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big bagi i silosy

Magazyny silosowe
do tworzyw sztucznych
Firma Agremo to od ponad trzydziestu lat ceniony dostawca technologii w zakresie urządzeń do magazynowania i transportu
granulatów tworzyw sztucznych. To polska firma, z polskim kapitałem. Głównie w oparciu o własne produkty kompletuje magazyny silosowe oraz systemy transportu mechanicznego i pneumatycznego. W zakresie dostaw materiałowych współpracuje
ze starannie dobranymi, renomowanymi partnerami zapewniającymi odpowiednią jakość i standardy. Hale produkcyjne wyposażone w najwyższej jakości park maszynowy, nowoczesne systemy planowania, zarządzania oraz wysoko wykwalifikowana
kadra pozwalają dostarczać swoim klientom wysokiej jakości, funkcjonalne i trwałe urządzenia. Dzięki współpracy z uznanymi
uczelniami i instytucjami oraz aktywnej działalności komórki badawczo-rozwojowej typoszereg produktów jest ciągle modernizowany i unowocześniany. Indywidualnie opracowane procedury w zakresie produkcji i kontroli jakości pomagają w uzyskaniu
europejskich standardów.

G

łównymi produktami oferowanymi przez Agremo dla
branży tworzyw sztucznych są silosy z lejem zsypowym
typu ZT. Występują w szerokim zakresie pojemności –
od 5 do ponad 1300 m3. Mogą być wykonane zarówno
ze stali ocynkowanych, jak i kwasoodpornych. Dostępnych jest
wiele elementów wyposażenia opcjonalnego, takich jak zasuwy,
systemy załadunku, filtry, czy obudowy leja zsypowego. Pozwala
to na dowolne skonfigurowanie magazynu, w zależności od potrzeb inwestora.
Agremo oferuje także rozwiązania dotyczące transportu surowców. Tradycyjnie mogą być one złożone z urządzeń mechanicznych – jak podnośniki kubełkowe, przenośniki łańcuchowe,
taśmowe czy ślimakowe. Inną opcją jest technologia transportu
pneumatycznego realizowana w oparciu o agregaty dmuchawowe
Roots’a, odpowiednio dobrane zasuwy, przepustnice, zasilacze
celkowe, filtry i inne niezbędne elementy. Instalacje wykonywane są z wysokojakościowych stali kwasoodpornych. Gwarantuje
to wysoką trwałość urządzeń oraz czystość transportowanego
materiału.
W ofercie Agremo znajdziemy również różnego rodzaju systemy kontrolno - pomiarowe, związane z magazynowaniem i transportem surowców. W zależności od potrzeb możemy wyposażyć
silosy w pomiar temperatury, systemy ważenia, czy sygnalizatory
poziomu. Agremo realizuje zarówno proste układy sterowania
pracujące w trybie włącz/wyłącz, jak i zaawansowane systemy oparte o sterowniki PLC oraz komputery PC z wizualizacją

SCADA. Indywidualnie zaprojektowane szafy sterownicze wraz
z dedykowanym oprogramowaniem gwarantują optymalne wykorzystanie urządzeń oraz sprawne i niemal bezobsługowe sterowanie procesami.
Wieloletnie doświadczenie firmy w budowie systemów magazynowo-transportowych zarówno do przemysłu tworzyw sztucznych,
jak i zbożowego czy paszowego, pozwala realizować zadania
w sposób optymalny dla inwestora. Dotychczasowe realizacje
potwierdzają, że oferowane produkty i rozwiązania technologiczne są wysoko cenione na rynku i w pełni spełniają oczekiwania
klientów.
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I N F O R M A C J A P R A S O WA

System rozładunku big bagów
– szybki, łatwy i bezpieczny
transport materiałów sypkich
Szczególne wyzwanie dla instalacji załadowczych i przeładunkowych: projekt techniczny uwzględniający właściwości produktu
oraz lokalne uwarunkowania.
Mając to na względzie, firma Schrage Conveying Systems zaprojektowała uniwersalne rozwiązanie oparte na przenośniku łańcuchowo-rurowym, łączące w sobie delikatny transport surowca i elastyczność. System rozładunku big bagów Schrage działa
niezależnie od innych instalacji – w formie stacjonarnej lun na życzenie mobilnej. Każdy przenośnik konfigurujemy indywidualnie
i dostosowujemy do potrzeb klienta, dzięki czemu klient nie musi modyfikować istniejącej infrastruktury.

