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Najczęstsze awarie wtryskarek
spowodowane niepoprawnym
doborem środków smarnych
i sposoby ich uniknięcia
Piotr Motyka
W celu poprawnej analizy doboru środków smarnych należy dokładnie zapoznać się z przeznaczeniem i budową wtryskarek, czyli
obrabiarek do formowania wtryskowego tworzyw sztucznych. Jest wiele rodzajów wtryskarek, ale najbardziej podstawowy podział
obejmuje typ czynnika roboczego. W tym podziale wyróżniamy wtryskarki hydrauliczne, gdzie w układzie napędowym tłoczony
jest pod wysokim ciśnieniem olej hydrauliczny oraz wtryskarki elektryczne, gdzie czynnikiem napędowym jest silnik elektryczny.
W przemyśle zdecydowanie dominują wtryskarki hydrauliczne, zapewniające ciągłość pracy przy dużym obciążeniu w zmiennych
warunkach pracy, dające możliwość produkcji elementów wielkogabarytowych. Wtryskarki elektryczne stosowane są głównie
w produkcji elementów małogabarytowych. Pozwalają na uzyskanie elementów precyzyjnych z dużą dokładnością wymiarową.
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otoczenia. W zależności od typu wtryskarki, gabarytu produkowanych elementów i średnicy siłowników hydraulicznych, temperatura pracy oleju hydraulicznego zawiera się w granicach 35oC
do 55oC. W tylnej końcowej części wtryskarki znajduje się stabilna nieruchoma płyta, do której w czasie wtrysku dociskana jest
forma poprzez ruch płyty ruchomej przesuwanej po kolumnach
prowadzących lub po prowadnicach zamontowanych na łożu korpusu wtryskarki. W dużych wtryskarkach o mocy 10 000 kW,
wymagających siłowników o dużych średnicach, musi być zainstalowany sprawny system chłodzenia oleju hydraulicznego, aby
zachować temperaturę pracy oleju w przedziale przewidzianym
przez producenta. Na zamieszczonym wykresie widzimy przebieg
zmiany lepkości kinematycznej oleju Shell Tellus S2 MX w funkcji temperatury. Dwa rodzaje oleju o lepkościach 46 cSt i 68
cSt mieszczą się z utrzymaniem właściwej lepkości w obrębie
temperatury pracy wtryskarek.

t

P

odstawą niezawodnej i długotrwałej pracy wtryskarek
hydraulicznych jest właściwy dobór oleju hydraulicznego stanowiącego podstawowy element transmisji
mocy. Ma to bezpośredni wpływ na wydłużenie czasu
eksploatacji, zmniejszenie awarii i nieplanowanych przestojów,
jak również na wzrost wydajności, a tym samym na osiągnięcie
znacznych efektów ekonomicznych. Większość wtryskarek i tzw.
wydmuchiwarek przemysłowych jest przystosowana do pracy na
olejach hydraulicznych o lepkości kinematycznej 46 i 68 cSt.
Zdecydowaną przewagę mają wtryskarki pracujące z zastosowaniem oleju o lepkości kinematycznej 46 cSt (mm2/s) wyznaczonej laboratoryjnie w temp. 40oC. Olej taki powinien posiadać
wysoki wskaźnik lepkości, odporność na degradację termiczną
i chemiczną, stabilność w obecności wody, powinien zawierać
dodatki antykorozyjne oraz wiskozatory i depresatory, czyli polimery, które stabilizują lekkość i pozostałe parametry fizykochemiczne przy zmianie temperatury. Ma to istotny wpływ na tzw.
pompowalność oleju i utrzymywanie prawidłowej warstwy filmu
smarnego. Dzięki temu w znacznym stopniu zmniejsza się zużycie mechanizmów trących, a tym samym zwiększa się żywotność
elementów ruchomych wtryskarki.
Duże znaczenie mają również dyspersanty zawarte w oleju.
Wpływają one na niwelowanie cząstek stałych, co zmniejsza
siłę tarcia i zwiększa filtrowalność, eliminując zjawisko „stick-slip”, a tym samym na likwidację drgań i zużycie łożysk tocznych
i ślizgowych. Jest wiele olejów hydraulicznych różnych producentów, które gwarantują uzyskanie opisanych efektów. Jednym
z nich jest olej produkowany przez firmę Shell o nazwie Tellus
S2 MX 46 oraz Tellus S2 MX 68. Olej ten o dwóch rodzajach
lepkości kinematycznej spełnia wysokie wymagania stawiane
przez najnowszej generacji systemy hydrauliczne. Dzięki zawartości dyspersantów, olej ten posiada bardzo dobrą filtrowalność,
utrzymuje separację wody, uwalnia pęcherzyki powietrza, co zapewnia dużą odporność na pienienie, a tym samym zwiększa
sprawność systemów hydraulicznych.
Należy podkreślić, że wtryskarki z reguły pracują w pomieszczeniach zamkniętych, co gwarantuje stabilność temperatury
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Obok oleju ważnym czynnikiem gwarantującym niezawodną
pracę wtryskarek są smary, zwłaszcza przy zastosowaniu do
łożysk silników elektrycznych napędzających przekładnię ślimakową podającą rozgrzany granulat przetwarzanego plastomeru.
Najlepsze w tym przypadku są smary syntetyczne o zwiększonej
trwałości do łożysk wysokoobrotowych. Smar taki powinien być
odporny na wypływanie przy zwiększonej temperaturze. W tym
przypadku zalecane są smary o gęstości w klasie wg NLGI 2,5
lub 3. Firma Shell zapewnia prawidłowe smarowanie poprzez
zastosowanie smaru o zagęszczeniu litowym (Li). Smar ten jest
w pełni syntetyczny o nazwie Shell Gadus S5 V42P 2,5 w klasie
NLGI 2,5. Jest on w szczególności zalecany do łożysk silników
elektrycznych zamontowanych we wtryskarkach. Układ smarowania podajników surowca we wtryskarkach, wydmuchiwarkach
i wytłaczarkach jest taki sam. Nowe generacje tych maszyn zwiększają wymogi jakości smaru i z tego względu coraz większe zastosowanie mają smary zagęszczone kompleksowym sulfonianem
wapnia, dającym wysoką wytrzymałość na duże obciążenia mechaniczne i wysoką temperaturę kroplenia powyżej 300oC. Wtryskarki konstruowane są pod kątem wymogów produkcyjnych.
Ślimak obraca się w cylindrze, który jest podgrzewany w celu
wstępnego uplastycznienia tworzywa, jakim jest granulat podawany z leja zasypowego. Ślimak poprzez ruch obrotowy przesuwa tworzywo w cylindrze i jednocześnie miesza to tworzywo, co
powoduje równomierne ogrzewanie granulatu. Czynnikiem ogrzewającym ślimak są elektryczne elementy grzejne wbudowane
w płaszczu wtryskarki.
Jest jednak wiele rozwiązań, które zamiast bezpośredniego
zasypu granulatu, dostarczają wstępnie podgrzane tworzywo
z osobnego zasobnika. Podgrzewanie to następuje w wyniku
transmisji ciepła oleju grzewczego będącego w wymuszonej
cyrkulacji, np. oleju Shell Heat Transfer Oil S2. Olej grzewczy
powinien być w wysokim stopniu odporny na proces krakingu,
utlenianie i zmianę lepkości. Najważniejszą cechą w tym przypadku jest niewielka ilość lotnych związków, które mają niską
prężność, co zabezpiecza oleje przed procesem krakingu. Jest
to bardzo ważny proces w przypadku olejów grzewczych, który
polega na rozpadzie dłuższych łańcuchów alkanów na krótsze alkany i alkeny. Należy podkreślić, że kraking następuje na skutek
działania wysokiej temperatury.
Reakcje chemiczne zachodzące w czasie krakingu sprowadzają się do pękania pojedynczych wiązań chemicznych węgiel-węgiel z wytworzeniem wolnych rodników, które inicjują powstanie
metanu, gazu LPG, nienasyconych węglowodorów koksu. Przy
spadku temperatury, mieszanina ta zaczyna krystalizować, tworząc masę asfaltową będącą ciałem stałym. Proces ten jest nieodwracalny i doprowadza to do trwałego zaślepienia przelotu rur.
W ramach programu wdrażania olejów specjalistycznych firma
Shell wprowadziła na rynek olej syntetyczny Shell Tellus S4 VE
przeznaczony do wtryskarek tworzyw sztucznych. Olej ten został
opracowany na bazie technologii GTL (gas-to-liquid) z myślą o wydłużeniu pracy wtryskarek, a tym samym zmniejszeniem kosztów
produkcji. Duże znaczenie ma tutaj wpływ na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i wydłużenie bezawaryjnego czasu pracy
wtryskarek. Olej ten cechuje krótszy czas uwalniania powietrza
ze zbiorników hydraulicznych, co zapewnia ochronę przed tworzeniem się pęcherzyków, co z kolei zmniejsza hałas, eliminuje pękanie gumowych węży hydraulicznych i zmniejsza awarię pomp.
Analiza awaryjności wtryskarek sprowadza się najczęściej
do mechanizmów ruchomych. Najważniejszy z nich to mechanizm zamykania i otwierania form. Forma wtryskowa składa się
z dwóch płyt, z których tylna jest przymocowana do korpusu wtry4

skarki, a przednia jest przesuwana po kolumnach prowadzących
lub po prowadnicach zamontowanych na korpusie wtryskarki.
Powierzchnie cierne tych elementów smarowane są przez bezpośrednie dozowanie z podajników smaru. Należy często sprawdzać ilość smaru zawartego w tych pojemnikach. Używany w tym
przypadku smar powinien być odporny na podwyższone temperatury, powinien być odporny na wysokie naciski EP (Extreme
Pressure) oraz posiadać konsystencję NLGI 1,5. Sprawdzone
w praktyce i zalecane są tutaj dwa smary Firmy Shell, tj. Gadus
S5 T460 1,5 oraz Gadus S3 T460 1,5.
Smary te znakomicie sprawdzają się przy smarowaniu wszelkich płaszczyzn ślizgowych zwłaszcza tych, które mają podwyższoną temperaturę. Należy podkreślić, że temperatura robocza
oleju hydraulicznego w układzie zawiera się zwykle w przedziale
45–50oC. Tak więc konsystencja smaru powinna zabezpieczać
smarowane elementy przed wypływem smaru, a tym samym
zmniejszać ryzyko zatarcia. Wzrost temperatury oleju powyżej
60oC świadczy najczęściej o zbyt małej ilości tego oleju w zbiorniku agregatu zasilającego. W tym przypadku należy bezzwłocznie uzupełnić olej do wymaganego stanu. Jeżeli wokół stanowiska wtryskarki pojawiają się plamy olejowe, czyli następuje tzw.
zjawisko pocenia wtryskarki, to najczęściej przyczyną tego są
nieszczelności olejowe, które wystąpiły na skutek zmniejszania
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lepkości kinetycznej oleju pod wpływem wzrostu temperatury
pracy oleju. W tym przypadku należy sprawdzić jakość uszczelek, zmniejszyć temperaturę poprzez podniesienie sprawności
układu chłodzenia, a w przypadku mocno wyeksploatowanych
wtryskarek przejść na olej o zwiększonej lepkości kinematycznej i większym wskaźniku lepkości. Ma to też istotne znaczenie, jeśli wypracowane wtryskarki mają większe luzy robocze,
zwiększoną stałą czasową, wycieki, nadprodukcję ciepła, straty
energii i gromadzenia się zanieczyszczeń. To wszystko wiąże
się z zastosowaniem właściwych środków smarnych. W celu
polepszenia warunków pracy wtryskarek, środki smarne po-

winny posiadać wysoki wskaźnik lepkości, zdolność do filtracji
oraz dobrą odporność na utlenianie. Wydłużona żywotność oleju
chroni najważniejsze elementy układu hydraulicznego, takie jak
serwomechanizmy i zawory. Dlatego wydłużenie okresu wymiany
oleju, bez ryzyka awarii mechanizmów, przy zachowaniu pełnej
sprawności wtryskarek jest możliwe przez zastosowanie wysokiej jakości środków smarnych z właściwym pakietem dodatków
uszczelniających.
mgr. inż. Piotr Motyka
Industrial Engineering Manager
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PROMOCYJNY

Tworzywa to Plastoplan
GRANULATY CZYSZCZĄCE W PRZETWÓRSTWIE
TWORZYW SZTUCZNYCH – ZASTOSOWANIA
Najwyższa jakość, redukcja ilości odpadów, wysoka wydajność, brak postojów produkcyjnych, krótki czas przezbrojenia
maszyny – to wyzwania, z którymi na co dzień stykają się przetwórcy tworzyw sztucznych. Charakter produkcji wymusza niejednokrotnie częste zmiany form, surowców i kolorów, a to generuje
straty materiałów i czasu, wzmożoną kontrolę jakości, dużą ilość
odpadów. Dobrym rozwiązaniem tych problemów jest odpowiednie ustawienie przejść kolorów i tworzyw w planie produkcyjnym.
Dodatkowymi czynnikami, które utrudniają planowanie produkcji
oraz utrzymanie wysokiej jakości i wydajności są zjawiska fizykochemiczne zachodzące w układzie plastyfikującym i w formie.
Tworzywa sztuczne oraz dodatki do nich podczas przetwórstwa
podlegają działaniu wysokiej temperatury i ciśnienia. W czasie
produkcji następuje powolny proces termicznego rozkładu tych
surowców, szczególnie w miejscach, gdzie przepływ tworzywa
jest utrudniony bądź lokalnie zatrzymany. Takie przypalenia są
źródłem zanieczyszczeń i wad wyprasek.
Granulaty czyszczące maszyny do przetwórstwa tworzyw
sztucznych znacząco redukują ilość wadliwych wyprasek,
a przede wszystkim ułatwiają i przyspieszają operacje zmiany
kolorów i surowców, przygotowanie maszyn do przezbrojenia.
Wartym podkreślenia jest fakt, że regularne stosowanie tych materiałów zapobiega narastaniu przypaleń i eliminuje konieczność
rozbierania maszyny i jej manualnego czyszczenia.
PURGEX – GLOBALNA MARKA
Pierwsze granulaty czyszczące Purgex zostały wyprodukowane w roku 1992. Od samego początku firma Neutrex produkuje
je wyłącznie we własnym zakładzie w Huston, USA. Stosowanie
najwyższych reżimów produkcyjnych i wysokie nakłady na badania i rozwój pozwoliły opracować gamę granulatów czyszczących
o najwyższej jakości i skuteczności. Ich przydatność potwierdziły
tysiące klientów na całym świecie, zarówno w branży motoryzacyjnej, jak i w produkcji wyrobów medycznych, elektroniki, AGD,
opakowań i innych.
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PLASTOPLAN POLSKA – DOSTAWCA SPRAWDZONYCH
ROZWIĄZAŃ
Spółka Plastoplan Polska od początku swojej działalności oferuje
granulaty czyszczące Purgex. Ich szeroka oferta obejmuje zarówno
gatunki dedykowane do przetwórstwa tworzyw masowych (PE, PP,
PVC, PS), typowych tworzyw technicznych (np. ABS, PC, PA), jak
też wysokosprawnych tworzyw konstrukcyjnych (PPS, PEEK i inne).
Nasi doradcy pomagają w doborze właściwych gatunków oraz biorą
udział w testach, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem. Granulaty
czyszczące są dostępne od ręki z magazynów krajowych. Dostarczamy do klientów dowolne ilości w ciągu 1–2 dni.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą na www.plastoplan.pl,
prosimy o kontakt poprzez e-mail biuro@plastoplan.pl.

Plastoplan Polska Sp. z o.o.
Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
tel. 22 295 92 31
www.plastoplan.pl, biuro@plastoplan.pl
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I N F O R M A C J A P R A S O WA

Czyszczenie form
– oszczędność i ekologia
Chem-Trend, wiodąca na świecie firma w zakresie tworzenia i produkcji wysokowydajnych środków rozdzielających, granulatów
czyszczących i środków do obsługi form, z dumą informuje o zadowoleniu klientów ze swojego środka do czyszczenia form, który
łączy w sobie najwyższą skuteczność czyszczenia, łatwość użycia i lepszą jakość części.

P

odczas przetwarzania niewielka ilość polimerów, dodatków i pigmentów powoli gromadzi się we wnękach
formy. Z czasem tworzy się osad, który stopniowo negatywnie wpływa na jakość powierzchni formowanych
części, czego efektem są wadliwe detale.
Odkładanie pozostałości jest ciągłym i bardzo powolnym procesem. Zaledwie kilka wadliwych odlewów może potencjalnie
wpłynąć na odrzucenie całej partii. Jeśli taka partia zostanie
dostarczona klientom, może to wpłynąć na obniżenie oceny dostawcy w przypadku wykrycia wad. Partia może też zostać posortowana w celu usunięcia odlewów z widocznymi defektami, co
zwiększa koszty produkcyjne.
Niektóre polimery, dodatki i pigmenty są bardziej podatne na
odkładanie się osadów podczas długich cykli produkcyjnych. Zaliczyć można do nich poliamidy, PCW, acetale i wiele innych.
Poliolefiny pozostawiają wosk i zatrzymane na powierzchni wnęk
gniazd zarówno wosk, jak i pigmenty.
Występują liczne skutki odkładania się osadów, a niektóre
z nich są trudne do śledzenia:
l linie zgrzewu, ubytki, skazy są łatwe do skontrolowania, można to zrobić bezpośrednio na urządzeniu;
l częściowo zatkany układ odpowietrzania (np. odpowietrzone
sworznie) może być nieco trudniejszy do wykrycia, gdy oddziałuje na przykład na wypełnianie wnęk gniazd formy;
l powierzchnie teksturowane (np. matowy odlew deski rozdzielczej), ze stopniowo zwiększanym poziomem połysku, nie są
łatwe do wykrycia.
Aby zapobiec odrzuceniu odlewów detali, należy wdrożyć regularne cykle konserwacyjne. Długość cyklu konserwacyjnego
znacznie się różni w zależności od złożoności formy.
KONSERWACJA ZAPOBIEGAWCZA
Zakład specjalizujący się w formowaniu wtryskowym zmagał
się z krytycznym problemem związanym z ważącym 1,6 kg produktem z PC+ABS z dodatkiem uniepalniaczy. Długi czas cyklów
liczący 55 sekund również wpływał na znaczenie produkowania
doskonałych pod kątem wizualnym odlewów.
Dużo uwagi poświęcono obchodzeniu się z formą, gdyż zwykłe
dotknięcie dłonią mogło prowadzić do konieczności przeprowadzenia rozległego polerowania narzędzia. Czyszczenie manualne
i z użyciem środków ściernych nie były dozwolone. Powierzchnia
tej rozległej formy była bardzo delikatna. Metodę czyszczenia
ograniczono do czyszczenia formy w narzędziowni. Koszt każdej
renowacji oszacowano na 3 tys. euro i dwa dni pracy. Ze względu
na nadmierne gromadzenie się osadu na formie istniała konieczność przeprowadzania renowacji co dwa tygodnie.
W połowie serii produkcyjnej, pod koniec cyklu półautomatycznego, dokonano wstępnej próby zastosowania środka poprzez
10

Rys. 1. Osad na wyprasce przed czyszczeniem formy

Rys. 2. Osad na wyprasce zebrany z formy zaraz po
zastosowaniu LUSIN MC1718

Rys. 3. Część po oczyszczeniu formy
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jego natrysk bezpośrednio na ruchomą część formy (widoczną
połowę). Po odczekaniu około 30 sekund na reakcję urządzenie
ponownie uruchomiono w trybie półautomatycznym. Kolejnych
pięć wyprodukowanych wyprasek wyciągnęło cały nagromadzony
osad z wnęki. Te przeznaczone na odpad części miały na swojej
powierzchni dodatkową warstwę usuniętych dodatków. Metoda
ta umożliwia stosowanie środka czyszczącego bez konieczności
dotykania powierzchni wnęki. To była bardzo ważna kwestia dla
kierownika produkcji i dyrektora generalnego, który przeznaczył
już niemałą kwotę na naprawę uszkodzeń lub porysowanych narzędzi.
POZOSTAŁE CZĘŚCI
Wydajność produktu była oceniana w dłuższej perspektywie,
a czyszczenie konserwacyjne przeprowadzano w ramach każdej
zmiany. Podczas produkcji przestrzegano planu konserwacji zapobiegawczej poprzez użycie niewielkiej ilości środka wykorzystywanego do pokrycia obu stron wnęki. Po około trzydziestu
sekundach przeznaczonych na reakcję urządzenie ponownie
INFORMACJA

uruchomiono, a pierwsze dwa odlewy odrzucono. Dzięki tej metodzie okres między renowacjami narzędzi wydłużył się z dwóch
do sześciu tygodni.
Profilaktyczne stosowanie środka w celu usunięcia osadu
z formy pozwala wydłużyć okres między dwoma cyklami renowacji narzędzi przewidziany dla zakładów specjalizujących się
w formowaniu wtryskowym. Regularne stosowanie umożliwia
utrzymanie gniazda formy w odpowiednim stanie. Stosowanie
środka do czyszczenia eliminuje możliwość uszkodzenia i gromadzenia się osadów w trudno dostępnych miejscach formy oraz
zatkania otworów wentylacyjnych.
Firma Chem-Trend z dumą proponuje rozwiązanie, które odznacza się doskonałą wydajnością czyszczenia, prostotą użytkowania i wyższą jakością odlewów.

Producent: Chem-Trend

P R A S O WA

WINTEC sprzedaje w Polsce
WINTEC, członek grupy ENGEL z siedzibą w Austrii, rozszerzył sprzedaż wtryskarek t-win na Europę. Na tym etapie dwupłytowe
maszyny wielkogabarytowe są dostępne już na całym świecie.

F

irma WINTEC od 2014 roku produkuje wysokiej jakości
wtryskarki do standardowych zastosowań w Changzhou w Chinach. W ciągu sześciu lat swojego istnienia
firma bardzo dobrze ugruntowała markę, początkowo
w Azji, a od 2018 roku na rynku Ameryki. Wraz z ekspansją na
Europę Grupa ENGEL konsekwentnie rozwija strategię dwóch
marek.
EUROPEJSKA JAKOŚĆ,
EKONOMICZNA PRODUKCJA AZJATYCKA
Wtryskarki t-win doskonale sprawdzają się przy wtrysku jednokomponentowym, który nie wymaga specjalnych technologii, ale
stawia wysokie wymagania odnośnie jakości i spójności procesu. Docelowe branże dla wtryskarek WINTEC to przede wszystkim: sprzęt AGD, wtrysk techniczny i branża samochodowa.
Maszyny dostarczane są w stanie wstępnie skonfigurowanym,
co znacznie skraca czas uruchomienia. Maszyny WINTEC są projektowane w Europie i produkowane w Chinach.
Zakład produkcyjny w Changzhou jest zintegrowany z globalnym systemem zarządzania jakością całej Grupy ENGEL. Dzięki rozbudowie zakładu i podwojeniu tym samym powierzchni
produkcyjnej, WINTEC jest świetnie przygotowany na rosnące
światowe zapotrzebowanie.
– Wielu klientów od początku decyduje się na inwestycję
w maszyny WINTEC, ponieważ wysoka jakość, energooszczędność i niezawodność maszyn dają im przewagę konkurencyjną
- mówi Christoph Steger CSO Grupy ENGEL. – Ważnym kryterium
decyzyjnym jest również fakt doskonałego wsparcia serwisowego. Dzięki obecności Grupy ENGEL na całym świecie, wszyscy
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klienci, we wszystkich regionach świata, mogą profitować i korzystać z szybkiego serwisu i zaopatrzenia w części zamienne.
ENERGOOSZCZĘDNE, NIEZAWODNE I MOCNE
Hydrauliczne dwupłytowe maszyny serii t-win oferowane są
z siłą zwarcia od 4500 do 18000 kN i są standardowo wyposażone w energooszczędny serwohydrauliczny napęd serwowin.
Sterownik C3 umożliwia intuicyjne prowadzenie operatora, ergonomiczną pracę i elastyczną integrację robotów różnych typów
i marek. Jako członek grupy ENGEL, WINTEC jest w stanie dostarczać zintegrowane gniazda produkcyjne z rozwiązaniami automatyzacji własnej konstrukcji i produkcji.
Maszyny demonstracyjne t-win są dostępne w technikum
Austrii i innych krajach europejskich. Jedna z takich wtryskarek
wintec t-win 4500–3300 Eu wraz z robotem viper 12 znajduje się
w warszawskim showroomie ENGEL Polska.

Źródło: engel.wtryskarki.biz
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System zdalnego odczytu liczników

Bezprzewodowe liczniki
cykli
W czasach dynamicznie rozwijającego się „Przemysłu 4.0” oraz świata „Internetu Rzeczy” rynek doczekał się wdrożenia technologii zdalnego odczytu liczników do form wtryskowych, tłoczników czy wykrojników. System MoldMaker daje możliwość
nadzorowania pracy tych narzędzi zarówno w pojedynczych zakładach, jak i w dużych koncernach produkcyjnych.

S

ystem MoldMaker to globalny system IT & Industry
IoT, który jest nowoczesnym narzędziem nadzoru produkcji dla form wtryskowych, tłoczników i wykrojników.
Gromadzi i porządkuje wszystkie dane produkcyjne
w jednym miejscu. Umożliwia kontrolę czasu cyklu, temperatury
i wydajności narzędzi w czasie rzeczywistym. Narzędzia mogą
pracować w różnych lokalizacjach na całym świecie.
Aby wdrożyć system do swojego zakładu, wystarczy wyposażyć
narzędzia w liczniki MoldMaker oraz zainstalować na hali koncentrator MMCD. Koncentrator zbiera odczyty i regularnie przesyła je do serwera MoldMaker. Dane gromadzone są w chmurze
MoldMaker i są widoczne dla użytkownika po zalogowaniu na
swoje konto.
Do niewątpliwych zalet systemu MoldMaker należy: globalny
zasięg działania systemu, bezprzewodowy i wygodny odczyt wartości liczników, dostęp online do danych o pracy narzędzi, automatyczne i bezobsługowe działanie systemu, szybkie i intuicyjne
wdrożenie systemu.
Nowością systemu MoldMaker są bezprzewodowe terminale
maszynowe, za pomocą których operator jednym przyciskiem
może np. zgłosić awarię, wezwać brygadzistę czy zliczać „braki”
produkcyjne itp.
Liczniki MoldMaker posiadają następujące funkcjonalności:
rejestr narzędzi i ich lokalizacji, informacja o bieżącym statusie narzędzi, informacja o czasie cyklu, alarm przy demontażu
licznika, monitoring temperatury narzędzia i alarm przekroczenia, przypomnienia serwisowe i rejestracja przeglądów, folder
dokumentacji technicznej, statystyki i wskaźniki wydajności,
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graficzna prezentacja danych na dużym TV umieszczonym na
hali, przywołanie brygadzisty, ustawiacza bądź kontroli jakości,
zgłoszenie awarii maszyny oraz zgłoszenie ilości braków, podgląd produkcji w odległych halach oraz u podwykonawców realizujących produkcję na formach powierzonych, odczyt danych na
dowolnym urządzeniu z dowolnego miejsca na świecie.
ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU
Praca liczników polega na okresowym przesyłaniu liczby wykonanych cykli z każdego zarejestrowanego licznika do serwera
kolekcjonującego odczyty. Transfer odbywa się poprzez aplikację
mobilną lub dedykowane koncentratory odbiorcze. Części składowe systemu to:

Schemat przepływu danych w systemie MoldMaker
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1. Licznik bezprzewodowy pracujący na hali produkcyjnej,
2. Urządzenie odbiorcze – Koncentrator MMCD,
3. Aplikacja mobilna MoldMaker Scan,
4. Strona internetowa.
BEZPRZEWODOWE LICZNIKI CYKLI
Firma oferuje kilka rodzajów liczników, w zależności od ich
odporności temperaturowej. Licznik MMC-11 Standard jest najbardziej uniwersalny i przeznaczony do większości zastosowań.
Gabaryt licznika (47,8 x 38 x 25 mm) i rozstaw śrub mocujących
(28,5 mm) jest zgodny z gabarytami typowych liczników do form.
Dopuszczalna temperatura pracy licznika MMC-11 Standard
to 85°C. Gwarantowany zasięg odbioru to ok. 30 m. W praktyce
zasięg ten dochodzi do 100 m. Czas pracy baterii: 4-5 lat. Nowością są liczniki wysokotemperaturowe MMC-12 HT do 150°C
do form grzanych olejowo oraz MMC-12 UHT do 205°C do form
wulkanizacyjnych do gumy oraz innych narzędzi o najwyższej temperaturze pracy.

KONCENTRATOR MMCD (MOLDMAKER CLOUD DATA)
Jest to bezobsługowe urządzenie odbiorcze pełniące rolę
bufora i automatycznego przekaźnika informacji odebranych
z liczników do serwera kolekcjonującego dane. Koncentrator pełni także rolę zabezpieczenia na wypadek braku połączenia internetowego z serwisem, przechowując odczyty z liczników w swojej
wewnętrznej pamięci, a po uzyskaniu połączenia internetowego
przesyła zebrane dane do serwisu, zachowując ciągłość pracy.
Koncentratory MMCD stosuje się w firmach posiadających
wiele narzędzi produkcyjnych, gdzie potrzebna jest szybkość
i regularność odczytów. Koncentrator montuje się na suficie lub
na ścianie, z dala od metalowych elementów i urządzeń, które
mogłyby zakłócać jego pracę, takich jak routery WiFi, zasilacze
impulsowe, lampy.
Koncentrator występuje w dwóch wersjach:
l wersja LAN – wymagająca podłączenia kabla LAN do wewnętrznej sieci zakładu;
l wersja GSM – wymagająca aktywnej karty SIM dowolnego polskiego operatora GSM.
W przypadku potrzeby pokrycia zasięgiem dużych hal produkcyjnych stosuje się kilka koncentratorów jednocześnie.
APLIKACJA SMARTFONOWA MOLDMAKER SCAN
Aplikacja mobilna MoldMaker Scan na platformę Android i iOS
umożliwia zdalny i zbliżeniowy odczyt liczników.
Za pomocą aplikacji na smartfonie wyposażonym w interfejs
Bluetooth i NFC można wykonać także: identyfikację formy, przypisanie licznika do formy lub jego zwolnienie, konfigurację licznika, odczyt Karty Formy Wtryskowej, obsłużyć notatki i harmonogramy serwisowe.

Licznik MMC-11STD z widocznym przyciskiem demontażu

SERWIS INTERNETOWY HTTPS:\\MOLDMAKER.EU
Sercem systemu MoldMaker jest oprogramowanie internetowe dostępne przez standardową przeglądarkę internetową. Użytkownik może nadzorować pracę narzędzi na żywo oraz zdalnie
analizować wydajność, czas cyklu, mierzyć współczynnik OEE,
ustalać plany konserwacji, ustawiać przypomnienia, rejestrować
przeglądy techniczne, tworzyć zadania dla narzędziowni itp.

Licznik MMC-12 HT (do 150o)

Obudowa ochronna
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Producentem systemu
MoldMaker, operatorem
i administratorem danych jest:

Oficjalnym dystrybutorem
urządzeń MoldMaker jest:

MEGA MOLD Sp. z o.o.
36-002 Jasionka 252E
tel. 607259412
moldmaker@moldmaker.eu
www.moldmaker.eu

PROPLASTICA Sp. z o.o.
ul. Karola Olszewskiego 6
25-663 Kielce
sales@proplastica.pl
www.proplastica.pl
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energooszczędne wtryskarki

IntElect = energooszczędność
+ zrównoważony rozwój
+ precyzja
Światowe trendy w zakresie produkcji przemysłowej, widoczne także w przetwórstwie tworzyw sztucznych, preferują proekologiczne produkty i procesy wytwarzania. Dotyczy to szczególnie takich obszarów jak emisja CO2, ograniczenie ilości zanieczyszczeń środowiska naturalnego (recykling odpadów), niskie zużycie energii czy pozyskiwanie materiałów ze źródeł odnawialnych
i łatwo degradowalnych (biopolimerów). Od wielu lat w trendy te wpisuje się oferta rynkowa firmy Sumitomo (SHI) Demag.

