strony charakter
przepływu sprzyja porządkowaniu i wzmacnianiu struktury tworzywa, z drugiej zaś strony stwarza warunki powodujące degradację tworzywa.
8. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz wyników
stwierdzono, że szerokość szczeliny ma wpływ na jakość i stopień homogenizacji oraz właściwości uzyskiwanej wytłoczyny.
9. Dogłębne poznanie zjawisk i zakłóceń występujących w strefie tarczowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej daje możliwość
takiego doboru parametrów konstrukcji urządzenia przetwórczego (projektowanie urządzeń) lub parametrów procesu (projektowanie procesu), aby tworzywo, a w konsekwencji wyrób
gotowy zachowały jak najwięcej oczekiwanych i zaplanowanych
właściwości użytkowych.
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ARTYKUŁ

PROMOCYJNY

Formy do rotomouldingu
– stalowe czy aluminiowe?
Krzysztof Nadolny

Zdecydowana większość form, jakie spotykamy na rynku, to formy stalowe, w których płaszcz (właściwa część formy nadająca
kształt produktowi) wykonany jest z arkusza blachy stalowej i wyposażony jest w osprzęt stalowy (płaszczyzny podziałowe,
klamry, rama operacyjna itp.).

F

ormy stalowe wykonywane są poprzez wycinanie fragmentów płaszcza z arkusza (np. cięciem laserowym),
następnie zaginane lub walcowane bądź wyoblane
w celu uzyskania podstawowych kształtów geometrycznych takich jak: cylinder, stożek, toroid, czasza kulista, czasza
eliptyczna. Kolejno elementy te są łączone poprzez spawanie
w celu nadania ostatecznego kształtu produktom. Technologia
ta pozwala na wykonanie większości wyrobów, np. zbiorników.
Nie można natomiast wykonać bardzo złożonych i nieregularnych
kształtów, np. krasnala ogrodowego. Największą wadą form stalowych jest ich niższa jakość wykonania, gdyż spoiny są układane ręcznie i ręcznie szlifowane.
Dla złożonych kształtów stosujemy frezowane formy aluminiowe. Dzięki obróbce CNC można wykonać dowolny kształt płaszcza oraz nadać dowolną strukturę (np. imitację cegły lub słoi
drewnianych itp.). Formy aluminiowe są mniej trwałe od form
stalowych ze względu na mniejszą twardość. Z powodu różnej
rozszerzalności cieplnej wymagają też bardziej skomplikowanego łączenia do ramy stalowej. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie elementów podatnych jak sprężyny, gdzie płaszcz
aluminiowy jest „zawieszony” na ramie stalowej. Wszystkie nasze formy aluminiowe zaopatrzone są w sprężyny, dzięki czemu
znacznie łatwiej i bezpieczniej obsługuje się formę, a płaszczyzna podziałowa jest mniej narażona na uszkodzenia.
Nasze wieloletnie doświadczenie w budowie form pozwoliło
na opracowanie wielu autorskich rozwiązań detali form takich
jak:
l lekka, ergonomiczna klamra stalowa (900 g), z zabezpieczeniem przed obijaniem formy;
l niezakleszczające się bolce pozycjonujące z twardej stali;

Rys. 1. Forma stalowa
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Rys. 2. Zamknięta forma aluminiowa

elementy naprowadzające formę, zabezpieczające płaszczyznę podziałową przed obijaniem;
l elementy ułatwiające rozformowanie w razie zakleszczenia się
produktu (np. przypalenia);
l lekka rama nośna, zoptymalizowana przez obliczenia MES;
l grawerowane wymienne wstawki jak logo firmy, oznaczenia
tworzywa, datownik;
l łatwy do oczyszczenia odpowietrznik.
Aby uniknąć nieporozumień przy zamawianiu formy, należy
uzgodnić z zamawiającym szereg aspektów, m.in.: rodzaj materiału i jego grubość, jakość wykończenia (szlifowanie, piaskowanie, szkiełkowanie itp.), ustalić położenie formy w maszynie unikając kolizji i określić mocowanie, skurcz materiału, ewentualną
izolację termiczną i oznaczenia produktu.
Projektując wyrób, nasz projektant od początku ustala z klientem, w jakiej technologii będzie wykonana forma, uwzględniając
budżet na jej wytworzenie. Jeżeli wyrób może być podzielony na
kształty podstawowe, wówczas znacznie lepiej jest wykonać formę stalową, będzie tańsza i trwalsza. W przypadku bardzo złożonej geometrii, gdzie wymagania projektanta nie pozwalają na
uproszczenia kształtu, może okazać się, że taniej będzie formę
wyfrezować niż „kleić” z 1000 kawałków płaszcza stalowego.
Odpowiadając na pytanie:
l Jaką formę lepiej zastosować?
l To zależy J.
Firma Centino prowadzi działalność związaną z doradztwem,
projektowaniem i wdrożeniami produktów wykonanych w technologii odlewania rotacyjnego. Przez 12 lat działalności wprowadziła setki produktów na rynek i uruchomiła wiele linii do odlewania
rotacyjnego.
l

www.centino.pl
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Pojemnik formowany
rotacyjnie
Formowanie rotacyjne tworzyw sztucznych jest technologią dedykowaną do produkcji dużych elementów, w tym przede wszystkim różnego typu pojemników, na czele z liczącymi nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy litrów zbiornikami na deszczówkę, ścieki, paliwa czy płynne nawozy sztuczne i środki ochrony roślin. Często pojawia się sugestia, że w praktyce nie ma
ograniczeń związanych z wielkością obiektów formowanych rotacyjnie. Czy to prawda?

W TEORII WIELKOŚĆ PRODUKTU FORMOWANEGO
ROTACYJNIE JEST NIEOGRANICZONA
Aby przeprowadzić formowanie rotacyjne, należy zbudować metalową formę, czyli zamknięte naczynie, do którego wnętrza ładowany jest proszek lub granulat z tworzywa
sztucznego. Po ogrzaniu formy do temperatury około 200 oC
dochodzi do upłynnienia tworzywa sztucznego. Dzięki temu,
że forma jest nieprzerwanie utrzymywana w ruchu planetarnym (obraca się jednocześnie w dwóch prostopadłych
względem siebie płaszczyznach lub porusza ruchem obrotowym i jednocześnie wahadłowym), płynne tworzywo rozlewa się równą warstwą po wnętrzu formy. W teorii wielkość
formy do rotomouldingu, a co za tym idzie wielkość gotowych produktów formowanych rotacyjnie jest nieograniczona – problemem pozostaje zbudowanie odpowiedniej maszyny, która wprawi formę w ruch, ogrzeje ją, a następnie
(po rozlaniu tworzywa po wnętrzu) wychłodzi, aby zachować
odpowiedni kształt.
Odpowiednie obracanie form, czyli właśnie formowanie
rotacyjne, jest możliwe dzięki maszynom do rotomouldingu
– oferowanym zarówno jako gotowe systemy, jak też budowanym specjalnie w celu wytwarzania określonego produktu.
Wynika stąd, że w teorii można skonstruować maszynę do
rotomouldingu o dowolnej wielkości, zdolną wytworzyć dowolnej pojemności zbiornik. Maszyny do formowania rotacyjnego nie są konstrukcjami o wysokim stopniu komplikacji:
składają się z części mechanicznej, odpowiedzialnej za rotowanie form oraz pieca, czyli specjalnej komory, w której
ogrzewa się formę i znajdujące się w niej tworzywo sztuczne.
Skalowanie wymienionych elementów nie nastręcza większych trudności technicznych, tym bardziej, że produkty formowane rotacyjne mają stosunkowo niewielki ciężar (są puste w środku), więc obroty form nie powodują ekstremalnych
obciążeń. Jednak w praktyce produkcji z wykorzystaniem rotomouldingu trudno spotkać maszyny zdolne wykonać odlew
o długości lub średnicy większej, niż kilka czy kilkanaście
metrów.
– Wśród dostępnych na rynku zbiorników formowanych rotacyjnie najczęściej spotkamy pojemności z przedziału od kilkuset do kilku lub kilkunastu tysięcy litrów – mówi specjalista
z firmy Metria. – Rzadziej spotykane są formowane rotacyjnie
zbiorniki o pojemnościach przekraczających trzydzieści tysięcy
litrów. Wnika to w głównej mierze z rachunku ekonomicznego:
koszty budowy maszyn do odlewania gigantycznych zbiorników
są bardzo wysokie.
Rachunek ekonomiczny może wykazać, że tańsze od budowy gigantycznej maszyny do rotomouldingu będzie wykonanie
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2021

zbiornika w technice laminowania lub zespawanie go z blachy
stalowej. W odwodzie wszystkich wymienionych technik mamy
oczywiście również najbardziej tradycyjny sposób budowania
różnego rodzaju zbiorników, czyli konstrukcje ze zbrojonego
betonu. Nie zmienia to faktu, że wśród zbiorników o pojemnościach od kilkudziesięciu do kilku tysięcy litrów produkty
formowane rotacyjnie nie mają sobie równych. Nie tylko pod
względem całościowych kosztów (zakup i prace instalacyjne),
ale przede wszystkim ze względu na odporność na agresywne
substancje chemiczne, stuprocentową gwarancję szczelności
w bardzo długich okresach użytkowania oraz niewielki ciężar,
który bardzo ułatwia transport i prace instalacyjne.

Na podstawie materiałów: www.biznes-mentor.pl
REKLAMA

37

rotomoulding

Odlewanie tworzyw
sztucznych
Paulina Mayer
Odlewanie jest jedną z technik wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych. Proces może odbywać się w sposób cykliczny lub
ciągły. Odlewanie polega na wprowadzeniu tworzywa w stanie ciekłym lub plastycznym do formy, a po zestaleniu tworzywa
wyjęciu odlewu z formy. Proces ten może być przeprowadzony pod ciśnieniem lub bez stosowania ciśnienia [1].

DO WYTWARZANIA ODLEWÓW MOŻNA UŻYĆ
a) żywice nienasycone poliestrowe
Nienasycone żywice poliestrowe (NŻP) to polimery chemoutwardzalne, zawierające grupy estrowe w łańcuchach głównych.
Żywice poliestrowe charakteryzują się dobrą odpornością na
działanie beztlenowych kwasów nieorganicznych oraz rozcieńczonych kwasów utleniających. Są odporne na długotrwałe działanie
zimnej wody, lecz wykazują nienajlepszą odporność na gorącą,
a zwłaszcza wrzącą wodę. Wadą żywic poliestrowych jest duży,
podczas utwardzania, skurcz objętościowy, którego wartość wynosi nawet 6-8% [2].
b) żywice epoksydowe
Żywice epoksydowe to rodzaj jedno- lub dwuskładnikowych
żywic syntetycznych, które są zdolne do tworzenia nietopliwych
i nierozpuszczalnych tworzyw sztucznych na skutek reakcji sieciowania z udziałem ugrupowań epoksydowych. Składnikami
żywic epoksydowych są zwykle polifenole, rzadziej poliglikole
oraz epichlorohydryna lub oligomery posiadające ugrupowania
epoksydowe.
Żywice epoksydowe charakteryzują się doskonałą przyczepnością (do wszystkich tworzyw, metali), dobrymi własnościami
mechanicznymi i elektrycznymi, odpornością na działanie czynników atmosferycznych i chemicznych (lepszą niż żywice poliestrowe). Żywice epoksydowe stosowane są: w postaci lanej (do
odlewania i impregnacji, hermetyzacji elementów urządzeń elektrotechnicznych itp.), laminatów na podłożu włókien szklanych,
do produkcji klejów do łączenia metali, do produkcji lakierów
antykorozyjnych i izolacyjnych.
c) żywice fenolowe, aminoplasty;
d) prepolimery (polistyren i PMMA);
e) roztwory polimerów w rozpuszczalnikach organicznych (poliwęglan, octan i octanomaślan celulozy);
f) pastę PVC;
g) różne monomery (polimeryzacja w formie) [4].
METODY ODLEWANIA TWORZYW SZTUCZNYCH
Odlewanie normalne
W odlewaniu normalnym wykorzystuje się tworzywa utwardzalne
w stanie ciekłym lub plastycznym. Sporządzenie tworzywa odbywa
się przed samym procesem odlewania i polega na zmieszaniu
(przeważnie mechanicznym) w danych proporcjach i ustalonej
kolejności; polimeru, utwardzacza, rozcieńczalnika, napełniacza,
środka barwiącego, przyśpieszacza i innych niezbędnych składników dodatkowych. Mieszaninę należy również odgazować [5].
Od przebiegu wypełnienia gniazda oraz utwardzenia odlewu,
w dużej mierze zależą właściwości użytkowe odlewu. Na wpływ
tego procesu mają następujące czynniki:
38

Tabela 1. Właściwości utwardzonych żywic poliestrowych
i epoksydowych [3]
Własności
Polimal 109 Epidian 5
1219
1120
Gęstość [kg/m3]
Wytrzymałość na zginanie [MPa]
58
80-120
Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]
ok.60
90
Wydłużenie przy zerwaniu [%]
do 3,0
4,5
Moduł sprężystości przy rozciąganiu [MPa]
~4500
~4600
Wytrzymałość na ściskanie [MPa]
97
100-115

sposób wypełnienia gniazda formującego:
Jeżeli gniazdo wypełniane jest bezpośrednio tworzywem, zachodzi wówczas odlewanie bezciśnieniowe i formy są zazwyczaj
otwarte. Natomiast, kiedy tworzywo wlewane jest przez kanał
odlewniczy, czyli pośrednio, zachodzi odlewanie ciśnieniowe
i formy są zamknięte. Odlewanie ciśnieniowe zapewnia lepsze
właściwości wyrobu i w dużym stopniu ogranicza emisję do atmosfery ubocznych produktów procesu utwardzania, np. w przypadku odlewania tworzyw poliestrowych.
l temperatura formy;
l ochładzanie odlewu:
Ochładzanie odlewu wpływa na jego właściwości i strukturę.
Przeważnie odlew ochładzany jest razem z formą lub wyjmowany
z gniazda, a następnie umieszczany w specjalnej komorze albo
chłodzony na wolnym powietrzu. W formach ochładzanych w odlewach występują mniejsze naprężenia własne, a co za tym idzie
mniejsze odkształcenia odlewów [1].
Odlewanie rotacyjne
W procesie odlewania rotacyjnego, zwanego również obrotowym lub odśrodkowym, wykorzystywana jest siła odśrodkowa
działająca na tworzywo odlane. Tworzywo wprowadzane jest do
formy, najczęściej w postaci proszku, a następnie w gnieździe
obracającej się formy ulega stopieniu pod wpływem ogrzania
[3, 4, 5]. Proces odlewania rotacyjnego składa się zasadniczo
z czterech etapów [6]:
l wsypanie tworzywa do formy;
l stopienie materiału;
l ochłodzenie;
l wyjęcie odlewu.
Uplastycznienie materiału wewnątrz formy zachodzi wskutek
jej ogrzewania. Najczęściej forma jest ogrzewana bezpośrednio
gorącym powietrzem lub elektrycznymi elementami grzejnymi
[7], mikrofalowo [8] lub ostatnio również energią słoneczną [9].
Jednym z ważniejszych parametrów w tej metodzie odlewania
jest prędkość obrotowa wokół poszczególnych osi. To ona wpływa
na grubość odlewu oraz jego jakość. Wzajemny stosunek prędkości obrotowych wokół osi decyduje o kierunku ruchu tworzywa wewnątrz formy, jednorodności rozprowadzenia tworzywa oraz równol
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mierności grubości tworzywa. W zależności od kształtu i wielkości
produkowanego wyrobu, stosunek tych prędkości jest wyznaczany
przez doświadczenie i zazwyczaj stanowi tajemnicę firmy [6, 10].
Przy użyciu tej metody można otrzymać takie produkty jak: specjalistyczne zbiorniki i pojemniki na paliwo, środki chemiczne, wodę,
karmniki dla zwierząt, pojemniki na żywność, obudowy przyrządów,
sprzęt medyczny, kaski bezpieczeństwa, bariery i oznakowania drogowe. Kolejne przykłady wyrobów otrzymanych metodą odlewania
rotacyjnego to zabawki, łodzie, kajaki, foteliki dla dzieci, stoły, doniczki, zagłówki, okładziny do samochodów i wiele innych.
Odlewanie rotacyjne planetarne ma szczególne znaczenie
w wytwarzaniu zbiorników z tworzyw termoplastycznych (głównie
PE, PVC, PA, PS, PC EVA i ABS). Etapy odlewania rotacyjnego
planetarnego:
a) wsypanie w odpowiedniej ilości tworzywa w postaci proszku do
gniazda formy;
b) wprawienie w ruch planetarny formy i jej ogrzanie;
c) osadzenie i stopienie tworzywa na powierzchni gniazda;
d) ochłodzenie formy i wyjęcie odlewu.
Odlewanie rotacyjne kołowe ma zastosowanie do produkcji
rur lub elementów obrotowych z tworzyw utwardzalnych lub termoplastycznych. Można również za pomocą tej metody odlać
rury z tworzyw utwardzalnych wzmacnianych włóknem. W tym
przypadku do gniazda formy rurowej wprowadza się włókna (najczęściej krótkie włókna szklane), spoiwo ciekłe oraz ewentualnie
napełniacze proszkowe. Następnie formę, która jest umocowana w maszynie odlewniczej, wprawia się w ruch obrotowy z prędkością 2000–3000 obr./min. Tworzywo utwardza się w podwyższonej temperaturze. Po zatrzymaniu i ochłodzeniu formy, rura
wyjmowana jest z gniazda. Metodą tą mogą być formowane rury
o średnicach ok.1,5 m i długości do 5m [1, 6].
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ZALETY I WADY ODLEWANIA ROTACYJNEGO
Zalety:
niewysoki koszt przygotowania produkcji, spowodowany niskim kosztem wykonania form odlewniczych oraz narzędzi,
w związku z tym jest procesem ekonomicznym w przypadku
produkcji jednostkowej lub małoseryjnej oraz do wytwarzania
prototypów;
bezodpadowa metoda przetwórstwa;
możliwość mocowania w formie dodatkowych elementów
(tuleje, trzpienie, króćce, pierścienie), które zostają pokryte
topiącym się tworzywem i po zakończeniu procesu stają się
integralną częścią odlewu, istnieje również możliwość umieszczenia w formie żeber usztywniających, które zwiększają
sztywność ścianek bardzo dużych odlewów;
cały proces (grzanie, topienie, formowanie oraz chłodzenie)
przebiega w formie i nie wykorzystuje się w nim żadnego zewnętrznego ciśnienia;
brak linii łączenia na powierzchni wyrobów;
możliwość otrzymywania przedmiotów o masie od kilkudziesięciu do kilkuset kilogramów, co jest niemożliwe do otrzymania w technologii wtryskiwania czy wytłaczania ze względu na
konstrukcyjne ograniczenia tych maszyn przetwórczych;
możliwość produkcji kilku wyrobów jednocześnie na odpowiedniej maszynie.
WADY:
stosunkowo długi czas cyklu wytworzenia odlewu – niska wydajność;
niska sprawność i duża energochłonność procesu, spowodowana nagrzewaniem i chłodzeniem formy przy pomocy powietrza;
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koszt przygotowania tworzyw zwiększa dodatkowo konieczność doprowadzenia ich do postaci proszku lub granulek
[6, 11].

WYLEWANIE
Jedną z metod otrzymywania folii jest wylewanie. Najczęściej
wytwarza się folie ze zmiękczonego PVC. Tworzywo w stanie plastycznym wylewane jest na przesuwające się podłoże maszyny
do wylewania. Najważniejszym narzędziem maszyny jest układ
walców lub głowica wylewająca, w zależności od kształtu szczeliny (może być międzywalcowa lub międzypłaszczyznowa), z której
wypływa tworzywo [1, 5].
ZALEWANIE
Zalewanie jest mało popularną metodą odlewania ze względu
na specyficzne warunki przebiegu procesu. Głównym celem zalewania jest regeneracja elementów maszyn poprzez uzupełnianie ubytków materiału w gniazdach, gdzie osadzane jest łożysko
toczne. Do zalewania najczęściej stosuje się tworzywo epoksydowe ze względu na jego mały skurcz przetwórczy [1, 5].
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ROTOMOULDING
– formowanie rotacyjne
Polska firma TOOLS FACTORY zajmuje się projektowaniem i produkcją maszyn do przetwórstwa i obróbki tworzyw sztucznych.
Firma specjalizuje się w produkcji:
TERMOFORMIEREK PRÓŻNIOWYCH
l 5-OSIOWYCH CENTRÓW OBRÓBCZYCH CNC
l 3-OSIOWYCH I 4-OSIOWYCH OBRABIAREK CNC
l POZIOMYCH PRZECINAREK TAŚMOWYCH
l MASZYNY DO FORMOWANIA ROTACYJNEGO
Najnowsza seria produktów firmy to
MASZYNY DO FORMOWANIA ROTACYJNEGO
dostępne w trzech wariantach:
l Karuzela – maszyna wyposażona w szereg innowacyjnych rozwiązań dla zapewnienia maksymalnej wydajności
l Shuttle – seria maszyn przeznaczona do produkcji średnich oraz dużych elementów
l Rock and Roll – seria maszyn do produkcji wąskich
i długich detali.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i doskonałej znajomości
rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych firma TOOLS FACTORY
jest w stanie zrealizować każdy projekt, dostosowując się do
indywidualnych potrzeb oraz wymagań klienta.
l

Sprawia to, iż maszyny TOOLS FACTORY zyskują dużą popularność i są coraz częstszym wyborem przez producentów, nie tylko
na rynku rodzimym, ale również europejskim.

REKLAMA
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Rotomoulding dla
najlepszych
Technologia formowania rotacyjnego miała swój początek w USA, w Europie rozpowszechniła się w latach sześćdziesiątych
XX wieku. Obecnie rotomoulding zyskuje coraz większą popularność, ponieważ umożliwia produkcję elementów cechujących
się dużą wytrzymałością, ma niższe w stosunku do innych technologii koszty oprzyrządowania produkcyjnego (form) oraz nie
generuje odpadu produkcyjnego, a straty materiału są niewielkie.

R

otomoulding pozwala realizować projekty wielogabarytowe, o mocnej konstrukcji, takie jak: elementy infrastruktury drogowej, wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjnych, zbiorniki, skrzynie do transportu
oraz produkty, których nie uda się wykonać przy zastosowaniu
innych metod przetwórstwa polimerów.
OREX ROTOMOULDING JAKO EUROPEJSKI LIDER
W PRODUKCJI MASZYN DO FORMOWANIA ROTACYJNEGO
Firma OREX ROTOMOULDING od ponad 25 lat specjalizuje się
w kompleksowej dostawie najwyższej jakości urządzeń do rotomouldingu. Dzięki doświadczeniu, nieustannie podnoszonym
kwalifikacjom i wysokiej jakości świadczonych usług, marka
Orex zyskała uznanie w Polsce oraz na rynkach światowych.
Głównym i najważniejszym kierunkiem rozwoju firmy jest jakość i bezpieczeństwo, dlatego OREX ROTOMOULDING stale
współpracuje z instytutami certyfikującymi. Maszyny powstają
w oparciu o własne projekty konstrukcyjne, z wykorzystaniem
wyłącznie markowych podzespołów wiodących na świecie producentów tj. SIEMENS, Weishaupt, Nord, Schneider, SKF, SMC,
SICK.
Oferta firmy obejmuje urządzenia do rotomouldingu typu:
shuttle i karuzela oraz specjalne maszyny laboratoryjne.
42

OREX ROTOMOULDING Sp. z o.o. realizuje również indywidualne
projekty klientów.
Aktualnie to nowoczesna i dynamiczna firma, której zakład
produkcyjny o powierzchni ponad 6000 m2 mieści się w Chybiu.
Pionierskie technologie, wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza oraz innowacyjne rozwiązania zyskały zaufanie polskich
i zagranicznych przedsiębiorców. Od listopada 2020 roku OREX
jest nowym, pełnoprawnym właścicielem firmy Caccia Engineering Srl. Przejęcie majątku włoskiego producenta maszyn do
rotomouldingu wiązało się z nabyciem wyłącznych praw do użytkowania dokumentacji techniczno–projektowej, domen i stron
internetowych, znaku towarowego oraz nośników archiwizacji
danych.
OREX ROTOMOULDING Sp. z o. o. zapewnia kompleksowe
wdrożenie technologii rotoformowania, przygotowanie projektu,
wykonanie maszyny/ formy, montaż urządzenia, szkolenie i uruchomienie produkcji w zakładzie klienta. Po więcej informacji
zapraszamy na stronę internetową producenta maszyn www.
orex-rotomoulding.pl.
OREX ROTOMOULDING Sp. z o.o.
ul. Cieszyńska 6, 43-520 Chybie
tel. 32 440 83 15, fax 32 440 83 16
orex@orex.pl, www.orex-rotomoulding.pl
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ARTYKUŁ

PROMOCYJNY

Tworzywa sztuczne
w drogownictwie
Łączenie tradycyjnych rozwiązań ze sprawdzonymi technologiami nowoczesnego przetwórstwa tworzyw sztucznych przyspiesza
inwestycje, pozwala ograniczyć koszty i zwiększa bezpieczeństwo.