PROSTY W OBSŁUDZE SYSTEM ROZŁADUNKU BIG BAGÓW
– WYSTARCZY PODŁĄCZYĆ WTYK DO GNIAZDA
Do pracy wymagane jest tylko przyłącze elektryczne i płaska
powierzchnia o wystarczającej nośności. System może być dostarczany w stanie całkowicie zmontowanym, jeżeli jego długość
nie przekracza 10 m. Urządzenie stanowi doskonałe rozwiązanie
wielu problemów związanych z napełnianiem autosilosów, worków, kontenerów, wagonów lub big bagów. Kompaktowy przenośnik łańcuchowo-rurowy sprawdza się również doskonale przy
przeładunku materiałów sypkich do mieszalników, mieszadeł,
młynów i stacji napełniania, czyli maszyn zaprojektowanych do
dalszej obróbki materiałów sypkich.
Zależnie od wymaganej wydajności system rozładunku big bagów jest dostępny w pięciu różnych rozmiarach, przy czym oznaczenia poszczególnych typoszeregów (115, 135, 160, 200 oraz
270) odnoszą się do średnic zastosowanych rur. Dzięki różnym
wielkościom konstrukcyjnym możliwe jest przenoszenie ładunków sypkich o frakcji uziarnienia do 50 mm, gęstości nasypowej
powyżej 2 t/m3 przy przepustowości do 80 m3/h. Opcjonalnie
dostępny jest również system wyposażony w regulację wysokości, w którym pionowy ruch zasypu umożliwia dopasowanie do
warunków instalacji załadowczej. Rozwiązanie takie umożliwia
bezproblemowe ustawienie optymalnej pozycji roboczej. Uzupełnienie wariantu podstawowego stanowi wyposażenie, jak np.
zintegrowana śluza łopatkowa umożliwiająca dozowanie materiału sypkiego lub stacja masująca ułatwiająca swobodny odpływ
materiału.
TECHNIKA TRANSPORTU BLISKIEGO SCHRAGE
– NIEODZOWNA W WIELU BRANŻACH
Dzięki różnorodności transportowanych materiałów sypkich
systemy rozładunku big bagów z Friedeburga można znaleźć na
całym świecie w najróżniejszych branżach. Systemy transportu
bliskiego przenoszą prawie wszystkie płynne materiały sypkie,
począwszy od pyłów, przez materiały ziarniste, aż po gruboziarniste materiały sypkie. Urządzenia gwarantują czysty, gazoszczelny
i hermetyczny załadunek płynnych materiałów sypkich: zamknięty system rozładunku big bagów umożliwia szybki, bezpyłowy
i wolny od zanieczyszczeń transport wymagających i wrażliwych
materiałów sypkich.
Specjalna konstrukcja przenośnika pozwala zapewnić niewielki
stopień uszkodzeń ziarna i bardzo łagodny transport materiałów
sypkich oraz bezpieczeństwo eksploatacyjne przemieszczania
6