S

umitomo (SHI) Demag przewidując trendy rynkowe już
kilka lat temu podjęła decyzję o zakończeniu produkcji
małych maszyn hydraulicznych i całkowitym przystosowaniu niemieckiego zakładu w Wiehe do produkcji
wtryskarek elektrycznych do 500 ton siły zamykania. Solidną
bazą do rozwoju produktu jest doświadczenie Sumitomo w produkcji maszyn elektrycznych. Swoją pierwszą wtryskarkę w pełni
elektryczną firma wyprodukowała już w 1990 roku, a do dziś
łącznie ok. 70 tys. sztuk. Zapotrzebowanie rynku i wizja dalszej
„elektryfikacji” przyczyniły się do rozwoju produktu i poszerzenia
oferty o maszyny do wtrysku dwukomponentowego.

To co wyróżnia Sumitomo (SHI) Demag na rynku, to własna
technologia napędów.
Głównym komponentem każdej wtryskarki elektrycznej serii
IntElect są silniki napędowe dla poszczególnych osi maszyny.
Silniki Sumitomo są konstruowane, produkowane oraz optymalizowane przez lata pod kątem technologii wtrysku i stanowią
serce tej serii maszyn.
Wykonane w technologii napędów bezpośrednich (brak przekładni) pozwalają na osiąganie najwyższej na rynku dynamiki, na
którą nie pozwalają silniki standardowe, przy czym sprawność
napędów Sumitomo pozwala zaoszczędzić nawet do 20% energii niż inne wtryskarki elektryczne. Doświadczenie firmy sprawiło, że na przestrzeni lat układ napędowy stał się praktycznie
bezawaryjny, a zmiana konstrukcji w dużym stopniu przyczyniła
się do obniżenia kosztów serwisowych wymiany części zużywających się w sposób naturalny. Zachowanie maksymalnej precyzji i wydajności automatycznie ustawiają serię maszyn IntElect
w pierwszym rzędzie dla takich branż jak elektronika czy medycyna. Doposażenie standardowej wtryskarki w pakiet medyczny
lub do wtrysku ciekłych silikonów (LSR) daje klientowi szerokie
możliwości bezproblemowej i wydajnej produkcji.
Nie bez znaczenia jest także poprawiona sztywność płyt
w tej serii maszyn. Standardowe płyty mocujące (w zależności od
typu i kształtu formy) mogą ulec deformacji podczas zamykania.
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Ta deformacja jest z kolei przenoszona poprzez formę na inne
elementy wtryskarki. Sumitomo (SHI) Demag wyeliminowało ten
problem w swojej serii IntElect, montując zoptymalizowane nowe
płyty mocujące, które inteligentnie rozkładają strumień siły na
płycie, co daje o 20% większą sztywność w porównaniu do standardowych płyt mocujących.
Dziś klient inwestujący w maszyny w pełni elektryczne nie bierze pod uwagę tylko zużycia energii i wyższej precyzji. Pod uwagę brane są takie argumenty jak: skrócenie czasu cyklu, niższe
o połowę koszty utrzymania i konserwacji, brak wkładu energetycznego w chłodzenie układu napędowego maszyny, mniejsza
ilość braków oraz, nie mniej ważna, pełna ochrona coraz droższych form wtryskowych. Nie bez znaczenia dla pracowników
produkcji jest poprawiająca komfort pracy niska emisja hałasu (ok. 60 dB), ale też ogólne pozytywne wrażenie świadczące
o nowoczesności miejsca pracy i innowacyjności pracodawcy.
Dlatego Sumitomo (SHI) Demag dalej rozwija swoją serię w pełni
elektrycznych i energooszczędnych maszyn IntElect, aby spełnić
oczekiwania klientów i wspierać ich w rozwoju nowoczesnej linii
produkcyjnej.

W pełni elektryczna, energooszczędna
i niezwykle precyzyjna wtryskarka z serii
IntElect Sumitomo (SHI) Demag sprawdza
się w nawet najbardziej skomplikowanych
produkcjach

www.sumitomo-shi-demag.eu
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Metoda prasowania wtryskowego
detali cienkościennych
w technice form piętrowych
Na targach Fakuma odbyła się światowa premiera wtryskarki Engel e-speed w typoszeregu 4200 kN. Zastosowania dla branży
opakowaniowej wymagają kombinacji ekstremalnych – prasowania wtryskowego i technologii piętrowych form wtryskowych.

P

ojemniki, których grubość ścianek łącznie z etykietą
wynosi 0,4 mm, będą produkowane w trakcie targów
na wtryskarce e-speed 420/90 ze zintegrowanym IML,
w pełni zautomatyzowanym procesie prasowania wtryskowego.
Na wtryskarce e-speed 420/90 ze zintegrowaną technologią
In-Mould-Labeling produkowane są w sposób w pełni zautomatyzowany, polipropylenowe pojemniki na margarynę. Pojemniki,
których grubość ścianek łącznie z etykietą wynosi 0,4 mm, odbierane są z piętrowej formy 4+4 przez szybkobieżną automatyzację z dostępem bocznym, a następnie po kontroli jakości przez
kamery wizyjne, układane są na taśmociąg.
Utrzymujący się trend redukcji grubości ścianek, prowadzi do
uzyskiwania coraz bardziej ekstremalnych osiągów odnośnie stosunku drogi płynięcia do grubości ścianki, kształtujących się na
poziomie 1:400. W przypadku wielu zastosowań, już przy stosunku 1:300, można utrzymać stałą wysoką jakość produkowanych
elementów wyłącznie metodą prasowania wtryskowego. Kolejne
zalety technologii prasowania wtryskowego w porównaniu do konwencjonalnego wtrysku kompaktowego są to niższa siła zwarcia
i mniejsze ciśnienie wtrysku oraz możliwość obróbki materiałów
wysokowiskozowych. W sumie prowadzi to do mniejszego zużycia
energii i do bardziej konkurencyjnych kosztów jednostkowych.
Metoda prasowania wtryskowego stanowi jednak często kryterium wykluczające stosowanie formy piętrowej, gdyż w wielu
wtryskarkach dynamika ruchów płyt jest niewystarczająca. Inaczej
jest w przypadku wtryskarki Engel e-speed przeznaczonej do pracy ciągłej z najwyższą wydajnością w przemyśle opakowaniowym.
Elektrycznie napędzana jednostka zamykania oraz konstrukcja
układu kolanowego umożliwiają bardzo szybkie, a przede wszystkim, precyzyjne i krótkie przesunięcia zamka kolanowego, jak to
jest w przypadku produkcji pojemników na margarynę – np. 4 mm.
MASZYNA E-SPEED O WYSOKICH OSIĄGACH W NOWEJ WERSJI
Wprowadzając nowy typoszereg wtryskarek e-speed 420
o sile zamykania 4200 kN, Engel dywersyfikuje swoje portfolio,
by precyzyjnie dopasować wtryskarki i rozwiązania systemowe do
danego zastosowania, maksymalizując wydajność. Wtryskarki
Engel e-speed z hybrydową jednostką wtryskującą i elektryczną
jednostką zamykania łączą w sobie bardzo krótkie czasy cyklu,
najwyższą precyzję i bardzo duże prędkości wtrysku aż do 1200
mm na sekundę. Ich praca jest przy tym wydajna pod względem
energetycznym. Innowacyjny system odzysku energii, odbiera
energię hamowania z ruchów formy i przekazuje ją zmagazynowaną z powrotem do silnika – np. przy ponownym przyspieszaniu
płyt mocujących.
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Wtryskarki Engel e-speed z hybrydową jednostką wtryskującą
i elektryczną jednostką zamykania łączą w sobie bardzo krótkie
czasy cyklu, najwyższą precyzję i bardzo duże prędkości wtrysku
z maksymalną wydajnością energetyczną.
Dźwignia kolanowa jest zamknięta, co gwarantuje szczególnie
niskie zapotrzebowanie na smar i maksymalną czystość. W ten
sposób maszyny z serii e-speed spełniają surowe wymagania
przemysłu spożywczego.
INTELIGENTNA TECHNIKA ETYKIETOWANIA
Etykiety od MCC Verstraete, stosowane do produkcji pojemników na margarynę na targach Fakuma, są interaktywne. Bazują
one na technologii Digimarc. Podobnie jak kod QR, kody Digimarc można zeskanować zwykłym aparatem w smartfonie. Ich
zaletą jest możliwość pokrycia w niewidoczny sposób całej powierzchni etykiety. Aparat może uchwycić każdy dowolny punkt.
Poza tym kody te nie zaburzają estetyki opakowania.
Od etapu produkcji, przez dystrybucję aż po recykling interaktywne etykiety stanowią niezaprzeczalnie wartość dodaną.
Konsument może uzyskać informacje o składnikach i procesie
wytwarzania produktu i opakowania bezpośrednio podczas zakupu. Zużyte opakowanie nadal stanowi źródło informacji o swoim
recyklingu. Jeżeli pojemniki i etykiety powstały z tego samego
materiału, interaktywne opakowania IML można poddać całkowitemu recyklingowi.
OD POJEMNIKA NA MARGARYNĘ DO ZAŚLEPKI STOŻKOWEJ
Pojemniki na margarynę produkowane na targach Fakuma,
łącznie z etykietą, powstają z polipropylenu. Po zakończonym
procesie użytkowania, opakowania z jednolitego tworzywa,
a także odpady produkcyjne, można pociąć, a otrzymany materiał wykorzystać do obróbki nowych produktów. Jak to wygląda
w praktyce, Engel zademonstruje na swoim stoisku targowym,
przetwarzając pocięte etykiety w formę regranulatu. Na wtryskarce Engel victory 460/80, w 8-krotnej formie firmy Pöppelmann,
produkowane są zaślepki stożkowe. Pöppelmann z siedzibą
w Lohne (Fakuma: hala B5, stoisko 5107), tak jak Engel, należy do pionierów i przewodników w świecie tworzenia gospodarki
obiegu zamkniętego w przemyśle tworzyw sztucznych. Elementy
ochronne z serii KAPSTO od Pöppelmann znajdują zastosowanie
między innymi w logistyce i branży budowlanej. Tworzywa sztuczne stosowane do produkcji tych elementów pochodzą aż do stu
procent z recyklingu.

Na podstawie materiałów www.engel.wtryskarki.biz
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Wittmann Battenfeld
– energooszczędność w pakiecie
korzyści dla Klienta
Temat zużycia energii w przetwórstwie tworzyw sztucznych jest obecnie jednym z najczęściej poruszanych w rozmowach
z naszymi Klientami. Wzrastające koszty produkcji przy równoczesnych naciskach odbiorców na obniżenie cen wyrobów końcowych wymuszają kolejne zmiany technologiczne. W roku 2021 zrealizowaliśmy kilka dostaw. Wymienione zostały na nowe
wtryskarki, które były jeszcze stosunkowo młode i w bardzo dobrym stanie technicznym. Jedynym powodem ich wymiany było
ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

W

ostatnich kilkunastu latach obserwowana była
transformacja napędów wtryskarek w kierunku
rozwiązań energooszczędnych. Pompy stałego wydatku zastępowane były pompami o zmiennym wydatku DFR, te zaś zostały wyparte przez pompy DFEE. Prawdziwym krokiem do przodu było wprowadzenie napędów, w których
pompy napędzane są silnikami serwoelektrycznymi. Równocześnie z ewolucją napędów wtryskarek hydraulicznych obserwowany jest bardzo duży rozwój wtryskarek elektrycznych. Dziś
należy za standard dla wtryskarek przyjąć napędy elektryczne
lub serwoelektryczne.
WITTMANN BATTENFELD ma w swej ofercie bardzo szeroką
gamę różnych wtryskarek o siłach zamykania 5 t do 2000 t,
o poziomych i pionowych układach zamykania, do wtrysku jedno- i wielokomponentowego. We wszystkich oferowanych maszynach standardem jest napęd energooszczędny. We wszystkich wtryskarkach hydraulicznych serii SmartPower 25–400 t
jest to napęd SerwoPower połączony z systemem odzysku
energii dla ruchów hamowania KERS. Taki sam system odzysku energii oferowany jest we wtryskarkach elektrycznych
EcoPower 55–550 t.
Jak zmienia się podejście do kosztów produkcji i zużycia
energii, najlepiej pokazuje porównanie wtryskarek szybkobieżnych. Battenfeld produkował i dostarczał maszyny szybkobieżne TMXpress, które przed 3 laty zastąpione zostały przez
wtryskarki elektryczne EcoPowerXpress 160–550 t. Pomiary
porównawcze przeprowadzone między takiej samej wielkości
maszyną TMXpress i EcoPowerXpress, w tej samej aplikacji
pokazały, że nowe maszyny zużywają o ok. 70% mniej energii.
W przypadku wtryskarek dużych serii MacroPower 400–2000 t
standardowo stosujemy napęd energooszczędny SerwoPower.
Co ciekawe wszystkie wtryskarki MacroPower standardowo
wyposażone są w drugi napęd pozwalający na wykonywanie
ruchów równoległych rdzeni i wyrzutników. Wtryskarki MacroPower, choć wyposażone są w nowoczesny energooszczędny napęd, w roku 2022 zostaną zmodernizowane i otrzymają nową
jednostkę napędową pozwalającą na redukcję zużycia energii
o kolejne 10–15%.
Stosowanie nowoczesnych napędów maszyn jest oczywistą
korzyścią dla przetwórcy tworzyw. Nie zawsze jednak Klient kupujący nową maszynę może być o tym przekonany. Przez wiele
lat trwały próby stworzenia metody porównywania konstrukcji
wtryskarek pod kątem zużycia energii. Dopiero wprowadzenie
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normy EUROMAP 60 umożliwiło klientom kupującym nowe wtryskarki na ocenę ich energooszczędności. Norma EUROMAP 60
określa zużycie energii w kWh na 1 kg przetworzonego tworzywa. W oparciu o wyniki pomiarów opracowano 10 klas energetycznych, w których zakresie można zakwalifikować każdą
wtryskarkę.
Pomimo że upłynęło już dość sporo czasu od chwili wprowadzenia normy Euromap 60 do użytkowania, nie wszystkie firmy
gotowe są do dzielenia się z klientami wynikami pomiaru swych
maszyn. WITTMANN BATTENFELD jest w tym zakresie wyjątkiem. W prospektach wszystkich naszych maszyn podstawowych znajdą Państwo informację o klasie energetycznej danej
maszyny. Zamieszczamy i upubliczniamy te dane, bo wiemy,
jak ważnym tematem dla Państwa jest ocena zużycia energii
w trakcie procesu przetwórstwa.

info@wittmann-group.pl
www.wittmann-group.com
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Urządzenia pomiarowe
Konica Minolta w branży
tworzyw sztucznych
Andrzej Wojtkowski

Branża tworzyw sztucznych stanowi ogromną część gospodarki i co za tym idzie naszego życia. Nie wyobrażamy sobie dnia
bez nich. Plastiki są w większości produktów i urządzeń, które używamy codziennie. Dlaczego są tak ważne? Odpowiedź jest
prosta. Sprawiają, że produkty, w których je użyto, otrzymują lepsze własności niż dotychczas. Dzięki nim produkty codziennego
użytku są lżejsze, mniejsze, bardziej wytrzymałe, nie tłuką się i mają zwiększoną odporność mechaniczną. Zdążyliśmy się już
przyzwyczaić do nich i zapewne nie wyobrażamy sobie życia bez nich.

W

związku z coraz większą ilością produktów z tworzyw sztucznych nie bez znaczenia pozostaje fakt
możliwości wykorzystywania zużytych już plastików
powtórnie do produkcji. W tym miejscu od razu
pojawia się pytanie – jak zagwarantować, że regranulat będzie
spełniał wymagania wizualne końcowego produktu. Dla takich
aspektów warto zainteresować się spektrofotometrami Konica
Minolta. Oferują one wysoki poziom parametrów pomiarowych,
co jest szczególnie istotne w zapewnieniu zgodności kolorów.
Jeżeli rozważane jest urządzenie do laboratorium, to dobrym rozwiązaniem będzie model CM-36dG. Jest to najnowsza odsłona
bardzo dobrze znanego poprzednika – serii CM-3600d i następnie CM-3600A. W sumie produkowany od 1997 roku. Oznacza
to, że w tej klasie spektrofotometrów Konica Minolta ma ogromne doświadczenie i zdobyła duże grono klientów z branży tworzyw sztucznych, którzy z powodzeniem doświadczają korzyści
z użytkowania spektrofotometrów. Dlaczego tak jest? Odpowiadając na to pytanie, najlepiej zacząć od tego, co może charakteryzować japońską technologię, czyli precyzja pomiaru. W najnowszym stacjonarnym spektrofotometrze CM-36dG została ona
ulepszona. Oznacza to, że powtarzalność między instrumentami
jest obecnie na poziomie dE≤0,12 dla pomiarów w odbiciu przy
ustawieniach największej przysłony pomiarowej w trybie SCI jako
średnia z 12 kolorów BCRA. Natomiast powtarzalność pomiarowa prezentuje wysoki stopień precyzji i wynosi dE≤0,02.
Przechodząc dalej, warto przedstawić widoczne cechy, jakie
charakteryzuje najnowszy spektrofotometr Konica Minolta CM-36dG. Przede wszystkim występuje przedni panel, który zawiera
informacje o wprowadzonych ustawieniach. Takiego rozwiązania
wcześniej nie było. Jest to cecha niesamowicie ułatwiająca pracę z urządzeniem. Nie potrzebujemy zastanawiać się, gdzie są
widoczne ustawienia urządzenia w programie. Wystarczy tylko
spojrzeć na spektrofotometr i mamy odpowiedź.
W związku z tym warto pokrótce opisać, jakie informacje są
widoczne na przednim panelu. Przede wszystkim widoczny jest
rodzaj założonej przysłony i rodzaj trybu pomiarowego, to znaczy,
czy urządzenie mierzy w odbiciu czy w przeźroczu. Ponadto dla
trybu odbiciowego widzimy na panelu, czy pomiar jest ze składową lustrzaną, czy bez niej lub oba tryby naraz. W celu sprawniejszej i szybszej pracy można wykonywać pomiary przyciskiem
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na panelu urządzenia. Kolejną istotną cechą spektrofotometru
CM-36dG jest funkcja wykrywania przysłony nakładanej na pomiar w odbiciu. Jest to rozwiązanie, które sprawia, że nie popełnimy błędu z nałożeniem niewłaściwej przysłony. Podczas pracy
z tym urządzeniem nie będzie sytuacji, w której programowo jest
ustawione większe pole pomiarowe jak fizyczna przysłona. Taka
sytuacja prowadzi przecież do ogromnych błędów, których unikniemy, mając do dyspozycji model CM-36dG.
W dobie coraz większej ilości pracy i złożoności raportów
z kontroli jakości nie bez znaczenia pozostaje fakt możliwości
przyśpieszenia pracy. W tym miejscu z pomocą po raz kolejny
przychodzi nam opisywany model, który od razu po pomiarze
koloru wykonuje pomiar połysku. Taka sytuacja daje jeszcze
dodatkową korzyść, jaką jest pewny pomiar koloru i połysku
w tym samym jednym miejscu. Czyli reasumując, następuje
skrócenie czasu pomiarów. Przechodząc do kolejnych cech urządzenia, warto wspomnieć o kamerze podglądu miejsca pomiarowego, która sprawia, że czas przygotowawczy ulega skróceniu
i sprawia, że szybko i łatwo znajdujemy właściwe miejsce szczególnie, gdy mamy do czynienia z próbką wzorzystą lub z nadru-

CM-26dG – przenośny spektrofotometr ze sferyczną
geometrią i poziomym ustawieniem do pomiaru barwy
i połysku
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kiem. Dodatkowo spektrofotometr CM-36dG został standardowo wyposażony w niespotykaną wcześniej przysłonę o rozmiarze
ø16 mm. Czyli w pomiarach w odbiciu mamy do wyboru aż 4 rozmiary pól pomiarowych: ø4 mm, ø8 mm, ø16 mm i ø25,4 mm.
Taki wachlarz wyboru odpowiedniego pola pomiarowego daje
możliwość zwiększenia jakości pomiaru i lepszego dopasowania
odpowiedniej przysłony dla różnorodnych próbek.
Spektrofotometr CM-36dG jest urządzeniem stacjonarnym, który oprócz pomiaru w odbiciu, czyli dla próbek nie prześwitujących,
posiada również możliwość pomiaru próbek przeźroczystych. Jakie ulepszenie nastąpiło w stosunku do poprzedniego modelu?
Dla pomiaru w przeźroczu ogromne. Teraz część, w której mierzy
się przeźroczyste próbki, jest odsuwana, a to oznacza, że próbka
może być długa i przechodzić na wskroś urządzenia. Daje to efekt
ograniczenia cięcia próbek wyłącznie dla wykonania pomiaru.
Kolejną istotną częścią branży tworzyw sztucznych jest produkcja opakowań. Jest to przykład zapewne najlepiej obrazujący
potrzebę powtórnego wykorzystywania, zużytych opakowań, poczynając od wody do picia, poprzez różnego rodzaju butelki na
napoje i następnie te wykorzystywane w branży kosmetycznej.
W dobie dbania o środowisko istotnym znaczeniem staje się
kwestia odzyskiwania tworzyw i możliwości rozwijania kompozytów. Nieodłącznym urządzeniem w takich zastosowaniach powinien być spektrofotometr, dzięki któremu możemy kontrolować
parametry koloru, stopnia krycia czy parametrów związanych
z zamgleniem przeznaczonych do przeźroczystych produktów.
Tam gdzie stosowane są rozjaśniacze optyczne, warto rozważyć
spektrofotometr, który ma możliwość regulowania źródła światła w zakresie UV. Taką funkcjonalnością może pochwalić się
stacjonarny model CM-36dG opisywany na początku artykułu.
Posiada on możliwość nałożenia filtra na źródło światła w zależności od zapotrzebowania na 400nm lub 420nm.
Podczas rozważania inwestycji w urządzenie pomiarowe zapewne powstanie pytanie – a co z sytuacją, kiedy trzeba wykonać pomiary w innym miejscu niż laboratorium? Nie bez znaczenia jest
fakt, aby pomiar koloru można było wykonywać w każdym miejscu
zakładu. A co z sytuacją, jeśli trzeba pojechać do klienta i tam na
miejscu pomierzyć elementy. Odpowiedzią na powyższe pytania są
przenośne spektrofotometry, które w ofercie firmy Konica Minolta są od dawien dawna. W tym miejscu warto omówić urządzenia
w geometrii d/8. Są to modele Konica Minolta CM-25d, CM-26d i
topowy CM-26dG. Pierwsza cecha, jaką od razu da się odczuć po
krótkim zapoznaniu się z nimi, to prosta i intuicyjna obsługa. Od
momentu włączenia spektrofotometr prowadzi nas przez kalibrację
i nie pozwoli mierzyć, jeśli nie została ona poprawnie wykonana.
Urządzenia są lekkie i dobrze leżą w ręku. Japońscy inżynierowie zadbali o najlepszą wygodę pracy. Za jednym przyciśnięciem urządzenia mierzą kolor i połysk. Wyniki są automatycznie zapamiętywane,
a pomiar jest wykonywany wyjątkowo szybko.
Spektrofotometr CM-26dG jest obecnie najszybszym pod względem czasu pomiaru urządzeniem na rynku. Oprócz tej cechy legitymuje się ponadto najwyższą dokładnością i powtarzalnością
wśród urządzeń przenośnych. Dodając do tego fakt lekkiej, zwinnej obudowy i posiadanie wizjera, który pozwala zobaczyć miejsce
przed pomiarem, dostajemy świetne urządzenie kontrolne. Pamięć
pomiarowa pozwala zapamiętać do 7000 pomiarów, zarówno koloru, jak i połysku. Niezależnie od tego, czy mierzone są z polem
o średnicy 3 mm czy 8 mm z różnymi ustawieniami.
Niezależnie od tego, którym modelem posługujemy się i czy
ma taką samą geometrię, to możemy ulepszyć funkcjonalność
o program komputerowy. Występuje jeden rodzaj programu do
wszystkich urządzeń Konica Minolta. Taka sytuacja niezwykle
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ułatwia wdrożenie i pracę. Jest to powszechnie znany program
Spectra Magic NX, który występuje po polsku. Dzięki niemu możemy w prosty sposób przesłać dane ze spektrofotometrów do
komputera lub wysłać do urządzeń. Ponadto jeżeli pracujemy na
wzorcach elektronicznych, to możemy wprowadzić takie dane po
współrzędnych kolorystycznych lub przez wpisanie spektrum. Wyniki pracy w programie można wysyłać bezpośrednio do Excela,
zarówno pojedyncze dane, jak i całą bazę.
Kolejnym zastosowaniem spektrofotometrów są aspekty doboru koloru dla producentów barwników tworzyw sztucznych.
Urządzenia Konica Minolta są wtedy sprzęgane z oprogramowaniem do recepturowania o nazwie Colibri. Takie połączenie to
ogromne i wydajne rozwiązanie tam, gdzie należy kontrolować
jakość i powtarzalność receptur. Ponadto to świetne narzędzie
tam, gdzie trzeba dobierać kolory. Program po pomiarze odpowie na pytanie, czy receptura jest odpowiednia, a jeżeli potrzebujemy skorygować dawkę, to program pomoże we wszystkich
aspektach tego typu. W takich rozwiązaniach korzysta się ze
spektrofotometru stacjonarnego Konica Minolta CM-36dG.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani urządzeniami do kontroli tworzyw sztucznych na każdym etapie produkcji, to zapraszamy do kontaktu z nami. Pomożemy i doradzimy w tego typu
zastosowaniach.
Konica Minolta Sensing Europe B.V.
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław
tel. 71 734 52 11
info.poland@seu.konicaminolta.eu
www.konicaminolta.pl
REKLAMA
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Idealnie dopasowane
i kompletne rozwiązania
Firma Huzap GmbH, założona w 2002 roku, z siedzibą w Hennef, jest wiodącym europejskim producentem w dziedzinie budowy wag, instalacji przemysłowych oraz transportu i magazynowania surowców. W wypełnionym tradycjami budowniczych wag
mieście Hennef przedsiębiorstwo opracowuje indywidualne rozwiązania w zakresie techniki odważania i workowania, instalacji
zaopatrzenia mieszalników, jak również transportu i magazynowania granulatów i substancji sypkich. W mieście Hennef firma
Huzap działa w zakresie planowania, projektowania, sprzedaży i serwisu. Natomiast w Bytomiu działa w zakresie produkcji,
montażu i sprzedaży części zamiennych i serwisu. Podział ten zapewnia, z jednej strony, wysoki stopień elastyczności względem
realizowania różnorodnych wymagań klienta, z drugiej strony gwarantuje atrakcyjny poziom cenowy z zachowaniem wysokiej
jakości produktu.

W

nicy, którzy w krótkim czasie są w stanie na miejscu u klienta
sprawdzić urządzenia, zakonserwować oraz doprowadzić do
pełnej używalności wszystkie dostarczane przez nas elementy.
Dzięki czemu możliwe straty produkcyjne zostają zminimalizowane, a koszty zredukowane.
Know-how, pochodzący z pełnego tradycji miasta budowniczych wag Hennef, firma Huzap wykorzystuje we wszystkich swoich produktach.
Poza główną dziedziną sprzedaży, jaką jest dostarczanie do
klientów w pełni wyposażonych mieszalni, Huzap jest w stanie
zaoferować dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy
magazynowania oraz transportu pneumatycznego.
Cały proces rozpoczyna się od zabudowania zewnętrznych lub
wewnętrznych silosów magazynowych o dużej pojemności. Stosujemy nawet rozwiązania z dwukomorowymi silosami.

t

ramach swej działalności firma Huzap oferuje również studentom kierunku mechatronika oraz budowa maszyn możliwość odbycia stażu lub praktyki.
Huzap rozwija idealnie dopasowane kompletne
rozwiązania, które odpowiadają specyficznym wymaganiom
klienta. Cały proces rozpoczyna się od opracowania schematu, który przede wszystkim określa wymogi instalacji. Później
następuje faza inżynieryjna, w trakcie której jest opracowywany
projekt urządzenia, a dopiero po przeprowadzeniu szczegółowej analizy i optymalizacji projektu rozpoczyna się produkcja.
Ostatnim etapem jest montaż i uruchomienie u klienta. Takie
zorganizowanie procesu produkcyjnego pozwala na jego płynne
wykonanie, dlatego urządzenia od początku mogą pracować
z pełną wydajnością i produktywnością. W razie potrzeby konserwacji lub naprawy, do dyspozycji pozostają specjaliści tech-
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Wszystkie silosy są technicznie przygotowane pod odpowiednią zdolność wyprowadzania surowców i jego homogenizacji oraz
uśredniania w trakcie magazynowania.
Transport pneumatyczny odbywa się na zasadzie podciśnienia
lub nadciśnienia. Do budowy instalacji używamy rurociągów wykonanych ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych, jak również rurociągów elastycznych. W instalacjach wykorzystujemy standardowe
łuki ze stali szlachetnej o dużym promieniu gięcia, jak również łuki
o specjalnej konstrukcji odporne na ścieranie. Firma Huzap jako
medium w transporcie pneumatycznym używa powietrza. W celu
zapewnienia odpowiedniej wydajności transportu należy wziąć
pod uwagę kilka czynników. Kluczową sprawą jest oczywiście wydajność dmuchawy pod względem ilości powietrza oraz średnica
rurociągu. Drugim ważnym czynnikiem jest moc dmuchawy, która zależy od całkowitej długości rurociągu (w poziomie, w pionie
i w ilości łuków), którym musimy transportować surowiec.
Dokąd surowiec będzie transportowany z silosów magazynowych, zależy od specyfiki wymagań klienta. Mogą to być wagi
odważające surowiec i zrzucające go później do mieszalników
czy też mniejsze silosy magazynowe bądź zbiorniki dobowe znajdujące się na hali produkcyjnej w bliskim sąsiedztwie ekstruderów albo wtryskarek.
Jeżeli zajdzie potrzeba rozdzielenia transportowanego surowca do kilku różnych zbiorników/silosów, stosuje się np. zwrotnice dwudrożne, które umożliwiają rozdzielenie rurociągu na dwie
odnogi. W przypadku konieczności wyboru większej liczby zbiorników, firma Huzap jest w stanie dostarczyć dowolną zwrotnicę
wielodrogową. Naszym dotychczas najbardziej rozbudowanym
i wdrożonym systemem jest zwrotnica piętnastodrogowa, która rozdziela transportowany granulat do 15 silosów magazynowych, używając tylko jednej nitki rurociągu. Nie jest to granica
ilości zastosowanych dróg.
26

Poszczególne elementy systemu magazynowania i transportu są ze sobą połączone w sposób umożliwiający ich łatwą wymianę bądź rozbudowę w razie takiej konieczności. Elementy
rurociągu nie są ze sobą spawane, tylko łączone za pomocą
specjalnych uszczelnionych złączek rurowych. Dzięki temu zmiana trasy rurociągu bądź rozbudowa jest bardzo łatwa, wymaga
jedynie odkręcenia złączek, a nie cięcia rurociągu i jego ponownego spawania.
Wszystkie nasze instalacje magazynowania i transportu działają w pełni automatycznie. Korzystamy ze sprawdzonych i niezawodnych sterowników firmy SIEMENS i MITSUBISHI ELECTRIC
wraz z wizualizacją na panelu dotykowym. Umożliwia to w pełni
automatyczne kontrolowanie całościowych systemów transportu
pneumatycznego. Nasze systemy działają niezawodnie latami.
Korzystanie z automatycznego systemu magazynowania i transportu umożliwia naszej firmie zdalną obsługę serwisową, nadzór
nad procesem technologicznym z każdego miejsca na ziemi mającego dostęp do Internetu, a klientom zapewnia komfort koncentrowania się na pozostałych celach biznesowych.
Jak podkreśla zarząd Grupy Huzap:
– Z 30-letnim doświadczeniem w transporcie i magazynowaniu
granulatów i substancji sypkich, jesteśmy w stanie podjąć się każdego zadania.