B

udując autostradę, drogę, skarpę, kanał rzeczny lub
parking wykorzystujemy nie tylko beton, kruszywo
i kostkę brukową. Mamy do dyspozycji również tworzywa sztuczne, które przyspieszają czas realizacji,
zmniejszają osiadanie gruntu i obniżają koszty wykonania inwestycji. Tworzywa sztuczne w budownictwie współgrają z klasycznymi materiałami już od wielu lat. Polietylen jest stabilizowany
przeciwko promieniowaniu UV, wykazuje odporność na działanie
promieni słonecznych, zwiększoną wytrzymałość i poziom jakości odpowiadający stosowanym standardom konstrukcyjnym.
Najpopularniejszym rozwiązaniem jest system geosiatki
komórkowej, który poprzez zamknięcie materiałów w środku
geosyntetycznych komórek zwiększa ich zagęszczenie oraz wytrzymałość na ścinanie tych materiałów. Geosiatkę komórkową
zwaną również geokratą stosuje się jako zagęszczenie podłoża
przy budowie autostrad, dróg krajowych, poboczy i dróg leśnych,
gdzie w porównaniu do tradycyjnych metod i wymagań grubości
podłoża możliwa jest redukcja jego grubości ze żwiru lub tłucznia
kamiennego o 50% i więcej.
Geosiatki komórkowe oferują szereg rodzajów elastycznych
zabezpieczeń dla otwartych budowli wodnych, kanałów rzecznych czy cieków wodnych. System zapewnia stabilność i ochronę
kanałów narażonych na działanie sił erozji. Rozwiązanie to daje
osłonę o ściśle określonej szorstkości i stateczności oraz zwiększa odporność poprzez obudowę i ochronę strefy korzeniowej
warstwy wegetatywnej. Geosiatka komórkowa współgra również
z betonem, który zalecany jest do obszarów o ciągłym przepływie
lub dużej prędkości przepływu w korytach wodnych.
Innym zastosowaniem dla geosiatek komórkowych są ochrony
skarp przy autostradach, zboczy, nasypów, wałów przeciwerozyjnych i ścian oporowych. Szerokie zastosowanie tego rozwiązania
wynika z łatwości montażu i niezwykłej trwałości konstrukcji.

Zastosowane tworzywa sztuczne są również przyjazne środowisku. Ekologiczny HDPE wykorzystywany jest do produkcji
ochronnych płotków dla płazów i małych zwierząt, montowanych
przy autostradach i drogach szybkiego ruchu. System został wymyślony w celu ochrony płazów, gadów i innych małych zwierząt
podczas migracji, które nasilają się szczególnie wczesną wiosną
i latem po ulewnych deszczach. Ograniczenie śmiertelności zwierząt i zwiększenie bezpieczeństwa kierowców możliwe jest dzięki
naprowadzaniu przemieszczających się osobników na przejścia
umożliwiające im bezpieczne przekroczenie drogi. System został
opracowany przy czynnym udziale ekologów zajmujących się od
lat badaniem śmiertelności płazów na drogach oraz w ich otoczeniu. HDPE jest uważany za jeden z najbezpieczniejszych dla
zdrowia plastików, a dodatkowo może zostać poddany recyklingowi i użyty ponownie.
W Geo Globe Polska zajmujemy się kształtowaniem tworzyw
sztucznych od 1993 r. i wiemy o nich praktycznie wszystko. Realizujemy inwestycje drogowe z największymi firmami budowlanymi w kraju i na świecie, a marka Geomaxx jest uznawana za
jedną z najlepszych na świecie.

GEO GLOBE POLSKA Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów
tel. 32 226 07 96, fax 32 226 05 05
sekretariat@geoglobe.pl, www.geoglobe.pl
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Działanie przeciwbakteryjne
tworzywa sztucznego
z powłoką modyfikowaną
substancjami czynnymi
Michalina Falkiewicz-Dulik

Z

akres zastosowania materiałów polimerowych z ochroną
mikrobiologiczną, tj. dodatkowo wzbogaconych o właściwości antymikrobowe, jest bardzo rozległy, obejmuje wiele
gałęzi przemysłu. Do najważniejszych należą: branża medyczna,
tekstylna, opakowaniowa, systemy filtracji wody, klimatyzacja.
Klimatyzacja kanałowa składa się z systemu kanałów, które
rozprowadzone są w obiekcie w różnych pomieszczeniach. Przechodzą one przez ściany oraz stropy. Kanały mogą mieć różny
kształt: okrągły albo prostokątny. Jeśli domowa instalacja wentylacyjna zostanie wyposażona w system nawilżania wewnętrznego
lub klimatyzator kanałowy – wówczas może powstać niebezpieczeństwo rozwoju drobnoustrojów wewnątrz kanałów wentylacyjnych. W przypadku obu wspomnianych rozwiązań do ich wnętrza
wprowadzana jest wilgoć lub powstaje ona w wyniku skraplania
pary wodnej na schłodzonych ściankach przewodu wentylacyjnego po przejściu przez klimatyzator. Drobiny kurzu mają wówczas
możliwość „przyklejenia się” do ścianek kanału wentylacyjnego
i mogą stać się pożywką dla bakterii. W trakcie eksploatacji instalacje wentylacyjne kumulują zanieczyszczenia, które z biegiem
czasu stają się niebezpieczne dla zdrowia ludzi przebywających
w wentylowanych pomieszczeniach. Z tego względu nieodzownym
elementem konserwacji instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest ich okresowe czyszczenie i ewentualna dezynfekcja.
Faktem jest, że bardzo popularnych do dzisiaj kanałów wentylacji grawitacyjnej nigdy się nie czyści, ani nie mają one żadnej
możliwości filtracji wchodzącego do nich powietrza. Często za
to zaopatrywane są w odpowiednią ilość wilgoci pochodzącej
z kropel deszczu wpadających od góry do kominów wentylacji grawitacyjnej. Problemem w użytkowaniu klimatyzatorów
są drobnoustroje wywołujące choroby. Schładzane powietrze,
z którym mamy bezpośredni kontakt (płyny pracują w obiegach
zamkniętych), jest nośnikiem kurzu, pyłków roślin, a także materiału mikrobiologicznego.
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Wilgotne środowisko jest idealne do rozwoju mikroorganizmów, co niesie niebezpieczeństwo przekroczenia dopuszczalnych poziomów koncentracji drobnoustrojów patogennych, jeśli
systemy klimatyzacyjne nie są regularnie czyszczone i konserwowane. Nawet przy odpowiedniej eksploatacji mogą pojawić się
komplikacje, ponieważ podczas czyszczenia kanałów i urządzeń
w systemach klimatyzacyjnych, chłodniczych i grzewczych szkodliwe mikroorganizmy mogą ponownie uwalniać się do środowiska [1].
Badania prowadzone w różnych krajach wskazują, że koncentracja zanieczyszczeń w powietrzu wewnętrznym jest większa niż
w środowisku na zewnątrz [2-4]. Jakość powietrza wewnętrznego
jest istotnym parametrem wpływającym na dobre samopoczucie i zdrowie człowieka. Szacuje się, że dorosły człowiek spędza
około 80% czasu w zamkniętych pomieszczeniach (dom, stanowisko pracy), a około 6% czasu w środkach transportu [5–7].
W powietrzu budynków biurowych może żyć około kilkadziesiąt
gatunków bakterii, ponad 400 gatunków grzybów pleśniowych
oraz kilkanaście gatunków grzybów powodujących gnicie drewna
i materiałów drewnopodobnych [8]. Źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza w pomieszczeniach są materiały gromadzone w budynkach oraz powietrze przenikające z zewnątrz,
przez systemy wentylacyjno – klimatyzacyjne lub powietrze atmosferyczne. Głównym źródłem zanieczyszczeń bakteryjnych
w budynkach są ludzie oraz pył pochodzenia organicznego. Bakterie zasiedlają również urządzenia klimatyzacyjne, wykładziny,
zawilgocone drewno wewnątrz budynków. Głównym źródłem zanieczyszczeń grzybami jest powietrze atmosferyczne. Zarodniki,
konidia i strzępki grzybni unoszące się w powietrzu pochodzą od
grzybów rosnących na żywych lub obumarłych częściach roślin,
ale też z gleby, nawozów, rynien dachowych, tapet, skóry oraz
innych substancji organicznych. Źródłem zarodników grzybów
mogą być również materiały znajdujące się wewnątrz budynku,
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Praca badawcza obejmowała badania mikrobiologiczne tworzywa polietylenu, pochodzącego ze strukturalnej rury spiralnej
dwuwarstwowej z wewnętrzną powłoką (HDPE), modyfikowaną antybakteryjnie. Badaniem objęto dwie próby kontrolne bez
wykończenia biocydowego (próba 1 i 3) oraz trzy próby z powłoką modyfikowaną antybakteryjnie: próba 2 zawierająca preparat
nanosrebra 2% wagowych tworzywa (w/t), próba 4 zawierająca pirytionian cynku 1% w/t, próba 5 z zawartością pirytionianu
cynku 2% w/t. Badania i ocena właściwości antybakteryjnych materiałów tworzywowych zostały wykonane według normy ISO
22196. Badania wykonano w odniesieniu do dwóch bakterii: Staphylococcus aureus i Escherichia coli. Tworzywo PE z powłoką
modyfikowaną nanocząsteczkami srebra nie wykazało właściwości antybakteryjnych względem stosowanych bakterii testowych. Obie próby tworzywa HDPE modyfikowane pirytionianem cynku wykazały silną aktywność przeciwbakteryjną. Dodatek 1%
w/w preparatu PZT (pirytionianu cynku) wystarczająco zabezpiecza właściwości antybakteryjne tworzywa PE.

tworzywa
np. drewno, ściany i okna, resztki żywności, materiały organiczne, pył i kurz zawarty w szczelinach podłóg, ścian i sufitów,
a także w nawilżaczach powietrza.
Mikroorganizmy, szczególnie bakterie i grzyby, zawarte w powietrzu wewnętrznym mogą być przyczyną niekorzystnych objawów
chorobowych [9–11]. Bakterie mogą być przyczyną chorób alergicznych, szczególnie gdy w pomieszczeniach wartość wilgotności
względnej powietrza przekracza 80%. Długotrwały kontakt ludzi
z bakteriami Gram-ujemnymi tworzącymi endotoksyny, które są
składnikiem ich ścian komórkowych, wywołuje u człowieka wysoką temperaturę, trudności w oddychaniu, zmianę liczby leukocytów we krwi, hipoglikemię, hipotensję i wstrząs. Wśród bakterii
występujących w powietrzu przeważają gatunki z rodzaju Bacillus, Pseudomonas, Enterobacter, Flavobacterium, Alcaligenes,
Micrococcus i Streptomyces (promieniowce). Grzyby pleśniowe
są przyczyną wielu groźnych zachorowań, takich jak: dermatozy
skórne i głębokie, alergie, schorzenia układu oddechowego, mikotoksydozy, zatrucia związkami lotnymi wytwarzanymi przez grzyby,
choroby nowotworowe. Niebezpieczeństwa zdrowotne związane
z obecnością w powietrzu grzybów pleśniowych wynikają również
z ich zdolności do tworzenia mikotoksyn i związków lotnych. Wdychanie powietrza z fragmentami grzybni grzybów, które wytwarzają
mikotoksyny, powoduje u człowieka wystąpienie objawów zatrucia
w postaci zapalenia skóry, bólu głowy, biegunek oraz zaburzenia
mechanizmów immunologicznych.
Zanieczyszczenia mikrobiologiczne występujące w pomieszczeniach są jednym z wielu czynników szkodliwych i uciążliwych
prowadzących do powstania i występowania „zespołu budynku
chorego” (SBS – Sick Building Syndrome). Według badań światowych nawet w 70% badanych obiektów pracownicy skarżyli się
na trzy podstawowe symptomy SBS, tj. suchość oczu, suchość
gardła i ból głowy [12–14]. W ciągu ostatnich lat nastąpił dynamiczny wzrost liczby obiektów budowlanych przeznaczonych na
mieszkania, biurowce, obiekty sportowe i inne obiekty użytku
publicznego. Ze względu na wpływ bioaerozoli na zdrowie człowieka zagwarantowanie wysokiej jakości powietrza w obiektach
jest sprawą bardzo ważną.
W Polsce nie ma nadal odpowiednich aktów prawnych, norm
dotyczących szkodliwości czynników biologicznych. Zespół Ekspertów ds. Czynników Biologicznych Międzyresortowej Komisji
ds. NDS i NDN zaproponował wartości dopuszczalnych stężeń
najbardziej powszechnych kategorii mikroorganizmów i endotoksyny bakteryjnej w powietrzu pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej (tabela 1).
Rozwiązaniem opisanych problemów może być zastosowanie
polimerów modyfikowanych antybakteryjnie. Do konstrukcji kanałów wentylacyjnych zostaje wykorzystana płyta polietylenowa
kaszerowana. Polietylen to polimer etenu, organicznego związku
chemicznego będącego jednym z podstawowych surowców przemysłu petrochemicznego. Polietylen wysokiej gęstości (HDPE)
otrzymuje się w wyniku polimeryzacji niskociśnieniowej. Jest
tworzywem mlecznobiałym. W sprzedaży są również dostępne
półprodukty z PE 300 w kolorze czarnym. Kolor czarny uodparnia
tworzywo PE na oddziaływanie promieniowania UV, co w połączeniu z wysoką udarowością w zakresie niskich temperatur sprawia, że materiał PE jest powszechnie wykorzystywany do budowy
urządzeń narażonych na działanie czynników atmosferycznych.
HDPE znajduje zastosowanie w branży chemicznej i budowlanej, a także w rolnictwie i inżynierii ochrony środowiska.
Tworzywo PE wykorzystuje się do budowy:
l silosów o różnym przeznaczeniu;
l zbiorników chemicznych;
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Tabela 1. Propozycje dopuszczalnych stężeń
drobnoustrojów i endotoksyny w powietrzu [14] (CFU/m3 –
jednostki tworzące kolonię, EU – jednostki endotoksyczne)

l
l
l
l
l

Czynnik
mikrobiologiczny

Dopuszczalne stężenie
w pomieszczeniach mieszkalnych
i użyteczności publicznej

Bakterie mezofilne

5000 CFU/m3

Bakterie gram-ujemne

200 CFU/m3

Termofilne promieniowce

200 CFU/m3

Endotoksyna bakteryjna

5 ng/m3 (50 EU/m3)

odstojników i kompostowników;
separatorów oleju;
domowych oczyszczalni ścieków;
instalacji wodnych o szerokim zastosowaniu;
elementów instalacji rurowych, w szczególności o niestandardowych kształtach i rozmiarach, oraz rur preizolowanych.

CEL I ZAKRES BADAŃ
Celem pracy było zbadanie aktywności przeciwbakteryjnej tworzywowych rur z polietylenu stosowanych do konstrukcji kanałów wentylacyjnych. Praca badawcza obejmowała badania właściwości bakteriobójczych tworzywa z powłoką modyfikowaną
antybakteryjnie. Było to tworzywo ze strukturalnej rury spiralnej
dwuwarstwowej z wewnętrzną powłoką z polietylenu o wysokiej
giętkości (HDPE).
Praca przedstawia wyniki badań wykonanych we współpracy
Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego
w Krakowie z Katedrą Mikrobiologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
PRZEDMIOT I METODYKA BADAŃ
Opis materiału badawczego
Warstwa tworzywa PE od wewnętrznej strony rur została zmodyfikowana na trzy sposoby. W pierwszym przypadku wprowadzono 2% wagowych preparatu Sanitized PE 1 AM 00001, firmy
Clarchem Polska, który zawierał nanocząsteczki srebra (PAgT)
na nośniku LLD PE (liniowy polietylen niskiej gęstości).
W następnym kroku wykonano 2 próby modyfikacji tworzywa
z użyciem preparatu Clarpol Sanitized PE 1 AM 00002, firmy
Clarchem Polska, zawierającym piritionian cynku na nośniku LLD
PE (PZT). Próby tworzywa polietylenu modyfikowanego antybakteryjnie zawierały 1 i 2% wag. preparatu PZT [15-20].
Badaniom poddano próby modyfikowanego tworzywa oraz próby kontrolne:
1. próba 1 – próba kontrolna bez wykończenia biocydowego;
2. próba 2 – próba z powłoką modyfikowaną zawierającą środek
antybakteryjny PAgT 2% wagowych tworzywa (w. t.);
3. próba 3 – próba kontrolna bez wykończenia biocydowego;
4. próba 4 – próba zawierająca środek antybakteryjny PZT 1%
w. t.;
5. próba 5 – próba zawierająca środek antybakteryjny PZT 2%
w. t.
Badania mikrobiologiczne wykonano w odniesieniu do dwóch
bakterii:
1. Staphylococcus aureus ATCC 25923, Gram dodatniej,
2. Escherichia coli ATCC 25922, Gram ujemnej.
Ocenę działania przeciwbakteryjnego tworzyw sztucznych poddanych obróbce przeciwbakteryjnej przeprowadzono zgodnie
z normą ISO 22196 [21].
Metodykę badań dostosowano do rodzaju testowanego materiału i charakteru wzrostu wybranych drobnoustrojów. PrzetestoTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2021
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w temperaturze 35±1oC, wilgotności względnej 90% przez 24
godziny i spłukiwano po zadanym czasie. Spłukane z próbek
hodowle bakterii poddawano dalszej analizie w celu ustalenia
liczby przeżywających na danym materiale komórek. Po wykonaniu serii dziesięciokrotnych rozcieńczeń wykonano posiew rozcieńczonych próbek na podłoża hodowlane ogólne i wybiórcze
dla bakterii testowych i poddawano inkubacji w temperaturze
35±1oC przez 48 godzin.
Po hodowli zliczano wyrosłe kolonie bakteryjne i przeliczano
na liczbę przeżywających na danym materiale bakterii [CFU/cm2]
zgodnie z metodyką zawartą w normie. Badania zostały wykonane w dwóch powtórzeniach dla każdej próby badawczej/każdego
materiału. Szacowanie poziomów aktywności przeciwdrobnoustrojowej, obserwowanej w badanych próbkach zostało wykonane na podstawie równania (1):
R = (Ut – U0) – (At – U0) = Ut – At
(1)
gdzie: R – oznacza działanie przeciwbakteryjne; U0 – to średnia
wspólnego logarytmu liczby żywych bakterii w komórkach/cm2,

wano modyfikowane próby tworzywa sztucznego pod względem
zdolności ilościowego hamowania wzrostu mikroorganizmów,
sprawdzając zarówno właściwości bakteriostatyczne (hamujące
wzrost), jak i bakteriobójcze (zabijające bakterie) w ciągu 24-godzinnego okresu kontaktu.
Przygotowanie zawiesin bakterii
Zawiesiny komórek bakterii wszystkich badanych szczepów
przygotowano z 24-godzinnych hodowli prowadzonych na agarze
bulionowym w temperaturze 35±1oC. Wzrost bakterii zawieszano w jałowym płynie fizjologicznym i doprowadzano do stężenia
6 x 108 CFU/ml (2 w skali McFarlanda) na podstawie pomiarów
densytometrycznych. Tak przygotowaną zawiesinę rozcieńczano
w pożywce hodowlanej do uzyskania zalecanego końcowego stężenia 6 x 105 CFU/ml i zaszczepiano próbki badanego materiału
zgodnie z metodyką zawartą w normie.
Przeprowadzenie hodowli
Część próbek obu materiałów spłukiwano roztworem SCDLP
tuż po zaszczepieniu, a pozostałe przeznaczono do inkubacji

Tabela 2. Badania właściwości antybakteryjnych tworzywa z powłoką modyfikowaną nanocząsteczkami srebra względem
bakterii Escherichia coli i Staphylococcus aureus [22]
Oznaczany
parametr

Próba 1 bezpośrednio
po zaszczepieniu

Próba 2 bezpośrednio
po zaszczepieniu

Próba 1 bezpośrednio
po 24 godzinach inkubacji

Próba 2 bezpośrednio
po 24 godzinach inkubacji

Escherichia coli

Liczba bakterii
[cfu/cm2]

1,25x104

5,13 x104

5,00x103

5,25x103

1,30x108

8,62x107

8,75x107

7,76x107

Logarytm
dziesiętny
z liczby bakterii

4,10

4,71

3,70

3,72

8,11

7,94

7,94

7,89
At = 7,92

R = 8,02 – 7,92 = 0,11

Średnia
Staphylococcus aureus
Liczba bakterii
[cfu/cm2]

6,58x103

6,23x103

7,83x103

6,20x103

1,83x107

9,20x106

3,64x107

4,32x107

Logarytm
dziesiętny
z liczby bakterii

3,82

3,79

3,89

3,79

7,26

6,96

7,56

7,64

U0 = 3,81

Średnia

Ut = 7,11

U0 = 3,84

At = 7,60

R = 7,11 – 7,60 = -0,49

Tabela 3. Badania właściwości antybakteryjnych tworzywa modyfikowanego 1% pirytionianem cynku względem bakterii
Escherichia coli i Staphylococcus aureus [22] (*logarytm dziesiętny z liczby bakterii obliczono dla założenia, że liczba
bakterii [cfu/cm2] byłaby równa 1)
Oznaczany
parametr

Próba 3 bezpośrednio
po zaszczepieniu

Próba 4 bezpośrednio
po zaszczepieniu

Próba 3 bezpośrednio
po 24 godzinach inkubacji

Próba 4 bezpośrednio
po 24 godzinach inkubacji

Escherichia coli

Liczba bakterii
[cfu/cm2]

7,78x103

9,34 x104

1,10x104

6,34x103

3,46x107

3,01x107

5,08x103

2,34x103

Logarytm
dziesiętny
z liczby bakterii

3,89

3,97

4,04

3,80

7,53

7,47

3,71

3,37

U0 = 3,93

Średnia

At = 3,54

U0 = 3,92

R = 7,51 – 3,54 = 3,97

Staphylococcus aureus
Liczba bakterii
[cfu/cm2]

6,43x103

6,50x103

3,17x104

2,42x103

1,11x107

1,57x107

nie wykryto

nie wykryto

Logarytm
dziesiętny
z liczby bakterii

3,81

3,74

3,50

3,38

7,04

7,20

-0,22*

-0,22*
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U0 = 3,44

Ut = 7,12

At = -0,22

R = 7,12 – (-0,22) = 7,34

t

Średnia
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tworzywa. Warunki walidacyjne przeprowadzonego badania
zostały spełnione.

które zostały odzyskane z niemodyfikowanych próbek testowych
natychmiast po zaszczepieniu; Ut – to średnia wspólnego logarytmu liczby żywych bakterii w komórkach/cm2, które zostały odzyskane z niemodyfikowanych próbek po 24 godzinach; At – jest
średnią wspólnego logarytmu liczby żywych bakterii w komórkach/cm2, które zostały odzyskane z poddanych obróbce próbek
testowych po 24 godzinach.
Wartość działania przeciwbakteryjnego może posłużyć do scharakteryzowania skuteczności środka przeciwbakteryjnego [21].