produktów wybuchowych. Na specjalne życzenie nasze urządzenia
dostępne są również w wersji zgodnej z dyrektywą ATEX.
System rozładunku big bagów z Friedeburga znajduje swoje
zastosowanie prawie we wszystkich gałęziach przemysłu – a oto
kilka przykładów:
l przemysł materiałów budowlanych: piasek, ziemia, cement,
wapno, glina, gips, kalcyt itd.
l przemysł chemiczny granulaty tworzyw sztucznych, proszki do
prania, nawozy, pestycydy, siarczany, PTA itd.
ROZŁADUNEK BIG BAGÓW – EKONOMICZNY,
EKOLOGICZNY, BEZPIECZNY
Uniwersalny system rozładunku big bagów Schrage jest łatwy
w obsłudze i bardzo bezpieczny. Każdy przenośnik łańcuchowo-rurowy jest przez nas indywidualnie konfigurowany, co umożliwia
znaczną redukcję kosztów eksploatacji i obsługi po stronie klienta. Szczególne zalety przenośników łańcuchowo-rurowych wynikają z ich pyłoszczelności podczas procesu przeładunku, którą
zapewnia całkowicie zamknięta konstrukcja, oraz stabilność
systemu podczas załadunku. Do tego dochodzi jeszcze wysoki
stopień opróżniania i samoczyszczenia, które umożliwiają zmianę produktu bez znacznych nakładów czasu i kosztów. Dzięki
zastosowaniu odpowiednich materiałów wszystkie nasze instalacje są odporne na oddziaływanie wpływów atmosferycznych,
a tym samym przystosowane do eksploatacji w pomieszczeniach
i na wolnym powietrzu. Kolejne zalety z tym związane to niskie
nakłady konserwacyjne, wysoka odporność na zużycie oraz możliwość pracy w ekstremalnych warunkach atmosferycznych.
GUMA TO NIE PROBLEM DLA NASZYCH PRZENOŚNIKÓW
ŁAŃCUCHOWO-RUROWYCH
W mgnieniu oka dostarczą ją z punktu A do punktu B.
Nasze przenośniki sprawdzają się jednak nie tylko w zakładach przemysłu gumowego, ale również w firmach oponiarskich,
zakładach produkcji pianek oraz sadzy i fabrykach PET/PTA.
Większość materiałów sypkich to ciała stałe, które podlegają
przechowywaniu, napełnianiu i dalszemu przetwarzaniu. Ściśle
skoordynowane procesy nierzadko wymagają niezawodnego
i bezpiecznego transportu, np. z silosu na produkcję.

Źródło: www.scharge.de
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 2/2022

big bagi i silosy

8

Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 2/2022

ARTYKUŁ

big bagi i silosy

PROMOCYJNY

Stacje przeładunkowe
od ELBI-Wrocław

O

statnio świat postawił przed nami wiele wyzwań.
Z trudnościami musieli zmierzyć się również przetwórcy tworzyw sztucznych. Sytuacja w bezprecedensowy
sposób zrewidowała wiele wcześniejszych schematów
dotyczących prowadzenia biznesu. Globalne zmiany strukturalne
w gospodarce, braki kadrowe, trudności logistyczne, dynamiczne
zmiany cen surowców, brak możliwości krótko- i średnioterminowego planowania to tylko niektóre z czynników, które wymusiły
na przedsiębiorcach szukanie nowych rozwiązań lub próby lepszego wykorzystania dotychczasowych. Znalazło to również swoje
odzwierciedlenie w zakupach tworzyw sztucznych. Ograniczona
podaż i galopujący wzrost cen surowców zmusiły większość firm
do szukania nowych dostawców, bez ograniczania się do konkretnych rodzajów opakowań. Tym samym przedsiębiorstwa, które dotychczas kupowały tworzywa luzem dostarczane w autocysternach
lub pakowane w 20–25 kg worki, zaczęły szukać również surowców pakowanych w Octabiny oraz BIGBAG’i.
Do wzrostu popularności OCTABIN i BIGBAG’ów przyczynił się
również rosnący udział wykorzystania w produkcji recyklatów dostarczanych przez rodzimych producentów.
Firma ELBI-Wrocław dostarcza kompleksowe rozwiązania
przeładunku tworzyw sztucznych, w tym również pełną gamę
urządzeń do załadunku i rozładunku BIGBAG’ów: od prostych
stacji rozładunkowych, w których BIGBAG wieszany jest za pomocą wózka widłowego a tworzywo jest odsysane z pojemnika
buforowego (dostępne pojemności od 100 do 2000 litrów) za
pomocą podciśnienia, kończąc na dużych i wydajnych stacjach
wyposażonych w suwnice i wciągarki elektryczne. Stacje te nadal mogą być opróżniane systemami podciśnieniowymi lub tłoczyć za pomocą nadciśnienia tworzywo do wskazanych punktów
docelowych, którymi najczęściej są wewnętrzne lub zewnętrzne
magazyny tworzyw w postaci silosów.