HUZAP GmbH
Marie Curie Str. 1
53773 HENNEF
tel. +49 (0) 2242 96999 0
fax +49 (0) 2242 96999 29
www.huzap.com
e-mail: huzap@huzap.com
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Urządzenia peryferyjne do przetwórstwa tworzyw
Labotek Polska może zaoferować pełną gamę urządzeń peryferyjnych potrzebnych do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
W swojej ofercie posiadamy między innymi centralne systemy podawania, centralne i mobilne suszarki do tworzyw sztucznych,
podajniki, termostaty, dozowniki barwnika, dozowniki grawimetryczne z mieszaniem, kontrolery systemów GK, systemy sterowania wtryskiem sekwencyjnym, młyny, stacje rozładowcze do Big-Bag i oktabin oraz urządzenia do pomiaru średnicy, owalności
i laserowe urządzenia do pomiaru prędkości i długości.

A

merykańska firma Beta Laser Mike jest producentem
urządzeń do pomiaru średnicy, owalności, grubości
ścianki rurek oraz urządzeń laserowych do bezkontaktowego pomiaru prędkości i długości produkowanego
produktu. Urządzenia Accuscan serii 6000 jako jedyne na rynku
oferują pomiar średnicy zewnętrznej i owalności w 4 osiach, co
zapewnia do 100% dokładności w pomiarach owalności oraz dokładność wykrywania wad z 25% poprawą w stosunku do mierników 3-osiowych. Urządzenia serii LaserSpeed służy do bezkontaktowego pomiaru prędkości linii produkcyjnej oraz długości
produktu. Dzięki technologii laserowej LaserSpeed eliminuje
błąd pomiarowy spowodowany efektem poślizgu produktu.
Dokładność pomiaru wynosi ± 0,03%, rozszerzona łączność
Ethernetowa obsługuje standardy zgodne z Industry 4.0, takie
jak ModBus TCP, Ethernet/IP iProfinet IO, a także Profibus DP.
Francuska firma S.I.S.E oferuje szeroką gamę regulatorów
do systemów GK. Gama składa się z 1-strefowego regulatora z serii 1ZX, z serii8, która pozwala na prostą rozbudowę
o kolejne strefy już po zakupie urządzenia i umożliwia kontrolę od 2 do 24 stref, oraz najnowszej serii MV3, która może
w zależności od modelu kontrolować od 8 do 336 stref. Seria
MV2 oprócz funkcji standardowych między innymi takich jak
miękki start, autoadaptacja, weryfikacja błędnego podłączenia
lub uszkodzenia termopary może posiadać również bardziej

zaawansowane funkcje pozwalające na pamięć ustawień dla
wcześniej zapisanych form wtryskowych, kontrolę mocy i oporności każdej z grzałek zainstalowanej w formie, autodiagnostykę formy czy alarm w przypadku wycieku tworzywa i możliwość
współpracy z PC. Firma S.I.S.E oferuje również termostaty
wodne i olejowe oraz systemy sterowania sekwencją wtrysku,
co pozwala na programowanie otwierania/zamykania zaworów
iglicowych w formie. W zależności od modelu możemy programować względem położenia ślimaka, czasu rozpoczęcia wtrysku lub/i docisku lub wskazań czujników ciśnienia w formie.
Systemy umożliwiają do 5 otworzeń/zamknięć każdego zaworu
w czasie jednego cyklu wtrysku.
Nasza oferta obejmuje wielokomponentowe dozowniki grawimetryczne irlandzkiej firmy TSM, które mogą osiągnąć wydajność od kilku kilogramów do 3000 kg/h, umożliwiają dozowanie i mieszanie do 12 komponentów. Cechą charakterystyczną
dozowników firmy TSM jest opatentowany system mieszający
w postaci śruby o dwóch przeciwbieżnych zwojach, który eliminuje problem zatykania się wylotu z dozownika w przypadku stosowania dużej ilości przemiałów. Dodatkowo dozowniki zapewniają stabilną pracę, łatwe czyszczenie oraz proste
sterowanie. Firma TSM może zaoferować kompletne systemy
kontroli wytłaczania, pozwalające na kontrolę gramy/metr
w przypadku produkcji folii.
■

REKLAMA
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Elementy rurociągów transportu
pneumatycznego stosowane
w przemyśle tworzyw sztucznych
W przemyśle tworzyw sztucznych mamy do czynienia z trzema różnymi rodzajami instalacji transportu pneumatycznego (czyli
przenoszenia cząstek produktu w zamkniętym rurociągu za pomocą sprężonego powietrza). W każdej z nich występują podobne
elementy rurociągów (rury, łuki, złączki). Właściwe dobranie tych elementów zapewnia bezawaryjną pracę instalacji i wydłuża
jej żywotność.
TRANSPORT PODCIŚNIENIOWY
Jest to najczęściej stosowany rodzaj transportu pneumatycznego. Charakteryzuje się on dużą liczbą rurociągów, mniejszymi
wydajnościami i odległościami oraz częstszą zmianą produktów.
Do transportu podciśnieniowego stosowane są głównie łuki wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 o promieniu R = 10 × D (standardowe łuki mają promienie gięcia 500, 800 lub 1000 mm) oraz
złączki Eurac typu „L” oraz „M”. Łuki z reguły są gięte na zimno
z rur o grubości ścianki wynoszącej 1,5 mm lub 2 mm, zakończone obustronnie odcinkami prostymi po 100 lub 200 mm (tak aby
można było założyć złączkę). Złączki Eurac typu „L” oraz „M” wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 430, mają dwie (typ „L”) lub
trzy (typ „M”) śruby M8 (ocynkowane) i uszczelnienie wykonane
z czarnego SBR lub białego NBR. Wszystkie złączki mają specjalne nity lub pasek ze stali nierdzewnej, służące do elektrostatycznego połączenia rur. Złączki Eurac stosuje się do łączenia elementów rurociągów (łuków i rur uciętych na równo), przewodów
elastycznych oraz rur wykonanych z tworzyw sztucznych.

TRANSPORT NADCIŚNIENIOWY
Ten rodzaj transportu pneumatycznego jest stosowany przy
większych wydajnościach i odległościach oraz do bardziej wymagających produktów. Do transportu nadciśnieniowego stosowane są głównie łuki wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
o promieniu R = 10 × D (standardowe łuki mają promienie gięcia
500, 800, 1000 lub 1200 mm) oraz złączki Eurac typu „HL”
oraz „H”. Łuki z reguły są gięte na zimno z rur mających ścianki o grubości 2 lub 3 mm, zakończone obustronnie odcinkami
prostymi po 100 lub 200 mm (żeby można było założyć złączkę).
W przypadkach produktów bardzo wycierających stosowane są
łuki o większej grubości ścianki lub po specjalistycznej obróbce
cieplnej (HVA-Niro®). Łuki po specjalistycznej obróbce cieplnej
(HVA-Niro®) są 20–30 razy bardziej wytrzymałe na wycieranie
od łuków standardowych. Złączki „HL” oraz „H” wykonane są
ze stali węglowej ocynkowanej i mają (dla długości 150 mm)
w zależności od średnicy trzy śruby M10 lub M12 (typ „HL”)
28

oraz M12 lub M16 (typ „H”). Złączki dla długości L=200 mm
mają cztery śruby, a dla długości L=250 mm pięć śrub. Złączki
mogą mieć uszczelnienie wykonane z białego NBR lub z czarnego SBR. Wszystkie złączki mają specjalne nity lub pasek ze stali
nierdzewnej (służący do elektrostatycznego połączenia rur).
TRANSPORT WENTYLATOROWY
Znajduje on zastosowanie w przypadku niektórych produktów
(m.in. wstępnie spienionych granulek polistyrenu) i cechuje się
dużo większymi średnicami rurociągów transportowych (np. D =
200 mm). Do tego rodzaju transportu pneumatycznego najbardziej optymalnym rozwiązaniem są elementy systemu rurowego
Jacob: rury, łuki i trójniki zakończone charakterystycznymi wywijkami i łączone obejmami żłobkowymi. Dla zapewnienia szczelności stosuje się wtedy uszczelki wykonane z NBR, silikonu lub
EPDM. System Jacob może być stosowany do ciśnienia 0,5 bar.
Świetnie się też sprawdza w instalacjach odpylania. Elementy
mogą być wykonane ze stali węglowej malowanej lub ocynkowanej oraz ze stali nierdzewnej.

PRO-ORGANIKA Sp. z o.o.
ul. Rogatkowa 34A, 04-773 Warszawa
tel. +48 22 1234435
proorganika@proorganika.com.pl, www.proorganika.com.pl
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Przenośniki materiałów
sypkich i masowych
w przemyśle
Marcin Bieńkowski

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiegokolwiek przedsiębiorstwa produkcyjnego, zwłaszcza z branży materiałów sypkich, bez możliwości wykorzystywania urządzeń transportu bliskiego, dostarczających w sposób ciągły np. surowce czy półprodukty. Tego typu urządzeniami są wszelkiego rodzaju przenośniki, które służą do przemieszczania m.in. materiałów w stanie
sypkim luzem lub w postaci ładunków jednostkowych wzdłuż ściśle określonej trasy lub po określonym torze.

P

rzenośniki wykorzystywane są w kopalniach głębinowych i odkrywkowych, kopalniach kruszyw, cementowniach, spichlerzach i elewatorach, silosach, przy
załadunku środków transportu drogowego, wodnego
czy kolejowego, na placach budów, w magazynach czy składowiskach. Dzięki przenośnikom możliwy jest transport materiałów
sypkich, drobnych, ziarnistych, bryłowych, a nawet gorących.
Od przenośników oczekuje się, aby dostarczały transportowany materiał do określonego miejsca w ściśle określonym czasie
i w żądanej ilości. Nie mogą też uszkadzać transportowanego
materiału ani utrudniać pracy czy przebiegu procesu technologicznego. Ponadto muszą być pewne i bezpieczne w działaniu
oraz ekonomiczne – zarówno pod względem nakładów inwestycyjnych, jak i podczas eksploatacji. Chodzi tu przede wszystkim
o możliwie jak najmniejsze zużycie energii, dużą trwałość i niskie
koszty związane z serwisem i utrzymaniem.
Wykorzystywane w przemysłowym transporcie materiałów przenośniki podzielić można na: przenośniki mechaniczne, hydrauliczne oraz pneumatyczne. Najbardziej popularnym systemem
transportu są, co oczywiste, przenośniki mechaniczne. Tego rodzaju urządzenia służą do przemieszczania materiałów zarówno
w postaci sypkiej, jak i w postaci ładunków jednostkowych.

PRZENOŚNIKI – KLASYFIKACJA I BUDOWA
Niezależnie od rodzaju wykorzystywanego nośnika i przeznaczenia urządzenia każdy przenośnik zbudowany jest w podobny
sposób. Wyróżnić można następujące jego elementy: konstrukcję ramy wspornej wraz z obudową, zespół napędowy, jednostkę transportującą, zespół kierujący oraz układy załadunkowo-wyładunkowe. Obecnie przenośniki napędzane są najczęściej
silnikami elektrycznymi. Co ważne, silnik elektryczny również
w przenośnikach hydraulicznych i pneumatycznych odpowiada za
wytworzenie odpowiedniego ciśnienia gazu (napęd turbiny) bądź
cieczy (napęd pompy). Przyjrzyjmy się teraz klasyfikacji najczęściej wykorzystywanych przenośników mechanicznych.
Podstawowa klasyfikacja przenośników mechanicznych
obejmuje dwie główne grupy urządzeń – przenośniki cięgnowe
i bezcięgnowe. Przenośniki cięgnowe przemieszczają ładunek
w sposób ciągły lub cykliczny za pośrednictwem napędzanych i odpowiednio posadowionych zespołów konstrukcyjnych
ukształtowanych w postaci cięgien: taśm, lin lub łańcuchów.
Przenośniki bezcięgnowe z kolei pozbawione są elementu napędowego w postaci cięgna. Napęd jest tu przekazywany w inny
sposób i zależy bezpośrednio od rozwiązania konstrukcyjnego
przenośnika.

Rys. 1.
Klasyfikacja przenośników
mechanicznych
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Rys. 2.
Budowa przenośnika
zgrzebłowego

Fot. 1. Przenośnik członowy z członami w postaci skrzynek
[źródło: Conveyor Belt Perlindungan Baja Indonesia]
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konserwacji pisano już wielokrotnie. W związku z tym zajmijmy się
teraz innymi rodzajami przenośników wykorzystywanymi w branży
materiałów sypkich i masowych.
PRZENOŚNIKI CZŁONOWE
Drugim rodzajem przenośników cięgnowych są przenośniki
członowe. Są one, obok przenośników taśmowych, najbardziej
rozpowszechnioną grupą urządzeń transportu ciągłego. Zamiast
taśmy stosuje się tu człony transportowe (płyty, koryta, półki,
skrzynie itp.), które pozwalają przemieszczać materiały luzem
bądź różnego rodzaju ładunki jednostkowe. W przypadku zachowania szczelności pomiędzy członami lub zastosowania przemieszczających się jedna za drugą skrzyń można również transportować materiały sypkie.
Nasyp transportowany jest tutaj na różnie ukształtowanych
członach, połączonych za pośrednictwem cięgien w łańcuchy
pociągowe. Jak już wspomniano, kształt i wymiary członów są
dostosowane do rodzaju transportowanego materiału i konkretnego zastosowania. Jednym z parametrów konstrukcyjnych jest
szerokość członów, którą dobiera się w zależności od gabarytów
transportowanego materiału.
Przenośnik członowy działa na podobnej zasadzie jak przenośnik taśmowy, przy czym funkcję napędową i napinającą stanowią
tu koła łańcuchowe. Łańcuchy pociągowe dodatkowo zaopatrzone są w rolki biegowe, umocowane na ramie przenośnika. Prędkość ruchu przenośników członowych jest niższa niż w przypadku
przenośników taśmowych. Co ważne, przenośniki te mogą być
wykorzystywane w trudnych warunkach, np. w odlewniach lub na

Fot. 2. Przenośnik członowy, gdzie członami są metalowe
płyty wykonane ze stali nierdzewnej
[źródło: Shenzen Guangya Wire Belt]

t

Przenośniki cięgnowe to:
l taśmowe;
l członowe;
l kubełkowe;
l zabierakowe;
l podwieszane.
Przenośniki bezcięgnowe to:
l grawitacyjne i impulsowe;
l wałkowe;
l śrubowe i ślimakowe;
l wibracyjne i wstrząsowe, miotające.
Obecnie najpopularniejsze są przenośniki taśmowe, w tym ich
odmiany, takie jak:
l stałe;
l przejezdne (samojezdne);
l przenośne;
l obrotowe;
l przesuwne.
W przenośniku taśmowym transportowany materiał spoczywa
bezpośrednio na cięgnie, czyli na taśmie. Urządzenia te przeznaczone są do transportu materiałów sypkich i ładunków drobnicowych, takich jak: kartony, skrzynki, worki itp. Prędkość taśmy to
zwykle od 0,5 do 4,5 m/s, a jej ruch może być jedno- lub dwukierunkowy. Szerokość taśmy wynosi zazwyczaj od 300 do 2000
mm. Taśma może być wykonana z gumy, kauczuku, silikonu,
poliuretanu, teflonu itp.
Generalnie przenośniki taśmowe dzielimy na stałe, przenośne
i przewoźne. O przenośnikach taśmowych i ich konstrukcji oraz
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wydziałach obróbki cieplnej, gdzie panują wysokie temperatury.
Dzięki tym przenośnikom możliwy jest transport na odległość nie
większą niż 150 m.
Odmianą przenośników członowych są przenośniki modułowe.
Stanowią one połączenie przenośnika taśmowego z członowym.
Taśmy modułowe mogą być wyposażone zarówno w zabieraki,
jak i w kurtynę boczną. Najważniejszymi zaletami przenośników
członowych jest ich duża wytrzymałość, odporność członów na
ścieranie oraz możliwość transportu materiałów o ostrych krawędziach. Wadami przenośników członowych są z kolei wysokie
koszty ich wykonania oraz konieczność starannej konserwacji ze
względu na liczne połączenia przegubowe.
PRZENOŚNIKI KUBEŁKOWE
Do pionowego transportu materiałów sypkich z niższego poziomu na wyższy wykorzystuje się przenośniki kubełkowe, zwane
inaczej czerpakowymi. Materiały sypkie (takie jak piasek, zboże, miał węglowy itp.) transportuje się w kubełkach przymocowanych do cięgien poruszających się w obwodzie zamkniętym.
Cięgnem w postaci pojedynczego lub podwójnego paska jest zazwyczaj odpowiednio wzmocniona taśma gumowa, łańcuchy lub
stalowe linki. Jak można się domyślić, członami są tutaj kubełki,
które przytwierdzone są do wspomnianych przed chwilą cięgien
przewijających się przez bębny lub koła łańcuchowe, z których
jedne są napędzające, a drugie napinające. Dlatego przenośniki
kubełkowe klasyfikuje się jako przenośniki cięgnowe członowe.
Kubełki najczęściej wykonane są z blachy stalowej. Wysokość
podnoszenia materiału nie przekracza w nich zwykle 25 m,
a wydajność tych przenośników to ok. 500 m3/h. Trasa przenoszenia może być zarówno usytuowana pionowo, jak i pod znacznym kątem. Transportowany materiał nie tworzy jednak ciągłego
strumienia, lecz dostarczany jest porcjami o objętości związanej
z wymiarami kubełka. Przenośniki kubełkowe dzieli się na dwie
grupy – proste, które przemieszczają materiał tylko w pionie lub
pod większym od 70o kątem, oraz okrężne, w których kubełki
przemieszczają się trasą złożoną z odcinków poziomych i pionowych. Te ostatnie stosowane są w ciągach technologicznych.
Tutaj każdy kubełek może być zasypywany i opróżniany w dowolnym miejscu trasy – zwykle automatycznie. W wypadku przenośników prostych podawanie materiału do urządzenia odbywa się
przez zaczerpywanie nosiwa kubełkami na dole przenośnika lub

Rys. 3. Przenośnik kubełkowy do kukurydzy, rzepaku,
pszenicy [źródło: AG-Projekt]
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przez nasypywanie go do kubełków z otworu zasypowego. Odprowadzanie materiału następuje w górnej części, przez odpowiedni
otwór dzięki działaniu siły ciężkości lub siły odśrodkowej. Uzyskiwana wydajność często przekracza 1000 t/h, a materiał może
być transportowany na wysokość nawet powyżej 100 m. Przenośniki kubełkowe wykorzystuje się przede wszystkim do transportu sypkich materiałów masowych, takich jak ziarna zbóż, cukier,
kruszywa, piasek itp. Wykorzystywane są one głównie w procesach technologicznych, najczęściej do napełniania silosów lub
zbiorników.
PRZENOŚNIK ZABIERAKOWY
Przenośnik zbierakowy to przenośnik cięgnowy pośredni, gdzie
cięgnem jest łańcuch lub rzadziej lina stalowa. Do cięgna tworzącego zamknięty obwód przymocowane są zabieraki o konstrukcji
dostosowanej do konkretnej aplikacji. Wśród przenośników zbierakowych rozróżnia się przenośniki:
l zgrzebłowe;
l zgarniakowe;
l talerzowe;
l zaczepowe podłogowe (wykorzystywane do transportu ładunków jednostkowych).
Przenośniki zbierakowe służą przede wszystkim do transportu materiałów sypkich gorących (o temperaturze do 400oC),
a także pylistych w szczelnie zamkniętych rurach. Transport najczęściej odbywa się w kierunku poziomym w otwartych korytach.
W zamkniętych rurach możliwy jest też kierunek pochyły i pionowy. Prędkość transportu nie przekracza w nich zwykle 1,0 m/s,
a wydajność osiąga 1000 m3/h. Przyjmuje się, że odległość
transportu materiałów nie powinna przekraczać 100 m.
W tej grupie przenośników najczęściej spotkać się można
z przenośnikami zgrzebłowymi, w których do łańcucha przymocowane są elementy poprzeczne, zwane zgrzebłami. To dzięki nim
można przesuwać nasyp (np. urobek w kopalni) w sposób ciągły.
Do przemieszczania materiału wykorzystuje się tutaj siłę tarcia
pomiędzy zgrzebłem a nosiwem. Każdy przenośnik zgrzebłowy
składa się z napędu, przęseł, łańcucha wraz ze zgrzebłami oraz
ze zwrotni. Silnik napędowy, sprzęgnięty z przekładnią zębatą za
pośrednictwem sprzęgła hydrokinetycznego napędza gwiazdę napędową, która pociąga łańcuch przenośnika wraz z urobkiem. Do
napędu stosuje się tutaj silniki o dużym momencie rozruchowym.

Rys. 4. Przenośnik kubełkowy ZT-1 firmy Packing
Technologies
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Fot. 3. Przenośnik zgarniakowy [źródło: Astos]

Przenośniki zgrzebłowe spotka się najczęściej w podziemnych kopalniach, gdzie wykorzystywane są do transportu urobku
z przodka. Ich podstawową zaletą jest konstrukcja przystosowana do ciężkich warunków pracy i możliwość przenoszenia
urobku, niezależnie od nachylenia poprzecznego i podłużnego
przenośnika. Przenośniki zgrzebłowe charakteryzują się też zdolnością do pracy w podwyższonych temperaturach. Do ich wad
z kolei zaliczyć należy duże opory ruchu, a co za tym idzie – większe zużycie energii, dużą masę własną, intensywne rozdrabnianie urobku podczas transportu, trudny rozruch i znaczne obciążenia dynamiczne.
Przenośniki zgarniakowe to kolejny rodzaj przenośników zbierakowych, które przeznaczone są do transportu poziomego
materiałów sypkich, takich jak pasze, zboża, kompost, pelet
itp. Spotkać je też można w hutach i zakładach recyklingu,
gdzie wykorzystuje się je do transportu metalowych wiórów.
Najczęściej jednak wykorzystywane są w rolnictwie do usuwania obornika z pomieszczeń inwentarskich, gdzie współpracują
ze zgarniaczami. Generalnie urządzenia te, pracujące ruchem
okrężnym, przeznaczone są do transportu materiałów sypkich,
zarówno w poziomie, jak i pod kątem do 40o. Przenośniki tego
typu transportują nasyp na odległości zwykle do 70–100 m.
Rozróżnia się tu:
l przenośniki z pojedynczym dnem, czyli jednokierunkowe;
l przenośniki z podwójnym dnem, pozwalające na transport materiału w obu kierunkach.

Fot. 4.Przenośniki ślimakowe [źródło: POM Kalisz]
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PRZENOŚNIKI TALERZOWE
Pod względem konstrukcyjnym bardzo podobne do przenośników zgarniakowych są przenośniki talerzowe – zgrzebła zastąpiono tu talerzami, a rynnę rurą o przekroju zamkniętym. Przeznaczone są one do transportu ciągłego ładunków sypkich w pionie
i poziomie. Cięgno w postaci łańcucha, rzadziej stalowej liny,
przesuwa nosiwo do przodu za pomocą zgarniaków talerzowych
prowadzonych w przewodzie rurowym. Talerze przymocowane są
do łańcucha lub liny w swoim geometrycznym środku w równych
odległościach, dzięki czemu zapewniony jest równomierny transport nosiwa, bez przerw. Możliwe jest tu przenoszenie zarówno
materiałów pylistych, jak i drobnoziarnistych, bądź też włóknistych ładunków sypkich.
Podobnie jak w wypadku przenośników zgarniakowych, nadawanie i wydawanie nosiwa możliwe jest w dowolnym miejscu
przenośnika, jednak podstawową zaletą w stosunku do przenośników zgarniakowych są ich mniejsze poprzeczne gabaryty oraz
możliwość praktycznie dowolnego formowania trasy z licznymi
zakrętami czy łukami. Możliwość zastosowania przenośników
talerzowych ogranicza względnie krótki możliwy odcinek przeno-

Fot. 5. Przenośnik wibracyjny bezwładnościowy Pb1
[źródło: Ofama]

t

Rys. 5. Przenośnik zgrzebłowy skrętny PZ S-BARAKUDA
[źródło: SIGMA S.A.]

Co ważne, przenośniki charakteryzują się możliwością zastosowania w nich kilku zasypów i wysypów, czyli kanałów wlotowych i wylotowych, w miejscach dopasowanych do konkretnej
aplikacji – co wynika wprost z ich konstrukcji. Cechą charakterystyczną przenośników zgarniakowych jest bowiem zastosowanie
tzw. zgarniaków, czyli poprzecznych elementów zgarniających,
przymocowanych bezpośrednio do najczęściej dwóch równoległych łańcuchów, poruszających się w metalowej rynnie. Zgarniaki transportują materiał, przesuwając go wzdłuż rynny, a zasypy
i wysypy można umieścić w dowolnym miejscu wzdłuż rynny.
Materiały są przekazywane przy minimum degradacji i separacji, co jest szczególnie ważne w przypadku produktów kruchych
i sypkich.
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szenia, który z kolei determinowany jest przez maksymalną siłę
pociągową łańcucha zastosowanego w przenośniku, zwykle jest
to nie więcej niż 30–50 m.
PRZENOŚNIKI BEZCIĘGNOWE
Najczęściej stosowanym przy transporcie materiałów sypkich
przenośnikiem bezcięgnowym jest przenośnik ślimakowy, nazywany tez przenośnikiem śrubowym. Stosuje się go do transportu
materiałów sypkich, pylistych oraz drobnokawałkowych, głównie
w przemyśle materiałów budowlanych, przemyśle tworzyw sztucznych i zbożowo-młynarskim. Przenośniki ślimakowe nie nadają się
do transportu materiałów w postaci dużych kawałków, silnie ścierających, lepiących się ani łatwo kruszących się, jeśli obniża to
ich własności. Służą do przemieszczania materiałów luzem w kierunku poziomym lub nieznacznie nachylonym względem poziomu,
a także sporadycznie w kierunku pionowym. Przenośniki ślimakowe mogą odbierać materiał spod lejów zasypowych, zasobników
rozładunkowych i zbiorników oraz innych przenośników.
Głównym elementem przenośnika ślimakowego jest wał śrubowy, będący zazwyczaj stalową rurą z „nawiniętą” metalową
powierzchnią śrubową. W celu równomiernego rozprowadzenia
strugi materiału w miejscu załadunku stosuje się odcinki wałów,
które mają powierzchnię śrubową o zmniejszonym skoku. Zasada
działania przenośników śrubowych polega na obracaniu się powierzchni śrubowej względem koryta o przekroju w kształcie litery
U lub o przekroju kołowym, co przesuwa nosiwo wzdłuż jego trasy.
Do zalet przenośników ślimakowych należą: łatwa obsługa
i konserwacja, niewysoki koszt inwestycyjny i eksploatacyjny,
możliwość transportu w różnych kierunkach oraz łatwość uszczelnienia, co szczególnie predysponuje je do transportu materiałów
pylistych, toksycznych i gorących. Do ich wad z kolei zaliczyć
można stosunkowo duże zużycie energii związane z dużymi oporami ruchu oraz znaczne zużywanie się ślimaka podczas pracy.
PRZENOŚNIKI WIBRACYJNE
Kolejnym typem przenośnika bezcięgnowego jest przenośnik
wibracyjny. Urządzenia takie stosowane są głównie do precyzyjnego dozowania i transportu produktów sypkich na niewielkie

Fot. 6. System transportu pneumatycznego [źródło: GEA]

odległości. Charakteryzują się one prostą i niezawodną konstrukcją. Typowa długość przenośników wibracyjnych nie przekracza
trzech metrów. Materiał znajdujący się na rynnie przenośnika
wibracyjnego poddawany jest prostoliniowym drganiom harmonicznym. Na skutek tych drgań nasyp jest okresowo podrzucany
do góry i dzięki działaniu siły bezwładności oraz dzięki temu, że
rynna jest lekko nachylona, przemieszczany jest wzdłuż rynny
w ustalonym kierunku. Co ważne, rynny mogą zostać wyposażone w dowolną ilość otworów zasypowych, wysypowych i kontrolnych, co ułatwia zaprojektowanie linii technologicznej.
Istotnym podzespołem przenośnika wibracyjnego są elementy
sprężyste, służące do podparcia lub podwieszenia rynny. Coraz
częściej stosuje się w tym celu elementy produkowane ze specjalnych tworzyw sztucznych. Przenośniki mogą być ustawiane
zarówno na fundamencie, jak i na amortyzatorach. Zależy to
od podłoża i transportowanych surowców. Ułożenie kaskadowe
umożliwia budowę długich linii technologicznych – dopasowa-

Rys. 6. Hydrauliczna instalacja do transportu materiałów sypkich [źródło: Zeppelin]
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nych do potrzeb procesu technologicznego. Elementem wymuszającym drgania rynny jest wibrator.
Rynny przenośników wibracyjnych powinny charakteryzować
się lekką i sztywną konstrukcją, tak aby wymuszone robocze
drgania nie zniekształcały jej. Aby rynna przenośnika nie wpadała
w rezonans, jej częstotliwość drgań własnych musi być większa
od częstotliwości drgań wibratora. W praktyce przemysłowej stosuje się rynny z dnem o niepłaskim przekroju oraz rynny rurowe.
PRZENOŚNIKI HYDRAULICZNE I PNEUMATYCZNE
Na koniec warto kilka słów poświęcić przenośnikom hydraulicznym i pneumatycznym. W przypadku tych pierwszych materiał sypki przemieszczany jest w strumieniu cieczy (najczęściej
wody), w drugich zaś w strumieniu powietrza. Transport hydrauliczny jest najczęściej stosowany w przemyśle spożywczym,
a przy zwiększonym ciśnieniu cieczy nośnej przenośniki hydrauliczne mogą być stosowane w górnictwie do przenoszenia węgla, odprowadzania popiołu i żużlu oraz do transportu kopalin
w kopalniach odkrywkowych. Transport pneumatyczny spotkamy
również w cementowniach, silosach zbożowych czy przemyśle
tworzyw sztucznych. Co ważne, w transporcie pneumatycznym
nasyp przenoszony jest przy pomocy zamkniętych przewodów
rurowych, dzięki czemu jest to bardzo czysty sposób przemieszczania materiałów. W systemach hydraulicznych możliwy jest
transport w systemach otwartych, choć rzadko takie rozwiązania
się obecnie stosuje.
W przypadku transportu pneumatycznego stosuje się przenośniki nadciśnieniowe – mamy wówczas do czynienia z transportem tłoczącym, podciśnieniowym (ssący) lub sekwencyjnym.
Różnica ciśnień, która wymagana jest do wprawienia powietrza
w ruch – i dzięki temu uzyskana możliwość przemieszczenia sypkiego materiału w rurociągu od tzw. nadawy do punktu odbioINFORMACJA

ru – wytwarzana jest poprzez zastosowanie na jego początku
dmuchawy (wtedy mówimy o transporcie nadciśnieniowym) lub
na jego końcu pompy próżniowej – wówczas mamy do czynienia
z transportem ssącym.
Ostatni rodzaj, czyli transport sekwencyjny, polega na przenoszeniu materiałów sypkich za pomocą odpowiednio dobranych
sekwencji różnicy wytwarzanych ciśnień. W przypadku typowych
instalacji nadciśnieniowych i podciśnieniowych utrzymywana
jest stała wartość ciśnienia roboczego podczas całego procesu
transportu materiału sypkiego. Zaletą systemów sekwencyjnych
jest przede wszystkim możliwość przesyłania bardzo szerokiego
asortymentu produktów, w tym materiałów rozdrobnionych, wilgotnych czy kleistych.
Przenośniki pneumatyczne podciśnieniowe stosowane są
przede wszystkim przy przenoszeniu nasypu na niezbyt duże
odległości, sięgające od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów.
Główną zaletą systemów podciśnieniowych jest brak możliwości
wydmuchania pyłu na zewnątrz, nawet w razie zaistnienia nieszczelności w układzie.
W transporcie nadciśnieniowym dmuchawa oraz punkt poboru
powietrza znajdują się na początku instalacji, a filtr wraz z układem rozdziału produktu od powietrza transportowego – na jej
końcu. Podstawową zaletą instalacji nadciśnieniowej są mniejsze koszty jej budowy, co związane jest z niższymi cenami dmuchaw niż pomp podciśnieniowych oraz możliwościami wykorzystania tańszych rurociągów o mniejszych średnicach.