WNIOSKI
1) Tworzywo HDPE z powłoką modyfikowaną nanocząsteczkami
srebra nie wykazuje właściwości antybakteryjnych względem
stosowanych bakterii.
2) Obie próby tworzywa HDPE modyfikowane pirytionianem cynku wykazały silną aktywność przeciwbakteryjną.
3) Dodatek 1% w/w preparatu PZT wystarczająco zabezpiecza
właściwości antybakteryjne tworzywa HDPE.
Zabezpieczone mikrobiologicznie tworzywo HDPE może znaleźć zastosowanie na rury przeznaczone do transportu powietrza
wymagającego dezynfekcji w środowisku narażonym na działanie drobnoustrojów odpowiedzialnych za mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza, a także na korozję mikrobiologiczną
w systemach wentylacyjnych, rekuperacyjnych oraz gruntowych
powietrznych wymienników ciepła (GPWC).

WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE
Wyniki badań ilościowych bakterii Escherichia coli i Staphylococcus aureus, przeżywających na testowanych materiałach
tworzywowych z powłoką modyfikowaną nanocząstkami srebra
zebrano w tabeli 2. Wyniki badań ilościowych bakterii Escherichia coli i Staphylococcus aureus, przeżywających na testowanym tworzywie modyfikowanym pirytionianem cynku w ilości 1%
w. t., zestawiono w tabeli 3, a na modyfikowanym w ilości 2% w.
t. zebrano w tabeli 4.
Zgodnie z zaleceniami normy aktywność antybakteryjną szacowano na podstawie równania (1).
Na podstawie uzyskanych wyników określono właściwości antybakteryjne tworzyw wobec testowanych bakterii:
l badane tworzywo z powłoką modyfikowaną nanocząstkami
srebra (Próba 2) nie wykazuje właściwości antybakteryjnych
względem stosowanych bakterii testowych;
l wartości współczynników R wyznaczone w badaniach wykazują, że badane tworzywo modyfikowane pirytionianem cynku
(Próba 4 i 5) posiada silne właściwości antybakteryjne względem stosowanych bakterii testowych, tj. Staphylococcus aureus i Escherichia coli.
W odniesieniu do wyników badań prowadzonych zgodnie z
normą ISO 22196 [21], przyjmuje się, że aktywność antybakteryjna badanego materiału może być uznana dla wartości
współczynnika R>2. W przypadku obu modyfikacji preparatem
zawierającym pirytionian cynku, zarówno w stężeniu 1% i 2%
w/w., wystąpiła całkowita eliminacja bakterii Staphylococcus aureus i bardzo silna redukcja liczby bakterii Escherichia
coli. Wprowadzenie preparatu w stężeniu 1% w/w. wydaje się
wystarczające do zapewnienia właściwości antybakteryjnych
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Średnia
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I N F O R M A C J A P R A S O WA

Za nami INNOFORM ® online
INNOFORM® online, tegoroczna wersja dobrze już znanych bydgoskich targów, skutecznie połączyła branżę narzędziowo-przetwórczą. Patronat strategiczny nad wydarzeniem objął Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Trzydniowe
wydarzenie (20–22.04.2021) organizowane przez Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi w Krakowie, dzięki ciekawemu połączeniu konferencji, giełdy kooperacyjnej i spotkań biznesowych z prezentacjami konkretnych rozwiązań, zgromadziło w sumie
ponad 600 uczestników.

CELE BIZNESOWE? ZREALIZOWANE!
Wprawdzie wszyscy podkreślali, że nic nie zastąpi spotkań na
żywo w Bydgoszczy, jednak uczestnicy potwierdzają, że udało im
się zrealizować cele biznesowe.
– Targi INNOFORM®, jak co roku były doskonałą okazją do
poznania najnowszych trendów i technologii dla branży narzędziowo-przetwórczej. Debaty, prezentacje biznesowe i giełda kooperacyjna pozwoliły na wymianę doświadczeń oraz nawiązanie
nowych kontaktów handlowych – powiedział Marcin Kozłowski,
Prezes Zarządu, Baumalog Sp. z o.o., który podczas swojej prezentacji biznesowej przedstawił produkty Modula dedykowane
do bezpiecznego składowania narzędzi i elementów produkcyjnych w wielu branżach. Jak podkreślił, firma jest zadowolona z
dużego zainteresowania tematem automatyzacji procesów magazynowych i planuje udział w kolejnej edycji wydarzenia.
AKTUALNE TEMATY W BRANŻY? OMÓWIONE!
Pierwszego dnia zorganizowano międzynarodową konferencję
pt. „ECO-DESIGN i Covid 19 – wyzwania i możliwości rozwoju
branży narzędziowo-przetwórczej”, w czasie której odbyły się
dwa panele dyskusyjne. Jak podkreśla Katarzyna Meger – prezes Zarządu Bydgoskiego Klastra Przemysłowego poruszono
najbardziej aktualne tematy: – Jeden z paneli dotyczył analizy
bieżącej sytuacji w firmach w czasie pandemii, jakie trudności
napotykają przedsiębiorcy oraz jakie są możliwości ich dalszego
rozwoju. Poruszona została również kwestia roli, jaką branża narzędziowa odgrywa w rozwoju gospodarczym regionu, jak i całego
kraju. Wprowadzeniem do dyskusji było przedstawienie wyników
raportu „Analiza branży narzędziowej w aspekcie przetwórstwa
tworzyw polimerowych”. W drugim panelu tematem przewodnim
były zmiany w ustawodawstwie Unii Europejskiej, wprowadzające nowe podejście w gospodarowaniu materiałami – gospodarki
obiegu zamkniętego. Poruszona została m.in. tematyka roli stosowania zasady ECO-DESIGN na etapie projektowania narzędzi
do przetwórstwa tworzyw polimerowych, wdrażania rozwiązań
Circular Economy, omówiono również doświadczenia i wyzwania
związane z pracą narzędzi podczas przetwarzania tworzyw biodegradowalnych oraz zagadnienia recyklingu tworzyw.
Wśród panelistów znajdowali się zarówno przedstawiciele administracji jak i świata nauki oraz biznesu prowadzący działalność na każdym z etapów cyklu życia produktu.
WSPÓŁPRACA BIZNESOWA? NAWIĄZANA!
Drugiego dnia, w środę 21 kwietnia, odbyła się piąta edycji
Giełdy Kooperacyjnej INNOFORM. Lidia Chumowicz, kierownik
Ośrodka Sieci Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., organizator wydarzenia na gorąco
tak podsumowała event:
– Tegoroczna edycja, po raz pierwszy w formule online, okazała się strzałem w dziesiątkę. Dlaczego? Po raz pierwszy w kom50

forcie własnych domów czy biur zarejestrowani uczestnicy mogli
połączyć się z potencjalnymi partnerami biznesowymi oddalonymi o setki, a nawet tysiące kilometrów. Ponad 120 zarejestrowanych uczestników, prawie 80 spotkań bilateralnych, w tym 69
spotkań o charakterze międzynarodowym(…). Pierwsze, jeszcze
gorące relacje przedsiębiorców, pokazują, iż gros tychże spotkań
rokuje potencjałem nawiązania współpracy.
PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA? ZNALEZIONE!
W tym samym czasie trwały prezentacje biznesowe, który
zostały zaplanowane aż na dwa dni. Liderzy branży zaprezentowali najnowsze produkty i usługi dostępne na rynku. Jak zauważa Eduard Hoess, specjalista ds. skanowania 3D/specjalista ds. obsługi klienta z firmy BA POLONIA MAIOR Sp. z o.o.:
– Wydarzenie było okazją do inspirującej wymiany myśli, informacji i doświadczeń. Format wydarzenia nowoczesny, wygodny
i łatwy w obsłudze.
Wśród tematów prezentacji pojawiły się m.in.: skanowanie
3D, optymalizacja wydajności produkcji, prezentacja pierwszej
na świecie Platformy Robotów, narzędzia dedykowane dla przemysłu form i matryc.
INNOFORM® online przyniósł realne korzyści uczestnikom, którzy w tym trudnym czasie zyskali szansę na efektywną wymianę
kontaktów i wiedzy. Z pewnością także jeszcze długo będzie trwał
ruch na stronie internetowej innoform.pl, gdzie organizatorzy przygotowali wirtualną platformę prezentacji i usług. Ma ona charakter
e-katalogu firm, który umożliwia szybki kontakt z danym producentem. Katalog będzie dostępny w sieci do 30 czerwca 2021, przez
cały ten czas jest możliwość dodania swojej wizytówki. Zainteresowane firmy zapraszamy do kontaktu. Do pobrania są również
nagrania wydarzenia. Nie zmienia to jednak faktu, że wszyscy czekamy na kolejne spotkanie – już na żywo, w 2022 roku.
– W biznesie nic nie zastąpi spotkań na żywo! Dają one niepowtarzalną możliwość zaprezentowania maszyn i narzędzi w trakcie pracy, dlatego już dziś zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji Targów INNOFORM®. Tymczasem jednak pozostańmy
w kontakcie – zachęcam do śledzenia naszego profilu na Facebooku https://www.facebook.com/innoform – podkreśla Beata
Snopkiewicz, Project Manager wydarzenia.
Źródło: Targi w Krakowie Sp. z o.o.
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Potencjał ugrupowań
sulfonamidowych
w inżynierii medycznej
Monika Kurczab, Tomasz M. Majka

Związki chemiczne zawierające w swojej strukturze ugrupowanie sulfonamidowe stanowią bardzo ważna grupę związków
w chemii medycznej [1]. Okazuje się bowiem, że funkcjonalność grupy sulfonamidowej stanowi podstawę struktury wielu leków
i związków bioaktywnych o działaniu m.in. przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybicznym, przeciwzapalnym, przeciwjaskrowym, przeciwnowotworowym, przeciwcukrzycowym, przeciwwirusowym, przeciwtarczycowym, hipoglikemicznym, przeciwpsychotycznym,
moczopędnym oraz anty-HIV [2].

N

owoczesną erę chemioterapii zapoczątkowało zaobserwowanie przeciwdrobnoustrojowego działania
Prontosilu (rys. 1) na początku lat trzydziestych XX
wieku [3]. Za to odkrycie Gerhard Domagk otrzymał
Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny w 1939 r. [4]. Od czasu odkrycia pierwszego leku sulfonamidowego, który wykazał
działanie przeciwbakteryjne, leki sulfonamidowe do dziś zajmują
znaczącą pozycję na rynku farmaceutyków. W 2016 roku sulfonamidy stanowiły 15% ze 100 najczęściej polecanych leków,
takich jak Sildenafil, Penoksulam, Probenecid, Sulfadiazyna itp.
ze względu na ich udowodnione zastosowanie terapeutyczne
w chorobach układu sercowo-naczyniowego, chorobach zakaźnych i neurologicznych [2].

Rys. 1. Wzór strukturalny Prontosilu – pierwszego leku
sulfonamidowego

terii. Ostre, niepowikłane zakażenia dróg moczowych wywołane
przez E. coli i inne bakterie mogą być skutecznie leczone kombinacją sulfametoksazolu – SMX (rys. 2) i trimetoprimu – TMP
(rys. 3). Oba leki działają bakteriostatycznie, gdy są stosowane
oddzielnie. W przeciwieństwie do tego, kombinacja sulfametoksazolu w połączeniu z trimetoprimem (SMX/TMP) wykazuje działanie bakteriobójcze [7]. SMX jest lekiem przeciwbakteryjnym,
stosowanym w leczeniu zakażeń dróg moczowych, zapalenia
oskrzeli i prostaty. Kombinacja leków SMX/TMP może być stosowana w terapii zapalenia mózgu i rdzenia, a wraz z azytromycyną
w leczeniu toksoplazmozy ocznej [7].
Innym lekiem sulfonamidowym jest Sulfadiazyna (SDZ), stosowana w profilaktyce i leczeniu zakażeń wywołanych przez
bakterie Pneumocystis carinii, szczególnie u pacjentów z AIDS
i innymi zaburzeniami odporności, jak również w przypadku toksoplazmozy wywołanej przez Toxoplasma gondii. W leczeniu tok-

Rys. 2. Wzór strukturalny

Sulfonamidy są od dłuższego czasu przedmiotem badań naukowców, ze względu na ich szerokie znaczenie w dziedzinie
inżynierii medycznej oraz rozwoju leków, jako głównego podstawnika różnych czynników biologicznych [5]. Aby zmniejszyć skutki
uboczne oraz zwalczyć oporność na antybiotyki, podejmuje się
ciągłe wysiłki w celu zsyntetyzowania nowych wielokierunkowych, bioaktywnych analogów sulfonamidów. W związku z tym
kombinacje niektórych sulfonamidów i innych cząsteczek leków są wykorzystywane do opracowywania nowych preparatów
o większej skuteczności, a także mniejszej toksyczności [6].
ZASTOSOWANIE SULFONAMIDÓW W TERAPII
Obecnie sulfonamidy są najczęściej stosowane w leczeniu zakażeń dróg moczowych wywołanych przez wrażliwe szczepy bak52

Rys. 3. Wzór strukturalny sulfametoksazolu (SMX)
trimetoprimu (TMP)
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ZASTOSOWANIE SULFONAMIDÓW W KOMPOZYTACH
BIOPOLIMAIDOWYCH
Lorraine G. Donaruma oraz John R. Dombroski zsyntetyzowali serię polimerowych antybiotyków z sulfonamidami na drodze
polimeryzacji kondensacyjnej z komonomerem dimetylomocznikowym. Chociaż dokładna struktura polimerów była niejasna,
wykazano, że polimery te były stabilne w warunkach silnej hydrolizy i wykazywały porównywalne właściwości aktywności antybakteryjnej w porównaniu do monomerów sulfonamidowych
w tej samej dawce [9]. Zbadali oni również wpływ różnych komonomerów, dimetylomocznika i formaldehydu, na aktywność
przeciwbakteryjną kopolimerów sulfonamidowych. Stwierdzili,
iż kopolimery zawierające dimetylomocznik mają lepsze właściwości użytkowe, niż kopolimeryzowane z formaldehydem
w identycznych warunkach badawczych, wskazując jednocześnie, iż działanie przeciwbakteryjne zależy nie tylko od zawartości sulfonamidów, jak również od komonomerów [10].
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Innym potencjalnym antybiotykiem polimerowym jest poli(4-winylofenol), który posiada grupy fenolowe działające na błony bakteryjne po zmodyfikowaniu przez sulfonowanie w celu wprowadzenia grupy sulfonowej do pierścienia fenolowego polimeru lub
przetworzeniu w procesie elektrospinningu. Te zmodyfikowane
polimery wykazały wysoką aktywność przeciwdrobnoustrojową
wobec badanych mikroorganizmów, nawet przy niewielkich stężeniach [11].
Literatura podaje, iż Demet Sensoy wraz z zespołem opracował bioadhezyjne mikrosfery sulfacetamidowo-sodowe (SA)
w celu wydłużenia czasu ich przebywania na powierzchni oka
i zwiększenia skuteczności leczenia zapalenia rogówki oka.
Owe mikrosfery wytworzono metodą suszenia rozpyłowego, stosując mieszaninę polimerów, takich jak pektyna, polikarbofil
i hydroksypropylometyloceluloza (HPMC) w różnych proporcjach.
Badania in vivo przeprowadzono na oczach samców królików nowozelandzkich z zapaleniem rogówki wywołanym przez bakterie
Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus. Badania te
wykazały, że użycie bioadhezyjnych polimerów w celu przygotowania mikrosfer zwiększyło skuteczność terapeutyczną w leczeniu zapalenia rogówki oka [12].
Chitozan jest nietoksycznym, biokompatybilnym, biodegradowalnym, naturalnym polimerem kationowym znanym z niskiej
immunogenności, działania przeciwbakteryjnego, przeciwutleniającego i gojenia ran. Aby poprawić jego potencjał terapeutyczny, opracowano nowe pochodne chitozano-sulfonamidowe do
opracowania nowych biomateriałów do opatrunków na rany [13].
Literatura ujawnia, iż nie tak dawno temu Oana Maria Dragostin
i jej współpracownicy zastosowali chitozan-sulfonamid (rys. 4)
do przygotowania nowych biomateriałów opatrunkowych. Aktywność przeciwdrobnoustrojowa opatrunków na rany była oceniana
przy użyciu szczepów bakterii i grzybów. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki ujawniły, iż pochodne chitozanowo-sulfonamidowe wykazują
większą aktywność przeciwdrobnoustrojową niż czysty chitozan,
wskazując jednocześnie, iż wprowadzenie ugrupowania sulfonamidowego ma pozytywny wpływ na tę właściwość.
Ponadto, badania in vivo przeprowadzone na modelu rany oparzeniowej wywołanej u szczurów Wistar wykazały, że membrany
oparte na takich pochodnych są bardziej skuteczne w promowaniu gojenia i regeneracji nabłonka niż chitozan [13].

Rys. 4. Struktury pochodnych sulfonamidowo-chitozanowych
przygotowanych przez Oanę Marię Dragostin i jej
współpracowników

t

soplazmozy ocznej stosuje się połączenie SDZ z pirymetaminą,
ale połączenie SMX/TMP stanowi skuteczną alternatywę [7].
Literatura podaje, iż sulfonamidy niewchłanialne takie jak
ftalosulfatiazol, sukcynylosulfatiazol, salicylazosulfapirydyna
są stosowane w terapii zakażeń jelitowych, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i zapalenia jelit. Miejscowo sulfonamidy
mogą być stosowane w postaci roztworów lub maści w terapii
zapalenia spojówek, a także jako lek dodatkowy w leczeniu trachomy. Sól sodowa sulfacetamidu (SAM) może być stosowana
miejscowo w leczeniu zakażeń oczu, takich jak bakteryjne zapalenie spojówek [7].
Szersze zastosowanie sulfonamidów w terapii jest ograniczone ze względu na oporność bakterii i działania niepożądane sulfonamidów. Dodatkowo, od czasu wprowadzenia sulfonamidów
do terapii ponad 70 lat temu, wyizolowano i zsyntetyzowano wiele czynników przeciwdrobnoustrojowych, które hamowały działanie sulfonamidów [7]. Niemniej w ostatnich latach dokonano
wielu nowych odkryć zastosowań biologicznych poczynionych w
celu opracowania nowej grupy funkcyjnej sulfonylowej lub sulfonamidowej zawierającej analogi jako potencjalne środki terapeutyczne [8].
Zespół prowadzony przez Hussein Ahmed zaprojektował
i zsyntetyzował nowe pochodne 2-(arylamino)acetamidu i N-aryloacetamidu zawierające ugrupowania sulfonamidowe. Naukowcy
zbadali ich aktywność przeciwbakteryjną i przeciwnowotworową
wobec ludzkiego raka płuc (A-549) oraz linii komórkowych ludzkiego raka piersi (MCF-7). Większość nowo zsyntetyzowanych
związków wykazała znaczącą aktywność przeciwnowotworową,
a niektóre z nich wykazały również aktywność przeciwbakteryjną
i przeciwgrzybiczą [2].
Obecnie kinazy Janusa (JAKs) są atrakcyjnym celem dla twórców leków do leczenia wielu wskazań terapeutycznych, w tym
nowotworów i chorób autoimmunologicznych. Poszukując inhibitorów JAK3, jako środków terapeutycznych w leczeniu chorób autoimmunologicznych i zapalnych, zespół Casimiro-Garcia odkrył
w 2018 r. skuteczny kowalencyjny inhibitor JAK3 - sulfonamid,
do leczenia niezliczonych czynności fizjologicznych [2].
Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) jest jednym z najgroźniejszych zagrożeń dla istot żywych, ponieważ powoduje długotrwałe choroby, takie jak zwłóknienie, marskość
i rak wątrobowo-komórkowy, a także prowadzi do transplantacji
wątroby.
Zespół Zhang’a odkrył sulfonamid, który okazał się silnym
i selektywnym inhibitorem replikacji HCV RNA [2].
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PERSPEKTYWA ZASTOSOWANIA SULFONAMIDÓW
W KOMPOZYCJACH BIOPOLIMEROWYCH
Pochodne sulfonamidowe, dzięki swojemu wszechstronnemu
działaniu, mają szeroki zakres zastosowań medycznych. Stanowią również podstawę wielu innowacyjnych badań na arenie medycznej. Tysiące struktur sulfonamidowych jest nadal badanych
w celu uzyskania doskonałych leków o doskonałej skuteczności
i mniejszej toksyczności. Obecnie są one nie tylko skuteczne
w leczeniu zakażeń bakteryjnych, ale także wykazują działanie
przeciwdrgawkowe, przeciwnowotworowe, w leczeniu choroby
Alzheimera itd.
Pochodne sulfonamidowe będą odgrywać coraz to ważniejszą
rolę w dalszym rozwoju medycyny. Dzięki ich obiecującej aktywności i dobrze zdefiniowanych mechanizmach działania można
je uznać za wartościowych kandydatów, jako prototypy w projektowaniu i opracowywaniu nowych i bardziej skutecznych silnych
inhibitorów opartych na syntetycznych związkach.
Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebie wytworzenia nowych
biomateriałów o potencjalnym szerokim zastosowaniu biomedycznym, nasz zespół podjął się opracowania nowych kompozytów polihydroksyalkanianowych zawierających wybrane lignosulfonamidy (rys. 5).

Rys. 5. Syntezowany lignosulfonamid w postaci pasty

Celem tychże prac badawczych jest chemiczna modyfikacja lignosulfonianu sodu, naturalnego anionowego środka powierzchniowo czynnego, w kierunku otrzymania odpowiedniego lignosulfonamidu. Upatruje się bowiem, iż syntezowany lignosulfonamid
dzięki ugrupowaniu amidowemu będzie łatwo łączył się poprzez
wytworzenie wiązań wodorowych z ugrupowaniami karbonylowymi alifatycznych poliestrów produkowanych przez kultury bakterii
Alcaligenes eutrophus czy Ralstonia eutropha. Ponadto grupy
funkcyjne obecne w lignosulfonamidzie mają różne stopnie dyspersji i dzięki temu mogą być adsorbowane na powierzchni różnych stałych cząstek, również poprzez wymianę jonów metali,
ale także ze względu na obecność różnych grup aktywnych, które
mogą reagować z atomami wodoru obecnymi w tych związkach
chemicznych. Obecnie nadal trwają badania nad opracowaniem
nowych kompozycji PHA/lignosulfonamid, które w zależności od
składu chemicznego będą odznaczać się kontrolowaną ciągliwością i elastycznością oraz przepuszczalnością wilgoci. Dzięki
tym pracom badawczym będzie można w przyszłości opracować
nowe biopodłoża do miejscowej aplikacji wybranych leków o znanym stężeniu i stopniu uwalniania.
54

LITERATURA
[1] N.A. Meanwell: Synopsis of some recent tactical application of bioisosteres in drug design; J. Med. Chem. 2011;
54:2529–2591.
[2] S. Mondal, S. Malakar: Synthesis of sulfonamide and their
synthetic and therapeutic applications: Recent advances;
Tetrahedron, 2020.
[3] J.W. Corcoran, F.E. Hahn, J.F. Snell, K.L. Arora Eds: Mechanism of Action of Antimicrobial and Antitumor Agents; Springer,
Berlin, Heidelberg 1975, str. 668-698.
[4] The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1939 r.; dostęp
na dzień 31.03.2021 r. https://www.nobelprize.org/prizes/
medicine/1939/ceremony-speech/
[5] F. Naaz, R. Srivastava, A. Singh, N. Singh, R. Verma,
V.K. Singh, R.K. Singh: Molecular modeling, synthesis, antibacterial and cytotoxicity evaluation of sulfonamide derivatives
of benzimidazole, indazole, benzothiazole and thiazole; Bioorg.
Med. Chem. 2018;26:3414–3482.
[6] T.L. Lenz, D.E. Hilleman: Dofetilide: A new class III antiarrhythmic agent; Pharmacotherapy. 2000;20:776–786.
[7] A. Tacic, V. Nikolic, L. Nikolic, I. Savic: Antimicrobial sulfonamide drugs; Adv. Technol., 2017.
[8] D. Sensoy, E. Cevher, A. Sarici, M. Yilmaz, A. Ozdamar,
N. Bergisadi: Bioadhesive sulfacetamide sodium microspheres:
Evaluation of their effectiveness in the treatment of bacterial
keratitis caused by Staphylococcus aureus and Pseudomonas
aeruginosa in a rabbit model; European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 2009.
[9] Dombrosk Jr., L.G. Donaruma: Synthetic Biologically Active
Polymers. 8. Antibacterial Activity of Some Sulfonamide-Dimethylolurea Copolymers; J. Med. Chem. 1971, 14, 460-461.
[10] Dombrosk Jr., L.G. Donaruma, J. Razzano: Synthetic Biologically Active Polymers. 9. Comparison of Antimalarial Activity
in Copolymers Containing Common Sulfonamide Monomers but
Different Comonomers; J. Med. Chem. 1971, 14, 993.
[11] E.R. Kenawy, Y.R. Abdel-Fattah: Antimicrobial Properties
of Modified and Electrospun Poly(vinyl phenol); Macromol.
Biosci. 2002, 2, 261-266.
[12] C. Zhao, K.P. Rakesh, L. Ravidar, W.Y. Fang, H.L. Qin:
Pharmaceutical and medicinal significance of sulfur (SVI)-Containing motifs for drug discovery: A critical review; Eur. J. Med.
Chem., 2019.
[13] O.M. Dragostin, S.K. Samal, M. Dash, F. Lupascu,
A. Pânzariu, C. Tuchilus, N. Ghetu, M. Danciu, P. Dubruel,
D. Pieptu i inni: New antimicrobial chitosan derivatives for
wound dressing applications; Carbohydr. Polym. 2016, 141,
28–40.