Stacje załadunkowe działające na zasadzie pomiaru
objętości lub wagi

Co oczywiste, każdy opróżniany BIGBAG musi być uprzednio
napełniony tworzywem. Do realizacji tego procesu oferujemy
stacje załadunkowe działające na zasadzie pomiaru objętości
lub wagi. Wykorzystując transport pneumatyczny ładujemy surowiec do separatora (podajnik, cyklon) znajdującego się powyżej
BIGBAG’a skąd materiał będzie grawitacyjnie spadał do opakowania. Optymalnym rozwiązaniem jest stosowanie buforów
pozwalających na nieprzerwany odbiór surowca podczas wymiany napełnionych opakowań na puste. Dodatkową funkcją, jaką
może pełnić odpowiednio duży bufor, jest homogenizacja surowca poprzez umieszczenie w nim ślimaka miksującego lub układu
rur mieszających.

Po bardziej szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu
tel. 71 333 00 33 lub elbi@elbi.com.pl

Stacje rozładunkowe
oraz schemat
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ul. Muchoborska 4a, 54-424 Wrocław
tel. 71 333 00 33, elbi@elbi.com.pl
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Zestawienie – rozładunek, załadunek
i magazynowanie tworzyw sztucznych
Producentów stacji big bag na terenie Polski nie brakuje. Warto sprawdzić zwłaszcza oferty sprawdzonych producentów, którzy
cieszą się największym uznaniem ze strony klientów.

P

rzykładem może być firma Flexico, która w swojej ofercie zapewnia producentom worków kontenerowych
maszyny klasycznie związane z procesem produkcji samego opakowania, takie jak głowice szyjące, poprzez
urządzenia, przy pomocy których można produkować bazowe
komponenty, takie jak tasiemka polipropylenowa, z której może
zostać wytworzona tkanina, czy też folia PE, stanowiąca bazę
do produkcji wkładek. Dobrym wyborem dla zainteresowanych
będzie firma TekPro, która produkuje stacje big bag od wielu lat,
nie ulegają one żadnym poważniejszym awariom i posiadają długą żywotność, dlatego można z nich z powodzeniem korzystać
w zakładach przemysłowych.
Stacje rozładowcze są w stanie rozładować opakowania zbiorcze w różnych konfiguracjach, dlatego zapewniona jest w tym
przypadku pełna uniwersalność oraz funkcjonalność. Jednym
z lepszych wyborów na rynku okazać może się też niemiecka
firma Eichholz, która dostarcza na rynek stacje big bag przezna-

Agremo Sp. z o.o.
ul. Parkowa 7
49-318 Skarbimierz
Osiedle
agremo@agremo.pl
tel. 77 416 26 83
tel. 77 416 33 50
tel. 77 402 94 60

AMRA TECHNOLOGY S.C.
ul. Towarowa 34
42-400 Zawiercie
tel. + 48 502 435 517
www.stacje-big-bag.pl
www.systemysilosowe.pl
biuro@systemysilosowe.pl
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czone do rozładunku materiałów pod postacią granulatów lub
proszków. Każdy zainteresowany klient musi jednak w pierwszej
kolejności dokładnie przeanalizować oferty producentów i dopasować je do swoich indywidualnych potrzeb. Można je ze sobą
bez problemów porównać, dzięki czemu wybierze się najlepszej
klasy stacje rozładowcze w dobrej cenie, które zostaną dostarczone do zakładów przez najlepszych producentów.
Równie ważne są zbiorniki przystosowane do składowania
granulatów tworzyw sztucznych. Silosy takie wyróżnia przede
wszystkim wysoka wytrzymałość i trwałość, a także uniwersalność. Wszystko to sprawia, że mogą być dowolnie konfigurowane w taki sposób, aby dostosować ich parametry do tworzyw
sztucznych posiadanych przez właścicieli zakładów przemysłowych.
Poniżej przedstawiamy zestawienie wybranych firm producentów stacji big bag i silosów na terenie Polski.