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie „Powder & Bulk” nr 7/2021.

dr inż. Marcin Bieńkowski
Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informatyki

P R A S O WA

Zmiana terminu Targów
INNOFORM®
Szanowni Państwo,
po konsultacji z wystawcami oraz partnerami biznesowymi
Zarząd Bydgoskiego Klastra Przemysłowego oraz firmy Targi
w Krakowie – organizatorzy Międzynarodowych Targów Kooperacji Narzędziowo-Przetwórczej INNOFORM® – podjęli decyzję o ich
przełożeniu na 27–29 września 2022 roku. Decyzja była bardzo
trudna, ponieważ wiele osób liczyło na spotkania twarzą w twarz
w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. Jednak z powodu rosnącej 5 fali pandemii w Polsce oraz z uwagi na dobro
społeczne zmiana terminu targów, sugerowana przez wielu wystawców, jest konieczna.
– Wierzyliśmy, że po blisko dwóch latach przerwy uda się zorganizować targi stacjonarne i stworzyć najlepszą z możliwych
przestrzeń do wymiany branżowych kontaktów. I chociaż zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym targi mogą się odbywać, zdecydowaliśmy, że ich organizacja w aktualnych warunkach mogłaby znacząco wpłynąć na
frekwencję wydarzenia.
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W trosce o najwyższą jakość targów i z szacunku do naszych
klientów nie chcemy podejmować takiego ryzyka – podkreśla
Grażyna Grabowska, Prezes Targów w Krakowie.
Nie przestajemy jednak działać i dalej pracujemy nad programem towarzyszącym, który w tym roku zapowiada się bardzo
ciekawie. Postaramy się, aby planowane na marzec wydarzenia
dodatkowe mogły się również odbyć w drugiej połowie roku.
Mamy nadzieję, że nasza decyzja spotka się ze zrozumieniem
klientów i w jeszcze większym gronie spotkamy się we wrześniu
w Bydgoszczy.
Życzymy Państwu wiele zdrowia w nadchodzących miesiącach.

Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Meger – Prezes Bydgoski Klaster Przemysłowy
Grażyna Grabowska– Prezes Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Beata Snopkiewicz – Project Manager Targi w Krakowie Sp. z o.o.
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Dozowniki wagowe

P

rodukowane przez firmę ELBi Wrocław dozowniki wagowe serii GRAW tworzą typoszereg urządzeń o wydajnościach do 100, 200, 300 i 400 kg/h. Innowacyjną
cechą tych dozowników jest separacja drgań mechanicznych, uzyskana poprzez jedyną w swoim rodzaju, opatentowaną
konstrukcję mechaniczną. Oprogramowanie tych bardzo precyzyjnych wag bazuje na doświadczeniach wieloletniej współpracy
z niemiecką firmą Koch-Maschinentechnik GmbH. Sterownik
urządzenia, wykonany w najnowszej technologii procesów wielordzeniowych, pracuje w systemie operacyjnym Linux. Sterownik
umożliwia zapisywanie szczegółowych logów wszystkich dozowanych szarży, włącznie z wszelkimi zaistniałymi stanami alarmowymi. Analiza tych logów w każdej chwili może być pomocna
do rozwiązywania produkcyjnych problemów technologicznych
i jest jednocześnie zarchiwizowanym dowodem uzyskiwania najwyższej dokładności dozowanych komponentów. Logi ostatniego
miesiąca można w każdej chwili przenieść poprzez gniazdo USB
na nośnik pamięci zewnętrznej. Dostęp do logów jest też możliwy poprzez serwer FTP. W tym przypadku dostępna jest historia
z ostatnich trzech lat pracy dozownika. Dozowniki serii GRAW
umożliwiają dozowanie od 3 do 6 komponentów. Można je instalować bezpośrednio na wtryskarkach lub extruderach tworzyw
sztucznych. Cechuje je najwyższa dokładność dozowania, prosta
obsługa, możliwość szybkiej adaptacji urządzenia do potrzeb nowego produktu, łatwość czyszczenia wyjmowalnych komponentów
dozowników. Urządzenia te pracują już u światowych liderów branży motoryzacyjnej w takich krajach jak Niemcy, Chiny i oczywiście
w Polsce, gdzie urządzenia te powstają.
ELBi Wrocław produkuje również pierścienie ważące montowane pod podajnikami podciśnieniowymi. W autonomicznym
trybie pracy mogą obsługiwać pomiar wydajności podajnika,
bez konieczności komunikacji z nim. Układ tensometryczny
automatycznie wykrywa fazy pracy podajnika, dzięki czemu ten
pierścień ważący jest bardziej uniwersalny, bo może być stosowany z urządzeniami różnych producentów. Pierścienie ważące mają zastosowanie tam, gdzie potrzebna jest informacja
o chwilowym zużyciu tworzywa, np. na suszarkach, aby zapobiec odbiorowi zbyt dużej ilości niedosuszonego granulatu.
Ponadto dostarczamy moduły wagowe montowane pod zbiornikami magazynującymi. W połączniu ze sterownikami SPS systemów centralnych rejestrują ubytek lub przyrost wagi poszczególnych zbiorników, przypisując zmiany do przypisanych wcześniej
w sterowniku podajników transportujących surowiec. Zintegrowana baza danych pozwala na tworzenie statystyk przerobu
poszczególnych tworzyw na wybranych maszynach, najczęściej
wtryskarkach i wytłaczarkach. Archiwum parametrów i pomiarów
dostępne jest przez środowisko sieciowe, a zmian parametrów
dokonują pracownicy, po uprzednim zalogowaniu indywidualnymi
hasłami. W ten sposób można śledzić nie tylko zużycie surowca,
ale również historię wprowadzanych zmian.

ElBi-Wrocław Sp. z o.o.
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Dozowniki HETHON – precyzyjne
podawanie proszków, granulatów,
barwników, ziaren

F

irma HETHON od 1989 roku produkuje dozowniki materiałów sypkich z elastycznymi ściankami. W urządzeniach
tych wykorzystuje się łagodne masowanie zewnętrznych
powierzchni zbiornika tak, że podczas dozowania zapobiega się zbijaniu, zawieszaniu się oraz tunelowaniu, nawet przy
najtrudniejszych materiałach. Łagodne działanie nie powoduje
degradacji, segregacji czy też aglomeracji. Zewnętrzne masowanie daje całkowite wypełnienie zwojów ślimaka produktem
o jednorodnej gęstości. W kombinacji z bardzo dokładną liczbą
obrotów ślimaka dozowniki HETHON są kluczem do dokładnego
dozowania. Jednak najbardziej optymalnym sposobem dozowania materiałów sypkich jest stosowanie systemu Loss in Weight,
dzięki czemu zawartość dozownika HETHON, razem ze zbiornikiem zwiększającym łączną pojemność układu, może być podawana porcjami lub w sposób ciągły z „platformy wagowej”. W ten
sposób jest możliwe podawanie ciągłego strumienia materiału
do procesu w kg/h. Przy zastosowaniu systemu Loss in Weight
podawanie lub dozowanie porcji jest znacznie szybsze niż przy
wszystkich innych systemach grawimetrycznych, ponieważ nie
traci się czasu na tarowanie wagi.

Oprócz dozowników w ofercie znajdują się dodatkowe zbiorniki
ze stali nierdzewnej oraz podajniki giętkie.
Na rynku polskim interesy firmy HETHON reprezentuje firma
„BRINPOL”. Od 1996 roku dostarcza dozowniki do różnych
gałęzi przemysłu:
l przemysł tworzyw sztucznych
– podawanie pigmentów do mikserów;
– podawanie granulatów do wytłaczarek;
– dozowanie kredy jako wypełniacza;
– dozowanie ścinek do głównej linii produkcyjnej;
l przemysł spożywczy
– podawanie dodatków smakowych, zapachowych, napełnianie słoików, torebek, worków;
– posypywanie ziołami produktów;
– wypełnianie worków, torebek mlekiem w proszku;
l przemysł chemiczny
– dozowanie chemikaliów do procesów;
l przemysł lakierniczy
– dozowanie pigmentów;
38
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przemysł kosmetyczny
– dozowanie dodatków do procesu;
przemysł szklarski
– podawanie glinki, emalii, barwników;
przemysł farmaceutyczny
– dozowanie produktów wg receptury;
– wypełnianie produktów sterylnych;
przemysł gumowy
– dozowanie wg receptury;
inne
– dozowanie tonerów do kopiarek;
– dozowanie żwiru.
Zalety dozowników oferowanych przez firmę BRINPOL:
dozowanie materiałów zbrylających i zawieszających się;
system szybkiego demontażu do czyszczenia zbiornika;
bardzo niskie koszty eksploatacji;
łatwa wymiana ślimaka i dyszy;
szczelne łożyska;
znak CE;
certyfikat FDA;
wykonanie ATEX.
Specyfikacja techniczna wybranych modeli dozowników
Model

30

40

60

80

Wydajność

l/h

0,015–45

0,7–150

25–1500

150–20 000

Pojemność

l/h

1

10

30

90

Wymiary

cm

22 × 23 × 24

40 × 40 × 32

60 × 60 × 42

80 × 80 × 65

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
BRINPOL Jarosław Brinken
ul. Królewska 35, 05-502 Bogatki
tel./fax 22-757 36 51
tel. kom. 501 041 986
brinpol@brinpol.com.pl, www.brinpol.com.pl

REKLAMA
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Dozowniki grawimetryczne
i wolumetryczne
Czy to do wtrysku, czy też do formowania przez rozdmuch czy wytłaczanie – SOMOS® oferuje pełny program dozowania wolumetrycznego i grawimetrycznego materiałów sypkich. Oferta zawiera całą gamę dozowników: dozowniki do barwników, dozowniki
do granulatów tworzyw sztucznych, dozowniki do dodatków, dozowniki do przemiałów.

l
l

Dozowniki grawimetryczne i wolumetryczne 2 do 3
składników:
Somos MiniMix MMB grawimetryczny;
Somos Mini Mix MM18, MM30 wolumetryczny:
– ciągłe dozowanie grawimetryczne (lub wolumetryczne);
– główny komponent dostarczany w wolnym przepływie;
– stałe dozowanie i mieszanie maksymalnie 3 składników.

l
l

l

l

l

l

l
l
l
l

Dozowniki grawimetryczne do 6 składników
– dozujące szarżami Somos Batchmix:
dozowanie grawimetryczne, z mieszaniem mechanicznym;
dozowanie wszystkich składników mieszanki szarżami;
od 2 do 12 składników z opcją do 2 składników proszkowych;
wydajność od 5 kg/h do 3000 kg/h.

Dozowniki grawimetryczne
do 9 składników
Somos GRAMIX S9:
maksymalnie do 9 składników;
wydajność maksymalna 2500
kg/h;
możliwość dozowania przemiałów
o gęstości 150 gr/l.
Dozowniki wolumetryczne
(objętościowe) Volmix E:
stałe dozowanie i mieszanie maksymalnie 5 składników;
równoczesne dozowanie wszystkich komponentów;
7 zamiennych ślimaków dla różnych wydajności (od 0,3 do 390
kg/h).

PODAJNIKI STANOWISKOWE
ORAZ CENTRALNE SYSTEMY
PODAWANIA SUROWCÓW
SOMOS to różnorodność podajników stanowiskowych oraz systemów
centralnego podawania surowców.
Wydajność od 25 kg/h do 3000 kg/h zarówno granulatów tworzyw sztucznych, jak i przemiałów oraz substancji proszkowych.
Podajniki SOMOS stosowane są z powodzeniem nawet przy bardzo trudno podawalnych surowcach.

VGT Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków
tel. 12 281 34 87(88), fax 12 281 34 89
www.vgt.com.pl info@vgt.com.pl
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Energooszczędne suszenie
tworzyw sztucznych
W procesie przetwarzania tworzyw sztucznych wiele surowców wymaga wcześniejszego suszenia. Proces suszenia tworzyw
wymaga znacznej ilości energii elektrycznej. Dlatego też wybór odpowiedniej suszarki jest bardzo ważny ze względu na koszty
produkcji. Oferowane przez VGT Polska suszarki gwarantują najwyższy poziom suszenia przy najniższym zużyciu energii.

Suszarki na sprężone powietrze RDX:
równomierny rozkład powietrza, dzięki systemowi dysz
pierścieniowych;
inteligentna kontrola ilości
zużywanego powietrza, dzięki
czujnikom;
38 rozmiarów zbiorników: 1
do 82 litry;
typowe wydajności suszenia
od 1 kg/h do 40 kg/h;
okrągły zbiornik cały ze stali
nierdzewnej;
niskie zużycie energii;
zalecany do wszystkich tworzyw;
powietrze procesowe z punktem rosy - 25oC;
automatyczne obniżenie temperatury przy postoju produkcji;
zintegrowany program pracy tygodniowej;
3 lata gwarancji.

Suszarki SOMOS® typ RDS:
®
l „Super SOMOS”
–
częstotliwość i czas
trwania regeneracji
regulowana programem sterującym;
l 3,6 kg środka osuszającego na zbiornik (10% chłonięcie
wody);
l przy najkrótszym cyklu 10 minut może być zregenerowane 6 zbiorników – sit molekularnych i odseparowane może być 2 l wody;
l zużycie energii (ogrzewanie suszarki) do tego celu tylko
0,2KW/sito = 1,2 KW/h;
l przy granulacie o niższej wilgotności wejściowej i cyklu 20 min
zużycie energii tylko 0,6 KW/h.
Karuzelowy system sit molekularnych gwarantuje znaczne
oszczędności energii podczas suszenia (nawet do 50% mniej
energii) w stosunku do konkurencyjnych urządzeń.

Urządzenia suszące SOMOS® wykorzystujące sita molekularne
Suszarki SOMOS® to trzy grupy urządzeń:
®
l Somos RDM suszarki mobilne o pojemności zbiorników
suszących 30 l, 50 l, 100 l,
200 l, 300 l, 400 l;
®
l Somos
RDC – osuszacze
z karuzelowym sitem molekularnym i ilością powietrza (od
200 m3/h do 4 200 m3/h) do
instalacji z wieloma zbiornikami.
Suszarki stanowiskowe (mobilne) Somos® z serii RDM
– specjalnie zaprojektowane do
zastosowań przy przetwórstwie
metodą wtrysku, o wydajności suszenia od 1,5 do 180 kg /h
oraz częstej zmiany rodzaju suszonego surowca.
Pracują w temperaturze suszenia od 40 do 200oC.
Z pompą o zmiennej wydajności (redukcja zużycia energii
i zabezpieczenie surowca przed przesuszeniem). Opatentowana
funkcja oszczędzania energii SUPER-SOMOS® zapewnia optymalne suszenie przy zmniejszonej częstotliwości regeneracji
osuszacza (sita molekularnego), dzięki czemu zredukowane jest
zużycie energii nawet o 30%.

Suszarki na podczerwień IRD Kreyenborg
Nowa generacja suszarek wykorzystująca promieniowanie IR.
Umożliwiają znaczne skrócenie czasu suszenia tworzyw higroskopijnych (np. przy PET z 5 godzin do 1 godziny). Dzięki czemu
oszczędzamy również znaczną ilość energii elektrycznej.

l

l

l

l

l

l
l

l
l
l
l
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IR Clean to opcja suszarek Kreyenborg, dzięki której możliwe
jest suszenie oraz dekontaminacja surowca wtórnego PET.
VGT Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków
tel. 12 281 34 87(88), fax 12 281 34 89
www.vgt.com.pl info@vgt.com.pl
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Napęd mieszadła
z bezszczotkowym silnikiem
prądu stałego
Zbigniew Goryca

W artykule przedstawiono konstrukcję i wybrane wyniki badań bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi,
przeznaczonego do napędu przemysłowego mieszadła granulatu tworzyw sztucznych. Obliczenia obwodu magnetycznego silnika przeprowadzono w programie FEMM 4.2. Do budowy stojana silnika wykorzystano typowe blachy o symbolu 100D, zaś
wirnik wykonano w postaci stalowego walca, na którym przyklejono neodymowe magnesy segmentowe. W silniku zastosowano optyczne czujniki położenia wirnika przysłaniane wirującą przysłoną. Silnik zasilany jest z niskonapięciowego falownika
zbudowanego na bazie specjalizowanego układu sterowania. Wymagany w mieszadle duży moment obrotowy uzyskano przez
zastosowanie przekładni ślimakowej o przełożeniu 25:1.

W

maszynach produkujących granulat tworzyw sztucznych, w końcowej fazie produkcji, używa się mieszadeł rozdrabniających bryły zlepiającego się
granulatu. W mieszadłach tych stosuje się dotychczas silniki komutatorowe prądu stałego zasilane z napięcia
o poziomie 24 V. Silniki te pracujące w sposób ciągły wymagają częstego serwisowania związanego z wymianą szczotek oraz
przeglądem komutatora, a serwisowanie takie wymaga zatrzymania procesu produkcji. Poniższy artykuł pokazuje konstrukcję
silnika, który może być serwisowany znacznie rzadziej, a jego
trwałość jest ograniczona praktycznie trwałością użytych łożysk.
Silniki tego typu (bezszczotkowe) mają wysoką sprawność [1,
3, 5, 6] szeroki zakres zmian prędkości obrotowej [2, 4, 7–9]
oraz dużą trwałość. Ponadto charakteryzują się cichą pracą oraz
ze względu na brak iskrzenia możliwością pracy w atmosferach
zagrożonych wybuchem. Z uwagi na najlepszy stosunek mocy do
masy są chętnie wykorzystywane w pojazdach o napędzie hybrydowym lub elektrycznym.

zmodyfikowanym programie FEMM 4.2. Na rysunku 1 pokazano
obwód magnetyczny zaprojektowanego silnika i przykładowy rozkład pola magnetycznego w wybranym położeniu wirnika. Średnica zewnętrzna blach stojana wynosi 80 mm, szerokość jarzma 8
mm, szerokość zęba 4,5 mm, zaś średnica wewnętrzna stojana

ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE
Przy projektowaniu silnika założono wykorzystanie seryjnych
blach stojana o symbolu 100D oraz użycie wysokoenergetycznych magnesów neodymowych o wysokiej temperaturze pracy
(magnesy N38UH). Ze względu na duże zapylenie przy procesie
mieszania zastosowano szczelną obudowę silnika. Do określania położenia wirnika względem stojana wykorzystano sprawdzone, optyczne czujniki położenia przesłaniane wirującą tarczą
umieszczoną na wale wirnika. Mocowanie silnika i wałek przystosowano do współpracy z istniejącą przekładnią ślimakową. Przyjęto także podstawowe parametry silnika: moc 120 W, prędkość
obrotową 3000 obr/min oraz napięcie zasilania 24 V.
KONSTRUKCJA I DZIAŁANIE NAPĘDU
W skład nowego układu napędowego wchodzi bezszczotkowy
silnik prądu stałego z magnesami trwałymi i niskonapięciowy,
trójfazowy falownik wyposażony w tranzystory CMOS. Obliczenia obwodu magnetycznego silnika przeprowadzono w ostatnio
44

Rys. 1. Obwód magnetyczny nowego silnika i przykładowy
rozkład pola magnetycznego
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Rys. 3. Wirnik z naklejonymi magnesami segmentowymi

Rys. 2. Schemat uzwojenia silnika

Rys. 5. Optyczne czujniki położenia wirnika

to 40 mm. Szczelina powietrzna ma szerokość 1 mm. Na wirniku
naklejono cztery magnesy neodymowe typu N38UH zajmujące
75% podziałki biegunowej. Magnesy mają wysokość 1,5 mm.
Rysunki 3 i 4 przedstawiają wewnętrzną konstrukcję silnika, zaś
rysunek 5 optyczne czujniki położenia wirnika.
Na podstawie założonych parametrów silnika i opracowanego
obwodu magnetycznego obliczono liczbę zwojów i średnicę drutu nawojowego jednowarstwowego uzwojenia, którego schemat
pokazuje rysunek 2.
W wielu współczesnych napędach z silnikami BLDC stosuje
się układy sterowania pozbawione czujników [10–14]. Układy te
bazują na ogół na pomiarze napięcia w aktualnie niezasilanym
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 1/2022

Rys. 6. Napęd mieszadła – silnik z przekładnią

paśmie uzwojenia, a dokładniej mówiąc na pomiarze przejścia
przez zero napięcia rotacji powstającego w niezasilanym paśmie
[15–17]. W takim przypadku przy rozruchu silnika należy stosować specjalne algorytmy, gdyż napięcie rotacji w chwili włączenia
nieruchomego silnika jest równe zeru. Bezczujnikowe układy sterowania są tańsze niż układy z czujnikami i mają mniejszą liczbę
połączeń silnika z układem sterowania. Ich wadą jest jednak
mały moment rozruchowy napędu i dlatego są one powszechnie używane, gdy moment obciążenia przy rozruchu jest mały na
przykład w pompach i wentylatorach. W omawianym zastosowaniu napędu – mieszadle granulatu – występuje duży, początkowy
moment oporowy i w takich przypadkach powszechnie stosuje
45
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Rys. 4. Uzwojony stojan silnika
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Rys. 7. Struktura klasycznego układu sterowania
z czujnikami położenia

się metody sterowania z użyciem czujników położenia wirnika
[4, 7, 9]. Współpracujący z silnikiem falownik wykorzystuje informację o położeniu wirnika względem stojana, uzyskiwaną
z optycznych czujników pokazanych na rysunku 5. Czujniki optyczne są dokładniejsze niż czujniki Halla i są odporne na zakłócenia
elektromagnetyczne pochodzące od dużych prądów płynących
w uzwojeniach silnika (np. przy nawrocie silnika). Zbudowany
na tranzystorach VMOS niskonapięciowy falownik umożliwia
płynną regulację prędkości obrotowej silnika, zmianę kierunku
wirowania i szybkie hamowanie. W przypadku utraty informacji
z czujników położenia tranzystory falownika są blokowane i następuje wyłączenia silnika. Pomiar prądu pobieranego przez silnik umożliwia ochronę tranzystorów mocy falownika oraz regulację tego prądu przy rozruchu i przeciążeniach silnika. Na rysunku
7 pokazano schemat blokowy klasycznego układu sterowania
wykorzystujący informację z czujników położenia, zaś na rysunku
8 widok wykonanego układu.
Próbę nagrzewania silnika przeprowadzono przy obciążeniu
mieszadłem i pracy silnika w czasie dwóch godzin. Przyrost
temperatury uzwojenia wyznaczono na podstawie pomiaru rezystancji czujnika umieszczonego w uzwojeniu. Przyrost ten
wynosił 57,4oK. Należy podkreślić, że przyrost temperatury
współpracującej z silnikiem przekładni ślimakowej był wyższy
i następowało grzanie silnika od przekładni. Badania napędu
na typowym mieszadle wykazały jego pełną przydatność. Zmierzony podczas procesu mieszania prąd wahał się w zakresie
od 4,8 A do 5,4 A.
WNIOSKI
Zainteresowanie napędami małej mocy z bezszczotkowymi
silnikami prądu stałego stale rośnie głównie za sprawą wzrostu cen energii elektrycznej. Wysoka sprawność tych silników
w porównaniu z silnikami asynchronicznymi czy komutatorowymi powoduje, że przy długotrwałej eksploatacji oszczędzamy
energię i dlatego napędy wyposażone w silniki bezszczotkowe
są konkurencyjne cenowo w stosunku do innych rozwiązań.
W przypadku silników wyposażonych w czujniki położenia
układ sterujący może być wykonany w oparciu o specjalizowane układy, co upraszcza jego konstrukcję, zmniejsza cenę
i poprawia niezawodność. Opracowany układ napędowy jest
niewiele droższy od dotychczas stosowanych silników komutatorowych z przekładnią, a zapewnia znacznie dłuższy okres
bezserwisowej pracy oraz mniejsze zużycie energii. Pełny zakres regulacji prędkości obrotowej pozwala dostosować prędkość mieszania do wielkości i masy granulatu, a niskie napię46

Rys. 8. Prototypowy falownik zasilający silnik

Rys. 9. Zależność prędkości obrotowej od prądu
obciążenia silnika

cie zasilania umożliwia pracę mieszadła w przypadku awarii
sieci energetycznej. Można wówczas zasilać silnik z akumulatorów i nie przerywać procesu mieszania. Niskie napięcie zasilania sprzyja także poprawie bezpieczeństwa obsługi. Opracowany układ napędowy może mieć wiele zastosowań, np.:
w podajnikach paliwa stałego w piecach centralnego ogrzewania, w niewielkich podajnikach technologicznych, w małych
pompach i wentylatorach itp. Obecnie trwają prace dotyczące
adaptacji tego silnika do napędu wentylatorów oddymiających
klatki schodowe i drogi ewakuacji podczas pożaru budynków.
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Program rozwoju dla branży
innowacyjnych tworzyw sztucznych
w Polsce w perspektywie 5–10 lat
Można wyróżnić trzy główne czynniki decydujące o rozwoju branży tworzyw sztucznych, tj.: wpływ europejskiej strategii dotyczącej tworzyw sztucznych, rozwój innowacyjnych technologii w obszarze tworzyw sztucznych, wpływ trendów technologicznych
i rynkowych na rynki klienckie dla tworzyw sztucznych.

Z

aproponowany poniżej program rozwoju dla branży innowacyjnych tworzyw sztucznych w Polsce w perspektywie
5–10 lat stanowi podsumowanie powyżej zaprezentowanych uwarunkowań rozwoju branż oraz scenariuszy
rozwoju, w tym zaprezentowanych działań i projektów. Branża
tworzyw sztucznych będzie w najbliższych lat przechodziła znaczące zmiany. Przyjęta w styczniu 2018 r. pierwsza ogólnoeuropejska strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych jest jednym
z elementów procesu przechodzenia na model gospodarki
o obiegu zamkniętym. Dokument ma na celu wzmocnienie ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem tworzywami
sztucznymi, przy jednoczesnym wsparciu rozwoju i innowacyjności sektora. Zakładanym efektem wprowadzonej strategii ma
być proces zmian w sektorze tworzyw, obejmujący cały cykl życia
wyrobów i wdrożenie zmian w projektowaniu, wytwarzaniu i stosowaniu produktów, a także ich recyklingu. Oczekuje się, że do
2030 r. wszystkie opakowania z tworzyw sztucznych na rynku UE
będą zdatne do recyklingu, zmniejszy się zużycie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, a ponadto zostaną wprowadzone
ograniczenia dotyczące celowego stosowania mikrodrobin plastiku. Realizacja założeń strategii będzie najważniejszym wyzwaniem dla branży w nadchodzących latach, wymuszając wewnętrzne zmiany organizacyjne, rozwój i wdrażanie nowych rozwiązań
technologicznych oraz zmiany systemowe.
Poza modyfikacjami wynikającymi z prawodawstwa unijnego,
istotny wpływ na sektor będą miały innowacyjne rozwiązania
w obszarze tworzyw sztucznych. Rozwój tej grupy materiałów będzie miał charakter wielokierunkowy, uwarunkowany dążeniem
do ograniczenia wykorzystania surowców kopalnych w produkcji
tworzyw, wzrostem ich funkcjonalności i bezpieczeństwa użycia dla człowieka i środowiska oraz postępującą złożonością
i udoskonalaniem systemów wykorzystujących tworzywa. Ważne
jest, aby krajowa branża brała aktywny udział w procesie rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się postępującego spadku zyskowności
branży oraz ograniczenia jej udziału, zarówno w rynku krajowym,
jak i zagranicznym. Rozwój sektora będzie w znacznym stopniu
kształtowany przez wymogi rynkowe, tj. oczekiwania i potrzeby
klientów. Zdolność krajowej branży w dostosowaniu oferty do
trendów rynkowych będzie wynikać głównie z możliwości rozwijania działalności innowacyjnej. Kondycja branży będzie zależeć od poziomu konkurencyjności wobec zagranicznych graczy,
obecnych na naszym rynku. Aby sprostać ciągłej rywalizacji,
niezbędne będzie wdrażanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w różnych dziedzinach działalności
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przedsiębiorczej. Tym działaniom powinien być podporządkowany program wspierający branżę w nadchodzących latach, który
jest podsumowaniem przedstawionych wcześniej scenariuszy
rozwoju. Celem nadrzędnym planowanych działań powinno być
umożliwienie rozwoju polskiego sektora tworzyw sztucznych
w kierunku atrakcyjnego i konkurencyjnego producenta wysokomarżowych i małotonażowych rozwiązań materiałowych. Oczekiwanym rezultatem w nadchodzącym okresie 1–3 lat będzie
przygotowanie branży na zmiany systemowe i organizacyjne
poprzez dostosowanie prawodawstwa krajowego, opracowanie
koncepcji oraz planów wdrożenia zmian systemowych i usprawnienie oraz optymalizację obecnych narzędzi prorozwojowych
dla branży. Głównymi działaniami w najbliższym okresie (tj. 1–3
lat) powinny być:
l działania popularyzujące i ułatwiające wsparcie projektów B+R
firm;
l stworzenie programu sektorowego badań w obszarze tworzyw
sztucznych Innoplast;
l stworzenie mapy specjalizacji branży;
l stworzenie narzędzi i rozwiązań systemowych wspierających
wejście przedsiębiorców z obszaru tworzyw sztucznych na rynki zagraniczne poprzez dofinansowanie certyfikacji produktów,
działania promocyjne, umożliwiające nawiązywanie kontaktów
z partnerami biznesowymi z zagranicy (przy aktywnym działaniu izb handlowych oraz placówek dyplomatycznych);
l opracowanie koncepcji oraz rozpoczęcie prac systemowych
nad unowocześnionym systemem gospodarki odpadami. Równolegle do powyższych działań rozwojowych muszą być prowadzone prace B+R nad nowymi technologiami zaprezentowane
w scenariuszu „Rozwój innowacyjnych technologii w obszarze
tworzyw sztucznych”. Łączne nakłady potrzebne na realizację
ww. scenariusza wynoszą 528,3 mln PLN, przy czym w Etapie 1–111,5 mln PLN, w Etapie 2–229,5 mln PLN i w Etapie
3–187,3 mln PLN.
WNIOSKI I REKOMENDACJE
Tworzywa sztuczne były jednym z pierwszych przykładów osiągnięć naukowych współczesnej chemii z sukcesem wdrożonych
do masowej produkcji w XX wieku. Kilkadziesiąt lat po gwałtownym wdrożeniu tworzyw, ich rynek stale rośnie, szczególne
w krajach azjatyckich. Na rynku europejskim mamy do czynienia ze stabilnym wzrostem oraz rozwojem wyspecjalizowanych
i wysokomarżowych rozwiązań materiałowych. Jak każdy sektor,
rynek tworzyw sztucznych doświadcza znaczących zmian. Do kluczowych trendów, które będą go kształtować w nadchodzących
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latach należą: wdrażane prawodawstwo unijne oraz innowacyjne
rozwiązania.
MODEL GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
W ramach wprowadzanej w życie strategii dla tworzyw sztucznych w Unii Europejskiej prowadzi się działania mające na celu
odejście od liniowego modelu cyklu życia tych materiałów (tj. wytwarzanie surowca, obróbka i modyfikacja, produkcja wyrobów,
składowanie zużytych produktów z tworzyw sztucznych) na rzecz
modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (tzw. circular economy).
Model ten przewiduje konieczność zawracania zużytych tworzyw
sztucznych do ponownego wykorzystania i stworzenia przez to
zamkniętego obiegu ich masy. Stanowi to wyzwanie dla branży
ze względu na brak dostatecznych narzędzi, kompetencji oraz
infrastruktury. Dlatego też przed polską branżą tworzywową stoi
wyzwanie dostosowania się do nowych potrzeb i nowego modelu
gospodarki, w szczególności wdrożenie szeregu rozwiązań systemowych. Jednym z elementów kluczowych dla poprawnego funkcjonowania branży będzie rozwiązanie kwestii odpowiedzialności
za generowane odpady tworzywowe, najlepiej w postaci dostosowanej do specyfiki i wymagań polskich realiów uaktualnionej
Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Jedynie poprawnie
sformułowany oraz wdrożony system zagospodarowania i reutylizacji odpadów pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie branży tworzywowej w Polsce. Celowi temu powinno być poświęcone wiele
uwagi oraz starań w najbliższych latach m.in. poprzez dopracowaną politykę państwa w tym zakresie oraz związane z nią wymogi,
jak również systemy wsparcia producentów, przetwórców i podmiotów zajmujących się recyklingiem tworzyw sztucznych.
PODNOSZENIE KONKURENCYJNOŚCI
Wsparcie oraz odpowiednie ukierunkowanie rozwoju branży
powinno uwzględniać jej obecną słabość w postaci przewagi
podmiotów małych o niedostatecznej konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Służyć temu powinny programy podnoszące konkurencyjność tych podmiotów poprzez:
l dofinasowanie badań w ramach programów badawczych Innoplast;
l certyfikację produktów;
l wspierające działania marketingowe na rynkach zagranicznych.
POWSTAWANIE I WDRAŻANIE INNOWACYJNYCH
ROZWIĄZAŃ
Poza kwestią rozwoju w kierunku circular economy branża będzie doświadczała trendów związanych z powstawaniem
i wdrażaniem dedykowanych innowacyjnych rozwiązań oraz dyfuzją rozwiązań z innych sektorów. Przewiduje się, że polska
branża tworzyw sztucznych ma już teraz na tyle duży potencjał,
aby w perspektywie 10 lat rozwinąć swoje możliwości badawczo-produkcyjne do poziomu producenta systemów małotonażowych służących do produkcji lub modyfikacji tworzyw sztucznych
i aplikacji specjalistycznych. Konieczne w tym zakresie jest wdrożenie odpowiednich rozwiązań systemowych oraz mechanizmów
wspierających rozwój branży w pożądanym kierunku.
Wśród istotnych działań w tym zakresie wymienić należy:
l stworzenie programu sektorowego badań Innoplast;
l budowanie ekosystemu Open Innovation;
l opracowanie mapy specjalizacji branży jako jednego z pierwszych, ale i bardzo istotnych, narzędzi umożliwiającego skuteczne nawiązanie współpracy pomiędzy światem nauki i biznesu.
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Analiza branży tworzyw sztucznych wskazuje na drzemiący
w niej potencjał badawczo-rozwojowy oraz możliwości techniczne
produkcji innowacyjnych rozwiązań przez krajowych producentów. Środowisko Open Innovation stanowić powinno podstawę
dla wzrostu sektora i podnoszenia jego konkurencyjności.
Rekomendacje dotyczące rozwoju technologicznego branży
skupiają się na następujących technologiach:
l biopolimerów;
l wytwarzania surowców podstawowych ze źródeł odnawialnych;
l inteligentnych opakowań na użytek żywności, leków i kosmetyków;
l spersonalizowanych rozwiązań z obszaru smart materials;
l elektroniki organicznej;
l kompozytów głównie w zastosowaniu w przemyśle samochodowym i budowlanym;
l tworzyw o ułatwionym recyklingu;
l druku 3D i związanych z nim materiałów.
DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Współpraca z administracją publiczną jest niezbędna do realizacji większości wcześniej wymienionych działań. Jednocześnie
przedsiębiorcy wskazywali na pewne działania, które wsparłyby
ich rozwój, a za które odpowiedzialność leży po stronie organów publicznych. Wśród rekomendowanych działań (wskazanych
w rozdziale dot. scenariuszy rozwoju) znajdują się:
l monitorowanie efektów realizacji projektów zaproponowanych w niniejszym dokumencie, przydatności/skuteczności
instrumentów wsparcia, a następnie ewentualna modyfikacja
podejścia do rozwoju innowacyjnych tworzyw sztucznych wypracowana wspólnie przez środowisko branżowe i wszystkie
zainteresowane resorty;
l uproszczenie zasad ubiegania się o środki UE dostępne w ramach programów państwowych;
l preferencje podatkowe (ulga B+R - rozszerzenie obecnie dostępnej ulgi);
l popularyzacja programów dofinansowujących B+R;
l opracowanie programów wsparcia dla branży na poziomie regionalnym (w tych regionach, w których inteligentne specjalizacje obejmują tworzywa sztuczne);
l wdrożenie ogólnopolskiego systemu monitorowania przetwarzania odpadów (w tym z tworzyw sztucznych). Działania promocyjne.
Poza działaniami rozwojowymi ważna jest też promocja oraz
lobbing polskich rozwiązań na arenie europejskiej, a w konsekwencji – międzynarodowej. Konieczne będzie:
l stworzenie odpowiednich programów promocji;
l większe zaangażowanie dostępnych obecnie środków i podmiotów, np. placówek dyplomatycznych (ich intensywne działania promocyjne zorganizowane wokół jednego wspólnego
programu mogą przynieść wymierne korzyści dla branży, jak
i polskiej gospodarki).
Branża tworzyw sztucznych powinna dążyć do wypracowania
oferty innowacyjnych produktów o wysokiej marżowości. Obecna
specyfika branży oraz drzemiący w niej potencjał, jak również
sprzyjające uwarunkowania zewnętrzne umożliwiają realizację
tego zamierzenia w perspektywie najbliższych 10 lat.