Monika Kurczab
dr inż. Tomasz M. Majka
Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2021

maszyny i technologie

Badania wytrzymałości
zmęczeniowej rur pracujących
w systemach instalacyjnych
Adam Rubnikowicz, Henryk G. Sabiniak
Tworzywa sztuczne na stałe wpisały się w krajobraz systemów instalacji sanitarnych. Instalacje grzewcze oraz ciepłej wody
użytkowej wykonane z tworzyw sztucznych ze względu na swoje liczne zalety już od dawna stały się alternatywą dla tradycyjnych materiałów takich jak: stal i miedź. Jednak termiczne wydłużenia liniowe instalacji wykonane z tworzyw sztucznych są
dużo większe niż dla stali, czy miedzi. Dlatego producenci wprowadzili na rynek systemy rur wielowarstwowych – kompozytowych. Ich współczynniki wydłużalności liniowej α wraz ze wzrostem temperatury są porównywalne z wydłużalnością rur miedzianych. Zwiększa się również ich wytrzymałość mechaniczna i trwałość. Te zalety rur wielowarstwowych nie zwalniają jednak
projektantów i wykonawców instalacji od kompensacji wydłużeń liniowych, tak istotnych w długotrwałej i bezawaryjnej pracy
instalacji grzewczej czy ciepłej wody użytkowej.
Długości ramion kompensatorów wykonywanych z rur instalacyjnych zależą w dużej mierze od rodzaju tworzywa. Chcąc zapewnić prawidłowe działanie i trwałość instalacji, należy zadbać o właściwą kompensację wydłużeń prostych odcinków rurociągów.
W artykule wykazano, że dane w katalogach przyjmowane do obliczeń długości ramion kompensatorów znacząco różnią się od
wyników otrzymanych z badań.
Przeprowadzono analizę numeryczną pracy kompensatorów kształtowych celem określenia miejsc najbardziej obciążonych podczas pracy instalacji grzewczej.
Wykonano badania zmęczeniowe w warunkach rzeczywistych, chcąc ustalić dopuszczalne naprężenia w zależności od czasu
eksploatacji instalacji. Na stanowisku badawczym poddano próbom zmęczeniowym ramiona kompensatorów oraz kolana, obciążając te elementy różnymi wartościami strzałek ugięcia f.
W pracy przedstawiono analizę teoretyczną oraz wyniki doświadczalnych badań zmęczeniowych ramion kompensatorów i kształtek-kolan pracujących w instalacjach grzewczych oraz sformułowano na ich podstawie wnioski.

P

roducenci systemów rur wielowarstwowych podają w katalogach metody kompensacji wydłużeń. Formy zaleceń
kompensacji przyjmują różną postać: tabel, wykresów
lub wzorów obliczeniowych [1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 17,
19]. Wszystkie te metody opierają się na określaniu wartości
przyrostu wydłużenia prostych odcinków przewodu instalacyjnego Δl wraz ze wzrostem temperatury Δt.
Δl = α · L · Δt		
(1)
gdzie: Δl – przyrost długości rurociągu między podporami stałymi; L – długość odcinka przewodu podlegającego wydłużeniu
[m]; α – współczynnik liniowej wydłużalności termicznej przewodu [mm/mK]; Δt – różnica między temperaturą montażu a eksploatacją instalacji [K].
Proces wydłużeń odcinków instalacji został przedstawiony na
rysunku 1.
W poradnikach dla projektantów można znaleźć zalecenia
o nieuwzględnianiu zjawiska kompensacji niektórych systemów
rur wykonanych z tworzyw sztucznych ze względu na niewielki
współczynnik wydłużenia liniowego [10]. Jest to informacja zaskakująca. O ile w przypadkach instalacji, gdzie długości prostych odcinków rur nie są duże, jest to możliwe do zaakceptowania, to nieuwzględnienie kompensacji długich odcinków
rurociągów spowoduje zmniejszenie żywotności takiej instalacji
w stosunku do jej przewidywanego czasu eksploatacji lub jej
natychmiastowe zniszczenie. Koniecznym jest zatem projektowanie kompensatorów kształtowych lub prowadzenie instalacji
w taki sposób, aby umożliwić jej swobodne wydłużanie się i kur56

PS – podpora stała, PP – podpora przesuwna,
Lk – długość ramienia kompensatora

Rys. 1. Wydłużenie odcinka rurociągu o długości L
wskutek przyrostu temperatury

czenie pod wpływem zmian temperatury. Poradniki projektanta
do obliczania długości ramienia kompensatora zalecają korzystanie ze wzorów [1, 5, 9, 10, 11, 17, 19]:
					

(2)

lub
					

(3)
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(4)

gdzie: E – moduł Younga [MPa]; σdop – dopuszczalne naprężenia
rozciągające [MPa].
Wzór określający stałą K (4) zbudowano porównując obliczone
długości ramion kompensatorów w oparciu o dane z poradników
projektantów [1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 19] i wykorzystując wyniki z badań doświadczalnych własnych oraz bazując na zasadach
przedstawionych w pracach [6, 20, 23].
Obecność dodatkowej warstwy stabilizującej w rurach wielowarstwowych zmienia cechy materiałowe całego systemu rur
w porównaniu z instalacjami, których bazą jest jednorodny polimer. Dane materiałowe stosowane w obliczeniach długości
ramion kompensatorów kształtowych często podawane są dla
tworzywa, które jest bazą danego systemu bez uwzględniania
warstwy wzmacniającej. W pracach [21, 22] przedstawiono
wyniki badań doświadczalnych właściwości mechanicznych
rur jednorodnych i wielowarstwowych najczęściej stosowanych
w instalacjach, takich jak: chlorowany polichlorek winylu (PVC-C), polipropylen (PP-R),sieciowany polietylen (PE-X), PP-R z włóknem szklanym (Faser - nazwa handlowa producenta [10]), PP-R
z warstwą aluminium (Stable [10]) oraz sieciowany polietylen
z warstwą aluminium – PERT/Al./PERT [10]. Badania wykazały
różnice w wartościach modułów Younga w odniesieniu do podawanych przez producentów.
Moduł Younga – E oraz stałą materiałową – K określono
trzema różnymi metodami: przeprowadzając badania doświadczalne zginania próbek na stanowisku własnej konstrukcji
i maszynie wytrzymałościowej Instron oraz podczas prób wytrzymałościowych na rozciąganie na tej samej maszynie. Wykazano, że dane w katalogach przyjmowane do obliczeń długości
ramion kompensatorów znacząco różnią się od wyników otrzymanych z badań.
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Wiadomo, że najbardziej obciążonymi elementami w instalacjach c.o. i c.w.u. są ramiona kompensatorów i kształtki łączące
poszczególne elementy instalacji [21, 22, 23, 24]. Adoptowanie
zależności matematycznych, które stosuje się przy projektowaniu w budynkach instalacji (np.: centralnego ogrzewania – c.o.,
czy ciepłej wody użytkowej – c.w.u.) z metali nie sprawdzają się
w projektowaniu instalacji z tworzyw sztucznych jednorodnych
[23, 24, 25]. Wydłużenia liniowe spowodowane zmianą temperatury transportowanego czynnika wywołują duże siły wewnętrzne
w instalacji i naprężenia w materiale. Systemy rur wielowarstwowych, które mają współczynniki wydłużenia cieplnego α zbliżone
do rur miedzianych, znacznie lepiej nadają się do adaptacji założeń kompensacji wydłużeń liniowych wzorowanych na systemach
wykonanych z metali [22].
BADANIA DOŚWIADCZALNE
Praca instalacji c.o. i c.w.u. w zmiennych temperaturach wywołuje zmienność ich wydłużeń, a tym samym i wartości naprężeń.
Konsekwencją tego jest zmęczenie materiału i spadek jego wytrzymałości w czasie.
Analizując otrzymane wyniki z badań doświadczalnych, dopatrzono się, że „najsłabszym” elementem instalacji wcale nie
muszą być ramiona kompensatorów, są nimi również złączki.
W tym w szczególności kolana, w których podczas pracy występuje złożony układ sił wskutek wydłużania i kurczenia się instalacji. Są to miejsca mniejszego promienia kolana oraz połączenie
kolana z rurą, gdzie występuje karb (rys. 2).
Potwierdziła to analiza numeryczna, że największe wartości
naprężeń występują właśnie w tych miejscach. Uwidoczniono to
na rysunku 3.
Kontynuowano badania eksperymentalne, chcąc ustalić
dopuszczalne naprężenia w zależności od czasu eksploatacji
instalacji. Badania zmęczeniowe instalacji w rzeczywistych warunkach pracy, chociaż czasochłonne, mają dużą przewagę nad
testowaniem próbek przygotowanych wg normatywnych prób
zmęczeniowych, ponieważ dają prawdziwy obraz wytrzymałości
zmęczeniowej ramion kompensatorów kształtowych i łączących
je kształtek. W czasie pracy instalacji, zmienia się: ciśnienie
wewnętrzne, temperatura, momenty gnące. Na stanowisku
badawczym, opisanym w pracach [20, 23] poddano próbom
zmęczeniowym ramiona kompensatorów oraz kolana, obciążając te elementy różnymi wartościami strzałek ugięcia f (rys. 1).
Elementy instalacji przygotowane do badań zamieszczono na
rysunku 4.
Badania zmęczeniowe ramion kompensatorów oraz kolan polegało na ugięciach ich od położenia równowagi (montażu) różnymi wartościami strzałek ugięcia. Elementy instalacji wykonane
były z rur: polipropylenu z warstwą włókna szklanego PP-R Vesbo
Faser; polipropylenu z warstwą aluminium PP-R Stable OXY; po-

PS – podpora stała, PP – podpora przesuwna

Rys. 2. Kompensator typu „U” z oznaczonymi miejscami
najbardziej narażonymi na uszkodzenia podczas pracy
w instalacji ogrzewczej

t

gdzie: K – stała materiałowa; Dz – średnica zewnętrzna rury;
D – średnica nominalna; E – moduł Younga; σdop – naprężenie
dopuszczalne.
Długości ramion kompensatorów Lk wykonywanych z rur instalacyjnych zależą w dużej mierze od rodzaju tworzywa, czyli
stałych materiałowych. Dla przykładu, producent rur z chlorowanego polichlorku winylu [7] podaje w katalogu wartości modułu
Younga i dopuszczalne naprężenia w zależności od temperatury, w której będzie pracowała instalacja i które należy wstawiać
do wzoru (3). W wielu przypadkach właściwości mechaniczne
tworzywa podawane przez producentów rur są ukryte w stałej
materiałowej K. Zasady, według których producenci ustalają
wartość stałej K, nie są znane. Brak jest komentarza lub informacji o właściwościach materiałowych, takich jak: moduł Younga, liczba Poissona, dopuszczalne naprężenia rozciągające, czy
granica plastyczności w zależności od temperatury. Zdarza się,
że wartość stałej materiałowej K zaleca się przyjmować w obliczeniach zarówno dla rur jednorodnych PP-R, jak i z warstwą
włókna szklanego, czy płaszczem aluminiowym [10]. Nie należy
zapominać o tym, że wartość stałej K zmienia się wraz z temperaturą. Stosowanie stałej wartości współczynnika materiałowego
K jest bardzo wygodne dla projektantów i monterów instalacji
przy obliczaniu i wykonywaniu instalacji. Niesie jednak poważne konsekwencje przy wymiarowaniu ramion kompensatorów
kształtowych. Chcąc zapewnić prawidłowe działanie i trwałość
instalacji, należy zadbać o właściwą kompensację wydłużeń prostych odcinków rurociągów. Koniecznym do tego jest określenie
prawidłowej wartości stałej materiałowej:
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Rys. 4. Fragmenty instalacji przygotowane do badań
zmęczeniowych: a) – rur, b – kolan.
PS – podpora stała, Lk – długość ramienia kompensatora

Rys. 3. Naprężenia zredukowane w kompensatorze
typu „U”

lietylenu odpornego na temperaturę z warstwą aluminium Vesbo
PERT/Al/PERT.
Podczas badań w instalacji utrzymywano cały czas temperaturę czynnika grzewczego równą 60oC i ciśnienie 3 barów [20, 23].
We wszystkich systemach instalacyjnych przyjęto stałą długość
ramienia kompensatora – Lk = 680 mm.
Dane z badań doświadczalnych własności mechanicznych
tworzyw sztucznych i zaczerpnięte z poradników producentów
zamieszczono w tabeli 1 [7, 9, 10, 11, 21, 22].
Do obliczeń strzałek ugięcia zastosowano model obliczeniowy belki o długości Lk, obciążony na swobodnym końcu siłą P
zmieniającą kierunek działania w określonym rytmie czasowym
opisany wzorem (5) [6, 16, 20, 23].
						

(5)

Mając wcześniej przytoczone dane, można wyznaczyć dopuszczalną strzałkę ugięcia, przekształcając wzór (5) [6,20]:
			

			

(6)

Lk – długość ramienia kompensatora [mm]; f = Δl – długość
strzałki ugięcia (przyrost długości rurociągu między podporami stałymi) [mm]; D – średnica zewnętrzna rurociągu w [mm];

E – moduł Young’a w [MPa]; σdop – dopuszczalne naprężenia
rozciągające.
Moduł Younga materiałów zamieszczonych w tabeli 1 określono mierząc strzałkę ugięcia na stanowisku trójpunktowego zginania w temperaturze 60oC [21, 22]. Wartości strzałek ugięcia
i związane z nimi naprężenia normalne zostały zastosowane podczas prób zmęczeniowych. Wartości te zamieszczono w tabeli 2.
W tabeli 2 Wartość maksymalnych naprężeń normalnych – σmax
dla strzałek ugięcia f1 = 0 odpowiadają wartościom wytrzymałości na zginanie – σg otrzymanym podczas badań trójpunktowego
zginania [21, 22].
W badaniach wykazano, że dla wszystkich badanych systemów rur długości ramion kompensatorów obliczane ze wzoru
(2) zalecanego w poradnikach z zastosowaniem stałej wartości – K są obarczone błędem, powoduje to ich przewymiarowanie w stosunku do obliczeń wykonanych według zależności
(5) z zastosowaniem rzeczywistych danych materiałowych
[20, 21, 22]. Nie stanowi to wartości optymalnej długości
ramion kompensatorów dla tych systemów rur. A skutkiem
tego są dodatkowe (niepotrzebne) przestrzenie zaprojektowane na wydłużenia kompensacyjne instalacji i długości ramion
kompensatorów, które nigdy nie będą wykorzystane. Długości
ramion kompensatorów obliczonych różnymi metodami zawiera tabela 3.

Tabela 1. Charakterystyka badanych systemów instalacyjnych
Własności
materiałowe
i wymiary rur

PVC-C
(Nibco)

PP-R PN20
(Vesbo)

PP-R Faser
(Vesbo)

PP-R Stable OXY
(Vesbo)

PERT/Al./PERT
(Vesbo)

p

d

p

d

p

d

p

d

p

d

K

25(23°C),
31 (60°C)

31,2

15

15

15

20

15

20

30

30

E [MPa]

2920(23°C)
2227(60°C)

2111

900

526

900

831

900

1336

2950*1

3365

α [mm/mK]

0,062

0,15

0,04

0,03

0,025

Re [MPa]

46

42,6

25

24,7

25

23,7

25

24,2

23

21,4

σg [MPa]

107,7

73,8

20*2

30,5

-

27,7

-

29,1

-

36,4

Dz [mm]

34,91

32

32

32

32

Dw [mm]

27,9

21,2

21,2

21,2

26

d – wyniki doświadczalne z badań własności mechanicznych rur w temp. 60ºC [21,22]; p – dane z poradników,
Re – umowna granica plastyczności w przypadku badań własnych w temperaturze 23ºC [MPa], [21,22];
σg – wytrzymałość na zginanie w przypadku badań własnych w temperaturze 23ºC podczas trójpunktowego zginania [MPa], [21,22];
*1 – brak danych producenta. Wartość modułu Younga zaczerpnięta z identycznego systemu firmy Kan-therm [9];
*2 – naprężenia zginające przy 3,5% wydłużeniu włókien skrajnych [1]
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Tabele 2. Przyjęte ugięcia ramion kompensatorów oraz kolan wraz z odpowiadającymi im naprężeniami normalnymi i liczbą
cykli zmęczeniowych podczas badań
Tabela 2a. PVC-C – ramiona kompensatora
f1

0f1

0,9f1

1,2f1

1,3f1

1,7f1

1,9f1

2,2f1

2,6f1

2,9f1

3f1

5,2f1

f1 [mm]

0

25,5

32,9

35,6

46,6

52,0

60,3

71,2

74,5

82,2

142,5

σmax
[MPa]

73,8

6,1

7,9

8,5

11,1

12,4

14,4

17,0

17,8

19,7

34,1

Liczba
cykli·103

0

864,13

269,34

291,71

128,7

133,3

49,6

20,2

15,17

14,14

2,8

Tabela 2b. PVC-C – kolana

Tabela 2c. PP-R – ramiona kompensatora

f1

0f1

1f1

1,1f1

1,2f1

1,5f1

2,6f1

f1

0f1

f1

1,6f1

f1 [mm]

0

27,4

30,1

32,9

41,7

71,2

f1 [mm]

0

128,4

200

σmax
[MPa]

73,8

6,6

7,2

7,9

10,0

17,0

σmax
[MPa]

30,5

7,0

10,9

Liczba
cykli·103

0

396,64

211,01

145,64

80,03

29,87

Tabela 2d. PP-R – kolana

Tabela 2e.PP-R Faser – ramiona kompensatora

Tabela 2f. PP-R Faser –
kolana

f1

0f1

f1

f1

0f1

f1

2f1

f1

0f1

f1

f1 [mm]

0

128,4

f1 [mm]

0

72,3

144,5

f1 [mm]

0

72,3

7,0

σmax
[MPa]

12,5

σmax
[MPa]

27,7

6,2

Liczba
cykli·103

0

1000

p

Lk1
[mm]

Lk2
[mm]

σmax
[MPa]

30,5

27,7

Tabela 2g. PP-R Stable– OXY - ramiona
kompensatora

6,2

Tabela 2h. PP-R Stable –
OXY kolana

f1

0f1

f1

2f1

f1

0f1

f1

f1 [mm]

0

72,3

144,5

f1 [mm]

0

72,3

σmax
[MPa]

29,1

6,2

12,5

σmax
[MPa]

29,1

6,2

1

Tabela 2i.PERT/Al/PERT – ramiona kompensatora

Tabela 2j. PERT/Al/PERT –
kolana

f1

0f1

f1

2f1

3f1

f1

0f1

f1

f1 [mm]

0

32,1

64,2

96,3

f1 [mm]

0

32,1

36,4

11,2

0

1000

σmax
[MPa]

36,4

11,2

22,4

33,7

σmax
[MPa]

Liczba
cykli·103

0

1000

1000

1000

Liczba
cykli·103

Tabela 3. Długości ramion kompensatorów kształtowych i strzałek ugięcia badanych systemów instalacyjnych
Rodzaj rur

E [MPa]

K

d

p

d

PVC-C (Nibco)

2111

2227

31

PP-R (Vesbo)

526

900

15

f [mm]
p

σdop. [MPa]

d

p

d

31

27,4

13,7

6,5

6,9

680

962

15

128,4

64,2

7,0

12,0

680

962

PP-R Faser

831

900

20

15

72,3

64,2

6,2

12,0

680

721

PP-R Stable

1336

900

20

15

72,3

64,2

10,0

12,0

680

721

PERT/Al/PERT

3365

2950

30

30

32,1

16,1

11,2

9,8

680

962

WYNIKI BADAŃ
Przeprowadzono dotychczas 15 cykli badań dla ramion
i kształtek wykonanych z PVC-C (tabele 2a i 2b), po 3 serie dla
rur i kształtek PP-R (tabele 2c i 2d), PP-R Faser (tabele 2e i 2f),
PP-R Stable (tabele 2g i 2h) oraz 4 serie dla PERT/Al./PERT
(tabele 2i i 2j). Najpełniej prezentują się wyniki badań systemu
PVC-C prowadzone od 2014 roku. Badania systemów bazująTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2021

cych na polipropylenie wykazały, że zarówno system jednorodny
PP-R, jak i systemy wielowarstwowe wytrzymują ponad 106 cykli
zmęczeniowych. Założenia dla pracy kompensatorów w instalacjach grzewczych stanowiły, że w czasie 50-letniej eksploatacji
ramię kompensatora powinno wytrzymać 12 000 cykli, przy założeniu 240 dniowego sezonu grzewczego w ciągu jednego roku.
Dla obecnie pracujących instalacji z regulatorami pogodowymi
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t

d – wyniki doświadczalne z badań w temp. 60ºC; p – poradnik; σdop – naprężenia dopuszczalne obliczone na podstawie danych materiałowych wzór (3);
Lk1 – wzór (4) dane z doświadczeń; Lk2 – wzór (2) dane z poradnika
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to założenie może być niewystarczające, dlatego jako kryterium
wytrzymałości przyjęto graniczną wartość 106 cykli zmęczeniowych, wahadłowych. Należy pamiętać, że stosowano w badaniach strzałki ugięcia według wzoru (6) dla danych zawartych
w pracach [21, 22], które były dla PVC-C, PP-R oraz PERT/Al./
PERT 2-krotnie, a dla PP-R Faser i PP-R Stable 1,12-krotnie większe niż obliczane na podstawie wzoru (2) zawartego w poradnikach oraz z zastosowaniem zawartych tam danych materiałowych. Zastosowanie 2-krotnie i 1,12-krotnie większych strzałek
ugięcia w stosunku do obliczeń na podstawie poradników powoduje wystąpienie odpowiednio 4-krotnie i 2,24-krotnie większych
naprężeń dopuszczalnych. Stosowano w testach również zwielokrotnione strzałki ugięcia, chcąc wyznaczyć graniczne dopuszczalne naprężenia zmęczeniowe.
Wyniki badań zmęczeniowych kompensatorów kształtowych
wykonanych z chlorowanego polichlorku winylu PVC-C, zawarte
zostały w pracach [20, 23] i zostały przedstawione w celach
porównawczych z innymi systemami instalacji ogrzewczych. Wyniki tych testów potwierdziły rozważania teoretyczne i informacje
zawarte w literaturze [12, 13, 14] oraz pozyskane bezpośrednio
z eksploatacji. Z danych literaturowych wynika, że w miejscach
łączenia się strug tworzywa podczas formowania wtryskowego
kształtek występuje najmniejsza wytrzymałość mechaniczna materiału tworzywa. Właściwości mechaniczne PVC-C w obrębie linii
(płaszczyzn) łączenia strug mogą obniżyć wytrzymałość od 10 do
50%, a w przypadku odporności na uderzenia (udarność) nawet
do 85%, w zależności od rodzaju polimeru i temperatury pracy
instalacji. Doniesienia instalatorów oraz informacje uzyskane od
producenta rur i kształtek z PVC-C sygnalizują uszkodzenia kolan
w tych strefach. Kształtki-kolana uległy zniszczeniu w miejscu
najmniejszego promienia gięcia, czyli tam gdzie występują największe naprężenia gnące (rys. 5a). W pierwszej fazie występuje
rysa, która powiększa się aż do pęknięcia materiału. Zniszczenia ramion kompensatorów mają charakter kruchych pęknięć.
Zdarzyły się również zerwania połączeń klejowych. Zniszczenia
ramion kompensatorów występują także w miejscu połączenia
rury z mufą, gdzie występują duże naprężenia gnące (rys. 5b).
Nowe technologie produkcji rur wielowarstwowych wykonanych
z polipropylenu z warstwą aluminium (Stable), polipropylenu
z warstwą włókna szklanego (Faser) i polietylenu z podwyższoną odpornością temperaturową z warstwą aluminium (PERT/Al/
PERT) wykazują dużo większą odporność na pracę zmęczeniową
tych instalacji. Kształtki (kolana) tych systemów są wykonane
z jednorodnego tworzywa PP-R (systemy PP-R Stable, PP-R Faser) lub niklowanego mosiądzu (PERT/Al/PERT). Potwierdzają
to obecnie prowadzone badania nad graniczną wytrzymałością
zmęczeniową tych systemów rur.