Agremo oferuje silosy z lejem zsypowym typu ZL, a także płaskodenne typu ZP, paszowe typu
ZLP, specjalnego przeznaczenia typu ZT oraz zbiorniki ekspedycyjne typu ZE.
W zależności od typu, zostały zaprojektowane do przechowywania zbóż, paszy, śruty, a także
tworzyw sztucznych czy peletów.
Oferowane przez nas silosy pracują zarówno w gospodarstwach indywidualnych, jak i przedsiębiorstwach rolnych. Zespoły silosów wraz z dodatkowym osprzętem tworzą kompleksowe zbożowe bazy magazynowe.
W przemyśle używane do składowania granulatów tworzyw sztucznych jako zbiorniki buforowe
przy liniach produkcyjnych.
Szeroki zakres oferowanych pojemności pozwala optymalnie dopasować strukturę magazynową do istniejących potrzeb.
Agremo oferuje także stacje rozładunku worków bigbag i octabin, z wyciągarkami łańcuchowymi i pneumatycznym systemem pochylenia stołu.

AMRA TECHNOLOGY – od pomysłu do realizacji.
Jesteśmy firmą oferującą profesjonalne rozwiązania w zakresie magazynowania, transportu
i odważania materiałów sypkich. Specjalizujemy się w produkcji instalacji bazujących na zbiornikach silosowych oraz stacjach big bag. Wdrażamy projekty i rozwiązania technologiczne na
podstawie pomysłu i założeń klienta.
Nasza oferta obejmuje również dobór i dostawę elementów składowych instalacji: l stacje
rozładowcze i załadowcze worków big bag l zbiorniki silosowe l zbiorniki buforowe i ważące l podajniki ślimakowe l dozowniki celkowe l mikrodozowniki l nierdzewne łuki rurowe i złączki rurowe
l mieszalniki l przepustnice i zasuwy nożowe l dmuchawy transportowe l zawory rozdzielające.
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zestawienie big
wybranych
firm
bagi i silosy

ELBI-Wrocław Sp. z o.o.
ul. Muchoborska 4a
54-424 Wrocław
tel. 71 333 00 33
elbi@elbi.com.pl

Flexico Sp. z o.o.
ul. Morelowskiego 115
52-429 Wrocław
tel. 71 333 22 40
fax 71 333 22 41
info@flexico.pl

Autoryzowany przedstawiciel
LORANDI SILOS
Industrial Frigo Polska
Sp z o.o.
ul. Słowackiego 88A
32-400 Myślenice
(woj. małopolskie)

ElBi-Wrocław Sp. z o.o. jest producentem dozowników grawimetrycznych z opatentowanym
systemem dynamicznej stabilizacji wagi i mechaniczną izolacją drgań oraz wyłącznym przedstawicielem na Polskę producentów: KOCH TECHNIK – podajniki, dozowniki, mieszalniki oraz suszarki, WANNER TECHNIK – młyny, łamacze, odpylacze oraz linie do regranulacji, HB-THERM
– termostaty, ZEPPELIN – silosy i instalacje przesyłowe, MB Conveyors – transportery taśmowe.
Ponadto oferujemy:
l odpylacze MB Engineering;
l kruszarki REINBOLD;
l chillery MTA.

Firma Flexico sp. z o.o. powstała w 1992 roku, gdy tworzyło się w Polsce środowisko producentów kontenerów elastycznych (flexible containers, big-bags, bulk-bags, FIBCs). Przez kolejne lata
firma realizowała dostawy tych opakowań w kraju i zagranicą, uczestniczyła w sprzedaży tkanin
i innych surowców, jak również w procesach wyposażenia zakładów w urządzenia niezbędne do produkcji kontenerów elastycznych. Mieliśmy możliwość nawiązania rozległych kontaktów zagranicznych z wiodącymi w tej branży przedsiębiorstwami. Lista naszych odbiorców obejmuje producentów
z USA, Meksyku, Indii, Bliskiego Wschodu, kilku krajów europejskich oraz prawie wszystkich wytwórców krajowych.
Postawiliśmy sobie za cel umożliwienie klientom ciągłego rozbudowywania potencjału produkcyjnego. Zarówno szycie worków, przygotowanie komponentów do bigbagów czy przygotowanie folii do
wkładek może zostać zrealizowane przy użyciu najnowocześniejszych maszyn oferowanych przez naszych zachodnich partnerów.
W naszej ofercie znalazły się także systemy Indus Neva ułatwiające optymalizację przestrzeni magazynowej i transportowej.