Źródło: Mapa rozwoju rynków i technologii dla sektora
innowacyjnych tworzyw sztucznych,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2018
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Doceniona jakość Alfa PVC
Alfa PVC Sp. z o.o. z zakładem produkcyjnym w Witkowie należy do Grupy BENVIC, światowego lidera w produkcji i sprzedaży granulatów oraz mieszanek PVC. Od kilku lat Benvic rozwija
również produkcję produktów HFFR, TPE i biopolimerów na bazie
PLA. Produkty te wykorzystywane są w wielu branżach, m.in. budowlanej, opakowaniowej, motoryzacyjnej i medycznej i podzielone są na cztery linie produktowe:
ProVinyl – core business, twarde oraz plastyfikowane granulaty i mieszanki na bazie PVC.
Xtended materials – wypełniane poliolefiny oraz elastomery
termoplastyczne.
Plantura – granulaty na bazie biodegradowalnych polimerów
oraz produkty kompostowalne.
Medical – linia granulatów, ale również gotowych wyrobów do
przemysłu medycznego.
Benvic z siedzibą w Chevigny (Francja) z zakładami produkcyjnymi we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Polsce
i USA sprzedaje swoje produkty w 50 krajach na całym świecie.
Grupa Benvic posiada 11 lokalizacji i 9 zakładów produkcyjnych, w których jest zatrudnionych ok. 550 pracowników.
Alfa PVC jako członek Grupy Benvic posiada zakład produkcyjny
w Witkowie koło Raciąża oraz biuro handlowe w Warszawie przy
ulicy Poleczki 23. Na dzień dzisiejszy Alfa PVC specjalizuje się
w produkcji różnego rodzaju granulatów PVC, choć w kolejnych
latach rozważane są różne scenariusze rozwoju przedsiębiorstwa.
Alfa PVC na rynku polskim jest obecna od 1998 r. Po pierwszych
18 latach działalności w 2016 r. produkcja została przeniesiona
z Raciąża do pobliskiego Witkowa, gdzie na kilkuhektarowym terenie powstała nowa duża hala produkcyjna oraz dwa magazyny
w oparciu o najnowocześniejsze trendy w branży. Zakład wyposażony został w trzy w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne.
Od 2020 roku przy wsparciu grupy Benvic, Alfa PVC ukończyła
kilka ważnych inwestycji, tj. kolejne dwa nowoczesne magazyny
z czego jeden wyposażony w wózki samojezdne, dodatkowe trzy
silosy o pojemności 75 ton każdy, cztery nowe zbiorniki na plastyfikator o pojemności 50 ton każdy. Pełna pojemność silosów
to obecnie 375 ton PVC i 300 ton plastyfikatorów. Dodatkowe

inwestycje zwiększyły nasze moce produkcyjne, a kolejne, planowane na następne lata będą je dalej powiększać. Zakupiono
również dodatkowy sprzęt laboratoryjny wiodących producentów,
tworząc w pełni profesjonalny dział R&D, a także zwiększając
skuteczność działu Kontroli Jakości.
Otwarto też nowe Biuro Główne wraz z Działem Handlowym,
Księgowym i HR w Warszawie przy ul. Poleczki 23.
Realizujemy wszystkie życzenia naszych klientów. Wysoka
jakość wyrobów oraz nieustanny rozwój i troska o środowisko
naturalne stanowią codzienne motto załogi Alfa PVC.
Receptury dostosowujemy do potrzeb naszych klientów.
Pomagamy w doborze granulatu o wymaganych właściwościach
i kolorze.
Dysponujemy nowoczesnymi urządzeniami posiadającymi
wymagane certyfikaty i aktualne badania podlegające stałemu
nadzorowi technicznemu.
Firma specjalizuje się w produkcji granulatów oraz mieszanek dla
rozwiązań konstrukcyjnych.
W 2017 roku Alfa PVC uzyskała certyfikat Niemieckiego
Stowarzyszenia Producentów Systemów Okienno-Drzwiowych
GKFP RAL-GZ 716. W tym samym czasie uzyskaliśmy również
równoważny certyfikat CSTB QB 36 od Instytutu Francuskiego. Są
to unikatowe osiągnięcia wśród polskich producentów. Alfa PVC
w chwili obecnej jest jedynym polskim producentem tego typu
granulatów i cały czas pracuje nad poszerzeniem swojej oferty
o kolejne certyfikowane produkty.
W 2018 roku wdrożono nowe standardy zintegrowanego systemu
zarządzania jakością ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Podjęto
też działania w celu rozszerzenia certyfikatów pod kątem wymagań
systemów: ISO 13485:2016 (System Zarządzania Jakością dla
Wyrobów Medycznych) oraz ISO 45001 (System Zarządzania BHP).
Strategia Grupy Benvic opiera się na ciągłym rozwoju i pozostawaniu w stałym kontakcie z klientem w celu realizacji ich oczekiwań. Nasza firma dostarcza klientom rozwiązania zgodne z ich
potrzebami, stawiając nieustannie na najwyższą jakość dostarczanych materiałów, z każdym rokiem poszerzając grono zadowolonych
odbiorców.

Grupa
produktów

Plastyfikowane
PVC-P

Bez
plastyfikatorów
PVC-U
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Wypełnione

Transparent

Gęstość
(Kg/M3)

Twardość
(Shore A
Shore D)

TCH

Granulaty do produkcji m.in. dynamicznych uszczelek okiennych
i innych zastosowań, gdzie wymagana jest zwiększona odporność
na zginanie, elastyczność, temperatury lub pamięć kształtu.

O

1,17-1,35

48-68

THS

Granulaty do produkcji m.in. uszczelek statycznych, węży,
profili, linek itp.

O

1,25-1,46

64-95

KAV

Granulat do produkcji izolacji i osłon kablowych

O

1,37-1,48

85-92

GFM

Granulaty stosowane w wyrobach przeźroczystych technicznych,
mogą być barwione w masie (węże i przewody). Granulaty grupy
GFM/4 stosowane są również w wyrobach spożywczych
i medycznych (dreny, maseczki tlenowe czy przewody do płynów
infuzyjnych).

1,14-1,31

45-95

ST

Granulaty używane do produkcji twardych wyrobów
technicznych takich jak: listwy, panele, rynny, osłony, peszle,
kanały elektroinstalacyjne itp., przeznaczone do przetwarzania
metodą wytłaczania oraz wtrysku.

O

1,38-1,64

78-80

SKM, MS

Mieszanki z dodatkiem środków spieniających, stosowane do
przetwarzania metodą Celuka, ale także swobodnego spieniania
oraz mieszanki stabilne i czyszczące.

O

-

-

TLM

Wysoko transparentne granulaty stosowane do produkcji listew,
profili i osłon, mogą być barwione w masie do przetwarzania
metodą wytłaczania oraz wtrysku.

1,32-1,42

67-78

O

O
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Substancje czynne używane
do biostabilizacji polimerów
i tworzyw
Michalina Falkiewicz-Dulik, Mateusz Kowalczyk

Materiały polimerowe zostały szeroko rozpowszechnione w różnych dziedzinach przemysłu. Związana z tym konieczność ochrony mikrobiologicznej wymusza biostabilizację polimerów i tworzyw. W pracy opisano wymagania stawiane biocydom, przeznaczonym do ochrony mikrobiologicznej polimerów, oraz podano normy określające metody badań aktywności mikrobiologicznej
polimerów i trwałości działania biobójczego w czasie użytkowania wyrobów. W tabeli przedstawiono substancje czynne najczęściej stosowane do ochrony wybranych polimerów. Powszechnie stosowane są zabezpieczenia polimerów przed adhezją drobnoustrojów do powierzchni, a także zasiedlaniem przez nie wyrobów. Stosowanie biocydów do tworzyw sztucznych zapobiega ich
przebarwianiom, problemom z utrzymaniem czystości mikrobiologicznej powierzchni, spowalnia starzenie. W niniejszej pracy
omówiono naturalne polimery przeciwbakteryjne.

P

olimery od dekad zastępują w różnych aplikacjach metale, szkło, drewno i inne materiały w związku ze swoimi dobrymi właściwościami fizykochemicznymi, a także czynnikami ekonomicznymi. Przykładem są choćby
termoplastyczne polimery – poliolefiny, obecnie niezastąpione
w produkcji opakowań, m.in. ze względu na swoje właściwości
hydrofobowe i odporność biologiczną. Poza tym materiały polimerowe występują niemal w każdej branży: tekstylnej, artykułach
wyposażenia domu, elektronice, medycynie itp. Zakres ich zastosowań jest bardzo szeroki, przy czym wciąż wzrastają wymagania
stawiane tym materiałom. Powoduje to konieczność ich ciągłego
rozwoju poprzez dodanie nowych funkcji, pewnych właściwości aktywnych, np. działania biostatycznego lub biobójczego, dającego
ochronę mikrobiologiczną wyrobom z nich wykonanych. Polimery
antymikrobowe mają za zadanie zapobiegać namnażaniu bakterii
oraz wzrostowi grzybów na ich powierzchni, a zarazem ochraniać
użytkowników przed negatywnym wpływem mikroorganizmów,
także patogennych. Drobnoustroje mogą mieć negatywny wpływ
na zdrowie użytkowników, jak również destrukcyjny na wyroby, powodując straty ekonomiczne związane z niszczeniem produktów.
Zagadnienie obejmujące ochronę mikrobiologiczną polimerów jest
obszarem intensywnych badań ze względu na potrzeby opracowania nowych rozwiązań do praktycznych zastosowań [1].
Materiał polimerowy antymikrobowy to taki, który posiada zdolność zabijania mikroorganizmów poprzez działanie w podłożu,
z którego uwalniają się śmiertelne dla mikroorganizmów jony czy
cząsteczki [2]. Zazwyczaj składa się z matrycy polimerowej oraz
środka antymikrobowego chemicznie związanego z matrycą. Polimery takie mają szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach,
do głównych zalicza się wyroby z branży medycznej, opakowania do żywności i środki higieny osobistej. Dobór odpowiedniego środka lub środków nadających odporność mikrobiologiczną
wymaga zastanowienia się nad kilkoma aspektami, szczególnie
należy wziąć pod uwagę:
l właściwości fizyczne i chemiczne danego polimeru;
l cel i warunki, w których ma być wykorzystywany (wilgotność,
temperatura, warunki pH);
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właściwości substancji czynnej (brak toksyczności, stabilność
termiczną, powinowactwo – możliwość włączenia w matrycę
danego polimeru poprzez wiązanie chemiczne);
l dobrą mieszalność ze wszystkimi powszechnie używanymi plastyfikatorami, nośnikami organicznymi i rozcieńczalnikami;
l brak reakcji z kluczowymi dodatkami i oddziaływania na gotowe wyroby;
l ustalenie dawki optymalnej – minimalne stężenie hamujące
rozwój mikroorganizmów zasiedlających dany materiał;
l szeroki zakres działania przeciwdrobnoustrojowego zabezpieczający wyroby z tworzyw sztucznych przed niepożądaną
przyczepnością drobnoustrojów, utratą koloru, powstawaniem
zapachu i przedwczesnym uszkodzeniem pod wpływem drobnoustrojów;
l wysokoefektywne działanie przeciwdrobnoustrojowe;
l dobrą stabilność na działanie ultrafioletu, zapewniającą długoterminową ochronę wyrobu, nawet przy zastosowaniu na
zewnątrz;
l dostępność w postaci ciekłej i form stałych (np. masterbacze,
granulat, puder, proszek, płatki itp.), przystosowany do każdej
technologii i każdego sprzętu (nie może powodować korozji
części metalowych urządzeń);
l parametry technologiczne procesów przetwórstwa tworzywa
(temperatura, pH itp.);
l aspekty finansowe (certyfikacja, obciążenie finansowe w porównaniu z oczekiwanymi korzyściami) [1, 2].
Stosowanie substancji biobójczych do ochrony materiałów powinno być kontrolowane w zakresie stosowanej dawki oraz przeznaczenia wyrobu finalnego. Nadużywanie jakiegokolwiek środka
bakteriobójczego lub grzybobójczego nie powinno mieć miejsca,
aby nie spowodować negatywnego wpływu na środowisko,
a także wytworzenia odporności mikroorganizmów na dany środek [1]. W skali światowej zakażenia spowodowane przez działalność bakterii, wirusów i grzybów stanowią 1/4 rocznych zgonów [3]. Ponieważ mikroorganizmy występują wszędzie i mogą
być przenoszone w powietrzu, wodzie, pożywieniu itp. niezbędna
jest kontrola i postępowanie prewencyjne, aby zapobiec ich nel
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gatywnej działalności. Niestety, szeroko rozpowszechnione i nieodpowiedzialne korzystanie z antybiotyków oraz dezynfektantów
doprowadziło do rozwoju szczepów opornych, powodując trudności w leczeniu spowodowanych przez nie infekcji [3].
METODY BADAŃ AKTYWNOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ
POLIMERÓW
Metodologia badania aktywności antymikrobowej jest bardzo
ważna ze względu na konieczność oceny bezpieczeństwa materiału i efektywności modyfikacji mikrobiologicznej tworzywa [4].
Badanie w przypadku polimerów opiera się m.in. na obserwacji aktywności mikroorganizmów (głównie bakterii i pleśni), a dokładniej ich zdolności do przetrwania w warunkach działania na
nie dodanych do polimerów związków chemicznych o określonym
stężeniu i w określonym czasie.
Metody oceny aktywności polimerów i tworzyw sztucznych wobec drobnoustrojów można podzielić na dwie grupy – statyczne
i dynamiczne. Do pierwszej zaliczymy test dyfuzji na płytkach
z agarem, który jest badaniem jakościowym, łatwym do przeprowadzenia i najlepszym w przypadku dużej ilości próbek. Jego zadaniem jest ocena aktywności antymikrobowej uwalniających się
z materiałów dodanych wcześniej substancji czynnych. Polega
na zasianiu mikroorganizmów testowych na płytkach z podłożem
agarowym, umieszczenie na nich próbki materiału o określonym
wymiarze, inkubacji płytek w odpowiedniej temperaturze oraz
obserwacji. Obserwuje się m.in. strefy zahamowania wzrostu
wokół próbki oraz wzrost na podłożu pod próbką i na próbce od
strony podłoża.
Jeśli chodzi o metody dynamiczne, stosuje się np. metodę
dynamicznego wytrząsania, która jest badaniem ilościowym
i daje dokładniejsze wartości, jednak jest bardziej czasochłonna. Polega ona na rozcieńczeniu inkubowanej hodowli mikroorganizmu w sterylizowanym buforze, do uzyskania koncentracji
w granicach 1.5-3.0 x 105 CFU/ml. Następnie 1g badanego
materiału jest umieszczany w 50 ml takiego roztworu oraz wytrząsany przez 1 godzinę. Finalnie, 1 ml z wytrząsanego roztworu zostaje przeniesiony na płytkę z agarem odżywczym,
inkubowany, a następnie zlicza się kolonie, które przetrwały.
Aktywność antymikrobowa liczona jest procentowo w zestawieniu z próbką kontrolną [1].
Powszechnie, do badań aktywności przeciwdrobnoustrojowej
polimerów i tworzyw, stosowane są normy:
I. PN-EN ISO 846 Tworzywa sztuczne - Ocena działania mikroorganizmów:
l jakościowa ocena oddziaływania mikroorganizmów na tworzywa sztuczne w wyniku dwóch różnych procesów
– oddziaływania bezpośredniego: deterioracji, czyli niszczenia
tworzyw, które stanowią pożywkę do wzrostu mikroorganizmów;
– oddziaływania pośredniego: wpływu produktów metabolizmu
mikroorganizmów, tj. odbarwienie czy, w dalszej kolejności,
deterioracja;
l szczepy Aspergillus, Penicillium, Paecilomyces, Gliocladium,
Chaetomium i inne.
II. JIS Z 2801:2000 Antimicrobial products – Test for antimicrobial activity and efficacy:
l ilościowe oznaczanie aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybowej materiałów hydrofobowych
– szczepy bakterii Staphylococcus, Pseudomonas, Penicillium, Aureobasidium lub inne;
– bezpośredni kontakt badanej próbki z zawiesiną drobnoustrojów;
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– inkubacja próbek w komorze klimatycznej w określonej temperaturze i wilgotności;
– metoda wymaga użycia neutralizatora.
III. ASTM E2180-07 Standard Test Method for Determining the
Activity of Incorporated Antimicrobial Agent(s) In Polymeric or
Hydrophobic Materials:
l metoda ilościowa – ocena działania biobójczego
– bakterie Gram-dodatnie, Gram-ujemne, drożdże i/lub pleśnie;
– bezpośredni kontakt badanej próbki z zawiesiną drobnoustrojów;
– inkubacja próbek w komorze klimatycznej w określonej temperaturze i wilgotności;
– metoda wymaga użycia neutralizatora.
IV. ASTM E2149-10 Standard Test Method for Determining the
Antimicrobial Activity of Immobilized Antimicrobial Agents Under Dynamic Contact Conditions:
l wyznaczanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej materiałów
metodą ilościową oraz ich badanie pod kątem wymywania
środka aktywnego;
l kompleksowa, obejmująca trzy etapy metoda oceny wymywania środka przeciwdrobnoustrojowego z badanej próbki do środowiska płynnego;
l test dyfuzyjny + test jakościowy oraz ilościowy supernatant
(Supernatant jest górną, płynną warstwą (fazą), którą możemy
wyodrębnić przez wirowanie lub strącanie).
V. ASTM G21-09 Standard Practice for Determining Resistance
of Synthetic Polymeric Materials to Fungi:
l testy oceny odporności materiałów na działanie grzybów;
l szczepy Aspergillus, Penicillium, Aureobasidium lub inne;
l bezpośredni kontakt drobnoustrojów i badanej próbki;
l inkubacja próbek w komorze klimatycznej w określonej temperaturze i wilgotności.
VI. ASTM D5590-00(2005) Standard Test Method for Determining the Resistance of Paint Films and Related Coatings to Fungal Defacement by Accelerated Four-Week Agar Plate Assay:
l 4-tygodniowe testy oceny oporności materiałów na działanie
grzybów i pleśni;
l szczepy Aspergillus, Penicillium, Aureobasidium lub inne;
l bezpośredni kontakt drobnoustrojów i badanej próbki w obecności składników odżywczych;
l inkubacja próbek w komorze klimatycznej w określonej temperaturze i wilgotności;
l w ramach metody ASTM D5590 próbki badane są pod kątem
wymywania środka przeciwdrobnoustrojowego.
VII. ISO 22196 Plastics – Measurement of antibacterial activity
on plastics surfaces:
l metoda ilościowa - ocena działania biobójczego
– bakterie Gram-dodatnie, Gram-ujemne
– bezpośredni kontakt badanej próbki z zawiesiną drobnoustrojów;
l inkubacja próbek w komorze klimatycznej w określonej temperaturze i wilgotności.
VIII. ASTM E1428-99 Standard Test Method for Evaluating the
Performance of Antimicrobials in or on Polymeric Solids Against Staining by Streptoverticillium reticulum (A Pink Stain Organism):
– ocena odporności polimerów na barwienie wywołane obecnością Streptoverticillium reticulum.
IX. ASTM C1338-08 Standard Test Method for Determining Fungi - Resistance of Insulation Materials and Facings:
l ocena odporności materiałów na działanie grzybów i pleśni
w przypadku materiałów izolacyjnych i uszczelek [5, 6].
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SUBSTANCJE CZYNNE UŻYWANE DO BIOSTABILIZACJI
POLIMERÓW I TWORZYW
W tabeli 1 zamieszczono listę najbardziej odpowiednich biocydów stosowanych w ochronie wybranych polimerów i tworzyw.

Poniższa tabela obejmuje polimery i tworzywa używane do następujących zastosowań:
l w przemyśle obuwniczym (np. ochrona podeszew i klejów na
bazie wody, wkładki do obuwia);

Tabela 1. Biocydy używane do polimerów i tworzyw [4].
Lp.

1

2

Rodzaj tworzywa
ABS (kopolimer
akrylonitrylobutadienowo-styrenowy)

Alkohol poliwinylowy

4

Guma

5

Kopolimery etylenowo
propylenowe

7

8

9
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Poliamid

Polichlorek winylu

Polietylen

Polimetakrylan
metylu

Rodzaj stosowanego biocydu

Armatura łazienkowa

Microban

Zastosowania w ochronie
zdrowia

Nanosrebro

Rury

Ftalocyjanina miedzi

Kopolimery

– Akrylowe oligomery i kopolimer eteru 2,4,4-trichloro-2-hydroksydifenylowego
– Kopolimer octanowy 2,4-dichlorofenylo metakrylanu winylu

Protezy zębowe

Dwutlenek tytanu powlekany apatytem (fotokatalizator)

Uszczelniacze

– 1,2-benzizotiazolin-3-on
– Karbaminian 3-jodo-2propynylbutylowy
– 2-n-oktylo-4-izotiazolin-3-on

Farby

– 1,2-benzizotiazolin-3-on
– Karbendazym (benzimidazol-2-ylokarbaminian)
– 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on
– 2-metylo-4-izotiazolin-3-on
– 2-fenylofenolan sodu
– Ekstrakt z pestek granata
– Olejek z drzewa herbacianego

Hydrożele

Dichlorek parakwatu

Nanowłókna

Chitozan czwartorzędowany

Guma naturalna

Estry kwasu borowego

Zastosowania ogólne

– 1, 2-benzizotiazolin-3-on
– Nanocząsteczki tlenku tytanu

Filtry nawiewów powietrza

– Kwas karbolowy

Włókna

– Cienkie warstwy srebra
– Sulfonowana czwartorzędowa polietylenoimina

Membrany do odwróconej
osmozy wody morskiej

– 2,2 dibromo-3-nitrylo-propionamid
– Chloraminy
– Wolny chlor
– Ozon
– Nanocząsteczki srebra

Polichlorek winylu

– Nanocząsteczki miedzi
– 4,5-dichloro-2-n-oktyloizotiazolin-3-on
– 2-n-oktylo-izotiazolin-3-on
– Tebukonazol
– Zawarty w zeolitach 2-n-oktylo-4-izotiazolin-3-on
– Pirytionian cynku

Zastosowania medyczne

Azotan srebra

Siatki na cytrusy

Tiabendazol

Folia spożywcza

– Bezwodnik benzoesowy
– Nizyna

Folia LLDPE

2-metylotio-4-etyloamino-6-tert-butyloamino-triazyno-1,3,5
(terbutryna) – 750 ppm

Folia wielowarstwowa

Nanokompozyt srebra i polietylenu

Osłony do rur

Eter 2,4,4-trichloro-2-hydroksydifenylowy

Folia kurczliwa do pakowania
papryki i sera

1-(2-(2,4-dichlorofenylo)-2-(2-propenyloksy)etylo)-1H-imidazol (imazalil)

Szkło akrylowe

– Chitozan
– Tiocyjanian miedzi
– Tlenek miedzi
– Czwartorzędowe związki amoniowe
– Tolilofluanid

Akryle

3

6

Zastosowanie
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Polistyren
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Polisulfony
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Polipropylen

Poliuretan

Poliwęglan

Silikony

Uszczelniacze i kleje

Żywice alkidowe

1, 2-benzizotiazolin-3-on

Polipropyleny

– Nanocząsteczki miedzi
– Nanocząsteczki srebra
– Srebro w postaci proszku

Cienkie folie

Dwutlenek tytanu

Polistyren

– 1,2-benzizotiazolin-3-on
– Medetomidyna

Membrany

Nanocząsteczki srebra

Odwrócona osmoza

Powlekanie związkami srebra

Cewniki

Chitozan

Powłoki

Dwusiarczek nonylofenolowy

Cewniki Foley’a

Gentamycyna oraz fluorochinolony

Membrany wykonane z włókien

Czwartorzędowanie zaszczepionych grup pirydynowych
za pomocą bromku heksylu

Poliuretany mikroporowate

Szczepienie 2,2,5,5-tetrametylo-imidozalidin-4-onu

Zastosowania militarne

Czwartorzędowe związki amonowe

Farby

Uwalniacz formaldehydowy na bazie glikolu i chlorometyloizotiazolon

Artykuły plastikowe

– 4,5, -dichloro-2-n-oktylo-4-3-izotiazolon-3-on
– 2-n-oktylo-4-izotiazolin-3-on

Poliester poliuretanowy

– Nanocząsteczki złota
– Nanocząsteczki srebra

Powłoki samodekontaminujące

Czwartorzędowe bromowe sole amoniowe funkcjonalizowane
grupami diolowymi

Narzędzia medyczne

Oparte o związki srebra

Powłoki

– Benzoesan sodu
– Kwas zosterowy

Zastosowania w dentystyce

N-chloramina

Zastosowania ogólne

Silanole

Narzędzia medyczne

Triklosan

Ochrona zapraw murarskich

2,3,5,6-tetra-chloro-4-metylosulfonylo-pirydyna

Uszczelniacze

– 4,5-dichloro-2-n-oktylo-4-izotiazol-3-on
– 4,5-dichloro-2-cykloheksylo-3-izotiazolinon
– 2-n-oktylo-4-izotiazol-3-on

Acetoksylowe uszczelniacze
silikonowe

4,5-dichloro-2-n-oktylo-4-izotiazolin-3-on

Uszczelniacze akrylowe

– 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on
– 2-metylo-4-izotiazolin-3-on
– 2-n-oktylo-4-izotiazolin-3-on

Uszczelniacze i kleje
na bazie wody

2-metylo-4-izotiazolin-3-on oraz 1,2-benzizotiazolin-3-on
w stosunku 1: 1

Farby

– Azol oraz butylokarbaminian
– jodopropargilowy
– Nanocząsteczki srebra

Powłoki

– Podlegający polimeryzacji monomer oparty na akrylanie
bromofenylowym

Powłoki do zastosowań morskich

– Smoła węglowa
– Benzoesan żelaza
– Sea-Nine 211N (30% roztwór 4,5-dichloro-2-n-oktylo-4-izotiazolin-3-onu)

Żywice epoksydowe

we włókiennictwie (do ochrony włókien na wyroby funkcjonalne
itp.);
w medycynie (np. protezy zębowe, narzędzia medyczne, cewniki itp.);
do opakowań żywności (np. folie spożywcze, siatki na cytrusy,
opakowania ze szkła akrylowego);
w przemyśle budowlanym (np. ochrona zapraw murarskich
i uszczelniaczy, uszczelek, rur, osłon do rur, armatury łazienkowej);
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do zastosowań militarnych;
dla przemysłu morskiego (np. powłoki zabezpieczające kadłuby statków przed tworzeniem biofilmu i korozją, membrany do
odwróconej osmozy wody morskiej);
l do klimatyzacji (filtry nawiewów powietrza);
l i innych branż.
W kolumnach 3 i 4 tabeli, biorąc pod uwagę zastosowania
polimerów, podano dla danego tworzywa najbardziej odpowiedl
l
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10