Rys. 5. Zdjęcie kolana i ramienia kompensatora
wykonanego z PVC-C po zniszczeniu wskutek pracy
zmęczeniowej: a) – kolana, b) ramiona kompensatora
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Ramiona kompensatorów wykonanych z rur PP-R Faser oraz
PP-R Stable wytrzymały ponad 106 cykli zmęczeniowych dla
strzałek ugięcia obliczonych ze wzoru (5). Nawet 106 cykli zmęczeniowych przy potrojonej wartości strzałki ugięcia 3·f1 nie spowodowały uszkodzeń ramion kompensatorów.
System jednorodny PP-R bez warstw wzmacniających, także
przetrwał testy, bardzo dobrze wytrzymując 106 cykli ze strzałkami ugięcia f1 i 1,6·f1. Już te wstępne wyniki otrzymane z badań
pozwalają na kreślenie wykresów wytrzymałości zmęczeniowej
Wöhlera (rys. 6 i 7) dla ramion kompensatorów (rur) i kształtek-kolan.
Obliczenie wartości naprężeń dopuszczalnych na podstawie
wzorów teoretycznych bez badań eksperymentalnych w przypadku polimerów termoplastycznych jest niezwykle trudne ze
względu na ich zależność własności mechanicznych od zmian
temperatury. W literaturze można odszukać wartości granic
plastyczności, czy wytrzymałości na rozrywanie jednorodnych
polimerów. Nie są dostępne natomiast wiarygodne dane na
temat takich badań dla kompozytów tworzywa z aluminium, czy
włóknem szklanym. Wyniki badań eksperymentalnych na próbkach ramion i kolan o rzeczywistych rozmiarach są czasochłonne oraz trudne do przeprowadzenia bez specjalnych maszyn
wytrzymałościowych. Dlatego podjęto badania wyznaczenia
wartości naprężeń dopuszczalnych dla tych systemów instalacyjnych, aby móc porównać je z dostępnymi danymi literaturowymi. Założono, że naprężenia rozciągające przy maksimum
siły (Rmax) odpowiadają granicy plastyczności (Re) badanego ma-

Rys. 6. Wykres wytrzymałości zmęczeniowej ramion
kompensatorów

Rys. 7. Wykres wytrzymałości zmęczeniowej kształtek –
kolan
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teriału, ponieważ po przekroczeniu tej wartości naprężeń próbki ulegały dalszemu wydłużaniu bez wzrostu siły rozciągającej.
Otrzymane wyniki badań własnych tworzyw sztucznych [17,
18, 21, 22, 23] pozwoliły na określenie ich granic wytrzymałościowych z zależności:
			kr = 0,48 · Re		
			kg = 0,53 · Re		
		
kt = ks = 0,3· Re		
			Zrc = 0,33 · Re
			Zgo = 0,45 · Re		
			Zso = 0,25 · Re		

l

l

l

(7)
l

Istniejące dane i obliczenia mają charakter orientacyjny. Stosowane wzory obliczeniowe (7) dotyczą stali i w odniesieniu do
tworzyw sztucznych dają wartości jedynie przybliżone.
Obliczenia dopuszczalnych naprężeń σdop. wyznaczono ze wzoru (8) na podstawie pracy [22].
					

l

l

(8)

gdzie: a – sumaryczny współczynnik zmniejszający:
		
a = a1 · a2 · a3 · a4		
(9)
gdzie: a1 – współczynnik zmniejszający z tytułu obciążenia długotrwałego, dla termoplastów o czasie obciążenia 104 h (2–3);
a2 – współczynnik zmniejszający z tytułu działania podwyższonej
temperatury, dla termoplastów wartość 2 dla każdego zwiększenia temperatury o 40oC; a3 – współczynnik zmniejszający
z tytułu wpływu starzenia materiału tworzywa a3>1 dla mediów,
na które tworzywo sztuczne jest wrażliwe; a4 – współczynnik
zmniejszający z tytułu poprawności prowadzenia procesu przetwórstwa tworzywa (1,1–1,2); s – współczynnik bezpieczeństwa (1,5–2).
Otrzymane wyniki z obliczeń przedstawiono w tabeli 4.
WNIOSKI
Analizując wyniki dotychczas przeprowadzonych badań zmęczeniowych ramion i kształtek wchodzących w skład kompensatorów kształtowych oraz obliczeń teoretycznych, sformułowano
następujące wnioski:

l

l

l

l

Najsłabszym ogniwem kompensatorów kształtowych wykonanych z PVC-C są kolana, które ulegają zniszczeniu po mniejszej liczbie cykli, niż próbki ramion kompensatorów przy podobnych wartościach naprężeń normalnych.
Ramiona kompensatorów oraz kolana wykonane z PP-R Faser,
PERT/Al./PERT, PP-R Stable oraz PP-R wytrzymały 106 cykli
zmęczeniowych.
Najwyższe wartości naprężeń dopuszczalnych (33,7 MPa)
wytrzymały ramiona kompensatorów wykonanych z PERT/Al/
PERT podczas zginania przez 106 cykli.
Wyniki wstępnych badań zmęczeniowych dowodzą, że metoda
obliczeń długości ramienia kompensatora na podstawie wzoru (5) jest poprawna i gwarantuje bezpieczne użytkowanie instalacji długo ponad jej zakładany 50-letni (12000 cykli) czas
trwałości.
Wykazano, że wartości modułu Younga rur jednorodnych i wielowarstwowych, których bazą jest ten sam polimer różnią się
znacznie [21, 22].
Wartości modułu Younga podawane w poradnikach dla projektantów i katalogach różnych systemów instalacyjnych różnią
się znacznie od wartości uzyskanych z badań. Katalogi i poradniki podają własności mechaniczne tworzyw jednorodnych,
z którego wykonany jest dany system instalacyjny, nie traktują
rury wielowarstwowej jako kompozytu.
Do obliczeń długości ramion kompensatora z zastosowaniem
wzoru (5) niezbędne są wartości modułu Younga i dopuszczalnych naprężeń w temperaturze pracy instalacji.
Przyjmowanie do obliczeń we wzorze (2) wartości stałej K dla
całego zakresu temperaturowego pracy instalacji jest obarczone błędem i jest nieekonomiczne ze względów eksploatacyjnych.
Stosowanie wzoru (5) i danych podawanych w poradnikach
i katalogach producentów może być niebezpieczne z punktu
widzenia trwałości kompensatora kształtowego. Do obliczeń
wg wzoru (5) należy stosować własności materiałowe określone doświadczalnie dla określonej temperatury pracy instalacji.
Granice plastyczności podane w literaturze i otrzymane
w czasie badań mają zbliżone wartości. Wydaje się, że warstwa wzmacniająca w postaci aluminium lub włókien szklanych ma niewielki wpływ na wartość granicy plastyczności

Tabela 4. Porównanie wartości dopuszczalnych naprężeń, którym poddawane są ramiona kompensatora podczas pracy
w instalacji na podstawie danych literaturowych oraz doświadczalnych
PVC-C

PP-R

PP-R Faser

PP-R Stable

PERT/Al./PERT

PE-X

PB

l

d

l

d

l

d

l

d

l

d

l

d

l

d

Re [MPa]

46

42,6

25

24,7

25

23,7

25

24,2

23,0

21,4

21,0

19,7

36,5

-

kg [MPa]

24,4

22,6

13,3

13,1

13,3

12,6

13,3

12,8

12,2

11,3

11,1

10,4

19,3

-

kr [MPa]

22,1

20,5

12,0

11,9

12,0

11,4

12,0

11,6

11,0

10,2

10,1

9,5

17,5

-

kt [MPa]

13,8

12,8

7,5

7,4

7,5

7,1

7,5

7,2

6,9

6,4

6,3

5,9

11,0

-

Zgo [MPa]

20,7

19,2

11,3

11,1

11,3

10,7

11,3

10,9

10,4

9,6

9,5

8,9

16,4

-

Zso [MPa]

11,5

5,9

6,3

6,2

6,3

5,9

6,3

6,0

5,8

5,3

5,3

4,9

9,1

-

Zrc [MPa]

15,2

14,1

8,3

8,2

8,3

7,8

8,3

8,0

7,6

7,0

6,9

6,5

12,0

-

σdop. [MPa] s=4,2

10,9

10,1

5,9

5,9

5,9

5,6

5,9

5,7

5,5

5,1

5,0

4,7

8,7

-

σobw. [MPa]

12,0

-

4,0

-

-

-

-

-

-

-

6,0

-

5,5

-
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t

l – dane literaturowe; d – dane doświadczalne; Re – umowna granica plastyczności [MPa]; kg – dopuszczalne naprężenia na zginanie (statyczne) [MPa];
kr – dopuszczalne naprężenia na rozciąganie (statyczne) [MPa]; kt – dopuszczalne naprężenia na ścinanie (statyczne) [MPa];
Zrc – dopuszczalne naprężenia zmęczeniowe na rozciąganie i ściskanie w cyklu wahadłowym [MPa];
Zgo – dopuszczalne naprężenia zmęczeniowe na zginanie w cyklu wahadłowym [MPa];
Zso – dopuszczalne naprężenia zmęczeniowe na skręcanie w cyklu wahadłowym [MPa];
σdop. – dopuszczalne naprężenia wyznaczone ze współczynników cząstkowych [MPa] [22];
σobw. – graniczne naprężenie obwodowe przy założonym okresie ciągłej eksploatacji 50 lat dla rur według norm DIN w temperaturze 60ºC [MPa].
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l

l

polimerów wielowarstwowych. Wykazały to badania wytrzymałościowe na rozrywanie.
Wartości naprężeń dopuszczalnych wyznaczonych z wzoru (8)
dają wyniki najbardziej zbliżone do naprężeń obliczonych ze
wzoru (5) oraz danych podawanych w katalogach dla systemu
wykonanego z jednorodnego polimeru PVC-C [7].
W dalszych badaniach konieczne jest przeprowadzenie badań
wytrzymałościowych na rozrywanie oraz wytrzymałości na zginanie próbek rur wielowarstwowych w funkcji temperatury dla
dotychczas analizowanych systemów instalacyjnych. Pozyskanie takich danych pozwoli na bardziej precyzyjne określenie
wartości naprężeń dopuszczalnych.
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ARTYKUŁ

PROMOCYJNY

Zastosowanie tworzyw
sztucznych w przemyśle
Termoformujemy coraz więcej, szybciej i bardziej zaawansowane elementy.

T

worzywa sztuczne można kształtować na kilka sposobów. Sposób ten zależny jest w dużej mierze od ilości,
wymaganego kształtu i wielkości detali, jakie są do wykonania. Teoretycznie każdą ilość można wykonać każdą
z poniższych metod, natomiast biorąc pod uwagę optymalizację
kosztów w praktyce stosuje się:
l druk 3D: 1-10 szt. elementów;
l laminowanie: 10-100 szt. elementów;
l termoformowanie próżniowe: 100-300 000 szt.;
l wtrysk: pow. 300 000 szt.
Tworzywa sztuczne stosowane są w każdej branży i stosowane
są coraz częściej i chętniej. Wynika to przede wszystkim z dużych możliwości wyboru sposobu nadawania im kształtu, wysokich aspektów wizualnych oraz trwałości. Istotnym czynnikiem,
który ma wpływ na wzrost użycia tworzyw sztucznych jest ich
niska waga w stosunku do blachy. Dlatego kształtowanie tworzyw sztucznych metodą termoformowania próżniowego stało się
w ostatnich latach tak popularne. To już nie tylko proste kształty
osłon i obudów wykonywane z HDPE. To przede wszystkim specjalne odmiany ABS w wersjach niepalnych V0 lub elektrostatyczny PET ESD do kontaktu z elektroniką, PS albo chemicznie
odporny PP. Specjalne odmiany PVC używane są do produkcji
oparć foteli lotniczych, stolików i podłokietników. Transparentny
i wytrzymały PC pozwala na produkcję kopuł na okna dachowe
lub osłon baterii litowo-jonowych. ABS w odmianach PMMA, ASA
i UV pozwala na wykonywanie obudów, osłon i masek silników
w maszynach rolniczych, kosiarkach i pojazdach specjalistycznych (np. karetki, wozy strażackie, quady). Używany jest tam,
ponieważ poza wysoką udarnością i odpornością na temperaturę z silnika wymagana jest wysoka odporność na promienie
słoneczne oraz jak najwyższa estetyka i powtarzalność produkcji
seryjnej. Szczególnie wymagającą branżą jest branża medyczna.
Termoformowane części unitów stomatologicznych, osłony urządzeń medycznych i obudowy łóżek szpitalnych są doceniane ze
względu na niską wagę i wysoką jakość wykonania.

Termoformowanie pozwala uzyskać szybki czas realizacji produkcji seryjnej oraz niską cenę. Dlaczego? Ponieważ w Geo Globe
Polska każdy etap procesu produkcji wykonujemy sami. Rozpoczynamy od wspólnej pracy z klientem nad projektem i dokumentacją
techniczną, a następnie w modelarni wykonujemy termostatowane
formy aluminiowe, które gwarantują najwyższą jakość wykonania
kształtowanego elementu. Kształt formujemy na w pełni zautomatyzowanych maszynach termoformujących, a otwory i frezowania wykonujemy w naszych centrach obróbczych CNC. Następnie
elementy przygotowujemy do wysyłki, pakujemy i dostarczamy do
klienta. To co jest charakterystyczne dla termoformowania to duże
gabaryty. Okno przetwórcze 2 m x 3 m pozwala na produkcję dużych
elementów o maksymalnej grubości płyty 9 mm.
2020 rok i sytuacja z pandemią Covid-19 przyniosła zwiększenie zapotrzebowania na termoformowanie tac, przekładek
transportowych i opakowań dla producentów części samochodowych. Skrócenie łańcucha dostaw dla firm z Europy Zachodniej
i wybór Polski zamiast Azji powoduje, że coraz więcej opakowań
wykonanych jest z tworzyw sztucznych zamiast z kartonów czy
EPP. Dobrym przykładem są tutaj samonośne tace transportowe
wielokrotnego użytku na szyby samochodowe.
Tak długo jak Polska nadal będzie krajem określanym mianem Low-Cost Country, tak długo zapotrzebowanie na tworzywa
sztuczne stosowane w szeroko rozumianym przemyśle będzie
rosnąć, a technologią coraz częściej stosowaną będzie termoformowanie próżniowe.
GEO GLOBE POLSKA Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Dzieńdziela 30, 43-190 Mikołów
tel. 32 226 07 96, fax 32 226 05 05
sekretariat@geoglobe.pl, www.geoglobe.pl
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ZAPRASZAMY

Nowoczesne materiały do
szybkiego prototypowania
Aleksandra Służałek, Artur Fujarski, Beata Rozwadowska, Klaudia Kubik, Andrzej Swinarew

Niektóre spośród projektów naukowych wymagają nieszablonowego podejścia do problemu oraz nietypowego sprzętu laboratoryjnego. Stworzenie nowych prototypowych urządzeń coraz częściej staje się warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia
badań. Dzięki szybkiemu rozwojowi technologii projektowania i druku 3D możliwe jest rozbudowanie zaplecza technologicznego placówek badawczych. Podczas prac skupiono się na skonstruowaniu komory ciśnieniowej, która ma wiele zastosowań.
Wspomniana komora (rys. 1) została zaprojektowana przy pomocy oprogramowania CAD Autodesk Inventor Professional 2015.
Komora składa się jedynie z kilku elementów, co ułatwia jej późniejsze złożenie przy pomocy prostych powszechnie dostępnych
narzędzi. Komora ciśnieniowa jest zbudowana z poliwęglanu zmodyfikowanego różnymi dodatkami zmieniającymi właściwości
filamentu. Jedną z możliwych modyfikacji jest dodatek nanokrzemionki, który posiada właściwości antybakteryjne. Umożliwia
to wykonanie komory próżniowej wykorzystywanej np.: do sterylizacji narzędzi chirurgicznych. Wszystkie próbki użyte w tym
projekcie przeszły testy szczelności wykonane metodą PALS (Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy).

Rys. 1. Komora ciśnieniowa (projekt 3D)
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W celu określenia odpowiedniego materiału do budowy komory zostało przeprowadzonych kilka testów. Metoda PALS –
spektroskopia czasów życia pozytonów okazała się niezwykle
użyteczna przy badaniu stopnia zdefektowania materiałów. To
bardzo istotny czynnik, ponieważ komora musi być hermetyczna.

Rys. 2. Komora ciśnieniowa (projekt 2D)

Rys. 3. Wydrukowany model komory ciśnieniowej

t

D

ruk 3D w technologii FDM (Fused Deposition Modeling) jest powszechnie stosowany na świecie w wielu
dziedzinach życia i przemysłu. Między innymi w medycynie - druk organów z komórek własnych pacjenta,
w przemyśle motoryzacyjnym – wydruk części do budowy pojazdów, czy elementów silnika rakietowego stworzonych za pomocą
druku 3D. Ponadto, możliwy jest także druk protez. W ostatnich
latach zostało opracowanych wiele metod poprawiających wytrzymałość mechaniczną wydrukowanych elementów. Wpływają na
nią przede wszystkim odpowiedni dobór materiałów oraz parametrów druku [1].
Oprogramowanie Autodesk Inventor Professional 2015, przy
użyciu którego powstał projekt komory 3D, to zintegrowany pakiet mechaniczny komputerowego wspomagania inżynierii oprogramowania. Umożliwia on jednoczesne stworzenie danego modelu oraz analizę naprężeń mechanicznych (moduł obliczeniowy
MES). Moduł ten daje możliwość prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych z zastosowaniem metody elementów skończonych [9].
Prezentowana komora ciśnieniowa będzie używana jako sterylizator dla np.: narzędzi chirurgicznych. Dlatego niezwykle ważnym jest, aby posiadała właściwości antybakteryjne.

III

Tabela 1. Charakterystyka próbek
Próbka

Charakterystyka

Próbka

Poliwęglan domieszkowany polimerem zawierającym
jako grupy boczne pochodną karbazolu w ilości
300 mg na 1000 g PC
PC PEPK

Charakterystyka
Poliwęglan domieszkowany 3-bromokarbazolem
w ilości 25 mg na 1000 g PC

PC BrCbz

Poliwęglan domieszkowany monomerem będącym
pochodną karbazolu 20 mg na 1000 g PC

PC 500 PU
Ag

PC AS6

Poliwęglan domieszkowany aldehydem
trifenyloaminowym w ilości 5 mg na 1000 g PC

Poliwęglan modyfikowany nanosrebrem,
sześcioramiennym poliuretanem oraz
sześcioramiennym poliolem w proporcjach
0,05 g:25 g:10ml na 1000 g PC

Poliwęglan domieszkowany sprzężoną pochodną
trifenyloaminy w ilości 5 mg na 1000 g PC oraz
rodaminą b w ilości 1 mg na 1000 g PC

NPh3PH5

PC ANPH3

Poliwęglan domieszkowany aldehydem
trifenyloaminowym w ilości 5 mg na 1000 g PC
oraz (rodaminą b) w ilości 1 mg na 1000 g PC

PC A
NPH3RHO

Poliwęglan domieszkowany organicznym
monomerem o dobrych właściwościach
absorpcyjnych w ilości 0,1 mg na 1000 g

PC Vz 661

Poliwęglan domieszkowany organicznym
monomerem o dobrych właściwościach
absorpcyjnych w ilości 0,1 mg na 1000g

PC PO

Ślepa próba:dodatek poliolu celem sprawdzenia
możliwości druku oraz właściwości smarnych
otrzymanej struny 10 ml PO na 1000 g PC

PC VZ 681

PC Si

Właściwości antybakteryjne zbadano stosując pomiar aktywności przeciwbakteryjnej na wydrukowanych powierzchniach. Zbadano również indeks zażółcenia (Yellownes Index) próbek po
starzeniu światłem UV.
CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
Celem prowadzonych badań było zaprojektowanie i stworzenie
łatwej do wykonania, za pomocą metody druku przestrzennego,
komory ciśnieniowej z użyciem specjalnie zmodyfikowanych materiałów.

IV

Poliwęglan modyfikowany nanokrzemionką oraz
sześcioramiennym poliolem w proporcjach
0,25 g:10 ml na 1000 g PC

W projekcie zostało wykorzystanych kilka narzędzi. Najważniejszym był program do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD). Model 3D komory ciśnieniowej (rys. 1) wraz
z rysunkiem technicznym (rys. 2) został wykonany przy użyciu
oprogramowania Autodesk Inventor – Inventor Professional
2015.
Po wykonaniu projektu wydrukowano rzeczywisty model komory za pomocą oprogramowania Slic3r oraz Repetier-Host. Pierwszy program zredukował cały model 3D do warstw, natomiast
drugi umożliwił sterowanie drukarką 3D [2].
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Komora ciśnieniowa składa się z kilku części, części te
można łatwo połączyć ze sobą za pomocą prostych narzędzi,
budowa taka umożliwia jej bezproblemowe czyszczenie. Wieko komory nie jest połączone z podstawą za pomocą śrub
czy innych narzędzi, gdyż podciśnienie w komorze spowoduje
zassanie wieka, powodując tym samym uszczelnienie komory. To wszystko prowadzi do uproszczenia procesu tworzenia
urządzenia.
Komora ciśnieniowa (rys. 3) została wykonana z poliwęglanu
z różnymi dodatkami wpływającymi na właściwości materiału. Poliwęglan jest materiałem wysoce odpornym na czynniki mechaniczne, co jest zaletą w przypadku późniejszego użycia w komorze
nadciśnienia i podciśnienia. Komora wykonana z poliwęglanu (PC)
i poliuretanu (PU), których włókno charakteryzuje się przejrzystością, umożliwia obserwację jej zawartości nie tylko przez pokrywę.
Komora z dodatkiem srebra lub krzemu odznaczać się będzie właściwościami przeciwbakteryjnymi, co w tym przypadku było wysoce
pożądane.
Tabela 1 przedstawia spis materiałów (wraz z ich charakterystyką), testowanych pod kątem użycia w budowie komory ciśnieniowej (rys. 1).
Badanie właściwości antybakteryjnych wybranego materiału
zostało przeprowadzone z wykorzystaniem międzynarodowej normy ISO22196: 2007(E) „Tworzywa sztuczne. Pomiar aktywności przeciwbakteryjnej na powierzchniach z tworzyw sztucznych”
(tab. 2).
Użytym tworzywem był Makrolon 2.605 zmodyfikowany kompleksami nanokrzemionki (PC Si) zgodnie z procedurą patentową,
która jest w toku zatwierdzania przez Urząd Patentowy o nazwie
„Metoda przygotowania zmodyfikowanych poliestrów, w szczególności poliwęglanu o właściwościach antybakteryjnych do druku 3D”. W badaniu właściwości antybakteryjnych wykorzystano
szczepy referencyjne Staphylococcus aureus (ATCC25923) oraz
Escherichia coli (ATCC25922). Neutralizator wybrano zgodnie
z normą PNISO18593: 2005; PNISO14562: 2006 [7].
Próby szczelności przeprowadzono za pomocą metody PALS.
Metoda ta dostarcza informacji na temat wolnej objętości
w polimerze na poziomie atomowym. Wolna przestrzeń w modeTabela 2. Wyniki badań mikrobiologicznych
Aktywność antybakteryjna

%

Staphylococcus ureus

81

Escherichia coli

25

lu jest związana z żywotnością o-Ps (stan związany elektronów
i pozytonów) z między- i wewnątrzcząsteczkowym obszarem, co
pozwala na określenie wielkości tych miejsc [3]. Zmierzony czas
życia pozytonów jest związany z gęstością elektronów w punkcie, w którym anihiluje. Ponadto zmiany chemiczne, temperaturowe, ciśnienia lub innych parametrów mają wpływ na gęstość
elektronów w danym miejscu i anihilację o-Ps. Czułość metody
PALS, względem wolnych przestrzeni, które często determinują właściwości mechaniczne polimerów, sprawia, że ta metoda
jest bardzo użytecznym narzędziem do charakteryzowania tych
materiałów [4].
Kolejnym przeprowadzonym badaniem było badanie wskaźników zażółcenia materiałów. Próbki wydrukowano metodą druku
przestrzennego, a każda z nich miała w swoim składzie różne
dodatki. Do oznaczenia kolorów wykorzystano spektrofotometr
SP 62 firmy X-Rite o geometrii 8/d.
Współrzędne L *, a *, b * oznaczono z przestrzeni barw CIELab zgodnie z ISO 7724-2:2003 Farby i lakiery. Kolorymetria.
Część 2: Pomiar barwy.
Indeks zażółcenia zgodny z ASTM E 313:2015 standardowa
praktyka dla obliczania indeksów zażółcenia i bieli otrzymanych
przy pomocy zmierzonych współrzędnych kolorów. Wyniki przedstawiono w tabeli 3.
Kolor „idealnie biały” ma stuprocentowy współczynnik odbicia
w całym spektrum widzialnym oraz posiada wartości kolorymetryczne L * = 100.00, a * = 0.00, b * = 0.00.
W przypadku elementu nie idealnie białego wartość L * jest
niższa, jego wymiar chromatyczny jest przesunięty do barwy od
zielonej do magenty (a *), a barwy od niebieskiej do żółtej (b*).
Indeks bieli determinuje idealną biel oraz zależy od przesunięcia
barw w obszarze od niebieskiej do żółtej barwy (b *). YI jest głównie używany do oznaczania tej ilościowej zmiany przez podanie
pojedynczej wartości.
WYNIKI
Ocena wpływu starzenia w naturalnych warunkach (poprzez
kontrolę zmiany koloru) jest wymagana w badaniach produktów
kolorowych takich jak materiały polimerowe. Przyspieszone starzenie laboratoryjne materiałów polimerowych jest przeznaczone
do prognozowania zmian właściwości materiałów poddanych długoterminowym warunkom atmosferycznym.
Działanie procesów niszczących zależy od rodzaju polimeru,
obecności zanieczyszczeń, dodatków oraz barwników w tym polimerze [5].