Industrial Frigo Polska jest autoryzowanym i jedynym przedstawicielem firmy Lorandi Silos
w Polsce.
Lorandi Silos to rodzinna firma, która od 1952 roku z wielką pasją konstruuje silosy i instalacje, dzięki którym możliwe jest przechowywanie i transport pneumatyczny (i nie tylko) materiałów
sypkich. Dla Lorandi najważniejszy jest klient, dlatego projekty i finalne produkty są dostosowywane indywidualnie do jego potrzeb. Asortyment, w skład którego wchodzą rozwiązania takie jak
separator pneumatyczny, przenośnik ślimakowy (również przenośniki kubełkowe) czy maszyny do
recyklingu plastiku, jest bardzo rozbudowany.
Zapytanie klienta jest opracowywane przez doświadczony dział techniczno–konstrukcyjny. Zatwierdzony projekt trafia do produkcji i jest wytwarzany z bardzo wysokiej jakości materiałów i komponentów. Finalny produkt jest testowany, a następnie dostarczany do klienta. Nasza firma świadczy również usługi serwisowe, oferując transport, montaż i fachowe doradztwo przez 24h/dobę.
Lorandi Silos posiada certyfikowany system jakości, spełniając oczekiwania klientów na całym
świecie.

Master Colors Sp. z o.o.

t

W swojej ofercie firma MORETTO posiada systemy do rozładunku i załadunku big bagów, oktaul. Wędkarzy 5
bin
oraz zbiorniki do magazynowania tworzyw (granulat, płatki, proszek) o pojemności od 60l do
51-050 Wrocław
1800l, a także silosy materiałowe o pojemności od 4800l do 28800l i silosy ze stali nierdzewnej
tel. 71 350 05 25
o pojemności od 1800l do 28800l.
tel. 71 350 05 26
biuro@mastercolors.com.pl
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big bagi i silosy
MYSAK Group
Sp. z o.o. Sp.k.
Biuro projektowe
ul. Bukowska 18
62-069 Dąbrowa
k. Poznania
tel. 61 810 16 27
mysak@mysak.pl

Spółdzielczy Zakład
Mechaniczny
ul. Towarowa 1
63-720 Koźmin Wlkp.
tel. 62 721 60 33
zaklad@szm.com.pl

Tekpro
ul. Korczaka 37
39-300 Mielec
(+48) 17 788 64 28
tekpro@dec-group.pl

Usługowo Mechaniczny
Warsztat Remontowy
UMEWAR Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 2
57-250 Złoty Stok
tel. 530 145 441
www.umewar.pl
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Zajmujemy się projektowaniem i produkcją urządzeń, systemów urządzeń oraz kompleksowych
linii technologicznych, w których występuje rozładunek i załadunek surowców i produktów.
Specjalizujemy się w produkcji stacji załadunku i rozładunku produktów ze wszystkich rodzajów
opakowań i zasobników transportowych czy zasobników pośrednich, rozładunkiem i załadunkiem
do beczek, pojemników/kontenerów IBC, autocystern; worki, big bagi, mąkowozy.

Silosy i silosy mieszające są konstrukcjami stalowymi spawanymi w całości lub w częściach
w przypadku znacznych rozmiarów. Tak samo jak mieszalniki przemysłowe wykonywane są według indywidualnych życzeń klientów. Pojemność zbiorników do 100 m3.
Określenie silos mieszający pojawia się przy budowie dużych mieszalników, których zasadniczą
funkcją pozostaje magazynowanie i homogenizacja, jednak często urządzenia te wyposażone są
dodatkowo w systemy nadmuchu powietrza w celu osuszania komponentów.
Do załadunku i rozładunku silosów stosuje się powszechnie stosowane rodzaje przenośników
jak: ślimakowe, kubełkowe, pneumatyczne itp.
Zastosowanie:
l Budownictwo - magazynowanie cementu, kruszyw itp.
l Przemysł chemiczny - magazynowanie i homogenizacja granulatów tworzyw sztucznych.
l Nasiennictwo - sporządzanie mieszanek traw i nasion rolniczych.