Materiały konstrukcyjne

tworzywa
nie substancje czynne biologicznie, przedstawiając ich nazwy
w języku polskim i angielskim.
NATURALNE POLIMERY PRZECIWBAKTERYJNE
Pomimo dużej ilości syntetycznych środków używanych do zabezpieczania mikrobiologicznego materiałów (triklosan, metale
i ich sole itp.) są one nadal powodem do obaw odnośnie ich
potencjalnych skutków ubocznych. Istnieje zatem duże zapotrzebowanie na polimery antymikrobowe oparte na dodatkach przyjaznych środowisku i polimery naturalne.
Chitozan (CAS 9012-76-4) i jego pochodne stosowane są
ostatnio jako biomateriał do dużej liczby aplikacji, zaczynając od
przemysłu farmaceutyczngo, poprzez kosmetyczny, biomedyczny, spożywczy, rolniczy, papierniczy i tekstylny [7]. Nierozpuszczalny liniowy polisacharyd pozyskiwany jest z egzoszkieletów
skorupiaków i insektów, alg morskich, a także niektórych ścian
komórkowych grzybów, został najszerzej zbadany w dziedzinie
biomedycznej. Charakteryzuje się szerokim spektrum działania,
jest efektywny zarówno w stosunku do bakterii Gram-dodatnich
i Gram-ujemnych, a także pleśni i drożdży, z tym że bakterie
wykazują mniejszą wrażliwość na antymikrobowe właściwości
chitozanu niż grzyby [7].
Serycyna (klej jedwabny, CAS 96690-41-4) to makromolekularne białko wytwarzane przez jedwabniki podczas produkcji
jedwabiu, stanowi 25–30% białka jedwabiu. To białko, które cementuje dwa włókna fibroinowe, jest usuwane podczas produkcji surowego jedwabiu (proces odgumowania). Według ostatnich
doniesień literaturowych, materiały wykonane z PET z dodatkiem
serycyny w ilości 4% redukują liczbę bakterii Proteus vulgaris na
poziomie 51% oraz S. aureus na poziomie 38% [7].
Garbniki. Naturalne i rozpuszczalne w wodzie polifenole (np.
garbniki) pozyskiwane są z roślin zielonych oraz z drewnianych
części roślin. Według dostępnych badań garbniki wykazują
szerokie działanie antymikrobowe względem bakterii i grzybów
(m.in. S. aureus, E. coli, K. pneumoniae) [7].
Aloes (CAS 8557-69-03) – ekstrakt z rośliny Aloe vera posiada właściwości antymikrobowe względem S. aureus, Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Aloes jest stosowany
w praktyce medycznej jak substancja wspomagająca gojenie ran,
a także w celach kosmetycznych. W roślinie Aloe vera występują
różne polisacharydy, spośród których acemannan nadaje cechy
aktywności antymikrobiologicznej. Doniesienia literaturowe dotychczas prowadzonych badań przez Wasif i innych [7] informują,
że ekstrakt Aloe vera może znaleźć zastosowanie w przemyśle
włókienniczym do wykończenia antymikrobowego tkanin bawełnianych techniką pad-dry-cure przy użyciu środka sieciującego
– glioksal [7].
Nizyna (CAS 1414-45-5) – szeroko stosowanym związkiem
przeciwbakteryjnym, szczególnie w dziedzinie opakowań do żywności jest nizyna (CAS 1414-45-5), policykliczny peptyd składający się z 34 aminokwasów [8]. Nizyna wytwarzana jest w procesie fermentacji przez bakterie kwasu mlekowego Lactococcus
lactis. Wykazuje działanie wyłącznie w odniesieniu do bakterii
Gram-dodatnich (Bacillus, Clostridium, Lactobacillus) oraz niektórych bakterii z grupy coli.
Własności nizyny były badane w połączeniu z polietylenem
(PE) z dodatkiem lub bez kwasu etylenodiaminotetraoctowego
(EDTA), jak również jako dodatek do mieszanek z PE i PEO. Aktywność antybakteryjną tego związku wykazano w odniesieniu do
Brochothrix thermosphacta, w największym stopniu w przypadku
mieszanek PE i PEO, a następnie w przypadku PE z EDTA. Folie
PE były pokrywane roztworami hydroksypropylometylocelulozy
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z dodatkiem nizyny. Badane próbki PE o niskiej gęstości, także
pokryte nizyną, wykazały aktywność wobec bakterii Micrococcus
luteus i Listeria monocytogenes. Uwalnianie nizyny okazało się
być zależne od warunków pH i temperatury. Liu wraz z współpracownikami wprowadził nizyny do PLA albo przez rozproszenie lub
współwytłaczanie. Oba systemy hamowały wzrost bakterii Lactobacillus plantarum i L. monocytogenes [8].
Nizyna była także chemicznie wiązana z kopolimerami trójblokowymi PEO-b-PPO-b-PEO, zmodyfikowanymi tak, aby możliwe
było dołączenie peptydu. Antybakteryjne właściwości kopolimeru
zmodyfikowanego nizyną były potwierdzone w testach mikrobiologicznych wobec bakterii Pediococcus pentosaceus. Eksperymenty pokazały, że nizyna związana z modyfikowanym kopolimerem wykazała aktywność podobną do obserwowanej dla próbek
w przypadku polimeru zwyczajnie mieszanego. Ten nieoczekiwany wynik jest częściowo wyjaśniony przez tworzenie kompleksu
zawierającego nizynę przyłączoną do powierzchniowo czynnych
miceli PEO-b-PPO-b-PEO, która zostaje w nich uwięziona, a zatem
zachowuje swoją aktywność mikrobiologiczną [8].
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ZAPRASZAMY

Primo Profile wspiera
ochronę środowiska
Zajmujemy się wytłaczaniem profili i uszczelek technicznych z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Wytwarzamy wyroby ściśle pod indywidualne potrzeby klientów i według ich specyfikacji. Naszymi kontrahentami są firmy z bardzo różnych branż, m.in.
z branży wyrobów budowalnych, energetyki, chłodnictwa, transportu, ale również z branży produkcji wyrobów medycznych.
Primo Profile należy do duńskiej Grupy Inter Primo A/S. Dzięki skandynawskim korzeniom wrażliwość ekologiczna jest chyba
w naszym DNA. Zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem zawsze były i są dla nas bardzo ważne. Nie chodzi wyłącznie
o poczucie odpowiedzialności za bezpośrednie oddziaływanie naszej firmy jako przedsiębiorstwa produkcyjnego na środowisko,
ale również o produkty, które dostarczamy na rynek. W zdecydowanej większości produkujemy komponenty, które wchodzą
w skład innych wyrobów produkowanych przez naszych klientów, np. okien, drzwi, bram garażowych, aparatury medycznej.

Redakcja: Firmy działające w sektorze tworzyw sztucznych
zaczynają coraz częściej wprowadzać programy, których celem
jest ograniczanie emisji CO2. W jaki sposób polityka firmy Primo
Profile wspiera ochronę środowiska?
Bartlomiej Baudler: Jako dostawca półproduktów chcemy
być partnerem dla naszych klientów i pomagać im realizować
cele zrównoważonego rozwoju. Zdajemy sobie sprawę, że jest to
odpowiedzialność zbiorowa wszystkich podmiotów w łańcuchu
dostaw. Aby konsument mógł otrzymać bezpieczny dla środowiska produkt finalny, nie tylko nasz klient, ale my, jak również
wszyscy nasi dostawcy i poddostawcy, musimy kierować się zasadami niskoemisyjnej produkcji.
Stale rozwijamy nasze kompetencje techniczne, aby móc
dostarczać produkty, które po dalszym przetworzeniu pozwolą
naszym klientem wprowadzić na rynek wyroby o jak najniższym
śladzie węglowym. Możliwości w tym zakresie są ogromne.
Kluczem do sukcesu jest m.in. wiedza. Staramy się dzielić nią
z naszymi partnerami zarówno z klientami, jak i dostawcami.
W ramach naszej Akademii Eko-projektowania Primo staramy
się edukować pracowników działów konstrukcyjnych z firm naszych klientów oraz projektować niskoemisyjne wyroby z wykorzystaniem komponentów z tworzyw sztucznych. Jak właściwie
dobierać surowce do produkcji, jak projektować wyroby, aby były
trwałe, ale jednocześnie, aby ich recykling był w przyszłości jak
najłatwiejszy.
Redakcja: Czy tworzywa sztuczne mogą być przyjazne środowisku? Jeśli tak, czy wiąże się to z wprowadzeniem specjalnych
rozwiązań dotyczących produkcji?
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Bartłomiej Baudler
dyrektor zarządzający, Primo Profile Sp. z o.o.

czemu można oszczędzać energię, ograniczając przenikanie ciepła i chłodu w budynkach.
Redakcja: Czym charakteryzują się niskoemisyjne wyroby
oparte na ekstruzji tworzyw sztucznych w Państwa firmie?
B.B.: Primo chce być liderem w dostawach niskoemisyjnych
wyrobów z tworzyw sztucznych. Planujemy to osiągać projektując
wspólnie z naszymi klientami produkty, które będą wytworzone

III
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B.B.: Tworzywa sztuczne są bardzo ekologicznym materiałem,
przede wszystkim dlatego że w przeciwieństwie do wielu innych
surowców, np. aluminium, w procesie ich produkcji emituje się
dużo mniej CO2, produkty wykonane z tworzywa mają zatem dużo
mniejszy ślad węglowy. Ponadto świetnie nadają się do recyklingu i ponownego wielokrotnego wykorzystania. Nie bez znaczenia
są również ich właściwości użytkowe, które przynoszą wiele korzyści dla środowiska. Wyroby z tworzyw sztucznych są trwałe,
ale jednocześnie lekkie, co pozwala ograniczyć emisję CO2 np.
w transporcie. Są świetnym izolatorem, co można wykorzystać
w wielu aplikacjach, np. w produktach stolarki budowlanej, dzięki

w możliwie jak największym stopniu z recyklatów, ale również
będą zaprojektowane w taki sposób, aby ich recykling na koniec
życia produktu był łatwy i aby mogły być wielokrotnie przetwarzane.
R.: Wiele firm deklaruje od nowego roku chęć dążenia do bycia
bardziej EKO. W jaki sposób może Pan zachęcić do wytrwania
w zielonej transformacji? Jakie cele środowiskowe realizuje firma Primo Profile?
B.B.: W naszej produkcji, która polega na procesie ekstruzji
profili z tworzyw sztucznych, wykorzystujemy duże ilości energii
elektrycznej oraz wody. Te dwa zasoby są dla nas kluczowe.
Chcąc być eko, musimy je po prostu oszczędzać, co robimy
bardzo skutecznie. Co roku udaje nam się zmniejszyć zużycie
energii i wody w przeliczeniu na kilogram naszej produkcji.
Osiągamy to m.in. dzięki procesowi ciągłego doskonalenia
i poprzez inwestycje w coraz bardziej nowoczesne i wydajne maszyny i urządzenia.
Obecnie przygotowujemy się do inwestycji w system ciągłego monitorowania zużycia energii, co pozwoli nam błyskawicznie
identyfikować wszelkie źródła marnotrawstwa energetycznego,
które mogą występować w naszych procesach produkcyjnych,
dzięki czemu będziemy mogli je szybko i skutecznie eliminować.
R.: Proszę opowiedzieć czytelnikom o wdrażaniu w Państwa
firmie programu „zero waste”.
B.B.: Nasz program „zero waste” opiera się na trzech filarach.
Pierwszy obejmuje działania, których celem jest ograniczanie
wielkości odpadów produkcyjnych powstających w naszej firmie.
Realizujemy je przede wszystkim poprzez ciągłe doskonalenie
naszej organizacji i procesów produkcyjnych. Ale staramy się też
w miarę możliwości np. wydłużać partie produkcyjne. Tego typu
działania przekładają się na systematyczną redukcję ilości odpadów technologicznych.
Drugi filar obejmuje działania związane z ponownym wykorzystywaniem odpadów tworzywowych, które jednak powstają
w czasie naszej produkcji. Mamy specjalne urządzenia do mielenia odpadów, dzięki czemu możemy je potem umiejętnie dozować do produkcji nowych wyrobów, mając jednocześnie pewność, że nie wpłynie to negatywnie na jakość naszych produktów.
Trzeci filar to działania, które szczególnie intensywnie rozwijamy w ostatnim czasie, czyli odbieranie, przetwarzanie i ponowne
wykorzystanie odpadów tworzywowych, które powstają u naszych

klientów podczas ich procesów produkcji. Najczęściej są to ścinki powstałe podczas przetwarzania naszych profili i uszczelek.
R.: Czy uważa Pan, że firmy, które nie dostrzegają problemu
ekologicznego i nie troszczą się o naturę utrzymają się na rynku?
B.B.: Myślę, że jeszcze do niedawna tematy związane ze zrównoważonym rozwojem były traktowane przez przedsiębiorców
wyłącznie w charakterze społecznej odpowiedzialności biznesu.
Firmy o dużo większej wrażliwości społecznej automatycznie
przykładały do tematu ekologii większą wagę. Chyba nie ma co
ukrywać, że zazwyczaj były to duże międzynarodowe korporacje.
Według mnie sytuacja zmieni się jednak bardzo szybko. Wkrótce nie będzie już chodziło wyłącznie o społeczną odpowiedzialność, ale o czysty pragmatyzm biznesowy. Firmy, które nie będą
potrafiły dopasować się do wymogów gospodarki niskoemisyjnej,
wcześniej czy później znikną z rynku, stracą klientów, wypadną
z globalnych łańcuchów dostaw.
R.: Dziękuję za rozmowę.

Primo Profile Sp. z o.o.
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Stena Recycling uruchomiła
nową instalację do recyklingu
folii LDPE
Gwałtowany rozwój przemysłowy spowodował, że światowa produkcja tworzyw sztucznych wzrosła z 1,5 mln ton w 1950 roku
do 359 mln ton w 2018 roku. Obecnie udaje się przetworzyć i zawrócić do obiegu zaledwie ok. 10% tego surowca. Stena
Recycling uruchomiła właśnie nową instalację do przetwarzania folii opakowaniowej (LDPE). Instalacja, której uruchomienie
kosztowało ok. 20 mln złotych jest w stanie przetworzyć 15 tysięcy ton tego surowca rocznie.

N

aukowcy szacują, że w 2019 r. w wyniku produkcji
i spalania plastiku do atmosfery dostało się ponad
850 milionów ton gazów cieplarnianych. Do 2050 r.
wartość ta może wzrosnąć do 2,8 miliarda ton. Gdybyśmy zwiększyli skuteczność recyklingu, tę emisję można by znacząco ograniczyć. Kluczem są zmiana zachowań konsumentów
oraz odważne inwestycje w systemy i instalacje, które umożliwiają recykling tworzyw sztucznych. Wiele produktów spożywczych
czy innych, np. podczas transportu do sklepów, jest pakowana w folię, która jest stosunkowo tanim i trwałym środkiem zabezpieczającym. Materiał ten jest powszechnie wykorzystywany
między innymi w branży handlowej, transportowej i spożywczej.
Prawdziwy wzrost zastosowania folii LDPE wzmacnia rosnąca popularność zakupów przez Internet. Pandemia wymusiła szybkie
uruchomienie internetowych wersji sklepów wśród tych, którzy
dotychczas handlowali tylko stacjonarnie. Branża opakowaniowa rozwija się bardzo dynamicznie, wykorzystując i wprowadzając do obiegu olbrzymie ilości folii LDPE. To poważne wyzwanie,
z którym musimy się zmierzyć jako społeczeństwa i krajowe gospodarki.
Stena Recycling na bieżąco analizuje rynkowe trendy i już wiele miesięcy temu zdecydowała o stworzeniu instalacji do przetwarzania folii LDPE. Urządzenia znajdują się w jednym z najnowocześniejszych tego typu zakładów Stena Recycling i drugim co
do wielkości po szwedzkim Halmstad w Europie. To Centrum Recyklingu we Wschowie w lubuskim, gdzie oprócz przetwarzania
folii opakowaniowej, firma recyklinguje urządzenia elektroniczne,
odzyskując z nich cenne metale i inne materiały.
– Naszym celem jest nieustanne podnoszenie poziomu recyklingu i ograniczanie ilości odpadów oraz dbałość o ponowne
wykorzystywanie materiałów. To kluczowe elementy w budowaniu
cyrkularnego modelu gospodarki i lepszej przyszłości dla następnych pokoleń. Korzystając z uznanych, skandynawskich wzorców,
od 20 lat doskonalimy procesy recyklingu i odzyskiwania cennych
surowców w Polsce. To dlatego inwestujemy w takie procesy jak
odzyskiwanie cennych materiałów z urządzeń elektronicznych, czy
przetwarzanie tworzyw sztucznych. Ponowne wykorzystanie materiałów jest kluczowe dla ochrony zasobów naturalnych i budowania zrównoważonej przyszłości – mówi Piotr Ślusarz, Dyrektor
Sprzedaży Outbound i Produkcji Stena Recycling.
Nowa instalacja składa się z kilku kluczowych systemów i linii
produkcyjnych, gdzie folia LDPE jest przetwarzana w kilku etapach i przekształcana w bardzo wysokiej jakości surowiec do
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produkcji nowych produktów z tworzyw sztucznych. Produkt ten,
czyli tzw. regranulat jest dodatkowo badany w pomieszczeniu
kontroli jakości, w celu potwierdzenia jego odpowiednich właściwości. Tym samym, materiał jest zawracany do obiegu i w ten
sposób ograniczane jest zużycie surowców naturalnych. Instalacja pozwala na recykling około 15 tysięcy ton folii opakowaniowej rocznie. Materiał pozyskiwany jest od klientów z całej Polski.
Jest to głównie odpad powstający w procesach rozpakowywania
produktów, podzespołów oraz części, które są wykorzystywane
przez przedsiębiorstwa w produkcji.
W pierwszym etapie przetwarzania folia jest wstępnie sprawdzana przez pracowników Stena Recycling pod kątem wyeliminowania z niej dużych zanieczyszczeń. Następnie materiał jest
rozdrabniany, strzępiony, myty i suszony. W kolejnym etapie
dostarczany jest do wytłaczarki i tak przygotowany, poddawany jest procesowi termicznego formowania. W ostatnim etapie
z powstałej w obróbce wysoką temperaturą tzw. strugi, formowany jest granulat, który jest jeszcze analizowany przez ekspertów Stena pod kątem jakości i odpowiednich parametrów.
Taka forma pozwala w bardzo łatwy sposób dozować surowiec
do produkcji nowych wyrobów na przykład worków foliowych. Postać granulek umożliwia utrzymanie najwyższej jakości i stałego
składu fizykochemicznego, a co najważniejsze, pozwala na ponowny recykling produktów wykonanych z tego rodzaju surowca
wtórnego.

www.stenarecycling.pl
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Jak zniwelować ślad
węglowy i zmniejszyć emisję
CO2 poprzez recykling?
Nowoczesny biznes to odpowiedzialny biznes – również w kontekście ekologii. Czy jako przedsiębiorca możesz wnieść swój
wkład w redukcję emisji dwutlenku węgla? Oczywiście, że tak. Zacznij od efektywnego recyklingu odpadów.

RECYKLING ODPADÓW – JEDNO Z DOSTĘPNYCH
ROZWIĄZAŃ
Ogromna ilość dwutlenku węgla jest jednym z głównych czynników powodujących ocieplanie klimatu. Aby ograniczyć jego negatywne oddziaływanie na klimat oraz atmosferę, nowoczesne
firmy zobligowane są do kompensacji śladu węglowego poprzez
ograniczanie emisji CO2. Doskonałym sposobem redukcji CO2
jest efektywny recykling odpadów.

ładowana po brzegi śmieciarka opróżnia swój kontener wprost
do morza.
Obecnie popyt na tworzywa sztuczne jest większy od popytu
na stal i beton. Tak ogromna podaż tworzyw sztucznych na rynku
wymusza konieczność wdrażania zasad mądrej i skutecznej gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym. Dzięki temu surowiec
ten może być ponownie używany, co ogranicza produkcję kolejnych ton tworzyw sztucznych.

REDUKCJA CO2 – DLACZEGO TO JEST WAŻNE?
Jak donosi RUNI Danish Engineering, w 2050 roku na świecie będzie 9 miliardów ludzi, z czego 70% populacji będzie
mieszkać w dużych miastach. Stwarza to ogromne wyzwania
środowiskowe oraz transportowe dla współczesnego i przyszłego świata.
W samej Europie z powodu zanieczyszczenia powietrza umiera
rocznie około 500 000 ludzi. Już teraz konieczne jest wdrożenie
efektywnej gospodarki odpadami, która pozwoli skutecznie kompensować ślad węglowy, ograniczając emisję CO2 oraz innych
gazów cieplarnianych.

ZACZNIJMY KOMPENSOWAĆ ŚLAD WĘGLOWY
Dzięki prasowaniu odpadów powstających w Twojej firmie możesz zamienić odpady z tworzyw sztucznych i kartonów w wartościowe surowce. W ten sposób ograniczysz emisję dwutlenku
węgla i zaczniesz kompensować ślad węglowy.
Zacznij kompensować ślad węglowy z żółtymi belownicami
Bramidan. Dzięki efektywnemu kompaktowaniu odpadów skutecznie ograniczysz ich objętość, a co za tym idzie zmniejszysz
liczbę transportów. W zależności od swoich potrzeb sprawdź
belownice z serii kompaktowych np. Bramidan B4 czy też większych, np. X25. Dobierz sprzęt dostosowany do specyfiki i wymagań Twojego biznesu.
Gospodarka odpadami o obiegu zamkniętym zapewni Twojej
firmie mnóstwo korzyści. Nie tylko uzyskasz wartościowy surowiec do późniejszej odsprzedaży, ale również znacząco ograniczysz liczbę i koszt transportu materiałów do utylizacji, przyczyniając się do skutecznej redukcji CO2.

POMÓWMY O PLASTIKU
Tworzywa sztuczne to świetny i użyteczny materiał, który doskonale sprawdza się w roli opakowań towarów. W 1962 roku
produkowano 15 mln ton plastiku. W 2014 roku liczba ta wzrosła do 311 mln ton!
Szacuje się, że co roku do oceanów trafia 8 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych. Wyobraź sobie, że co minutę wy-

VIII

Źródło: www.bramidan.pl
Dodatek „EKOFIRMA” . Nr 1/2022

Dodatek „EKOFIRMA” . Nr 1/2022

IX

Praktyczne wykorzystanie
recyklatów gumowych jako
sposób na ochronę środowiska
Sebastian Białasz

Praca zawiera analizę obecnej wiedzy na temat ponownego wykorzystania odpadów gumowych, zwłaszcza poużytkowych opon
samochodowych, w tym sposobu gospodarowania odpadami, metod przetwarzania recyklatów oraz praktycznych zastosowań
tego materiału. Opisano sposoby ograniczenia ilości odpadów polimerowych, omówiono materiały i związki chemiczne stanowiące budulec opon oraz zaprezentowano dostępne metody wytwarzania recyklatów gumowych. Ponadto sklasyfikowano rodzaje
odpadów gumowych po rozdrobnieniu i przedstawiono przykładowe możliwości ich wykorzystania w przemyśle.

O

kres ostatnich kilkudziesięciu lat to czas intensywnego
rozwoju techniki i przemysłu, a wraz z nim wzrost konsumpcjonizmu. Rozwój ten, poza szeregiem pozytywnych
zmian w życiu, niesie za sobą również efekty niepożądane.
Jednym z nich, możliwe że najgroźniejszym, jest globalne eksploatowanie zasobów naturalnych, w tym węgla, ropy naftowej
i gazu ziemnego, które są głównymi surowcami przemysłu chemicznego. Towarzyszy temu degradacja środowiska naturalnego, co jest szczególnym zagrożeniem, ze względu na bardzo
wolny proces naturalnej odbudowy ekosystemu lub, co gorsza,
bezpowrotne jego zniszczenie. Dodatkowo, wraz ze wzrostem
konsumpcjonizmu, rośnie także ilość generowanych odpadów,
które zarządzane w niewłaściwy sposób, również degradują środowisko naturalne.
Jedną z grup odpadów szczególnie problematycznych są odpady z tworzyw polimerowych. Wśród odpadów komunalnych
tworzywa polimerowe stanowią od 7 do 14% ogólnej masy odpadów, co może stanowić nawet 30% ich objętości. Według badań
w Polsce powstaje rocznie około 800 tys. ton odpadów tworzyw
polimerowych. Stale rosnące zużycie tworzyw polimerowych oraz
długi czas ich rozpadu generuje istotny do rozwiązania problem
zagospodarowania odpadów z tworzyw polimerowych. Jedną
z możliwości rozwiązania tego problemu jest recykling materiałowy, surowcowy i energetyczny, który pozwala na ponowne włączenie odpadów do obiegu produkcyjnego. Nadal jednak znaczącym
sposobem na zagospodarowanie odpadów tego typu jest ich
składowanie, jest to metoda najmniej korzystna pod względem
zarówno ekonomicznym, jak i ekologicznym. W Polsce w 2012
roku powstało około 1,48 mln ton pokonsumenckich odpadów
z tworzyw polimerowych, z czego około 24% poddano recyklingowi mechanicznemu, około 17% odzyskowi energii, natomiast
pozostałe 59% odpadów trafiło na składowiska. W porównaniu
do średniej europejskiej jest to nadal mało. Wpływ na recykling
mają również napełniacze dodawane do tworzyw polimerowych
w celu poprawienia ich parametrów przetwórczych oraz właściwości uzyskiwanych wytworów [1, 2, 12, 14, 21].
Wśród odpadów polimerowych, szczególnym przypadkiem są
odpady gumowe, w tym opony. Technologia wytwarzania opon
jest związana z procesem wulkanizacji, który ostatecznie nadaje im odpowiednie użytkowe parametry, przy czym jest to
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proces nieodwracalny. Reakcja między elastomerem, siarką
i innymi składnikami powoduje powstanie wiązań poprzecznych
między łańcuchami elastomeru, czego efektem jest otrzymanie
przestrzennej sieci chemicznej. Największe problemy związane
z recyklingiem stwarza sieć przestrzenna. Przywrócenie gumy
do stanu wyjściowego, umożliwiającego powtórne przetwórstwo,
przy obecnej technice, stosując metody chemiczne, mechaniczne i termiczne, nie jest osiągalne. W Unii Europejskiej około
80% poeksploatacyjnych wyrobów gumowych stanowią zużyte
opony, które są największą grupą poeksploatacyjnych wyrobów
gumowych, ale także ze względu na skład i budowę ich recykling jest znacznie trudniejszy niż w przypadku metali lub szkła.
Wprowadzone uregulowania prawne, dotyczące przemysłu samochodowego narzucają stały wzrost wykorzystania surowców wtórnych pozyskiwanych z opon samochodowych. Recykling opon
w porównaniu do recyklingu metali, szkła, papieru jest nadal
niewystarczający [2, 9, 21].
Recykling opon samochodowych jest kosztowny, wymaga dużych nakładów finansowych oraz jest bardzo pracochłonny. Na
ogół otrzymywany recyklat ma gorsze właściwości i jest mniej
korzystny niż materiał pierwotny. Zużyte opony wykonane z wysokiej jakości kauczuków są pozornie dobrym źródłem surowców.
Wysokie wymagania odnośnie jakości wyrobów stanowią ograniczenie dla stosowania recyklatów w procesie produkcyjnym.
Odpady gumowe stanowią poważny problem ekonomiczny i ekologiczny. Aktualne uregulowania dotyczące przemysłu samochodowego narzucają konieczność stosowania surowców wtórnych
m.in. recyklatów opon samochodowych. Oprócz gumy, opony
składają się z kordu tekstylnego oraz stalowego, który powinien
zostać oddzielony podczas procesu recyklingu [1, 21].
SPOSOBY OGRANICZENIA ILOŚĆI ODPADÓW
POLIMEROWYCH
Wieloletnie doświadczenia w recyklingu odpadów tworzywowych pokazały, iż system ten posiada wiele ograniczeń, uwarunkowanych uregulowaniami prawnymi oraz różnorodnością
właściwości chemicznych tworzyw. Odpady powinny być wykorzystywane zgodnie z regułami tzw. „zielonej chemii”, czyli w taki
sposób, aby surowiec był wykorzystywany tak długo, jak długo
będzie można to racjonalnie uzasadnić. Należy również wykorzyDodatek „EKOFIRMA” . Nr 1/2022

stywać, w miarę możliwości, do procesów produkcji surowce odnawialne, które pozwolą na unikanie substancji trujących [15].
Wśród głównych metod przeciwdziałania nadmiernej kumulacji
odpadów można wyróżnić 3 grupy:
l ograniczenie zużycia tworzyw;
l składowanie odpadów tworzywowych;
l recykling odpadów.
Ograniczenie zużycia tworzyw to podstawowy krok w ochronie
środowiska. Przykładowym zastosowaniem tego działania może
być zastąpienie polietylenowych woreczków do żywności papierowymi torbami. Składowanie odpadów tworzywowych odbywa się
na specjalnych złomowiskach. Jest to droga inwestycja, ponieważ wymaga odpowiedniego przygotowania terenu i wyłączenia
go z normalnego użytkowania (rys. 1).
Sposobem umożliwiającym najszersze spektrum możliwości
jest recykling odpadów. Recykling, w rozumieniu polskiego prawa, jest to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu
substancji lub materiałów zawartych w procesie produkcyjnym
w celu uzyskania substancji i/lub materiałów o przeznaczeniu
pierwotnym lub o innym przeznaczeniu. Recykling może mieć
charakter materiałowy, surowcowy lub energetyczny.
Recykling materiałowy jest procesem uzdatniania odpadów
w celu otrzymania materiałów do powtórnego przetwórstwa. Podczas tego rodzaju recyklingu stosuje się fizyczne procesy przetwórcze, takie jak oczyszczanie, mycie, rozdrabnianie i inne. Jest
to najbardziej racjonalny sposób utylizacji odpadów polimerowych, ponieważ odzyskiwane materiały umożliwiają ograniczenie
produkcji polimerów oryginalnych. Pozwala to na zmniejszenie
wielkości emisji szkodliwych związków do środowiska oraz zużycie energii niezbędnej do wytworzenia nowych tworzyw. Jego
celem jest uzyskanie pełnowartościowego tworzywa. Metoda ta
jest jednak ograniczona w zasadzie do tworzyw termoplastycznych. Jednakże krotność przetwórstwa tworzyw termoplastycz-

Rys. 1. Schemat nowoczesnego składowiska odpadów

nych jest ograniczona, ze względu na pogarszające się właściwości odzyskiwanego tworzywa i jego podatności na przetwórstwo,
czyli przetwarzalności [15, 19].
Recykling surowcowy to taki, gdzie następuje rozkładanie polimerów na frakcje o mniejszej masie cząsteczkowej w celu odzyskania monomerów. Polega na poddaniu tworzywa procesom
chemicznym jak: hydroliza, alkoholiza, glikoza, uwodorowienie,
piroliza, hydrokraking, czy zgazowanie. W procesach tych otrzymywane są związki małocząsteczkowe, które mogą być dalej
przerabiane na surowce chemiczne lub paliwa. W taki sposób
mogą być przetwarzane odpady z różnych tworzyw, bez uprzedniego ich sortowania i mycia. Jednak są to procesy drogie i wymagające specjalistycznych instalacji.
Recykling energetyczny polega na spalaniu odpadów tworzyw
polimerowych z odzyskiem zawartej w nich energii. Wykorzystanie ciepła ze spalania odpadów jest opłacalne ze względów energetycznych – posiadają wartość kaloryczną, wynoszącą średnio
35 MJ/kg, a zatem wyższą od węgla kamiennego.
Z tego rodzaju recyklingiem odpadów z tworzyw polimerowych
wiąże się nadzieja na globalne rozwiązanie przetwarzania zwłaszcza tych odpadów, które nie mogą być przerobione i zagospodarowane w inny sposób. Zaletą recyklingu energetycznego jest
fakt, że niezależnie od rodzaju zastosowanego tworzywa polimerowego, użytych wypełniaczy i dodatków, a także charakteru
i postaci odpadu nie zachodzi potrzeba wstępnej segregacji odpadów ani ich mycia, czy usuwania elementów innych substancji
organicznych. W Polsce głównym sposobem odzysku opon jest
odzysk energetyczny (rys. 2), który polega na spalaniu najczęściej w piecach cementowni lub elektrociepłowniach.
Spalanie opon wytwarza więcej energii niż węgiel, przez co
jest bardzo efektywne energetycznie (rys. 3). Spalanie najczęściej stosowane jest w cementowniach, w specjalnie zaprojektowanych do tego procesu piecach, jako 20% dodatek do paliwa. Takie zagospodarowanie gumowego recyklatu jest bardzo
powszechne w krajach rozwiniętych np. USA, Japonia, Niemcy. W Polsce takie rozwiązanie jest stosowane między innymi
w Cementowni Chełm. Opony stosowane jako paliwo mogą wy-