Tabela 3. Indeks zażółcenia próbek
YI

L

Po starzeniu światłem UV

a

b

YI

L

a

b

PC PEPK

1,69

84,19

+0,15

+0,73

10,64

85,22

+0,14

+5,12

PC AS6

0,10

82,32

+0,27

-0,06

8,08

83,38

+0,35

+3,68

PC ANPH3

1,72

73,76

+0,06

+0,70

10,77

75,77

+0,13

+4,69

PC A NPH3RHO

1,11

82,88

+0,21

+0,43

8,63

84,13

+0,42

+3,95

PC PO

0,59

81,40

+0,18

+0,20

8,38

82,92

+0,28

+3,84

PC BrCbz

-0,45

83,37

+0,27

-0,31

7,49

84,62

+0,29

+3,47

PC 500 PU Ag

10,78

75,31

+1,45

+4,12

18,15

76,94

+1,65

+7,55

NPh3PH5

4,34

72,23

+1,85

+1,05

11,03

72,12

+1,91

+3,86

PC Vz 661

-14,34

73,82

+4,34

-7,40

-6,33

74,99

+4,32

-4,30

PC VZ 681

-13,67

76,98

+3,78

-7,12

-5,44

78,09

+3,72

-3,80

PC Si

17,60

44,72

+0,47

+4,38

14,62

44,31

+0,41

+4,29
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t

Przed starzeniem światłem UV

Próbka

V

Pogorszenie wyglądu jest oceniane przez zmianę koloru (∆E),
którą można obliczyć wykorzystując wzór (1) [8].
						
(1)
Tabela 4 przedstawia zmiany współrzędnych chromatycznych
a *, b * i L * poszczególnych próbek. Współczynnik ∆E jest
odwrotnie proporcjonalny do odporności próbki na działanie promieniowania UV. Zgodnie z otrzymanymi wynikami w zakresie
zmian zachodzących na powierzchni materiału, najmniejszy spadek odporności w funkcji czasu cechuje materiał z krzemem. To
dowodzi, że próbka PC Si jest najbardziej odporna na starzenie
światłem UV.
Starzenie polimerów systematycznie prowadzi do trudno odwracalnych lub nieodwracalnych zmian właściwości i struktury, co
w konsekwencji negatywnie wpływa na użyteczność tych produktów, a w szczególności na funkcjonalność, trwałość i niezawodność [6]. Wyniki zmiany indeksów zażółcenia są przedstawione
w tab. 5. Mniejsza różnica pomiędzy próbką przed i po starzeniu
promieniami UV oznacza mniejsze zmiany koloru. Wyniki wyraźnie wskazują, że najlepsze parametry (najmniejszy spadek odporności w funkcji czasu) posiada próbka PC Si.
Z uwagi na najlepsze wyniki uzyskane przez materiał Makrolon 2.605, zmodyfikowany kompleksami nanokrzemionki (PC
Si), został wybrany do budowy komory ciśnieniowej. Nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia badań pod kątem właściwości antybakteryjnych dla pozostałych materiałów. Wyniki
testów mikrobiologicznych (tab. 2) jednoznacznie dowodzą, że
materiał PC Si posiada właściwości antybakteryjne. Odznacza
się on większą skutecznością przeciwbakteryjną dla szczepu S.
aureus niż dla E. coli.
WNIOSKI
Próbka PC Si jest najbardziej odporna na starzenie UV. Zmiana
współrzędnych chromatycznych jest mniejsza niż 1, a różnica
w kolorze jest niezauważalna. Ponadto, próbka ta ma najmniejTabela 4. Zmiany współrzędnych chromatycznych
Próbka
PC PEPK
PC AS6
PC ANPH3
PC A NPH3RHO
PC PO
PC BrCbz
PC 500 PU Ag
NPh3PH5
PC Vz 661
PC VZ 681
PC Si

∆E
4,51
3,89
4,47
3,74
3,95
3,98
3,80
2,81
3,31
3,50
0,42

Tabela 5. Zmiany indeksów zażółcenia
Próbka
PC PEPK
PC AS6
PC ANPH3
PC A NPH3RHO
PC PO
PC BrCbz
PC 500 PU Ag
NPh3PH5
PC Vz 661
PC VZ 681
PC Si

VI

YI
1,69
0,10
1,72
1,11
0,59
-0,45
10,78
4,34
-14,34
-13,67
17,60

YI po starzeniu UV
10,64
8,08
10,77
8,63
8,38
7,49
18,15
11,03
-6,33
-5,44
14,62

szą zmianę YI. Wynika to z zastosowania odpowiednich modyfikacji w tym dodania nanokrzemionki, która posiada właściwości
absorbujące promienie UV.
Nanokrzemionka, która została użyta do budowy komory ciśnieniowej, wykazuje wyraźną aktywność przeciwbakteryjną, która
może być bardzo użyteczna w zastosowaniach medycznych, takich jak między innymi sterylizator dla narzędzi chirurgicznych.
Ze względu na wszystkie powyższe wyniki badań, materiał PC
Si został wybrany jako tworzywo do budowy komory ciśnieniowej.
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PROMOCYJNY

Filamenty do zadań
specjalnych
Świat filamentów oraz możliwości ich wykorzystania w różnych branżach i sektorach stale się rozszerzają. Filamenty są coraz
trwalsze, bardziej wytrzymałe i świetnie sprawdzają się nawet w trudnych warunkach. Najlepszym na to dowodem są części
wydrukowane przez Omni3D do bolidu PRZ Racing Car-03. Trzy różne części zostały wydrukowane z filamentów, których właściwości dostosowane są do wymagań samochodów wyścigowych.

FILAMENT CF PA-12
– WZMACNIANY WŁÓKNAMI WĘGLOWYMI
Pierwsza z drukowanych części, kolektor dolotowy, to element
narażony na wibracje, wysokie temperatury ok. 100°C oraz substancje chemiczne. Model został wydrukowany na drukarce Factory 2.0 NET przy użyciu filamentu CF PA-12. Jest to kompozyt
o osnowie stworzonej z poliamidu 12 wzmacnianego włóknami
węglowymi, zapewniający większą wytrzymałość drukowanych
elementów. Materiał ten jest ponad 2,5-krotnie bardziej wytrzymały niż ABS-42. Cechuje go wyjątkowa trwałość, wysoka sztywność i wytrzymałość na zrywanie, więc w niektórych przypadkach
można nim zastąpić elementy tworzone dotychczas z metalu.
FILAMENT ODS-20
– NOWY ROZPUSZCZALNY MATERIAŁ PODPOROWY
Drugim drukowanym elementem było mocowanie przekładni. Ze względu na przenoszone obciążenia osiowe przekładni
kierowniczej model 3D miał niezwykle skomplikowany geometrycznie kształt. Dodatkowo musiał charakteryzować się wysoką wytrzymałością materiałową oraz odpornością na ścieranie.
Najlepszym filamentem do tak wymagającego wydruku ponownie
okazał się CF-PA-12, tym razem z dodatkiem rozpuszczalnego
materiału podporowego ODS-20. Dzięki ODS-20 drukowanie modeli ze skomplikowaną geometrią jeszcze nigdy nie było takie

proste. Jest to mieszanina polimerów na bazie akrylanu, rozpuszczalna w łagodnym roztworze alkalicznym – ODS Solve Removal Agent. Dodatkowo po zastosowaniu kąpieli w tym roztworze wydrukowane modele są mniej wrażliwe na wilgoć oraz mają
dłuższy okres trwałości i jakości.
FILAMENT TPU-93A
– ELASTYCZNY I ODPORNY CHEMICZNIE
Ostatnią drukowaną częścią na drukarce 3D była osłona
przegubu. To ważny element zabezpieczający delikatny układ
pojazdu. Wymagane jest, aby był bardzo dobrze dopasowany,
elastyczny oraz wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne. Tym
razem wydruk został wykonany z filamentu TPU-93A, ponieważ
charakteryzuje się wysoką wytrzymałością temperaturową i elastycznością, ale także doskonałą odpornością chemiczną na
oleje, smary oraz czynniki atmosferyczne. Wydruki z TPU-93A są
również odporne na ścieranie i obciążenia mechaniczne, a także
doskonale tłumią drgania, wstrząsy oraz uderzenia. Nadaje się
więc idealnie do wydruku elastycznych elementów podatnych na
ściskanie i zginanie.
Wszystkie wydrukowane przez Omni3D elementy przeszły testy poprawności projektowej i spełniły indywidualne oczekiwania PRz Racing Team. Dzięki wykorzystaniu drukarek 3D udało
się znacznie skrócić czas produkcji wybranych elementów oraz
obniżyć ich cenę i wagę. Właściwości zaproponowanych filamentów okazały się idealne do produkcji części finalnych do nowego
bolidu PRZ Racing Car-03 i miejmy nadzieję przyczynią się do
sukcesów na torach wyścigowych.
Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o filamentach, odwiedź stronę
www.omni3d.com lub napisz maila: kontakt@omni3d.com.

Omni3D Sp. z o. o.
ul. Świętego Michała 43, 61-119 Poznań
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Druk 3D a walka
z koronawirusem
Helena Dodziuk

W związku z COVID-19 na całym świecie uaktywniły się firmy i pojawili się entuzjaści związani z drukiem 3D, którzy wykorzystują
jego zalety w walce z epidemią. Nie tylko wykonują oni środki ochrony osobistej, wentylatory, itp., lecz również koordynują wysiłki wytwórców i łączą ich z potrzebującymi. Uważa się, że efektywny udział druku 3D w walce z koronawirusem i w zastąpieniu
zerwanych przez Covid-19 łańcuchów dostaw przyczyni się niewątpliwie do szybkiego rozwoju tej metody wytwarzania.

W

związku z epidemią koronawirusa znowu głośniej
jest o druku 3D [1]. Do początku maja 2020 r. tą
metodą wykonano miliony urządzeń wspomagających walkę z pandemią COVID-19 [2]. Dlaczego
ta metoda wytwarzania tak szybko znalazła zastosowanie w tej
dziedzinie? Jakie jej cechy się do tego przyczyniły? I co interesującego dzieje się w tej dziedzinie?

DRUK 3D – ZALETY
Jakie są zalety druku 3D? Dlaczego znalazł tak wiele zastosowań?
Po pierwsze, dzięki drukarce 3D można wytwarzać obiekty
o bardzo skomplikowanych kształtach, których otrzymanie inną
metodą byłoby droższe, bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Wykorzystała to firma General Electric przy produkcji dysz do wtrysku paliwa w silnikach odrzutowców: zamiast 19 części o bardzo
skomplikowanym kształcie, które trzeba było połączyć, zaprojektowała jedną wydrukowaną w 3D [3]. Było to prostsze i tańsze.
Po drugie, możliwość drukowania w 3D skomplikowanych
obiektów, np. z nieregularnymi dziurami w środku, to okazja do
zaoszczędzenia często bardzo drogiego materiału, np. stopów
tytanu w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym.
Poza tym wydrukowane w 3D fragmenty mogą poruszać się
względem siebie. Ilustruje to wydrukowany „w jednym rzucie”
model astrolabium, w którym poszczególne kręgi mogą obracać
się względem siebie (rys. 1).
Dodatkowo druk 3D jest bardziej ekologiczny niż tradycyjne
metody wytwarzania, ponieważ przy jego stosowaniu znacznie
mniejsze są straty materiału.
Dodatek „Druk 3D i Filamenty” . Nr 2/2021

Rys. 1.
Wydrukowany
w 3D „w jednym
rzucie” model
astrolabium,
którego fragmenty
mogą obracać się
względem siebie

Kolejną zaletą druku 3D jest personalizacja (customization),
czyli dopasowanie wydruku do wymagań klienta. Jest to zgodne
z opinią Alvina Tofflera, który w „Szoku przyszłości” [4] przewidywał indywidualizację produkcji – w przeciwieństwie do produktów
z taśmy produkcyjnej. Przypomina się tutaj słynna wypowiedź jej
wynalazcy, Aleksandra Forda: „Każdy klient może kupić samochód pomalowany na dowolny kolor, pod warunkiem, że będzie
to kolor czarny” [5]. Druk 3D umożliwia np. precyzyjne dopasowanie rozmiarów protez do wymiarów pacjenta, co jest szczególnie korzystne w medycynie, lub zaprojektowanie sukienki dla
konkretnej klientki. Warto wspomnieć, że pierwsza wydrukowana
w 3D sukienka była bardzo niewygodna [6].
DRUK 3D – ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE
Prototypowanie
Pierwszym zastosowaniem druku 3D w przemyśle, i nie tylko,
było prototypowanie, czyli tworzenie modeli urządzeń, które można było przetestować, zaproponować ulepszenia, wydrukować
zmodyfikowany obiekt, znowu go przetestować itd. Mimo że na
początku druk 3D był bardzo wolny, to i tak był on na ogół dużo
szybszy od wykonania prototypu inną metodą. Po zaprojektowaniu można było wydrukować dany obiekt nocą, by był gotowy
rano. Łatwość tworzenia prototypów i uruchamiania produkcji
była jednym z czynników, które pozwoliły na zastosowanie druku
3D w walce z koronawirusem.
Oprzyrządowanie
Następnym krokiem w zastosowaniach tej metody wytwarzania
po prototypowaniu było oprzyrządowanie, czyli wytwarzanie narzędzi do procesów produkcyjnych. Laicy zwykle nie wyobrażają so-
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DRUK 3D – CZYM JEST?
Zacznijmy od definicji. Mówi się o wytwarzaniu przyrostowym
(additive manufacturing, AM) albo o druku 3D (3D printing, 3DP).
To pierwsze pojęcie stosuje się często do zastosowań przemysłowych druku 3D. To drugie – to albo zastosowania inne niż
wytwarzanie przemysłowe, np. w medycynie lub w modzie, albo
wszystkie zastosowania tego rodzaju. My będziemy używać określenia druk 3D w drugim, obejmującym wszystkie zastosowania,
znaczeniu.
Mówiąc w dużym uproszczeniu, w druku 3D obiekt powstaje przez nakładanie kolejnych, łączonych następnie, warstw na
podstawie modelu komputerowego. Na tym polega wytwarzanie
addytywne w przeciwieństwie do klasycznego wytwarzania subtraktywnego, gdy z bloku usuwa się niepotrzebny materiał, np.
skrawaniem, aby uzyskać potrzebny kształt.

bie, jak wiele czasu zajmuje przygotowanie narzędzi potrzebnych
w nowo uruchamianych procesach produkcyjnych. Zastosowanie
3DP do wytwarzania narzędzi skraca na ogół proces uruchamiania
nowych linii produkcyjnych z 1,5 roku–2 lat do dwóch miesięcy.
Średnio- i wielkoprzemysłowa produkcja
Obecnie mamy do czynienia z pewnym wyhamowaniem rozwoju druku 3D/AM [7]. Przyczynami są trudności związane z trzecim etapem wykorzystania druku trójwymiarowego, czyli z wprowadzaniem go do produkcji na średnią i dużą skalę produktów
końcowych. Wbrew temu, co napisano przy omawianiu produkcji
masek i przyłbic na krakowskiej AGH [8], druk 3D jest już używany do masowej produkcji [9]. Oczywiście nie każda drukarka 3D
się do tego nadaje.
WALKA MIĘDZY FIRMAMI, CHCĄCYMI ZARABIAĆ,
A ZWOLENNIKAMI WOLNEGO DOSTĘPU DO WIEDZY
I WSZYSTKICH WYNALAZKÓW
Podobnie do rozwoju komputerów na wczesnym etapie (co opisał Isaackson w swojej książce „Innowatorzy” [10]), ogromną rolę
w rozwoju druku 3D odgrywała konkurencja między firmami, które chciały zarabiać pieniądze, i wolnymi strzelcami-entuzjastami,
a nawet hakerami, zainteresowanymi rozwojem tej technologii
i jej jak najszerszym udostępnieniem. W innej swojej rewelacyjnej książce o Stevie Jobsie [11] Isaackson opisał kontrowersje
między Stevem Wozniakiem, który rozdawał swoje schematy
układów elektronicznych, podczas gdy Jobs chciał je sprzedawać.
W programowaniu na komputery najbardziej znanym przykładem takiej niezmonetyzowanej współpracy jest pakiet programowy Linux,
z którego bezpłatnie korzystają użytkownicy na całym świecie.
W druku 3D takie podejście rozwijało się w dwóch kierunkach.
Jednym z nich był RepRap, czyli wspólne opracowywanie projektów tanich drukarek 3D przez kilkaset twórców na całym świecie
[12]. Ruch RepRap przyczynił się do lawinowego wzrostu produkcji drukarek 3D. Wyrosło z niego wielu uczestników dzisiejszego
rynku druku 3D, m.in. producent drukarek Czech Josef Prusa
bardzo aktywny w walce z koronawirusem [13]. Wygaszanie patentów i łatwo dostępne projekty drukarek dały początek burzliwemu rozwojowi tej dziedziny po 2008 roku.
Drugim kierunkiem stymulującym rozwój tej metody wytwarzania jest, czasami bezpłatne, udostępnianie plików do drukowania, które obejmuje tak różne zastosowania, jak wytwarzanie
protez i innych urządzeń medycznych (co krótko opiszemy poniżej), narzędzi, robotów, dronów, a także gadżetów i zabawek
oraz wielu innych rzeczy. Nawet firmy sprzedające drukarki lub
w inny sposób związane z drukiem 3D mają często w celach
reklamowych takie bezpłatne wzory na swoich stronach internetowych. Niektóre z takich stron zawierają pliki do wydrukowania
w 3D milionów modeli [14]. Chyba najbardziej znana z nich to
bezpłatny portal thingiverse [15] zawierający prawie półtora miliona wzorów. Oczywiście większość tych plików może być wykorzystana pod warunkiem Creative Commons [16], to znaczy, że
można je zmieniać i wykorzystywać jedynie do własnych celów,
a nie do celów komercyjnych. Zdarzało się, że warunek ten nie
był spełniony, co prowadzi do interesujących implikacji prawnych
z jednej strony i do wycofywania wzorów do drukowania z bezpłatnych portali z drugiej.
DRUK 3D – PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
BEZPŁATNYCH PROJEKTÓW DO DRUKU 3D
Chęć dzielenia się swoją wiedzą, charakterystyczna dla części
społeczności druku 3D, wiąże się z tzw. społeczną lub otwartą
nauką. Jej najbardziej znanym przykładem jest projekt Łowcy Pla-
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net [18], w ramach którego laicy zwani naukowcami-obywatelami
analizują na swoich komputerach dane obserwacji astronomicznych w celu wykrycia anomalii świadczących np. o istnieniu planet poza Układem Słonecznym.
Bardzo ciekawy projekt obywatelskiej nauki związany z drukiem 3D zainicjował amerykański informatyk Bodo Hoenen
[19], którego pięcioletnia córeczka była prawie całkowicie sparaliżowana. Do jej usprawnienia konieczny był egzoszkielet do
ćwiczeń. Przyrząd ten był bardzo drogi, miał kosztować ok. 100
tys. dolarów. Zdesperowany ojciec, nie mając takich pieniędzy,
opisał problem i poprosił o pomoc w jego realizacji na portalach
społecznościowych Facebook i LinkedIn. Obawiał się braku odzewu, jak się okazało – niesłusznie. Zgłosiło się do niego wielu
specjalistów z różnych krajów, którzy pomogli przygotować projekt i zdobyć podzespoły. Następnie jakaś firma wykonała skan
ręki, a inna wydrukowała w 3D egzoszkielet. Prace nad prototypem urządzenia, które kosztowało jedynie 200 dolarów, trwały
kilka miesięcy. Pliki do wydrukowania w 3D tego egzoszkieletu
są bezpłatnie udostępnionym w internecie projektem typu open
[20], to znaczy, że mogą z niego korzystać i ulepszać go inne
osoby, np. zainteresowani rodzice.
Ten projekt oraz wiele innych pokazują, że druk 3D jest szczególnie predystynowany do bezpłatnych lub niskokosztowych zastosowań medycznych.
Podobny projekt zastosowano również w Polsce. Drukarnia
Golem 3D z Częstochowy [21] wydrukowała egzoszkielet dla
chłopca cierpiącego na rzadką postać rdzeniowego zaniku mięśni SMARD (spinal muscular atrophy with respiratory distress),
wykorzystując pliki amerykańskich studentów z Grand Valley
State University w Grand Rapids, w stanie Michigan. Studenci opracowali je dla małej dziewczynki i bezpłatnie udostępnili
w internecie. Proponowali przy tym pomoc w adaptacji projektu
dla innych potrzebujących, prosząc o datki na działalność. Na
wspomnianym już portalu thingiverse są umieszczone pliki prawie
tysiąca urządzeń medycznych [22], takich jak protezy, maski chirurgiczne, pomocne w nauczaniu modele organów i wiele innych.
Innym przykładem zastosowania bezpłatnych projektów do
druku 3D z dziedziny medycyny są stetoskopy [23]. Palestyńsko-kanadyjski lekarz Tarek Loubani uznał, że szpitali ze strefy
Gazy nie stać na markowe słuchawki, których koszt wynosi ok.
200 USD i nie tylko zaprojektował do wydrukowania w 3D swoje,
nie gorsze od markowych i kosztujące ok. 5 USD słuchawki, lecz
także udostępnił pliki do ich wydrukowania w internecie. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, pliki można wykorzystać tylko do własnych potrzeb, a nie w celach komercyjnych.
Trochę inny charakter mają projekty protez dla osób biednych
i ofiar min przeciwpiechotnych w krajach Azji i Afryki. Najbardziej
znanymi instytucjami, które zajmują się wydrukiem 3D protez,
są fundacje e-NABLE [24] i Not Impossible [25]. Ta pierwsza
ma zasięg światowy i wykonała już tysiące protez rąk dla osób
niemajętnych. Włączyła się też do walki z koronawirusem [26],
ma nawet swój polski oddział. Not Impossible, obok zbierania
pieniędzy i robienia protez, zajęła się obecnie pomocą osobom
głodującym ze względu na pandemię COVID-19 [27]. Nastawienie na pomoc potrzebującym to również cecha charakterystyczna społeczności działającej w druku 3D, która spowodowała
szybkie włączenie się jej do walki z pandemią.
DRUK 3D – LICZBA DRUKAREK NA ŚWIECIE
Brak jest chyba szacunkowych danych dotyczących ilości drukarek 3D w Polsce, ale są one bardzo powszechne w wielu krajach.
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przyłbice;
kabiny do kwarantanny (robi je znana z zastosowań druku 3D
w budownictwie chińska firma Winsun [35]);
l prowizoryczne respiratory utworzone z wyposażenia do nurkowania z akwalungiem;
l a nawet dźwignie pozwalające otworzyć drzwi łokciem [36].
Bardzo interesującym rozwiązaniem jest wytwarzanie w druku 3D łączników, pozwalających na podłączenie nawet czterech
pacjentów do jednego respiratora [37]. Nieoczywista jest możliwość zwiększenia tempa produkcji szczepionek dzięki drukarce
3D do ceramiki [38].
Bardzo popularne jest drukowanie w 3D przyłbic, jednak rzut
oka na ich kształt uświadamia, że druk trójwymiarowy nie jest
idealną metodą ich wytwarzania, ponieważ największa ich część
jest zgięta z płaskiej powierzchni. Nie jest to więc wyjściowo
prawdziwie trójwymiarowa struktura. Zdając sobie z tego sprawę, polski inżynier wykorzystał inną, szybszą metodę wytwarzania przyłbic [39].
Mimo że druk 3D nie jest najbardziej efektywną metodą ich
produkcji, to jest ona bardzo skuteczna. Świadczą o tym co najmniej setki tysięcy wydrukowanych i przekazanych pracownikom
medycznym przyłbic.
l
l