Grupa Dec posiada szeroki zakres rozwiązań w kwestii obsługi worków typu big bag (FIBC). Nasze stacje załadunku i rozładunku stworzone są z myślą o obsłudze różnych rozmiarów big bagów
oraz spełnieniu różnych wymogów – tak w kwestii konstrukcji, jak i izolacji procesu.
Mnogość dostępnych akcesoriów i opcji idealnie oddaje to, jak wiele różnorodnych wymogów
należy spełnić oraz jak wiele czynników związanych z otoczeniem i samym produktem należy
wziąć pod uwagę, aby skutecznie rozwiązać dany problem.
Stacje rozładunku big bag Grupy Dec – charakteryzują się modułową konstrukcją.
Pozwala to na idealne dostosowanie ich wyposażenia do warunków procesowych, charakterystyki produktu oraz szczególnych wymogów przedstawionych przez klienta (np. specjalny, obniżony profil konstrukcji).
Odpowiednie systemy dokowania – od standardowych, przeznaczonych dla bezpiecznych produktów sypkich, mające na celu ochronę przed zapyleniem obszaru produkcji, po specjalistyczne
systemy zabezpieczające przed wysoce aktywnymi substancjami wymagającymi izolacji procesu
dla zapewnienia bezpieczeństwa, zarówno produktu jak i pracowników.

Stacje big bag – urządzenia służące do rozładunku i dozowania materiałów sypkich.
Transport materiałów ze stacji może być pneumatyczny lub poprzez podajnik ślimakowy. Możliwe jest doposażenie stacji w rozdrabniacz w przypadku materiałów mających tendencję do
zbrylania się.
Stacja wyposażona może być w tensometryczny układ ważenia pozwalający na odmierzanie
i dozowanie transportowanych materiałów.
W zależności od potrzeb produkujemy stacje doposażone w wyciągarkę worka, podwieszane na
hakach lub zawiesiach. Możliwe są opcje z lejem zsypowym i bez.
Stacje wykonane mogą być ze stali kwasoodpornej.
Silosy, pojemniki i zbiorniki
Ze stali jak i aluminium
Zajmujemy się również wytwarzaniem zbiorników do przechowywania różnego rodzaju substancji. Zbiorniki wykonujemy w dowolnym ustalonym przez klienta kształcie w dowolnych rozmiarach,
z materiału wybranego na drodze projektowania. Do dodatkowych cech zbiorników można zaliczyć
np. samowyładowanie czy inne zgodnie z życzeniami klienta.
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rotomoulding

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

Czy rotomoulding pozwala
na stosowanie insertów
metalowych?
Stosując metodę rotomouldingu (formowania rotacyjnego) tworzyw sztucznych, możemy używać różnego rodzaju insertów metalowych. Mowa przede wszystkim o elementach złącznych. Ich zastosowanie na etapie formowania tworzywa, ma wiele zalet
niemożliwych do uzyskania przy implementacji mechanicznej czy termicznej w gotowych wyrobach.