Rys. 3. Wartość energetyczna różnych paliw (tys. kcal/kg)

t

Rys. 2. Recykling opon w Polsce
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stępować w postaci stałej lub rozdrobnionej jako paliwo podstawowe lub dodatkowe do produkcji pary, energii elektrycznej,
cementu, papieru, wapna, stali oraz w spalarniach śmieci. Paliwo z opon oznaczane jest skrótem TDF (tyre derived fuel). Wysoka temperatura (>1000oC) w piecach cementowych pozwala
na całkowite spalenie opon oraz utlenienie zawartej w nich stali.
Bardzo korzystna jest obecność kordu stalowego w przypadku
wypalania klinkieru, ponieważ w tym procesie dodawane są tlenki żelaza [9]. Na rysunku 3 przedstawiono wartość energetyczną
spalanych opon w porównaniu z innymi spalanymi materiałami.
OPONY SAMOCHODOWE
Opony samochodowe z upływem czasu tracą swoje własności
użytkowe. Przyjmuje się, że granicą czasową dopuszczającą oponę do użytku jest okres 10 lat od chwili wyprodukowania. Największy wpływ na stopień zużycia opony mają warunki, w jakich
jest eksploatowana, takie jak: obciążenie, temperatura pracy,
niewłaściwe ciśnienie, styl jazdy.
Opony dostępne na rynku występują jako bezdętkowe lub
z wewnętrzną dętką. Bardziej popularne są bezdętkowe z uwagi
na lepsze własności użytkowe. Opona samochodowa składa się
z części nośnej i bieżnika. Bieżnik (rys. 4) jest szczelną zwulkanizowaną powłoką, której elementy to elastyczna osnowa, która składa się z kilku warstw tkanin kordowych pokrytych gumą;
opasanie, stanowiące kilka warstw nici między osnową a bieżnikiem; drutówka, utworzona z nierozciągliwego rdzenia otoczonego warstwami kordu. W przekroju poprzecznym opony wyróżnia
się strefy: czoło opony, jest miejscem gdzie opona styka się
z nawierzchnią, posiada rowki zwane lamelami; bark opony, jest
to strefa między czołem a bokiem opony, jej grubość zmniejsza się od czoła do boku; bok opony, część pomiędzy barkiem
a stopką, składa się z osnowy pokrytej gumą, charakteryzuje się
wysoką elastycznością i niewielką grubością; stopka, utworzona
ze zwojów drutu stalowego owiniętego paskiem cienkiej tkaniny
krzyżowej, ustala pozycje opony na półkach obręczy [5].
Podstawowym składnikiem mieszanki gumowej jest kauczuk.
Kauczuki wykorzystywane do produkcji opon muszą charakteryzować się dobrymi właściwościami mechanicznymi, ale najczęściej mają małą odporność na oleje i łatwo ulegają starzeniu. Do
tej grupy kauczuków należą: kauczuk naturalny (NR), butadieno-

wy (BR) oraz butadienowo–styrenowy (SBR). Kauczuk naturalny
posiada dobrą charakterystykę zmęczeniową, jest stosowany
w największych ilościach. Przedmieszkę kauczuku naturalnego
i sadzy otrzymuje się, mieszając lateks oraz zawiesinę sadzy,
wykorzystując mieszalnik strumieniowy. Efektem tego procesu
jest dobra makro- i mikrodyspersja mieszaniny [13, 16]. Typowy skład chemiczny gumy do produkcji opon przedstawiono
w tabeli 1.
Opony mogą zawierać także 1,3-2,2% siarki i 0,2% chloru,
a także metale ciężkie takie jak: kadm, ołów, cynk, chrom, czy
nikiel.
Głównymi materiałami stosowanymi w warstwach osnowy są:
poli(tereftalan etylenu) – PET oraz włókno wiskozowe, które ze
względu na relatywnie niski koszt i dobrą wytrzymałość mechaniczną oraz termiczną są najczęściej stosowane w przemyśle
oponiarskim. Wyjątkowo dobrymi właściwościami charakteryzują
się: poli(naftalan etylenu) (PEN) i poliolefinoketon (POK), jednak
ze względu na wysokie koszty oraz ograniczone zastosowanie
w przemyśle rzadko są stosowane. Kord stalowy stosowany kiedyś wyłącznie do samochodów ciężarowych i maszyn ciężkich,
znalazł powszechne zastosowanie przy produkcji opon do samochodów osobowych. Kord o średnicy nieprzekraczającej 1 mm,
przed procesem kalandrowania pokrywany jest warstwą mosiądzu. Warstwa mosiądzu poprawia łączenie drutu z mieszanką
gumową [5, 17].
Opona nadająca się do eksploatacji powinna spełniać następujące warunki: brak ubytków w budowie opony, prawidłowa geometria, prawidłowa głębokość bieżnika, określony termin przydatności opony nie został przekroczony, nie występuje podwyższona
utrata powietrza. Gdy opona przestaje spełniać choć jeden z warunków dopuszczenia do użytku, zostaje wycofana z eksploatacji.
Opony samochodowe nienadające się do eksploatacji są klasyfikowane z punktu widzenia ich dalszego wykorzystania. Głównymi
kryteriami są: zużycie, wiek oraz uszkodzenia opon. Używane opony przy klasyfikacji dzielone są na dwie kategorie:
l nadające się do bieżnikowania, są to opony, które zostają
poddane procesowi bieżnikowania, aby mogły zostać ponownie wykorzystane w pojazdach samochodowych. Bieżnikowanie polega na usunięciu resztek starego bieżnika, a następnie
trwałego przyłączenia nowego bieżnika w procesie wulkanizacji. Warunkiem dopuszczenia opony do tego procesu jest jej
nieuszkodzony korpus (tzw. karkas).
l całkowicie zużyte, które nie podlegają procesowi bieżnikowania, mogą zostać poddane procesom recyklingu lub wykorzystane jako paliwo energetyczne – w całości lub po rozdrobnieniu.
METODY WYTWARZANIA RECYKLATÓW GUMOWYCH
Do głównych metod stosowanych przy produkcji recyklatu
ze zużytych opon należą: metoda rozdrabniania mechanicznego w temperaturze otoczenia, metoda kriogeniczna, metoda
Tabela 1. Typowy skład chemiczny gumy do produkcji
opon [9]

Rys. 4. Przekrój przykładowej opony
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Związek chemiczny

Masa [kg]

Masa [%]

SBR – polimer gumowy

6,09

62,1

Sadza

3,04

31,0

Rozcieńczalnik

0,19

1,9

Tlenek cynku

0,19

1,9

Kwas stearynowy

0,12

1,2

Siarka

0,11

1,1

Katalizator

0,07

0,7
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Rys. 5. Schemat linii do rozdrabniania w temperaturze
otoczenia
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Metoda rozdrabniania wodą pod bardzo wysokim ciśnieniem,
jest metodą opracowaną przez firmę Regum Recykling Ltd z Węgier i polega na oddzielaniu gumy od kordu stalowego, po czym
podzieleniu jej na bardzo małe cząstki o rozwiniętej powierzchni.
Powierzchnia właściwa otrzymanego miału gumowego wynosi
2–3 m2/g. Otrzymany miał gumowy można stosować jako reaktywny napełniacz NBR, SBR i EPDM lub do modyfikacji asfaltu.
Kord stalowy nie ulega uszkodzeniu. Możliwe jest oddzielenie
wewnętrznej wykładziny opony z kauczuku butylowego. Zużycie
energii jest mniejsze niż podczas rozdrabniania kriogenicznego.
Zaletą tej metody jest niski poziom hałasu, mała ilość zanieczyszczeń powstających podczas produkcji oraz miał gumowy
o stosunkowo dobrze rozwiniętej powierzchni. Możliwe jest wytwarzanie granulatu o rozmiarach: do 200 μm, 200–300 μm,
300–600 μm, 600-100 μm [11].
ZASTOSOWANIE GRANULATÓW Z OPON
Sposób ponownego wykorzystania rozdrobnionych odpadów
gumowych jest uwarunkowany od stopnia ich rozdrobnienia.
W normie europejskiej EN-14243 na materiały pozyskiwane
z recyklingu opon wprowadzono klasyfikację zaprezentowaną
w tabeli 2.
Niezależnie od gradacji recyklatu, w większości przypadków
jest on stosowany jako napełniacz do kompozytów, stanowiących materiał budulcowy nowych wyrobów. Do najbardziej popularnych kompozytów należą kompozyty polietylenowo-gumowe,
kompozyty uretanowo-gumowe czy modyfikowane asfalty. W zależności od gradacji znajdują one zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu.
W budownictwie drogowym opony częściowo pocięte na elementy o charakterystycznym wymiarze powyżej 300 mm mają
Tabela 2. Klasyfikacja materiałów otrzymywanych
ze zużytych opon wg EN-14243
Rodzaj odpadów gumowych
po rozdrobnieniu

Wielkość cząstek
[mm]

Ścier (jako produkt uboczny bieżnikowania)

0-40

Miał

0-1

Granulat

1-10

Chips

10-50

Strzępy

40-300

Opony cięte (kawałki)

>300

Rys. 6. Schemat linii do rozdrabniania kriogenicznego [10]
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Berstroffa, metoda „na mokro” oraz metoda rozdrabniania
wodą pod wysokim ciśnieniem. Wybór zastosowanej metody
zależy głównie od przeznaczenia recyklatu oraz zaplecza technicznego.
Proces rozdrabniania opon, w temperaturze otoczenia, zaczyna się od wstępnego pocięcia opony (rys. 5), zależnie od docelowej frakcji recyklatu stosuje się młyny, granulatory lub mieli się
na walcarkach. Najmniejsze cząstki wówczas osiągają ok. 400
μm. Podczas rozdrabniania wymagane jest schładzanie gumy
z uwagi na wydzielanie się znacznych ilości ciepła podczas cięcia. Zbyt wysoka temperatura procesu może doprowadzić do degradacji makrocząsteczek kauczuków. W celu usunięcia kordu
tekstylnego i metalu stosuje się separatory.
W metodzie kriogenicznej, wstępnie pocięte, opony chłodzone
są ciekłym azotem poniżej temperatury kruchości (<80oC) i poddawane rozdrobnieniu za pomocą młynów młotkowych. Cząstki
miału otrzymanego tą metodą mają regularny kształt, gładką
powierzchnię i ostre krawędzie. Miał otrzymany w ten sposób
zawiera mniej zanieczyszczeń w stosunku do metody w temperaturze otoczenia, jednak posiada więcej wilgoci (12–15%).
Wielkości otrzymanych cząstek wynoszą ok. 240 μm. Dużą wadą
metody kriogenicznej są koszty utrzymania całej linii technologicznej. Na rysunku 6 przedstawiono schemat linii do rozdrabniania kriogenicznego [11].
Metoda Berstroffa jest udoskonaleniem procesu rozdrabniania mechanicznego. W metodzie tej, na walcarce o walcach
ryflowanych oraz w wytłaczarce dwuślimakowej, rozcierana jest
uprzednio rozdrobniona guma. Linia technologiczna składa się
z trzech niezależnych podzespołów, a proces dzieli się na trzy
etapy: cięcie opony na kawałki w młynie nożowym i usunięcie
drutu; rozcieranie za pomocą walców ryflowanych oraz oddzielenie kordu stalowego i tekstylnego; oraz rozcieranie na wytłaczarce dwuślimakowej wraz z intensywnym chłodzeniem. Otrzymywany granulat charakteryzuje się małą wielkością cząstek
(100–600 μm) i dobrze rozwiniętą powierzchnią.
Metoda rozdrabniania na mokro jest powszechnie stosowana
w USA, gdzie miał jest stosowany jako dodatek do produkcji
opon samochodowych. Zaletą tej metody są niższe koszty niż
w przypadku metody kriogenicznej. Miał charakteryzuje się jednorodnością i czystością. Frakcja mieści się w zakresie 125–
250 μm. Wstępnie rozdrobniony recyklat jest mielony w młynie
z pomocą wody, która zabezpiecza przed degradacją oraz oczyszcza recyklat z pyłu [11].
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zastosowanie głównie jako wypełnienie warstwy nośnej nasypów
pod drogi. Obecnie takie zastosowanie ma kierunek rozwojowy.
Pierwsze próbne odcinki dróg w tej technologii, będące pod stałą
kontrolą, długości 105 m powstały, pierwszy w Madrycie wzdłuż
autostrady, drugi na Teneryfie. Projekt rozpoczął się w 2009
roku, nadal trwają badania nad zachowaniem się nawierzchni.
Do tej pory nie stwierdzono defektów drogi związanych z zastosowaniem jako wypełniacza pociętych opon.
Strzępy i chipsy mają zastosowanie głównie przy budowie dróg,
mostów, lotnisk, przejść podziemnych i w zabudowie naziemnej
obiektów, zawierającej kondygnacje podziemne. Stosowane są
tam, gdzie wymagane są izolacje akustyczne oraz termiczne.
Dużą zaletą jest przepuszczalność dla wód deszczowych. Jako
paliwo są natomiast stosowane w cementowniach. Przykładowe
wykorzystanie tej frakcji przedstawiono na rysunku 7.
Granulat znajduje największe zastosowanie jako wypełnienie
nawierzchni sportowych, boisk piłkarskich, boisk do hokeja na
trawie. Dobierając odpowiednie lepiszcze z granulatu, wykonuje
się m.in. nawierzchnie placów zabaw, boisk sportowych, płyty
wibroizolacyjne, izolacje dźwiękochłonne, ekrany tłumiące, podkłady amortyzujące uderzenia, elastyczną kostkę brukową czy
konfekcję drogową (bariery bezpieczeństwa, spowalniacze ruchu, pachołki) [11].
Z kompozycji odpadowego polietylenu > 50% wag. oraz odpowiednio ukształtowanego granulatu gumowego o grubości 3-5 cm
lub miału < 50% wag. produkowane są płyty akustyczne. Jako
napełniacz dodawany jest fosfogips uzdatniany oraz kreda. Płyty
są przymocowane do betonowych konstrukcji nośnych. Według

Rys. 7. Przykładowe zastosowanie recyklatu w budownictwie drogowym

Rys. 9. Przykłady elementów wykonanych z kompozytu
polietylen-guma: po lewej- słupek U1a do oznakowania
skrajni drogi, po prawej- pachołki drogowe U23
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normy ISO 2555 izolacyjność akustyczna ekranów dźwiękochłonnych powinna wynosić co najmniej 25 dB, w przypadku ekranu
z kompozytem gumowym parametr ten wynosi ok. 46 dB. Granulat
gumowy ma bardzo wysoką zdolność tłumienia dźwięku, powyżej
4 dB. Ekrany tego typu mają zastosowanie wszędzie, gdzie wymagana jest dobra izolacja akustyczna, najczęściej są to przydrożne
bariery dźwiękochłonne oraz hale przemysłowe [7, 21]. Przykład
takiego zastosowania przedstawiono na rysunku 8.
Innym zastosowaniem granulatu z odpadów gumowych są elementy elastyczne takie jak słupki i pachołki. W tym wypadku
stosuje się kompozycję w następujących proporcjach: 30–40
% wag. aglomerat PE, 50–60 % wag. zwulkanizowane odpady
gumowe oraz 10 % wag. kopolimeru EVA. Przykładowe wyroby
przedstawiono na rysunku 9.
Kolejnymi wyrobami, wykorzystującymi recyklaty z opon, są
detale wykonane z kompozytów uretanowo-gumowych. Regranulat gumowy z rozdrobnionych opon jest stosowany przy produkcji kompozytowych elastomerów uretanowych, które posiadają wysokie właściwości mechaniczne. Zastosowanie takich
kompozytów jest w fazie rozwoju. Prowadzone jest wiele badań
mających na celu poprawę własności. Obecnie mieszanki SBR-PU znajdują zastosowanie głównie jako płyty chodnikowe, kostki brukowe (rys. 10). Kompozyty uretanowo-gumowe wykonano
z granulatu gumowego o ziarnistości 1,5–2 mm i miału gumowego o ziarnistości poniżej 1,5 mm (90% wagowo) oraz klejów uretanowych: Chemolan B-3, Chemolan M oraz Chemolan
M-50 (10% wagowo). Taki wybór składu otrzymanych kompozytów podyktowany był tym, że prowadzone poprzednio badania

Rys. 8. Przykładowy ekran akustyczny

Rys. 10. Zastosowanie płyt wykonanych z mieszanki
SBR-poliuretan
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Rys. 11. Wąż porowaty wykonany z polietylenu i miału
gumowego jako napełniacza
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się w Polsce Gaweł, Radziszewski, Piłat, Kalabińska i Sybilski.
Pierwsze próby zastosowania miału gumowego do modyfikacji
mieszanek mineralno-bitumicznych w warunkach laboratoryjnych
w Politechnice Wrocławskiej podjęto w roku 1995. Wyniki tych
testów zakończyły się niepowodzeniem. Po dziesięciu latach,
dzięki współpracy z uniwersytetami amerykańskimi (Uniwersytet
w Clemson – Płd. Karolina ), technologia modyfikacji asfaltu gumą
powróciła w zastosowaniu praktycznym.
Efekt modyfikacji mieszanek mineralnych gumą zależy od
zastosowanej technologii mieszania asfaltu z gumą, rodzaju
i właściwości zastosowanego granulatu gumowego, ilości dodawanego granulatu, rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej
oraz technologii jej wbudowania. Wg Guido Van Haystraetena
z Belgijskiego Centrum Badawczego dróg cena m2 warstwy
wierzchniej o grubości 4 cm jest o 20% wyższa od ceny zwykłego asfaltu, w przypadku modyfikowania elastomerem termoplastycznym, a o 37% przy zastosowaniu do modyfikacji asfaltu
miału gumowego.
Stosowane są dwie metody modyfikowania asfaltów gumą,
metoda na mokro oraz na sucho. Metoda na mokro jest procesem polegającym na mieszaniu rozdrobnionej gumy z asfaltem
w podwyższonej temperaturze 175 do 220oC w czasie 1 do 2
godzin. Według normy ASTM D8 za lepiszcze gumowo-asfaltowe
uważa się mieszaninę asfaltu drogowego oraz miału gumowego, który przereagował w podwyższonej temperaturze. Zawartość miału w lepiszczu powinna wynosić 15–20%. Metoda na
sucho charakteryzuje się zastosowaniem miału gumowego jako
substytutu kruszywa. Przy tej metodzie konieczne jest dodawanie większej ilości lepiszcza (1,5–3%) w porównaniu ze standardową mieszanką. W porównaniu z metodą mokrą stosuje
się gumę o większych cząstkach, przeważnie od 2,3 do 6,6
mm. Dodatek gumy do kruszywa wynosi 3–4% masy. Kruszywo
ogrzane do temperatury 160–180oC miesza się z gumą przez
15–30 sekund. Następnie dodawany jest asfalt. Całkowity czas
mieszania wynosi 120–180 sekund. Stwierdzono, że najlepiej
do modyfikacji asfaltu nadają się regranulaty z opon samochodów osobowych z uwagi na największą zawartość naturalnych
kauczuków. Jednak należy zwrócić uwagę na bok opony samochodu osobowego, który jest wykonany najczęściej z mieszaniny
kauczuku butadienowo-styrenowego, co niekorzystnie wpływa
na proces mieszania z asfaltem [4, 11, 19, 20, 21].

Rys. 12. Wygląd nawierzchni drogowej wykonanej
z dodatkiem miału gumowego
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dla granulatu gumowego o różnej ziarnistości i różnych klejów
uretanowych, utwardzonych z użyciem środków sieciujących lub
nie pokazały, że najczęściej kompozyty o najlepszych właściwościach uzyskiwano dla składu od 8 do 12% wagowo kleju uretanowego i 88–92% granulatu. Stwierdzono również, że obciążenie
do 0,42 kG/cm2 jest niewystarczające do otrzymania trwałych
kompozytów, na co szczególnie wskazywały wyniki badań ścieralności. Dlatego kompozyty przygotowano pod obciążeniem
0,84kG/cm2. Dla wykonanych kompozytów przeprowadzono badania ich właściwości mechanicznych i termograwimetrycznych.
Kształtki uretanowo – gumowe o wymiarach 50 mm, 29 mm, 16
mm wygrzewane były w temp. 80–90oC pod obciążeniem 0,84
kG/cm2 przez 1,5 godziny. Największą twardość kompozytu oraz
najniższe odkształcenie trwałe uzyskano dla kleju uretanowego
Chemolan B-3. Oznacza to lepsze połączenie, rozprowadzenie
i wypełnienie kleju względem recyklatu. Najniższą ścieralnością
charakteryzowały się kompozyty z klejem Chemolan M-50. Najlepszymi parametrami odznaczał się kompozyt miału gumowego
z klejem uretanowym Chemolan B-3. Posiada największą twardość, wysoką odporność na odkształcenia trwałe, poza tym jest
najbardziej stabilny termicznie [9, 18].
Miał gumowy stosowany jest głównie do mieszanek produktów o niskich wymaganiach. Dodatek miału gumowego
pogarsza własności, więc aby temu zapobiec, poddaje się go
modyfikacji lub dodaje w ograniczonej ilości do 10%. Główne
zastosowanie znajduje przy wytwarzaniu wycieraczek samochodowych, mat podłogowych, płyt podeszwowych, w wykładzinach
podłogowych, czy pokryciach dachów [9, 11]. Przykładowy wyrób wytworzony z wykorzystaniem miału gumowego przedstawiono na rysunku 11.
Coraz powszechniejszym zastosowaniem recyklatów z opon jest
dodawanie miału gumowego do asfaltu. Metoda dodawania miału gumowego do asfaltu jest wdrażana głównie w USA, Kanadzie
oraz krajach skandynawskich. Prekursorem zastosowań miału ze
zużytych opon samochodowych do nawierzchni bitumicznych był
Mac Donald, który w roku 1966 w stanie Arizona po raz pierwszy
zastosował mieszankę asfaltu i miału gumowego do napraw lokalnych uszkodzeń nawierzchni bitumicznych. W Europie mieszanki
z wykorzystaniem miału gumowego produkowane są w Portugalii,
Szwecji, we Włoszech i od 3 lat również w Polsce. Technologią
modyfikacji asfaltu gumą w warunkach laboratoryjnych zajmowali
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Najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania asfaltu modyfikowanego gumą to: trwalsze (niż na bazie asfaltów tradycyjnych) pokrycia asfaltowe dróg i lotnisk; warstwy bardziej odporne
na spękania (termiczne i mechaniczne); pokrycia bardziej odporne
na deformacje trwałe (koleiny); warstwy ścieralne nawierzchni na
bazie asfaltu modyfikowanego gumą charakteryzują się lepszą
szczepnością z oponami kół pojazdów samochodowych (krótsza
droga hamowania); nawierzchnie lepiej tłumiące hałas (do 3-4
dB), recykling, niższe koszty utrzymania nawierzchni w okresie
lata i zimy [19, 20, 21]. Przykład nawierzchni drogowej wykonanej
z dodatkiem miału gumowego przedstawiono na rysunku 12.
Ścier gumowy, ze względu na stopień rozdrobnienia, znajduje podobne zastosowanie jak granulat gumowy. Stosuje się go
głównie na nawierzchnie sportowe oraz przy produkcji elementów konfekcji drogowej.
PODSUMOWANIE
W dzisiejszych czasach recyklaty z poużytkowych opon samochodowych zyskują coraz większą popularność z uwagi na ich
dostępność oraz przystępną cenę. Ponadto następuje stały rozwój metod uzyskiwania recyklatu gumowego oraz sposoby jego
zastosowania. Recyklat gumowy jest najczęściej stosowany jako
tani wypełniacz w produktach niewymagających wysokiej jakości.
Przyszłość wykorzystania gumowych recyklatów wygląda bardzo
obiecująco. Przemysł motoryzacyjny stale dostarcza surowca
w postaci opon, natomiast regulacje prawne zapewniają odpowiednie jego zagospodarowanie. Przemysł powinien być nastawiony na wykorzystanie w większym stopniu recyklatu jako surowca wtórnego.
Recykling surowcowy, choć potencjalnie bardzo korzystny, jest
na razie bardzo kosztowny, lecz badania nad takimi procesami
jak piroliza, hydroliza czy uwodornianie pozwolą być może w przyszłości na zbudowanie opłacalnej ekonomicznie, pracującej na
dużą skalę instalacji wykorzystującej odpady tworzyw.
Wykorzystywanie tego materiału jako paliwa również jest
bardzo opłacalnym rozwiązaniem, pod warunkiem zachowania
wszystkich wymogów sposobu spalania i filtracji oparów, tak aby
zminimalizować ilość zanieczyszczeń prowadzących do pogłębiania się efektu cieplarnianego.
Należy zwrócić uwagę na najbardziej ekonomiczne oraz ekologiczne wykorzystanie recyklatów z poużytkowych opon samochodowych. W dzisiejszych czasach, gdzie dbałość o środowisko jest tak często podejmowaną tematyką w skali globalnej
istotne jest szukanie racjonalnych sposobów wykorzystania już
istniejących a wyeksploatowanych produktów. Coraz częściej do
głosu dochodzą stanowiska ekologów, co pozwala rozwijać coraz
to nowe pomysły w wykorzystaniu wszelkiego rodzaju odpadów
w gospodarce. Nie tylko ekologiczne podejście jest tutaj istotne,
ale również ekonomiczne w celu zmniejszenia kosztów produkcji
przy jednoczesnym wykorzystaniu dostępnych surowców wtórnych. Dlatego inicjatywa przetworzenia opon zużytych pozwala
patrzeć z optymizmem na kierunek, w którym podąża ciągle rozwijająca się gospodarka. Sytuacja ta daje możliwości tworzenia
nowych technologii oraz produktów.
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Tworzywa sztuczne redukują
emisję gazów cieplarnianych
Badania pokazują, że w większości przypadków produkcja, używanie i ponowne przetwarzanie tworzyw sztucznych, przy uwzględnieniu całego cyklu ich życia, generuje znacznie mniejsze emisje CO2 i pozostałych gazów cieplarnianych niż jakikolwiek inny
materiał alternatywny. Odpowiednie, odpowiedzialne użytkowanie i przetwarzanie tworzyw sztucznych jest kluczowym elementem budowania neutralności klimatycznej.

Z

mian klimatu nie musimy odczuwać każdego dnia
i nie widzimy ich tak wyraźnie, jak choćby smogu, który
zasłania niebo i powoduje trudności z oddychaniem.
Widzimy je jednak inaczej i to coraz częściej w postaci anomalii pogodowych, a wszystko to przez wzrost globalnej
temperatury spowodowanej emisją gazów cieplarnianych do
atmosfery.
– W opinii publicznej tworzywa sztuczne kojarzone są często
z zaśmiecaniem i z całą pewnością nie powinny one trafiać do
środowiska naturalnego. Jeśli jednak są stosowane i utylizowane w sposób odpowiedzialny, dają duże możliwości funkcjonalne
w wielu obszarach przemysłu i codziennego życia, a ich produkcja, transport i recykling zużywa dużo mniej energii niż np. produkcja szkła – mówi Anna Urbańska, koordynatorka kampanii
edukacyjnej #rePETujemy.

UNIKALNE WŁAŚCIWOŚCI TWORZYW SZTUCZNYCH
Tworzywa sztuczne posiadają wiele unikalnych zalet użytkowych i przyczyniły się do ogromnych zmian cywilizacyjnych – na
wielu polach wygrywają z innymi materiałami. Komputeryzacja,
Internet, loty kosmiczne, motoryzacja, robotyka, sztuczna inteligencja czy też medycyna nie rozwinęłyby się tak szybko, jeśli
w ogóle, gdyby nie wynaleziono tworzyw sztucznych.
Jak pokazują badania LCA (Life Cycle Assessment), między
innymi opracowane przez C7-Consult, opakowania z tworzyw
sztucznych są bardziej ekologicznym rozwiązaniem niż szkło
czy metal. W przypadku tworzywa opakowaniowego, jakim jest
np. PET, wskaźnik ekwiwalentu emisyjności CO2 do środowiska
wynosi 133 g. na opakowanie (jednolitrowa butelka do wody
mineralnej), podczas gdy dla jednolitrowych, jednorazowych
butelek szklanych współczynnik ten jest blisko czterokrotnie
wyższy (522 g.). Butelki PET doskonale nadają się do recyklingu, a dodanie recyklatu (rPET) jeszcze bardziej zmniejsza wpływ
na środowisko tego rodzaju opakowań – wypadają dzięki temu
nawet lepiej niż zwrotne szklane butelki. Ponadto same butelki
PET też mogą być zwrotne i takie rozwiązania stają się coraz
popularniejsze.
Kolejną kluczową wartością jest to, że butelka PET o pojemności 1 litra waży ok. 25 gramów, podczas gdy porównywalna
butelka szklana waży ok. 470 gramów, czyli aż 18 razy więcej, co
ma niebagatelne znaczenie w kontekście transportu. Dzięki niskiej wadze tworzywa sztucznego potrzeba o wiele mniej paliwa
na przewiezienie takiej samej ilości napojów w butelkach PET niż
gdy butelki są szklane. A większe zużycie paliwa to zwiększona
emisja CO2, co ma negatywny wpływ na środowisko i przyśpiesza
zmiany klimatyczne.
Dodatek „EKOFIRMA” . Nr 1/2022

TWORZYWA SZTUCZNE OBNIŻAJĄ EMISJĘ GAZÓW
CIEPLARNIANYCH
– Zahamowanie postępujących zmian klimatycznych czy też
ich cofanie jest możliwe wyłącznie poprzez radykalne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Większość rozwiązań w ramach
inicjatywy Europejskiego Zielonego Ładu wymaga zastosowania
materiałów z tworzyw sztucznych, bez których nie byłoby możliwe
wytwarzanie choćby zielonej energii. Kolektory słoneczne, turbiny
wiatrowe i termoizolacje budynków w znacznej mierze wykonane
są właśnie z wysoko specjalistycznych materiałów – dodaje Anna
Urbańska, koordynatorka kampanii edukacyjnej #rePETujemy.
Przykładów na to, że tworzywa sztuczne przyczyniają się do
zmniejszania emisji CO2, jest wiele. Pakowanie w nie żywności
znacznie przedłuża przydatność do spożycia, zapobiegając psuciu się i marnowaniu. Proces produkcji wszelkich produktów spożywczych wymaga nakładu energii i wody, a każde marnowanie
żywności wiąże się z wielkimi stratami i zupełnie niepotrzebną
emisją CO2 oraz innych gazów. Kolejnym przykładem jest stosowanie lekkich i wytrzymałych tworzyw w samochodach, co znacznie zmniejsza ich masę i tym samym konsumpcję paliwa.
Istotne jest również to, że po zużyciu produktów i opakowań
z tworzyw sztucznych w całym procesie ich recyklingu i utylizacji
zużywa się znacznie mniej energii elektrycznej niż w przypadku
np. opakowań szklanych, co także obniża ślad węglowy.
RECYKLING W SŁUŻBIE OCHRONY KLIMATU
Tworzywa sztuczne nie mogą być traktowane jako bezużyteczne odpady, ale jako wartościowy surowiec do ponownego przetworzenia, którego paradoksalnie brakuje na rynku. Kluczowe
jest zatem stworzenie i wdrażanie sprawnie działającej gospodarki o obiegu zamkniętym w kierunku neutralności klimatycznej.
W całej Europie prowadzonych jest szereg projektów badawczych
mających zdecydowanie usprawnić recykling z wykorzystaniem procesów chemicznych, w efekcie czego odpady z tworzyw sztucznych,
które wcześniej nie mogły być przetwarzane, mają być przywracane
do stanu pierwotnego i z powodzeniem wykorzystywane ponownie.
We współczesnym świecie tworzywa sztuczne są zaawansowanymi technologicznie materiałami, które są opracowywane z myślą
o ściśle określonym przeznaczeniu. Odpowiednie ich użytkowanie
nie tylko podnosi jakość naszego życia niemal w każdej dziedzinie, ale realnie wpływa na realizację celów środowiskowych.
Od nas wszystkich zależy, czy utrzymamy je w zamkniętym
obiegu poprzez prawidłową segregację, od której zaczyna się
każdy recykling.
Źródło: www. magazynbiomasa.pl
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Jak granulatory tworzą
wartościowe produkty ze
starych i brudnych materacy?
To przemysłowa opowieść o tym, jak włoska firma używa granulatorów, które zwykle są przystosowane do recyklingu plastiku,
do przekształcenia niektórych dość brudnych i starych materacy piankowych w nowe.
Słusznie uważa się, że granulatory są najlepszymi maszynami do obróbki plastiku z recyklingu, ale niewiele osób rozumie prawdziwy, aczkolwiek ukryty potencjał tego rodzaju maszyn w kontekście odkrywania nowych zastosowań.
ITS to włoska firma, która oferuje interesującą linię maszyn w 100% wyprodukowanych we Włoszech i przystosowanych do
różnych zastosowań, znacznie odbiegających od prostego recyklingu tworzyw sztucznych.