siadało drukarkę 3D. Dodatkowo było ich wiele w szkołach i na
uczelniach, w bibliotekach, lokalnych centrach majsterkowania
(community makerspaces) oraz w firmach [26].
Duża liczba drukarek prywatnych i firmowych w wielu miejscach – nie tylko w dużych zakładach produkcyjnych, lecz również w małych firmach, m.in. w szpitalach – także przyczyniła
się do znacznego udziału społeczności druku 3D w walce z koronawirusem. Ten tzw. rozproszony charakter druku 3D stanowi
ogromną zaletę w sytuacji lockdownu, a więc ograniczeń transportowych i przerwania łańcuchów dostaw.
DRUK 3D W WALCE Z KORONAWIRUSEM
Obok wyżej wymienionych czynników dobra organizacja społeczności druku 3D w internecie sprzyja mobilizacji do różnych
projektów, co zaowocowało szybkim włączeniem się dużych i małych firm oraz osób prywatnych zajmujących się drukiem 3D do
walki z koronawirusem.
Na przykład w Hiszpanii już 18 marca 2020 r. grupa 800 osób
działających w branży druku 3D (inżynierowie, designerzy oraz
niezrzeszeni entuzjaści) utworzyła grupę współdziałania, która
szybko wzrosła do 17 000 członków [27]. Wykonali oni 450 000
przyłbic, adaptery do filtrów do respiratorów, a także respiratory
dla szpitali.
Powstało wiele platform koordynujących pomoc w walce z pandemią. Jedną z największych baz danych zastosowań druku 3D/
AM do walki z COVID-19 otworzyły na swojej stronie poświęconej
drukowi 3D amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia [28], które
współpracują w tej dziedzinie z inicjatywą America Makes [29]
i amerykańską agencją Veteran Affairs [30], której działalność poświęcona jest m.in. zdrowiu weteranów. Do akcji włączyły się również Światowe Forum Ekonomiczne [31] i Unia Europejska [32].
W Polsce strona internetowa Centrum Druku 3D [33], podobnie jak wiele stron firm działających w branży 3D, udostępnia informacje i pliki do drukowania wyposażenia pomocnego do walki
z pandemią.
W Polsce drukarzy łączy akcja na Facebooku #DrukarzeDlaSzpitali [34]. Na początku pandemii COVID-19 okazało się,
że szpitalom i innym placówkom medycznym nie tylko w naszym
kraju brakuje odzieży ochronnej i innego wyposażenia. Prawie
połowa lekarzy w Wielkiej Brytanii przyznaje, że jest zmuszona
sama zaopatrywać się w odzież ochronną [26]. W tej sytuacji
społeczność druku 3D włączyła się do produkcji takich urządzeń.
Są to:
l ochronne maski (rys. 2);
l zawory tlenowe do wentylatorów;
l rozdzielacze do wentylatorów i respiratorów pozwalające na
ich stosowanie dla kilku pacjentów;
l pałeczki do wymazów testów na koronawirusa;
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OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z DRUKIEM 3D
Wiadomo, że urządzenia medyczne muszą otrzymać akceptację krajowych lub unijnych agencji. Komisja Unii Europejskiej
wydała zalecenia dla takich urządzeń drukowanych w 3D [41].
Stosowne rekomendacje wydała również amerykańska Food
and Drug Administration (FDA). Ostatnio FDA przedyskutowała
zalecenia związane z drukowanymi w 3D urządzeniami do walki
z pandemią [42].
Ograniczenia dla urządzeń medycznych do walki z pandemią
związane są najczęściej, ale nie jedynie, z brakiem możliwości
ich dezynfekcji. Na przykład amatorskie drukarki 3D korzystające z ekstrudera wytwarzają przedmioty, które są porowate
i mają bardziej szorstką powierzchnię. Nie da się ich dobrze
zdezynfekować. Problemy związane z bezpieczeństwem wydrukowanych w 3D urządzeń i części stosowanych w walce
z pandemią omówiono m.in. na portalu 3D print [43], również
w odniesieniu do urządzeń drukowanych na amatorskich drukarkach domowych [44].
Warto również zasygnalizować problemy prawne związane
z drukowaniem w 3D urządzeń medycznych [45]. Wiele instytucji
zbiera informacje dotyczące potrzeb związanych z walką z koronawirusem oraz mocy produkcyjnych firm, które chcą się do niej
włączyć, a także ogłasza konkursy na projekty z tej dziedziny.
W JAKI SPOSÓB FIRMY WYKORZYSTUJĄCE WYDRUK 3D
WŁĄCZYŁY SIĘ DO WALKI Z PANDEMIĄ
Nie sposób wymienić wszystkich firm, które włączyły się do
walki z koronawirusem. Przystąpiły do niej m.in. wielkie korporacje. Jedną z najbardziej aktywnych jest gigant druku 3D, firma Stratasys (wyprodukowała w 3D 275 tys. przyłbic [46]) oraz
producent drukarek 3D Hewlett-Packard, który wydrukował w 3D
i przekazał służbom medycznym ponad 50 tys. różnorakich urządzeń lub ich części, zaś we współpracy ze swoimi partnerami
i klientami wykonano ich na drukarkach HP 1,5 mln [47].
Podobnie jak wiele innych firm i osób prywatnych drukujących
w 3D, HP umieścił na swojej stronie internetowej bezpłatne pliki do wydruku wszystkich swoich sprawdzonych modeli części
do wentylatorów, respiratorów CPAP do nieinwazyjnej wentylacji
płuc, przyłbic, masek ochronnych i innych urządzeń.
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Rys. 2.
Zaawansowana
technologicznie
maska FFP3
wydrukowana na
drukarce firmy
HP40.
Data Courtesy of
Research Institute
CIIRC–CVUT

Z kolei GM i Ford chcą przestawić swoje zakłady produkujące auta i zakłady swoich poddostawców na produkcję części
do wentylatorów. Nawet jeżeli zakłady te nie działają w oparciu
o technologię druku 3D, to bez wątpienia wykorzystują ją do zaprojektowania części samochodowych oraz w przyszłości wentylatorów. Podobne wysiłki podejmują m.in. GE Healthcare, Fiat,
Chrysler, Ferrari, Airbus i Rolls Royce.
Do produkcji urządzeń pomocnych w walce z koronawirusem
włączyła się również firma Josefa Prusy z Czech – Prusa Research. Warto zauważyć, że stworzył on m.in. największą obecnie
farmę, czyli zespół 1096 drukarek 3D [48], nie ma więc ograniczeń mocy produkcyjnych. Co ciekawe, zakład Prusa Research
dofinansował wypożyczalnię rowerów, by jego pracownicy mogli
uniknąć zakażenia koronawirusem w transporcie publicznym, gdy
nie było dostępu do maseczek [49]. Josef Prusa omówił na swoim blogu wady i zalety maseczek ochronnych [50]. Opublikował
także pliki projektu przyłbicy i zaapelował do makers community
o ich drukowanie w 3D. Już w marcu 2020 r. firma Prusa Research przekazała czeskiemu Ministerstwu Zdrowia 10 tys. wydrukowanych w 3D przyłbic. W maju było ich już 130 tys.
Również polskie firmy i wielu majsterkowiczów włączyli się do
walki z pandemią. Na przykład nasza rodzima firma 3DGence wyprodukowała 12 tys. ochronnych masek. Na swojej stronie internetowej dyskutuje nie tylko o medycznych aspektach zastosowań
druku 3D do walki z koronawirusem, lecz również o roli, jaką ta
metoda wytwarzania może odegrać w gospodarce, w sytuacji gdy
ze względu na pandemię zerwane zostały łańcuchy dostaw [52].
Do akcji włączyły się również m.in. firmy: ZMORPH, drukując
potrzebne wyposażenie dla wrocławskich szpitali [53], Omni3D
[54] oraz Zortrax [55]. Przyłbice ochronne drukują w 3D m.in.
licealiści z Gdańska [56] i Olsztyna [57], a także majsterkowicze
z Wrocławia [58].
Opublikowane w internecie projekty są modyfikowane [59], by
zwiększyć szybkość druku i wygodę ich używania. Należy jednak
odróżnić proste maseczki z materiału, które przeważają na ulicach polskich miast, od wyrafinowanych masek używanych przez
personel medyczny. Te drugie uzyskuje się za pomocą druku
w 3D. Warto przypomnieć, że każda maska to dobre środowisko dla rozwoju zarazków. WHO ogłosiła szczegółowe instrukcje,
kiedy i jak należy nosić maski [60]. Jak wspomniano wcześniej,
szybkość modyfikacji modeli stanowi ogromną zaletę druku 3D.
Jak widać, epidemia koronawirusa wyzwoliła ogromną energię
nie tylko w dziedzinie pomocy osobom starszym. Na całym świecie uaktywniły się również firmy i entuzjaści związani z drukiem
3D, którzy wykorzystują wymienione na początku zalety druku
3D. Nie tylko wykonują oni potrzebne wyposażenie, lecz również
koordynują wysiłki wytwórców i łączą ich z potrzebującymi. Jak
wspomniano powyżej, druk 3D może również odegrać ważną rolę
w ożywieniu gospodarki po pandemii, przyczyniając się do zastąpienia zerwanych przez pandemię łańcuchów dostaw [61].

Rys. 3. Wydrukowane w 3D modele organów ludzkich:
pierwszy i drugi od lewej – modele serca wydrukowane
dwiema różnymi metodami; trzeci – model półkuli
mózgowej
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PERSPEKTYWY ROZWOJU DRUKU 3D/AM
Na zakończenie warto dodać kilka słów o perspektywach rozwoju druku 3D/AM. Ostatnio mamy do czynienia z zahamowaniem tempa wzrostu tej dziedziny przemysłu [62]. Jest to związane z trudnościami z jej wprowadzeniem do produkcji na średnią
i dużą skalę, co wymaga modyfikacji całej filozofii tej zmiany
[63]. Nie wystarczy już po prostu drukować w 3D jakąś część.
Należy – wychodząc od jej funkcji – zaprojektować ją od nowa,
stosując tzw. design dla wytwarzania addytywnego (design for
additive manufacturing, DfAM) i przeprojektować cały sposób
produkcji. Wymaga to zmiany podejścia do druku 3D zwłaszcza
kadry kierowniczej oraz wykształcenia wielu specjalistów w tej
dziedzinie. Uważa się, że są to główne przeszkody w dalszym
rozwoju druku 3D/AM.
Inna dziedzina, w której druk 3D jest szeroko stosowany, to
opieka zdrowotna [64]. Wirtualne planowanie operacji chirurgicznych, aparaty słuchowe w 98 proc. przejęte przez druk 3D,
wydrukowane w 3D protezy i implanty [65] oraz biodruk mający
przeciwdziałać brakowi organów od dawców, drukowanie leków
i wiele innych działów medycyny to obszary, w których coraz szerzej stosuje się druk 3D [66]. Wydrukowane w 3D dwiema różnymi metodami modele serca i model półkuli mózgowej pokazano
na rys. 3.
Również inne zastosowania żywiołowo się rozwijają. Bardzo interesujące są zastosowania druku 3D w sztuce [71–73], modzie
[67] i edukacji [68]. Mówiąc o druku 3D, warto przypomnieć, że
jest to bardzo ekologiczny sposób produkcji [69], m.in. dlatego, że wytwarza się przy nim bardzo niewielka ilość odpadów.
Bardzo interesujące są również prawne aspekty związane z tą
metodą wytwarzania [70]. Mimo że udział druku 3D w światowej
gospodarce jest obecnie niewielki, rozwija się on gwałtownie.
Cytując klasyka: „Będzie się działo”.
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[72] https://www.3dizingof.com/shop/math-art/gyroid-la-voronoi/.
[73] https://www.3dizingof.com/shop/math-art/sierpinski-star.
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Filament do drukowania 3D,
z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu?
W Danii profesor z Uniwersytetu w Aarhus, Mogens Hinge, prowadzi projekt badawczy, którego celem jest recykling odpadów
z tworzyw sztucznych w znormalizowane filamenty do drukowania 3D dla całego rynku.

P

rojekt, nazywany „opracowaniem filamentu do drukowania 3D na podstawie tworzyw sztucznych pochodzących
z recyklingu”, uzyskał już 84 000 euro z duńskiego funduszu innowacji i jest zarządzany przez duńską firmę
zajmującą się recyklingiem tworzyw sztucznych, Aage Vestergaard Larsen A/S. Profesor ma nadzieję zaoferować wszystkim
użytkownikom stałą jakość filamentu, bez zmian między szpulami. Może to również zachęcić ich do przyjęcia podejścia opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym i ułatwienia procesu
wytwarzania włókien z materiałów pochodzących z recyklingu.
Podejście tego profesora inżynierii rozpoczyna się od prostej
obserwacji: istnieje zbyt duża różnica między dwiema partiami
filamentów, niezależnie od tego, czy marka jest znana na rynku, czy nie. Według niego jakość nie zawsze jest taka sama,
gdy zmieniasz szpulę, co może zwiększyć wskaźnik awaryjności,
rozpocząć drukowanie ponownie, wydłużyć czas przetwarzania
końcowego itp. Twierdzi, że niuanse te wynikają z niedbałego
użycia plastiku do filamentu do drukowania 3D oraz z faktu, że
elementy nie są dopasowane do materiału, jak ma to miejsce
w przemyśle tworzyw sztucznych. Dlatego dla przemysłu korzystna byłaby standaryzacja procesu produkcji tworzyw termoplastycznych, co z góry wydaje się bardzo ambitne. Być może dlatego profesor Mogens Hinge postanowił najpierw zainteresować
się materiałami pochodzącymi z recyklingu.
Współpracuje z największą duńską firmą zajmującą się recyklingiem tworzyw sztucznych, Aage Vestergaard Larsen A/S.
Gitte Buk Larsen, dyrektor ds. Rozwoju biznesu i marketingu,
wyjaśnia powody tej współpracy:
– Po pierwsze, nie było jeszcze możliwe wyprodukowanie
filamentu w 100% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recy-

Według duńskiego profesora jakość filamentu może
różnić się w zależności od partii (zdjęcia: Real Filament)
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Mogens i Gitte wybierają różne tworzywa sztuczne
(zdjęcia: Aage Vestergaard Larsen A/S)

klingu. Po drugie, nikt jeszcze nie rozszyfrował kodu produkcji
filamentów na podstawie karty technicznej, aby zagwarantować
jednolitą jakość. Przy czym, w Danii nie ma obecnie producentów filamentów. Mogens Hinge powinien zatem dostarczyć całą
dokumentację jakości w celu wytwarzania filamentów z materiałów pochodzących z recyklingu, co ostatecznie jest początkiem
normy produkcyjnej, która pozwoliłaby każdemu użytkownikowi
na korzystanie z niezmiennej jakości od szpuli do kolejnej szpuli.
Obejmuje to również cechy drukowania, takie jak temperatura
topnienia filamentu lub jego temperatura szklistości.
Gitte Buk Larsen kontynuuje:
– Jeśli projekt się powiedzie, zrewolucjonizuje zużycie materiałów do drukarek 3D, które dziś w dużej mierze składają się
z nowych tworzyw sztucznych. Chodzi o to, aby móc wykorzystywać odpady z tworzyw sztucznych do tworzenia nowych filamentów wysokiej jakości. W dłuższej perspektywie będzie to miało
znaczący wpływ na środowisko i klimat.
Ponieważ grupa ma szeroką gamę polimerów o różnej jakości,
zainteresowanym projektem łatwiej będzie przetestować kilka
materiałów i opracować znormalizowany filament do druku 3D.
Ta duńska inicjatywa dołącza więc do wielu projektów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym, proponując dać drugie życie naszym odpadom z tworzyw sztucznych: myślimy o tym
młodym amerykańskim studencie Project PLA lub nawet o tym
fryzjerze, który przekształca puste butelki w protezy drukowane
w 3D. Jedno jest pewne: drukowanie 3D może przynieść korzyści
naszej planecie!

Źródło: 3d.edu.pl
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Farsoon to czołowy i jeden z kilku liczących się producentów przemysłowych drukarek 3D do
polimerów i metalu wytwarzanych w technologii laserowego spiekania selektywnego.
Prezesem Farsoon Europe jest Dr Dirk Simon, a siedziba znajduje się w Niemczech, gdzie rynek
druku 3D jest bardzo rozwinięty, i gdzie z drukarek Farsoon korzystają takie firmy jak BOSCH,
BMW, DAIMLER, czy TOYOTA MOTOR SPORT GMbh.

Farsoon jest liderem innowacyjności. Jest m.in. pierwszą firmą na świecie, która wprowadziła
drukarkę mogącą produkować detale o szerokości do 1000 mm! Farsoon jest także pierwszą firmą
na świecie, która stworzyła drukarki 3D wytwarzające w trybie ciągłej produkcji CAMS (Continious
Additive Manufacturing Solutions).

t

Dodatkowo Farsoon oferuje pełną otwartość parametrów dla materiałów używanych w procesie
produkcyjnym. Oznacza to, że do produkcji można wykorzystywać proszki wielu producentów,
jak BASF, OERLIKON i wielu innych.
Otwiera to nowe możliwości i umożliwia redukcję kosztów produkcji.

Dodatek „Druk 3D i Filamenty” . Nr 2/2021

XV

Druk 3D to rewolucja, której
w Polsce nie doceniamy
Ludwika Tomala

W Polsce nie jesteśmy jeszcze świadomi, że w dziedzinie druku 3D dzieje się coś rewolucyjnego – ocenia prof. Helena Dodziuk.
Tłumaczy, że druk 3D służy nie tylko do tworzenia prototypów i budowania narzędzi dla linii produkcyjnych, ale coraz częściej
opłacalna staje się w tej technologii również masowa produkcja.

P

odczas pandemii COVID-19 znów dużo mówi się o druku
3D. Technologia ta na masową skalę wykorzystywana
jest choćby do produkcji przyłbic chroniących przed wirusem. To jednak tylko przedsmak tego, co jest możliwe dzięki drukarkom 3D.
Autorka książki o druku 3D („Druk 3D/AM. Zastosowania oraz
skutki społeczne i gospodarcze”) prof. Helena Dodziuk w rozmowie z PAP mówi o tym, jak zmienia się ta technologia.
– Jeśli chodzi o druk 3D, to u nas w Polsce jeszcze nie ma
świadomości, że dzieje się coś rewolucyjnego. A na świecie inni
aż zabijają się o to, żeby załapać się na ten uciekający pociąg –
ocenia prof. Helena Dodziuk.
Na razie wykorzystanie druku 3D w światowej produkcji przemysłowej to 1 proc. – informuje badaczka, ale zaznacza, że według prognoz wykorzystanie to będzie szybko rosło.
Jak podsumowuje, w zastosowaniach druku 3D były dotąd trzy
główne etapy.
– Zaczęło się od prototypowania (rapid prototyping). Wcześniej
firma zanosiła rysunki do warsztatu i dostawała prototyp np. po
dwóch tygodniach. A druk 3D sprawił, że prototyp mógł być gotowy w ciągu jednej nocy – opowiada. Dodaje, że choć drukarki
3D były początkowo drogie, a szybkość drukowania pozostawiała
wiele do życzenia, to przemysł pokochał tę technologię.

Samochód wyścigowy opracowany wspólnie przez
Renault i 3D Systems

XVI

Wszystkie instrumenty muzyczne zespołu oraz buty
i protezę solistki wydrukowano w 3D w Monad Studio

Kolejnym etapem w rozwoju druku 3D było szybkie wytwarzanie narzędzi (rapid tooling).
– Żeby uruchomić jakąś linię produkcyjną, trzeba zrobić do
tego narzędzia. A to standardowo trwało np. 1,5 roku czy 2 lata.
Jeśli wykorzystuje się zaś druk 3D, narzędzia są nie tylko tańsze,
ale i czas ich wytworzenia skraca się do np. dwóch miesięcy –
mówi prof. Dodziuk.
Jej zdaniem wchodzimy teraz w trzeci etap w rozwoju druku 3D
–- to etap szybkiego wytwarzania (rapid manufacturing). Druk 3D
stał się bowiem na tyle tani, szybki i niezawodny, że masowe
wytwarzanie przy jego użyciu produktów staje się teraz w wielu
przypadkach bardziej opłacalne niż metodami tradycyjnymi.
Rozwojowi zastosowań druku 3D sprzyja to, że znacznie spadł
już czas wydruku, koszt drukarek i różnorodność materiałów,
z których się drukuje.
– Firma Arcam ogłosiła jakiś czas temu, że ludziom wszczepiono już 100 tys. protez biodrowych wydrukowanych na ich
drukarkach. Mówimy więc o przemysłowych ilościach produktów
drukowanych w 3D – opowiada.
Jak tłumaczy prof. Dodziuk, w druku 3D zmienia się niekiedy myślenie o projektowaniu produktów (w przemyśle mówi się
w związku z tym o designie dla druku 3D – Design for Additive
Manufacturing). W technologii druku 3D można bowiem wytwarzać obiekty o bardzo skomplikowanych kształtach i strukturze
wewnętrznej. Mogą one mieć np. puste wnęki, a poszczególne
części drukowanych obiektów mogą się poruszać względem siebie. Dzięki temu w bardzo wielu przypadkach można wytwarzać
produkty tańsze, lżejsze czy działające lepiej niż dzięki tradycyjnym technikom.
Pytana o to, gdzie upatruje się przyszłości druku 3D, profesor
przekonuje: „prawie wszędzie”. Wymienia, że z druku 3D już
Dodatek „Druk 3D i Filamenty” . Nr 2/2021

Wydruki przydają się też choćby przy wirtualnym planowaniu
operacji chirurgicznych (np. w niezwykle skomplikowanych procedurach rozdzielenia bliźniąt syjamskich).
Technologia druku 3D przydaje się też w stomatologii – drukować można nie tylko personalizowane protezy, implanty, ale
i narzędzia używane podczas zabiegów.
– W USA już zaczęła z tego powodu spadać liczba zakładów
protetycznych – relacjonuje prof. Dodziuk.
Opowiada, że pewien urolog w Szczecinie, aby wyjaśnić pacjentom ich stan zdrowia, drukował im w 3D modele ich nowotworów.
– Wiem tylko, że oni zwykle nie chcieli potem brać tych wydruków do domu – śmieje się popularyzatorka.
Coraz więcej się też dzieje, jeśli chodzi o biodrukowanie, czyli
drukowanie w 3D żywymi komórkami. Helena Dodziuk dodaje, że
w 3D wydrukować daje się już np. fragment wątroby, żeby sprawdzić, jak działają na nią leki. Nadzieją jest to, że kiedyś zamiast
czekać na dawcę, można będzie drukować fragmenty lub nawet
całe organy do przeszczepów. Wydrukowane w 3D organy testuje
się obecnie, wszczepiając je zwierzętom.
Pytana, z jakich materiałów korzysta się w druku 3D, prof. Dodziuk stwierdza, że dawniej królowały różne rodzaje plastiku, ale
teraz drukować można obiekty również z ceramiki, gliny, metali
czy rozmaitych kompozytów. Bardzo przyszłościowe są obecnie
tzw. polimery reagujące (responsive polymers) oraz kompozyty
o właściwościach anizotropowych (ich cechy są różne w zależ-

Replika Pucharu Światowych Rozgrywek Rugby
wydrukowana w 3D przez firmę Canon

teraz korzysta się np. nie tylko w motoryzacji, przemysłach kosmicznym i lotniczym, wojsku, robotyce przemysłowej, budownictwie, lecz również w przemyśle odzieżowym i spożywczym.
Firmy na ogół jednak nie chwalą się stosowanymi technologiami. Możliwości, jakie daje druk 3D, są zdaniem rozmówczyni
PAP prawie nieograniczone, jednak istnieją przypadki, kiedy
warto połączyć druk 3D z wytwarzaniem tradycyjnym (tzw. metody hybrydowe).
Prof. Dodziuk zwraca szczególną uwagę na medycynę, gdzie
druk 3D już teraz ratuje życie, zdrowie, ułatwia pracę lekarzom,
a nawet poprawia kontakt z pacjentami. I tak druk 3D zdążył
już sobie zagrzać miejsce na rynku nie tylko w produkcji protez
biodrowych, ale i aparatów słuchowych.
– Aż 98 proc. aparatów słuchowych wytwarzanych jest z udziałem druku 3D – podaje popularyzatorka.
Lekkie i eleganckie konstrukcje wydrukowane w 3D zastąpić
mogą też gips w leczeniu złamań czy zwichnięć, ale i przydają się
w protezach, np. kończyn.
– Jest interesujące, że dzieci i młodzi ludzie po amputacji deklarowali, że chcieliby protezy, które nie wyglądają jak zwykła
ręka czy noga. Pewna mała dziewczynka ujęła to tak: Teraz już
nikt nie powie o mnie: kaleka, ale: jaki ona ma wspaniały gadżet! – opowiada prof. Dodziuk.
Dodatek „Druk 3D i Filamenty” . Nr 2/2021

Część wydrukowana w 3D ze stopu CuCrZr

ności od kierunku). W druku 3D używać też można produktów
spożywczych – choćby czekolady czy cukru. Są też dostępne
rozwiązania, w których można drukować z wykorzystaniem betonu, gruzu, czy regolitu (to zwietrzała skała pokrywająca np.
powierzchnię Księżyca czy Marsa). Widać więc, że dobierać można już materiały o bardzo specyficznych właściwościach – do
konkretnych zastosowań.
Badaczka pytana, na jakie zastosowania druku 3D najbardziej
czeka, mówi, że na zastosowanie w edukacji. Jej zdaniem gdyby
uczniowie w szkołach dostawali za zadanie zaprojektować i przygotować trójwymiarowy wydruk, zdobywaliby przy takim projekcie
wiedzę z bardzo różnych dziedzin, ale też rozwijaliby swoje pasje
i uczyli się pracy zespołowej.

PAP - Nauka w Polsce
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Filament z kompozytu PVB do
zastosowań w druku 3D (FDM)
Zenon Tartakowski, Katarzyna Cimander, Maksymilian Burzyński

Techniki przyrostowe są coraz częściej stosowane w procesach produkcyjnych. Ich rozwój w znacznym stopniu determinowany
jest nowymi materiałami. Najbardziej dynamicznie rozwija się druk w technologii FDM (Fused Deposition Modelling), gdzie
filament wytworzony jest z tworzywa termoplastycznego. W pracy przedstawiono możliwość wykorzystania recyklatu PVB
do wytworzenia kompozytu polimerowego przeznaczonego do druku 3D. Z materiału wytworzono techniką ekstruzji filament,
wykonano wydruki próbek, które następnie poddano badaniom. Porównano również właściwości próbek drukowanych i wytwarzanych technologią przetwórstwa wtryskowego. Stwierdzono, że nowy materiał może mieć zastosowanie na wyroby elastyczne
oraz że jego adhezja do podłoża szklanego jest dobra.

T

echniki przyrostowe są najbardziej rozwojową metodą
wytwarzania elementów zarówno z metalu, ceramiki, jak
i tworzyw i kompozytów polimerowych. Według aktualnych prognoz ich rozwój w zakresie materiałów, usług
oraz drukarek w skali rocznej wynosi ok. 20% (rys. 1) [1].
Istnieje szereg metod technologii przyrostowych, w tym SLS,
SLM, SLA oraz FDM (rys. 2). Ostatnia z wymienionych technologii (FDM) wykorzystuje do budowania modelu wytłaczanie
uplastycznionego materiału termoplastycznego przez specjalną
głowicę [2]. Ponad 50% rynku drukarek 3D stanowią urządzenia przyrostowe w technologii FDM [3]. Wynika to w większości
z łatwiejszego dostępu do materiału (filamentu), możliwości jego
modyfikacji oraz proekologicznego procesu wytwarzania (produkcja bezodpadowa).
Technologia druku jest szczegółowo przedstawiona w literaturze [2, 4]. Również i właściwości uzyskiwanych wyrobów, wytwarzanych w szerokim zakresie różnych parametrów są przedstawiane w pracach krajowych i zagranicznych [5–9].
W procesach drukowania stosowane są różne materiały termoplastyczne, przy czym w większości wytwarzane na osnowie PLA,
PA, ABS, PC/ABS. Stosowane są również kompozyty zawierające
napełniacze w postaci pyłu drzewnego, związków metali, proszków ceramicznych [10–12]. Istotnym problemem drukowania jest
uzyskiwanie dobrej adhezji pomiędzy podłożem a wytworem.
Wśród stosowanych materiałów do druku niewiele jest materiałów na bazie klasycznych poliolefin, jak polipropylen i po-

lietylen. Mając na uwadze korzystne właściwości tych materiałów oraz ich powszechne wykorzystanie w przemyśle tworzyw
sztucznych, w pracy przedstawiono możliwości wytworzenia
oraz zastosowania filamentu do druku, będącego kompozytem
na osnowie PP. Jako modyfikator wykorzystano poprodukcyjne
odpady folii PVB (poliwinylobutyralu) [13]. Wykorzystanie tego
materiału uzasadnić można jego korzystnymi właściwościami,
obejmującymi [14]:
l wysoką adhezję do szkła (najczęściej stosowana platforma
drukująca);
l korzystne właściwości mechaniczne (w tym wysoka elastyczność);
l dobre właściwości antystatyczne.
Na podstawie wcześniejszych badań kompozytów PVB/PP
[15,16] wytypowano materiał zawierający 25% wag. PVB. W artykule dokonano charakterystyki nowego materiału, poprzez określenie jego właściwości fizycznych, przetwórczych oraz mechanicznych. Przedstawiono również wyniki badań wytrzymałości na
rozciąganie próbek wykonanych technologią FDM i porównano je
z wytworzonymi technologią wtryskową.
MATERIAŁ BADAWCZY
Do wytworzenia materiału badawczego wykorzystano:
1. Odpady technologiczne folii PVB w postaci nieregularnych
skrawków, z zakładu produkującego szyby bezpieczne Glaspo,
gęstość: 1,06 g/cm3;

biodruk

spiekanie laserowe proszków (SLS)

natryskiwania materiałów (PolyJet)

Rys. 1. Rynek druku 3D na świecie [1]

XX

fotopolimeryzacja (SLA)

ekstruzja (FDM)

Rys. 2. Rynek drukarek 3D ze względu na wykorzystywaną
technologię [3]
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Rys. 3.
Linia technologiczna
do produkcji filamentu
[17]

Rys. 4. Schemat przekroju wydrukowanych próbek

2. Polipropylen MOPLEN HP648T, firmy LyondellBasell, 0,90 g/
cm3.
Filament do druku technologią FDM o średnicy 1,75 mm wytworzono w procesie wytłaczania (temp. wytłaczania: 175oC,
prędkość obrotowa ślimaka: 30 obr./min) przy wykorzystaniu
linii produkcyjnej ZAMAK Mercator (rys. 3), w skład której wchodzą:
– dozownik tworzywa (1);
– wytłaczarka jednoślimakowa (2);
– głowica formująca (3);
– wanna chłodząca (4);
– miernik laserowy średnicy (5);
– odciąg gąsienicowy (6);
– kompensator grawitacyjny (7);
– nawijarka (8).
Z wytworzonego filamentu wykonano próbki do badań, przy
użyciu drukarki firmy Omni3D, RapCraft 1.3.
Przyjęto następujące parametry druku:
– grubość pojedynczej warstwy: 0,2 mm;
– ilość warstw z pełnym wypełnieniem: 3;
– prędkość druku 10 mm/s;
– temperatura druku: 175oC;

– oprogramowanie wykorzystane do wykonania g-codu: Kisslicer;
– średnica dyszy drukującej: 0,4 mm;
– stopień wypełnienia: 25%, 50%, 75%, 100%.
Przy wytworzeniu próbek przyjęto, że dla różnych stopni
wypełnienia grubość warstw zewnętrznych będzie taka sama
(rys. 4).
Do celów porównawczych wykonano również próbki technologią przetwórstwa wtryskowego z wykorzystaniem wtryskarki
ślimakowej Boy 15 (temp. wtrysku 190/180/180oC, ciśnienie
wtrysku 50 MPa, ciśnienie docisku 25 MPa).
METODYKA BADAWCZA
Badania przeprowadzono wg schematu przedstawionego
w formie graficznej na rys. 5. Program obejmował:
– przygotowanie materiału badawczego;
– przetwórstwo na wtryskarce ślimakowej granulatu (wykonanie
próbek);
– wytworzenie filamentu;
– druk próbek;
– badania próbek.
Jak przedstawiono na rys. 5 w pierwszej kolejności scharakteryzowano materiał badawczy, wyznaczając jego następujące
właściwości:
1. Gęstość – metoda hydrostatyczna, waga AXIS, norma: PN-EN
ISO 1183.
2. Masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) – plastometr:
MeltFlow T.Q. Ceast 6841/048, norma: PN-EN ISO 1133, warunki badania: temperatura – 180, 190, 200oC, obciążenie
– 1,2; 2,16; 3,36 kg.
3. Udarność wg Charpy’ego – młot wahadłowy ZWICK B5102.201,
norma: PN-EN ISO 179, parametry badania: próbki bez karbu,
kierunek uderzenia krawędziowy.
4. Twardość wg Shore’a – twardościomierz FRANK 104, norma:
PN-EN ISO 868, wgłębnik zaostrzony na końcu (typ D).

t

Rys. 5.
Rys.
5.
Program
Program
wykonywanych
wykonywanych
badań
badań
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5. Próba statycznego rozciągania – uniwersalna maszyna testująca
Shimadzu AG-X plus, norma: PN-EN ISO 527, parametry badania:
prędkość rozciągania 50 mm/min, wyznaczane wielkości:
– krzywe naprężenie – odkształcenie;
– wytrzymałość na rozciąganie (Rm);
– moduł Younga (E);
– odkształcenie podczas pęknięcia (ε).
WYNIKI I DYSKUSJA
Podstawowe właściwości nowego materiału kompozytowego PVB/PP oraz materiałów wyjściowych (PVB i PP) określono
na podstawie badań znormalizowanych próbek wytworzonych
w technologii przetwórstwa wtryskowego (tab. 1).
Przebieg zmian masowego wskaźnika szybkości płynięcia MFR
kompozytu PVB/PP w zależności od temperatury i obciążenia
przedstawia rys. 6.
Na podstawie uzyskanych wyników badań (tab. 1, rys. 6)
stwierdzono, że materiał posiada korzystne właściwości mechaniczne oraz przetwórcze. Zastosowanie PVB jako modyfikatora PP spowodowało zwiększenie jego elastyczności o 128%
w porównaniu z czystym polipropylenem oraz czterokrotny wzrost
twardości w stosunku do PVB.
Badania MFR kompozytu PVB/PP w zakresie temperatur
180–200oC przy obciążeniu 1,2 kg wykazały, że jest on korzystny dla procesu drukowania (jest w przedziale 5–30 g/10
min [18]). Pozwala to prowadzić proces w zakresie temperatur
175–190oC.

Przeprowadzone badania wytrzymałościowe wydrukowanych
próbek pozwoliły na określenie wpływu stopnia ich wypełnienia
na przebieg krzywych naprężenie–odkształcenie (rys. 7).
Istotny wpływ na właściwości wytrzymałościowe wytworzonych
techniką druku 3D próbek ma ich stopień wypełnienia (rys. 8).
Najwyższą wytrzymałość posiadają próbki drukowane przy pełnym stopniu wypełnienia, a najniższą przy 25% stopniu wypełnienia. Zmniejszenie stopnia wypełnienia nie wpływa równocześnie
na odkształcenie podczas pęknięcia, pozwalając równocześnie
skrócić czas drukowania oraz zmniejszyć ilość wykorzystywanego materiału.
Przedstawione na rys. 8 zdjęcia przekrojów próbek po procesie statycznego rozciągania pokazują, jak wraz ze wzrostem
stopnia wypełnienia następuje zmniejszenie ilości pustych przestrzeni w próbce.
Porównanie wytrzymałości na rozciąganie i modułu Younga
próbek wykonanych w technice przyrostowej oraz technologią
przetwórstwa wtryskowego przedstawiono na rys. 9.
Analizując wyniki właściwości mechanicznych (rys. 9), stwierdzić można, że próbki drukowane posiadają średnio wytrzymałość mechaniczną wynoszącą 11,9 MPa. Zwiększanie stopnia
wypełnienia powodowało wzrost wytrzymałości z 10,8 MPa, dla
próbek wydrukowanych z 25% stopniem wypełnienia do 13,9
MPa, dla próbek wydrukowanych ze 100% stopniem wypełnienia. Przy czym wytrzymałość próbek wydrukowanych przy pełnym
stopniu wypełnienia utrzymywała się na poziomie 70% wartości

Tabela 1. Właściwości kompozytu PVB/PP oraz PVB i PP (próbki wykonane technologią przetwórstwa wtryskowego)
an (kJ/m2)

HSH (oSh D)

Rm (MPa)

E (MPa)

PP

ρ (g/cm3)
0,90

56,87

69,67

38,35

1481,4

26,17

PVB/PP 25/75

0,94

13,92

61,27

20,38

1681,5

59,75

PVB

1,06

-

14,90

18,10

4,48

199,94

Rys. 6. Wpływ warunków badania na wartości MFR
kompozytu PVB/PP (25/75)

ε (%)

Rys. 7. Przykładowe krzywe naprężenie-odkształcenie
dla próbek wytworzonych technologią FDM

Rys. 8.
Przełomy próbek
wydrukowanych
przy różnym stopniu
wypełnienia
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Rys. 9.
Właściwości
mechaniczne próbek
wykonanych
technologią
przetwórstwa
wtryskowego
i technologią FDM,
przy różnym stopniu
wypełnienia:
(a) wytrzymałość
przy rozciąganiu,
(b) moduł Younga

osiąganych przez próbki wytworzone technologią przetwórstwa
wtryskowego.
Znaczące różnice pomiędzy próbkami drukowanymi a wtryskiwanymi zauważono w przypadku wartości odkształcenia oraz
Modułu Younga. Próbki drukowane posiadały średnio odkształcenie wynoszące 10%. Równocześnie zmiana stopnia wypełnienia próbek nie powodowała różnic w ich sztywności (moduł
Younga) oraz odkształceniu podczas pęknięcia. Różnice obu
tych parametrów mieściły się w przedziale odchyleń standardowych.
WNIOSKI
Otrzymane wyniki potwierdzają możliwość wykorzystania
kompozytu PVB/PP (25/75) jako materiału do druku. Materiał ten posiada dobre właściwości mechaniczne oraz wysoki
wskaźnik szybkości płynięcia, pozwalający na wykorzystanie
go jako filamentu do druku. Wydruki wykazują się dużą stabilnością, dobrą dokładnością wymiarową, zaś proces może
być prowadzony bez podgrzewania platformy drukującej. Korzystnym jest również obniżenie temperatury druku do 175oC
w porównaniu do innych materiałów. W konsekwencji prowadzi to do skrócenia czasu chłodzenia oraz zredukowania kosztów produkcji.
LITERATURA
[1] Wohlers Report: Additive Manufacturing and 3D Printing,
State of the Industry Annual Worldwide Progress Report. Wohler’s Associates, Inc., 2016.
[2] A. Gebhardt, J. Kessler, L. Thurn: (2016). 3D-Drucken:
Grundlagen und Anwendungen des additivemanufacturing (AM).
Carl Hanser Verlag GmbH Co KG.
[3] h_ps://www.aniwaa.com, dostęp dnia: 14.11.2018 r.
[4] K. Czerwiński, M. Czerwiński: (2013). Drukowanie w 3D.
InfoAudit.
[5] F. Górski, R. Wichniarek, J. Andrzejewski: (2012). Wpływ
orientacji części na wytrzymałość modeli z ABS wytwarzanych
techniką modelowania uplastycznionym tworzywem polimerowym. Przetwórstwo tworzyw, 18(5), 428-435.
[6] D. Popescu, A. Zapciu, C. Amza, F. Baciu, R. Marinescu:
(2018). FDM process parameters influence over the mechanical properties of polymer specimens: A review. Polymer
Testing, 69, 157-166.
[7] Z. Tartakowski, K. Mydłowska: (2015). Właściwości mechaniczne wyrobów wytworzonych technologią FDM. Przetwórstwo
Tworzyw, 21(2), 171-175.
Dodatek „Druk 3D i Filamenty” . Nr 2/2021

[8] K. Mydłowska, Z. Tartakowski: (2015). Właściwości mechaniczne wyrobów wytworzonych technologią FDM z poliamidu.
Przetwórstwo Tworzyw, 21 (6), 467-472.
[9] P. Czyżewski, M. Bieliński, D. Sykutera, M. Jurek, M.
Gronowski, Ł. Ryl, H. Hoppe: (2018). Secondary use of ABS co-polymer recyclates for the manufacture of structural elements
using the FFF technology. Rapid Prototyping Journal, 24(9),
1447-1454.
[10] L. Novakova-Marcincinova, J. Novak-Marcincin, J. Barna,
J. Torok: (2012). Special materials used in FDM rapid prototyping technology application. In Intelligent Engineering Systems
(INES), 2012 IEEE 16th International Conferenc. 73-76.
[11] L. Novakova-Marcincinova, I. Kuric: (2012). Basic and
advanced materials for fused deposition modeling rapid prototyping technology. Manuf. and Ind. Eng, 11(1), 24-27.
[12] P.F.D.M. Dudek: (2013). FDM 3D printing technology in
manufacturing composite elements. Archives of Metallurgy and
Materials, 58(4), 1415-1418.
[13] Z. Tartakowski, K. Mydłowska: Materiał do druku techniką modelowania uplastycznionym tworzywem sztucznym, PL
230118 B1 (2015).
[14] C. Carrot, A. Bendaoud, C. Pillon: (2016). Polyvinyl Butyral, w: Handbook of Thermoplastics, red. Olabisi, O., Adewale,
K., ACRC Press, 89–138.
[15] Z. Tartakowski, K. Cimander: (2017). Nowe materiały kompozytowe z recyklatu PVB. Nowoczesne materiały polimerowe
i ich przetwórstwo, pod red. Klepka, T., Politechnika Lubelska,
191-208.
[16] Z. Tartakowski, K. Cimander, J. Bursa: (2018). New polymer construction materials for applications in electrical engineering. In Innovative Materials and Technologies in Electrical
Engineering (i-MITEL), IEEE.
[17] h_p://www.zamakmercator.pl, dostęp dnia 22.11.2018 r.
[18] P.E. Hopkins: Material and method for three-dimensional
modeling, US 6869559 B2 (2003).
Artykuł został opublikowany w czasopiśmie „Przetwórstwo Tworzyw”,
nr 5 (wrzesień–październik) 2018.

dr hab. inż. Zenon Tartakowski, prof. ZUT
mgr inż. Katarzyna Cimander
mgr inż. Maksymilian Burzyński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
al. Piastów 19, 70-310 Szczecin

XXIII

Nowa data PLASTPOLU
Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL już jesienią od 21 do 23 września odbędą się
w Targach Kielce. Nie zabraknie nowoczesnych maszyn przetwórczych i technologicznych rozwiązań. To jedno z największych
wydarzeń tej branży w Europie Środkowo-Wschodniej.

P

LASTPOL jest obowiązkowym punktem w kalendarzu,
każdej firmy działającej w sektorze przetwórczym tworzyw niemal na każdym kontynencie. Podczas spotkania prezentowane są całe linie technologiczne i proces
przetwórczy produktów. Nie zabraknie między innymi merytorycznych konferencji połączonych z panelami dyskusyjnymi i seminariów. To miejsce spotkań najlepszych graczy branży. Wszechobecna automatyzacja i cyfryzacja produkcji przemysłowej od
komponentu po gotowy produkt to trend, jaki dominuje podczas
targów PLASTPOL od lat. Tradycyjnie na stoiskach będzie można
zobaczyć najnowsze roboty, maszyny, w tym wtryskarki, wytłaczarki do tworzyw sztucznych, linie produkcyjne w pełni zinforma-

tyzowane, współdziałające ze sobą, komunikujące się nie tylko
w obrębie linii produkcyjnej, ale informujące również nadzorującego je człowieka o błędach, czy konieczności zrobienia zamówienia na przykład na kończące się tworzywo.
Wystawa od blisko ćwierć wieku łączy ludzi w biznesie, umożliwia nawiązywanie wartościowych kontaktów, wymianę doświadczeń i pomysłów na prowadzenie biznesu. Organizatorzy podejmują szereg działań, aby wydarzenie zorganizowane w nowym
terminie odbyło się na najwyższym poziomie. Wspólne działania pozwolą stworzyć jeszcze bardziej atrakcyjne, procentujące
w przyszłości spotkanie.
Również biznes w tym trudnym czasie potrzebuje nowego
bodźca, aby ponownie wrócić na odpowiednie tory. Targi to zatem doskonałe miejsce, aby zdobywać nowe kontakty i zintensyfikować wszystkie działania sprzedażowe firmy.
Sytuacja epidemiologiczna na świecie w ostatnim czasie uległa znacznej poprawie. Zamierzone efekty przynoszą globalne
szczepienia przeciw Covid-19. Bardzo prawdopodobne staje się
zatem otworzenie granic i podróże, również te o charakterze biznesowym. To wyjątkowo ważny element, który oddziałuje na sukces organizacyjny międzynarodowego PLASTPOLU.
Warto podkreślić, że kielecki ośrodek wystawienniczy jest
w pełni gotowy na przyjęcie uczestników poszczególnych wydarzeń. Priorytetem organizatorów jest zapewnienie biznesowym
relacjom bezpiecznych warunków.
Wystawa PLASTPOL, która odbyła się w 2020 roku, choć
znacznie mniejsza, spełniła swoją główną rolę – skutecznego
narzędzia marketingowego. Do Targów Kielce dochodziły informacje o sukcesach sprzedażowych maszyn. Ważnym bodźcem
w drodze do skutecznego rozwoju biznesu są spotkania bezpośrednie, co potwierdzają goście ośrodka.
Warto dodać, że rekordową pod względem liczby zagranicznych wystawców edycję w 2019 roku odwiedziło 910 firm z 42
krajów. Powierzchnia wystawiennicza wyniosła łącznie 17 500
metrów kw. (7 pawilonów wystawienniczych).
Na Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
i Gumy PLASTPOL zapraszamy od 21 do 23 września do Targów
Kielce.
Więcej informacji na stronie: www.plastpol.com.

Źródło: Targi Kielce S.A.

XXIV

Dodatek „Druk 3D i Filamenty” . Nr 2/2021

Dodatek „Druk 3D i Filamenty” . Nr 2/2021

XXI