M

aterace wykonane z pianki nie powinny zawierać
elementów metalowych, które mogłyby uszkodzić
ostrza młynka. Do zakładu recyklingowego przyjeżdżają do zakładu w belach.
Używane materace, u kresu swojego życia, niejednokrotnie zawierają nieprzyjemne zapachy i zabrudzenia, dlatego w pierwszej
kolejności są poddawane sanityzacji.
Następnie są wstępnie siekane przez krajalnicę przemysłową w celu redukcji rozmiaru. Powstałe w ten sposób mniejsze
bloki są skanowane przez wykrywacz metalu w celu wykrycia
wszelkich metalowych pozostałości, dzięki temu możliwe jest
ich usunięcie w następnym kroku.
Niezawierający metalu materiał, za pomocą przenośnika taśmowego, jest podawany do granulatora ITS (dla tego zastosowania przyjętym modelem jest ITS170/67 – 160 kW), który
dzięki unikalnej technologii naprzemiennego rotora skutecznie
rozdrabnia materiał do rozmiaru około 16 mm. Stały rozmiar uzyskuje się dzięki situ umieszczonemu pod rotorem. Optymalny
rozmiar perforacji został określony podczas szeroko zakrojonych
testów przeprowadzonych w ośrodku testowym ITS we Włoszech
wraz z inżynierami klienta. Stare materace, po obróbce w granulatorze, są redukowane do formy płatków, które są transportowane pneumatycznie do dużego pojemnika, gdzie oczekują na
wprowadzenie do systemu „airlay”.

Płatki pianki są proporcjonalnie mieszane z poliestrem. Poliester działa jak klej, ponieważ topi się pod wpływem ciepła
i wiąże ze sobą rozdrobnione płatki. Tunele grzewcze służące
do topienia poliestru i pianki działają jako dodatkowy proces
sterylizacji gwarantujący neutralizację wszelkich bakterii i drobnoustrojów.
Ostatnim procesem przed uzyskaniem gotowego produktu jest
dopracowanie kształtu: po tym nowy produkt jest gotowy do zaoferowania kolejnemu szczęśliwemu klientowi.
Granulatory ITS są projektowane i budowane w celu odkrywania nowych frontów recyklingu materiałów, jeśli to konieczne, odległych od plastiku. Zastosowana technologia rotorów ITS oraz
ich solidne konstrukcje sprawiają, że są to najlepsze maszyny
do wyprzedzania konkurencji poprzez poszukiwanie nowych technik i rozwiązań przemysłowych.
Chcielibyśmy opowiedzieć więcej o różnych zastosowaniach,
jakie mogą obejmować maszyny ITS, ale po prostu nie mamy na
to miejsca. Z pomocą maszyn ITS można rozdrabniać plastik,
konopie, papier, tekturę, pianki, materiały organiczne, a nawet
niektóre minerały (np. wermikulit). Ściśle współpracujemy ze
swoimi klientami, w celu znalezienia optymalnych rozwiązań dla
specyficznych wymagań dotyczących granulacji.

ECO-PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk
tel. 58 765 72 73
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Bezpośrednie przetwarzanie recyklatu PET w formie płatków
Nowa technologia Engel umożliwia przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych w postaci płatków przez wtryskiwanie od razu
po przemiale. Ponieważ pominięto cały etap procesu, czyli granulację, innowacja ta znacząco podnosi efektywność kosztową
recyklingu tworzyw sztucznych. Również jeśli chodzi o wytwarzanie gabarytowych i grubościennych wyprasek o wysokich masach wtrysku, nowy proces przynosi wiele korzyści.
Kluczem do skrócenia procesu recyklingu jest separacja procesów plastyfikacji i wtryskiwania jako dwóch niezależnych od
siebie, ale bardzo dobrze do siebie dopasowanych etapów technologicznych. Na pierwszym etapie surowy materiał, na przykład
płatki PET pochodzące z punktów zbiórki surowców wtórnych,
jest topiony w standardowym ślimaku plastyfikującym. Stopione tworzywo jest przekazywane do drugiego ślimaka, gdzie
w drugim etapie technologicznym jest wtryskiwane w gniazdo.
Dwustopniowy proces technologiczny umożliwia integrację strony wtrysku wtryskarki oraz filtra stopionego tworzywa i zespołu
odgazowującego, dzięki czemu z zanieczyszczonych płatków PET
uzyskuje się wyroby o niezmiennie wysokiej jakości.
Innowacja ta stanowi kolejny wkład Engel w budowanie gospodarki obiegu zamkniętego dla tworzyw sztucznych. Granulacja recyklatu jest energochłonnym procesem, który wymaga też
z reguły dodatkowych nakładów logistycznych. Możliwość eliminacji tego etapu poprawia bilans CO2, a ponadto znacznie obniża
koszty recyklingu.
WZROST WYDAJNOŚCI – TAKŻE W PRZYPADKU
BARDZO DUŻYCH WYPRASEK
Alternatywą dla zastosowania ślimaka wtryskowego jest połączenie używanego do topienia tworzywa ślimaka plastyfikującego
z agregatem tłokowym. W tym wariancie dwustopniowy proces nadaje się nawet do przetwarzania bardzo dużych mas wtrysku (do
160 kg) przy stosunkowo niskim ciśnieniu wtrysku. Dwustopniowy
proces pozwala na większą kompaktowość konstrukcji linii i redu-

kuje średni koszt całkowity produkcji w stosunku do standardowej, jednoetapowej technologii plastyfikacji i wtrysku.
W celu wyeliminowania typowych dotychczas niekorzystnych
cech tłokowych agregatów wtryskowych przy zmianach materiału, Engel stworzył tłok o nowej konstrukcji. Zoptymalizowana
z punktu widzenia reologicznego końcówka tłoka poprawia równomierność opływu, umożliwiając w ten sposób szybszą zmianę
materiału i koloru.
Typowe zastosowania tej konstrukcji to produkcja pojemników, palet, a także dużych kształtek. Już od masy wtrysku równej 20 kg wydajność przerobu znacznie wzrasta, dzięki rozdzieleniu procesów plastyfikacji i wtrysku.

Na podstawie materiałów engel.wtryskarki.biz

„Plastics – the Facts”, dostępna w wersji polskiej

Doroczna publikacja „Plastics – the Facts” jest już dostępna w wersji polskiej. W podsumowaniu tym znajdziecie
Państwo dane rynkowe dotyczące produkcji tworzyw sztucznych, zapotrzebowania i zagospodarowania odpadów tworzyw
w Europie.

XX

Raport pobrać można ze strony Fundacji PlasticsEurope:
https://plasticseurope.org/pl/knowledge-hub/tworzywa-fakty-2021/.
Źródło: www.tworzywa.pl
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Znakowanie opakowań
związane z ochroną środowiska
Krzysztof Wójcik, Ewelina Basiak, Ewelina Pawłowska

Opakowanie to coraz ważniejszy aspekt każdego produktu dostępnego na rynku. Niejednokrotnie to właśnie opakowanie decyduje o tym, czy konsument zdecyduje się kupić dany produkt, czy wybierze go spośród wielu konkurujących między sobą
w danej kategorii. Oprócz roli marketingowej, opakowanie pełni również istotną funkcję informacyjną. Na wielu opakowaniach
oprócz informacji o produkcie i o producencie znajdują się również znaki, dzięki którym konsumenci mogą dowiedzieć się, że
produkt jest bezpieczny zarówno dla nich, jak i dla środowiska. Niektóre z nich – np. wstęga Möbiusa (międzynarodowy symbol
recyklingu) stają się na tyle powszechne, że coraz więcej osób bezbłędnie odczytuje ich znaczenie. Ale Wstęga Möbiusa to
zaledwie szczyt góry lodowej, którą stanowią znaki ekologiczne.
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kowy wysiłek związany z uzyskaniem ekooznakowania się opłaci
i że sprzedaż produktu pozwoli zrekompensować poniesione koszty. Wysiłek ten może wiązać się z koniecznością wprowadzenia
zmian w produkcie lub jego opakowaniu, tak aby w efekcie finalnym wyrób był jak najbardziej przyjazny środowisku.
Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (ISO) wobec
różnorodności sposobów środowiskowego charakteryzowania
i udostępniania informacji podjęła się kategoryzacji dobrowolnych systemów oznaczania i informowania o środowiskowych
właściwościach produktów, czyli sposobów środowiskowego etykietowania. Zidentyfikowano trzy następujące ogólne typy systemów dobrowolnego etykietowania:
l typ I: niezależne ekoetykietowanie ISO 14024:1999;
l typ II: własne stwierdzenia środowiskowe ISO 14021:1999;
l typ
III: środowiskowe deklaracje produktów ISO/TR
14025:2000.
Ustalono także normę dotyczącą generalnych zasad znakowania i deklarowania środowiskowego - ISO 14020:2000.
ETYKIETY I TYPU, CZYLI NIEZALEŻNE EKOETYKIETOWANIE
W nurcie znakowania etykietami typu I mieści się ekoznakowanie (ecolabelling, ecological marking), metoda praktykowana
w wielu krajach świata. Polega ona na przeprowadzaniu przez
jednostkę zewnętrzną, tj. uznaną, niezależną organizację, certyfikacji ekologicznej (ecolabel certification), której podlegają
wyroby spełniające określone warunki. Kryteria przyznawania
ekoznaków bazują na cyklu życia produktu, czyli uwzględniają
środowiskowy aspekt metod produkcji, dystrybucji, użytkowania
i zagospodarowania odpadów. Ocena może być dokonywana
w oparciu o dane jakościowe lub ilościowe, przy czym podejście
kwantytatywne jest bardziej przekonujące. Zestaw wielokryterialnych wymagań ustalany jest odrębnie dla poszczególnych grup
produktów. Ekoznak umieszczony na wyrobie lub towarzyszący
usłudze znamionuje produkt o pozytywnej jakości ekologicznej,
korzystnie wyróżniający się pod względem oddziaływania na
środowisko spośród innych z danego asortymentu. Niezależna
certyfikacja stanowi gwarancję wiarygodności dla konsumentów.
W tabeli 1. przedstawiono wybrane ekoznaki stosowane na
świecie. Na szczególną uwagą zasługuje symbol „EU Ecolabel” w postaci stylizowanego kwiatka, mający być alternatywą
dla państwowych znaków ekologicznych krajów zrzeszonych,
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miarę zwiększania się świadomości ekologicznej
poszerza się grono osób kierujących się aspektami
środowiskowymi przy wyborze produktów. W wyborach tych ważną rolę spełnia opakowanie przystosowane do ponownego użycia oraz spełniające odpowiednie warunki ekologiczne. Idea wprowadzenia oznaczeń ekologicznych
na produktach, które najmniej szkodzą środowisku powstała
w latach 70. dwudziestego wieku i szybko zdobyła uznanie.
Pierwszymi krajami, w których zastosowano ekoetykiety, były
Niemcy (Niebieski Anioł, 1978), Kanada (Environmental Choice Label Scheme, 1988), kraje skupione w Radzie Nordyckiej
(Biały Łabędź, 1989), Austria (Eko-znak, 1991) oraz Holandia
(Eko-znak, 1992). Obecnie rozbudowane systemy ekooznaczeń
funkcjonują w wielu krajach, m.in. w Kanadzie, Brazylii, Chorwacji, Czechach, Japonii, USA, Niemczech, Nowej Zelandii, Singapurze, Korei Południowej, Indiach oraz Stanach Zjednoczonych.
Ekoetykietowanie, zwane także etykietowaniem środowiskowym, ekoznakowaniem albo ekooznakowaniem, jest dobrowolnym procesem polegającym na umieszczaniu na produktach
informacji świadczących o tym, że dany produkt jest zgodny
z pewnymi przyjętymi kryteriami związanymi z ochroną środowiska. Istniejące systemy ekoetykietowania są tak skonstruowane, że ekoetykieta przyznawana jest tym wyrobom, które ocenione zostają jako mniej szkodliwe dla środowiska.
Systemy ekoetykietowania są konstruowane w czterech następujących etapach:
l określenie wyrobów podlegających analizie;
l analiza środowiskowa cyklu życia produktów. Określenie oddziaływania na środowisko całego cyklu życia produktu;
l opracowanie kryteriów środowiskowych dla wyrobów wyrażonych w postaci parametrów określających wpływ na środowisko;
l ocena wyrobów pod względem kryteriów środowiskowych; na
podstawie dostarczonych przez producentów danych, dotyczących spełnienia kryteriów przez określone wyroby, dochodzi do
przyznania ekoetykiety.
Aby osiągnąć zamierzone rezultaty przedstawiona powyżej procedura winna być w pełni wiarygodna. Jedynie wtedy konsumenci
uznają ekoznak za prawdziwy i będą kierowali się tym przeświadczeniem przy zakupie produktu. Starając się o przyznanie ekoetykiety, producenci wyrobów muszą być przekonani o tym, że dodat-

gwarantując pozytywną jakość ekologiczną towarów także poza
politycznymi granicami państw członkowskich. „EU Ecolabel”
jest przyznawany na podstawie uproszczonej analizy cyklu życia
produktu. Kryteria oceny cyklu życia produktu uwzględniają zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza, zużycie zasobów naturalnych i energii, wpływ na ekosystemy, hałas, produkcję odpadów.
Jednakże proces implementacji ogólnoeuropejskiego systemu
ekoznakowania jest spowolniony w wyniku zaistnienia rozbieżności w stosunku do priorytetów państwowych oraz preferowanych
kryteriów atestacyjnych poszczególnych krajów członkowskich.
Najstarszym ekoznakiem jest niemiecki symbol Błękitnego
Anioła (der Blaue Engel). Zapoczątkowana w 1977 r. certyfikacja obejmuje ponad 70 grup produktów i dotyczy około 4000
różnorodnych wyrobów, do których należą między innymi: opony, butelki zwrotne, dezodoranty, lodówki, materiały budowlane,
produkty wykonane na bazie tworzyw sztucznych podlegających
recyklingowi, chemia gospodarcza, wyroby papierowe. Znakowi
graficznemu towarzyszy krótkie wyjaśnienie proekologicznego
charakteru oznaczonego produktu. Kryteria oceny zbliżone są do
wymagań certyfikacyjnych „EU Ecolabel”. Ponadto jako kryteria
pomocnicze uwzględnia się bezpieczeństwo i wygodę użytkowania oraz estetykę wykonania produktu.
ETYKIETY II TYPU, CZYLI WŁASNE STWIERDZENIA
ŚRODOWISKOWE
Etykiety II typu, czyli własne stwierdzenia środowiskowe niosą informacje na temat spełnienia przez produkt standardów
narzuconych samodzielnie (tzn. bez udziału strony zewnętrznej)
przez producenta. Wytwórca proponuje także odpowiedni znak
i kontroluje spełnianie głównie jakościowych wymagań ochrony
środowiska. Oprócz producenta, w tworzenie etykiet II typu zaangażowani mogą być także dostawcy i sprzedawcy. Najczęściej
kryteria środowiskowe dotyczą wybranego aspektu cyklu życia

produktu. Do tej grupy stwierdzeń środowiskowych należy m.in.
część omówionych dalej znaków recyklingu oraz zagraniczne etykiety znamionujące pozytywną jakość ekologiczną produkcji.
Terminy powszechnie stosowane we własnych stwierdzeniach
środowiskowych, wg EN ISO 14021:2001, etykiety II typu: kompostowalny, biodegradowalny, odzysk energii, przydatny do recyklingu, zawartość materiału z recyklingu, zmniejszone zużycie
energii/wody/zasobów naturalnych, nadający się do wielokrotnego użytku/napełniania, zmniejszenie ilości odpadów. Najpowszechniejszą deklaracją środowiskową typu II jest oznaczenie
związane z materiałowym recyklingiem produktów. W ten sposób udostępniana jest informacja o ograniczonej uciążliwości
dla środowiska wyrobów (częściej opakowań) w wyniku ponownego ich wykorzystania. Wzrost produkcji i zużycia dóbr materialnych powoduje wzrost obciążenia środowiska odpadami pokonsumpcyjnymi, w tym odpadami opakowaniowymi. Sposobem
minimalizacji ilości odpadów jest wielokrotne wykorzystywanie
lub ponowne przetwórstwo produktów i ich opakowań. Wiąże
się z tym potrzeba selektywnej zbiórki oraz segregacji odpadów,
pociągająca za sobą konieczność łatwej i szybkiej identyfikacji
materiałowej zużytych opakowań, a także samych wyrobów, co
wymaga ich odpowiedniego oznaczania.
Podstawowe symbole recyklingu podzielić można na dwie grupy:
l znaki identyfikujące podatność produktów i materiałów na recykling, czyli wskazujące wyroby nadające się do przetworzenia;
l oznaczenia informujące o tym, że wyroby wyprodukowano,
w całości lub częściowo, z przetworzonych materiałów.
Podstawowym międzynarodowym znakiem recyklingu jest
wspomniany we wstępie symbol złożony z trzech następujących
po sobie strzałek rozmieszczonych na planie trójkąta w formie
tzw. wstęgi Möbiusa jako deklaracja przydatności do recyklingu
wg normy ISO 14021. Każda z trzech strzałek obrazuje jeden
etap trójstopniowej pętli recyklingu, tj. zbiórkę, przetwarzanie

Tabela 1. Wybrane etykiety środowiskowe I typu
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Niemcy

Norwegia
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Kanada
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Tabela 2. Znaki recyklingu — ogólne i przypisane niektórym materiałom
Znaki deklaracji przydatności do recyklingu
a)

b)

Znaki w przypadku określonej zawartości surowców
z recyklingu
c)

d)

1)

ogólne

2)

3)

oraz sprzedaż łącznie z użytkowaniem wyrobów wyprodukowanych z materiałów przetworzonych w procesie recyklingu. Znak
kojarzony bywa też z hasłem „3R” Reduce, Reuse, Recycle,
będącym zachętą do ochrony środowiska w wyniku minimalizacji ilości odpadów, ponownego wykorzystywania produktów
i opakowań oraz recyklingu. Podobny znak z wartością procentową sygnalizuje, iż określona część produktu została wykonana
z materiałów przetworzonych.

Tabela 3. Znaki przydatności do biodegradacji
i do kompostowania
Znaki deklaracji przydatności Znaki deklaracji przydatności
do biodegradacji
do kompostowania
a)

1)

2)

3)

Dodatek „EKOFIRMA” . Nr 1/2022

b)

ETYKIETY III TYPU, CZYLI ŚRODOWISKOWE
DEKLARACJE PRODUKTÓW
W przeciwieństwie do ekologicznego etykietowania I i II typu,
typ III nie zakłada spełniania ustalonych standardów przez produkt. Wytwórca, sporządzając środowiskową deklaracją produktu ocenia poziom oddziaływania na środowisko, bazując na danych ilościowych, zgodnie z metodą oceny cyklu życia (Life Cycle
Assessment – LCA). Wytyczne realizacji LCA zawierają normy
serii ISO, którą rozpoczyna norma ISO 14040:1997. Dokonanie ilościowej oceny wpływu cyklu życia produktu na środowisko,
a następnie czytelne przedstawienie jej wyników (np. jako zestawu parametrów udostępnianych w charakterystyce ofertowej,
biuletynie technicznym) w formie środowiskowych deklaracji produktowych EPD zgodnie z raportem technicznym ISO/TR 14025
umożliwia porównywanie z innymi produktami tego samego asortymentu i wskazywanie najlepszych rozwiązań. Sporządzenie deklaracji środowiskowej producent zleca najczęściej niezależnej
jednostce. Natomiast certyfikacji zawsze dokonuje wyspecjalizowana organizacja zewnętrzna. Podstawą przygotowania deklaracji i jej certyfikacji jest dokument Product Specific Requirement
(PSR) określający zasady LCA oraz wytyczne EPD dla konkretnej
grupy produktów, sporządzany przez zainteresowane strony.
Stosunkowo nową odmianą znaków ekologicznych są znaki informujące o zawartości w opakowaniu surowców odnawialnych.
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Rys. 1.
Znak dla opakowań
przydatnych
do ponownego
przetwórstwa

W kraju od 1993 r. COBRO prowadzi dobrowolną certyfikację opakowań przydatnych do ponownego przetwórstwa. Jest to
pierwsza w Polsce certyfikacja dotycząca oceny opakowań pod
kątem jednego z kryteriów ekologicznych. Producent opakowania, który uzyskał certyfikat, jest uprawniony do nanoszenia na
opakowaniu specjalnego znaku.
Bardzo zbliżoną grupą są znaki przydatności do recyklingu organicznego, czyli do biodegradacji i kompostowania przedstawione w tab. 3. W ostatnich latach dokonał się znaczący postęp
w dziedzinie produkcji biodegradowalnych materiałów i szybko
wzrasta znaczenie takich opakowań na rynku. Opakowania wykonane z materiałów biodegradowalnych funkcjonują w zamkniętym cyklu życia i z tego też względu są ekologiczne. Opakowania
te przekształcają się w kompost, w wyniku procesów chemiczno-biologicznych, który może być wykorzystany do produkcji odnawialnych surowców naturalnych (skrobi, celulozy).

Tabela 4. Znaki deklaracji udziału surowców odnawianych
Znaki deklaracji udziału surowców odnawianych

1)

Rys. 2.
Oznaczenie
przydatności
opakowania do
wielokrotnego
użytku

2)

gla organicznego z zasobów odnawialnych. Analiza oparta jest
o amerykańską normę ASTM D6866. W 2015 COBRO wprowadziło program certyfikacji zawartości surowców odnawialnych
w wyrobach opakowaniowych wprowadzanych na rynek krajowy.
Celem certyfikacji jest określenie poziomu procentowego takich
surowców, a także udzielanie pozwolenia na stosowanie zarejestrowanych przez COBRO znaków towarowych.

3)

System ten może być stosowany do wielu produktów, w całości
lub częściowo wykonanych z materiałów pochodzenia naturalnego (z wyjątkiem paliw stałych, ciekłych i gazowych). Żeby ubiegać
się o certyfikację, produkt musi zawierać co najmniej 20% wę-

INNE OZNACZENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NIEBĘDĄCE DEKLARACJAMI ŚRODOWISKOWYMI
Znaki identyfikacji materiałowej – informacja podawana za
pomocą znaków z tej grupy służy identyfikacji odpowiednich ma-

Tabela 5. Symbole identyfikacji materiałowej tworzyw sztucznych i aluminium
Materiał, z którego
opakowanie jest wykonane

Oznaczenie na opakowaniu:
Materiałów
przetworzonych

Materiałów pierwotnych
1

2

3

4

5

6

Aluminium

Politereftalan etylenu

Polietylen dużej gęstości

Polichlorek winylu

Polietylen małej gęstości

Polipropylen

Polistyren

Pozostałe tworzywa sztuczne*
* w tym zawierające w swoim składzie więcej rodzajów tworzyw oznaczonych numerami 1-6, znak ten nie jest przywołany bezpośrednio w Decyzji Komisji Europejskiej 97/129/EWG
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Rys. 3.
Oznaczenie
„zielony punkt”
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materiałów i odpowiadające tym symbolom kody numeryczny.
Aneksy I-VI dotyczą jednorodnych materiałów (tworzywa sztuczne, papier, metal, drewno, tekstylia, szkło), natomiast aneks
VII dotyczy opakowań wielomateriałowych. Dla opakowań wielomateriałowych jako symbol materiału przewidziana jest litera C
oraz symbol materiału dominującego z uwagi na masę. Dla przykładu, symbolem materiału dla pudełka wykonanego z laminatu
tektura/aluminium/polietylen jest C/PAP (C/ symbol materiału
dominującego czyli tektury PAP).
ZBIOROWE SYSTEMY ZBIERANIA I PRZETWARZANIA
OPAKOWAŃ
Często można spotkać na opakowaniach produktów dostępnych
w sprzedaży znaki związane z systemem odzysku odpadów. Znaki te kojarzone są z ochroną środowiska i ekologicznym aspektem wyrobu, ale dotyczą one tylko opakowania i nie mają nic
wspólnego z certyfikacją ekologiczną wyrobu.
Ze względu jednak na ich popularność i wzrastające znaczenie
zostaną one omówione z zastrzeżeniem, że nie dotyczą ekologicznych aspektów wyrobu, czy jego opakowania (jak omawiane
wyżej ekoetykiety), a jedynie przetwarzania opakowań produktów.
Oznaczenie “zielony punkt” (rys. 3.) jest symbolem bardzo silnie kojarzonym przez konsumentów z ochroną przyrody. Wynika
to z faktu, że jest on umieszczany na ok. 400 miliardach (!)
produktów rocznie. Z oznaczeniem tym styka się ponad 220 milionów europejskich konsumentów. W niektórych krajach (Niemcy, Francja) 91% opakowań dostępnych na rynku opatrzonych
jest kropką składającą się z dwóch zachodzących na siebie
strzałek. Oznaczenie to umieszcza się na opakowaniu po to,
by poinformować klientów, że jest ono zbierane i przetwarzane
w ramach zbiorowego systemu zbierania i przetwarzania odpadów. Systemy takie nazywane są Integrated Management Systems (w skrócie IMS) lub „podwójnymi systemami”. „Zielony
punkt” nie jest symbolem związanym z certyfikacją. Pierwszy
zbiorowy system zbierania opakowań został stworzony w Niemczech w 1991 roku. W Polsce obowiązuje on od 1 stycznia 2002
roku. W celu umieszczenia na produkcie oznaczenia „zielony
punkt”, polskie firmy mogą przystępować do funkcjonujących
w krajach Europy Zachodniej zbiorowych systemów zbierania
i przetwarzania opakowań bądź zawrzeć umowę z polską organizacją odzysku mającą prawo udzielania licencji na to oznaczenie.
Warto pamiętać, że wywiązanie się z obowiązków nakładanych przez polskie przepisy w zakresie odzysku opakowań może
nastąpić przez zawarcie umowy z jakąkolwiek organizacją odzysku spełniającą wymagania określone w Ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.
Umieszczenie na opakowaniu znaku „zielonego punktu” nie

Rys. 4. Znaki wskazujące na właściwe postępowanie
z opakowaniem po jego wykorzystaniu

t

teriałów, niezależnie od ich ekologicznej jakości, co niezbędne
jest do prawidłowego przeprowadzenia procesu ich powtórnego
przetwarzania. Symbole te zawierają przekaz głównie dla podmiotów zajmujących się sortowaniem odpadów, natomiast nie
oznaczają przydatności do recyklingu. Jako pierwszy, system
oznaczania tworzyw sztucznych został opracowany w Stanach
Zjednoczonych w 1988 roku przez Society of the Plastics Industry i obejmuje symbole recyklingu przedstawione w kolumnach 3 (oprócz aluminium), 4, 5, 6 w tab. 5. W kolumnach 2,
3, 4, 5 tej samej tabeli zaprezentowano sposób identyfikacji
opakowań określony Rozporządzeniem Ministra Środowiska
w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań z dnia
23 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 94, poz. 927) wcielającym
w życie postanowienia ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638
z późn. zm.). To samo rozporządzenie, mające obowiązywać do
momentu uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, podaje wzór oznakowania opakowań wielokrotnego użytku
(rys. 2) i przydatnych do recyklingu (tab. 2). Obecnie obowiązuje
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r.
w sprawie wzorów oznakowania opakowań (Dz.U. 2014 poz.
1298), które to powiela znaki.
Symbole zestawione w tabeli 5 służą przede wszystkim identyfikacji rodzaju materiału, z jakiego wytworzone jest opakowanie,
a w dalszej kolejności także identyfikacji materiałów poddanych
już recyklingowi, kolumna 6 w tab. 5. Doprowadzenie do recyklingu wyrobów z tworzyw sztucznych uzależnione jest wyłącznie
od skutecznej organizacji zbiórki surowców wtórnych. Identyfikację tworzyw umożliwia kod numeryczny bądź symbol materiału stosowane razem lub zamiennie. Dążąc do usuwania barier
w zakresie prośrodowiskowej gospodarki opakowaniami i odpadami w krajach Unii Europejskiej, uchwalono dyrektywę 94/62/
WE dotyczącą opakowań i odpadów opakowaniowych, m.in.
ujednolicając w niej europejski system identyfikacji opakowań
złożony z kodu numerycznego oraz symbolu (skrótu) materiału,
np. PP polipropylen, FE stal, ALU aluminium. Zazwyczaj kod numeryczny i literowy umieszczane są wewnątrz znaku uproszczonej pętli Möbiusa. Tym samym stworzono podwaliny dogodnej
zbiórki, odzysku i ponownego użycia, w tym recyklingu, opakowań. Oznaczenia materiałowe powinny być czytelne (także po
otwarciu opakowania), naniesione w sposób trwały w widocznym
miejscu.
Zgodnie z zaleceniami dyrektywy 94/62/WE, decyzją Komisji
Europejskiej 97/129/EWG ze stycznia 1997r., został wprowadzony w krajach UE dobrowolny system identyfikacji materiału
opakowaniowego (ID-identyfication system). System ten określa
dla wszystkich opakowań symbole materiału opakowaniowego
oraz odpowiadające tym materiałom liczby kodowe. W aneksach I–VII wyżej wymienionego dokumentu zestawiono symbole
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jest konieczne w świetle polskich przepisów. Uzyskanie licencji na wykorzystanie „zielonego punktu” w Polsce nie oznacza
automatycznego spełnienia wymagań ustalonych w innych krajach. Polska firma produkująca swoje towary na rynki Europy
Zachodniej powinna starać się równolegle o uzyskanie licencji
w krajach, do których eksportuje. Warto pamiętać jednak, że we
wszystkich państwach Europy, w których używa się „zielonego
punktu”, obowiązek odzysku i recyklingu opakowań spoczywa na
importerze. To importer powinien przystąpić do zbiorowego systemu przetwarzania opakowań (bądź w inny sposób wywiązać się
z nałożonych obowiązków).

Na duże marketingowe znaczenie przekazu o ekoproduktach
wskazuje nie tylko dynamika wzrostu sprzedaży etykietowanych
towarów, ale również nieuczciwe działania sprowadzające się do
nieuczciwego używania znaków, rzekomo tylko wskazujących na
ekologiczny charakter wyrobu, czy usługi. Oczywiście, nie można
przecenić wagi rzetelnej informacji dla konsumentów, szczególnie wobec wzrostu świadomości ekologicznej nabywców i ich zainteresowania dobrami nie przyczyniającymi się do pogorszenia
stanu środowiska. Oznaczenia ekologiczne mogą okazać się interesujące dla wszystkich producentów którym nie jest obojętny
los środowiska naturalnego.

ZNAKI WSKAZUJĄCE NA WŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE
Z OPAKOWANIEM PO JEGO WYKORZYSTANIU
W niektórych państwach, np. w Czechach, producenci wprowadzający na rynek wyroby w opakowaniach są zobowiązani do
określenia sposobu postępowania z opakowaniami po ich wykorzystaniu. Dla opakowań, które podlegają systemowi odbioru zgodnie z systemami organizowanymi przez władze lokalne
(wg CSN 77 0053) wprowadzono znak przedstawiony na rys. 4.
(lewa strona).
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PODSUMOWANIE
Istnieją dwa główne źródła środowiskowej informacji o produktach. Źródłami tymi są:
l wytwórcy, którzy dostarczają dane w postaci charakterystyk,
stwierdzeń, deklaracji środowiskowych udostępnianych jako
etykiety lub element dokumentacji technicznej;
l programy zewnętrznych, niezależnych organizacji certyfikujących, które na podstawie oceny środowiskowych aspektów
produktów przyznają im ekoznaki lub opracowują raporty zawierające środowiskowe dane.
Rolę, jaką odgrywa informacja środowiskowa wyznaczają cztery zasadnicze obszary, tj.:
l handel,
l polityka,
l systemy zarządzania środowiskiem,
l ekoprojektowanie.

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie „Opakowanie” nr 6/2011.
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