I

nserty metalowe stosowane w wyrobach z tworzyw sztucznych
kojarzone są przede wszystkim z metodą wtryskową. Jednak
należy podkreślić, że insertowanie można z powodzeniem stosować również w procesie formowania rotacyjnego.
– Wszystko zależy od odpowiedniego zaprojektowania formy,
która umożliwi zainstalowanie insertów w żądanym miejscu
i precyzyjne oblanie ich tworzywem – wyjaśnia specjalista z firmy Metria. – W przypadku wszelkiego rodzaju elementów złącznych, w tym szczególnie gwintowanych, insertowanie zapewnia
mocne i szczelne osadzenie, które nie osłabia konstrukcji całego wyrobu.
DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ INSERTY ZŁĄCZNE?
Można stosować bardzo różne metody łączenia elementów
z tworzyw sztucznych, w tym skręcanie, spawanie i klejenie. Dużym wyzwaniem jest wytworzenie połączeń wielorazowego użytku
– pozwalających na złączanie i rozłącznie tyle razy, ile to będzie
konieczne, bez ryzyka uszkodzenia materiału lub gwintu. W momencie wkręcania metalowych śrub czy wkrętów bezpośrednio
w element z tworzywa sztucznego, często dochodzi do pęknięć.
Dobrze znanym zjawiskiem jest też szybkie „wyrabianie się” (poszerzanie światła) otworu wykonanego w tworzywie: efektem jest
pogorszenie siły połączenia lub całkowita niemożność jego utrzymania. Problemy te skutecznie rozwiązują gwintowane inserty
metalowe.

Do połączenia z tworzywami sztucznymi można stosować dowolnego rodzaju elementy gwintowane, w tym także wykonane
ze stali nierdzewnej i aluminium. Jednak najwyżej cenione są
inserty gwintowane z mosiądzu – stopu miedzi i cynku, który
posiada odpowiednią twardość, a jednocześnie dużą odporność
na korozję.
Zastosowanie insertów wykonanych z mosiądzu pozwala
z odpowiednią siłą dokręcić śrubę, bez ryzyka zerwania gwintu.
Połączenia nie korodują i nie zapiekają się – mogą być wielokrotnie używane bez zauważalnych oznak zużycia. Bezpośrednie
zatopienie w tworzywie sztucznym sprawia też, że inserty są
w pełni stabilne i nie zachodzi ryzyko przecieków na połączeniu
metalu z plastikiem.
Mosiężne elementy złączne, w przeciwieństwie do samego tworzywa, nie odkształcają się pod naciskiem, nie doznają
uszkodzeń będących następstwem naprężeń powstających przy
skręcaniu dwóch elementów.
ZACZEPY, UCHWYTY I ZBROJENIA ELEMENTÓW
Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Przy użyciu formowania rotacyjnego można w elementach
z tworzywa sztucznego insertować różnego typu zaczepy, uchwyty, płyty i wszelkie inne elementy wykonane z metalu, a także tworzyć wyroby z tworzyw sztucznych zbrojonych metalem.
To ostatnie rozwiązanie pozwala uzyskać wyroby o polepszonych
parametrach fizycznych, do których należą m.in.:
l mniejszy ciężar – użycie metalowego rusztowania umożliwia
zmniejszenie ilości tworzywa sztucznego (a przez to ciężaru
gotowego wyrobu) bez utraty sztywności i odporności na odkształcenia;
l większa odporność mechaniczna – użycie insertów metalowych
wpływa pozytywnie na wzmocnienie konstrukcji i podniesienie
jej odporności na wyginanie, skręcanie czy przełamywanie;
l większa trwałość elementów metalowych – tworzywo sztuczne
skutecznie izoluje metalowe części przed czynnikami środowiskowymi, co przedłuża ich żywotność (chroni przed korozją
i uszkodzeniami mechanicznymi).
Inserty w technice formowania rotacyjnego można stosować
do przygotowania elementów karoserii samochodowych, w produkcji elementów instalacyjnych i oświetleniowych oraz przy
wytwarzaniu różnego rodzaju obudów i płyt pokrywowych. Konkretne zastosowania zależą od potrzeb i umiejętności zaprojektowania odpowiednich form do rotomouldingu.
Źródło: numo.pl
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Zalety wykorzystania formowania rotacyjnego w produkcji
Formowanie rotacyjne to proces produkcyjny służący do formowania różnych części, podzespołów, za pomocą obracających się
z duża prędkością form.
Działanie siły odśrodkowej powoduje, że materiał bardzo równomiernie rozkłada się po całej formie bardzo dokładnie. Jest
to opłacalna metoda produkcji dużych części z tworzyw sztucznych. Różnego rodzaju materiały są dodawane do formy, która
jest ogrzewana i obracana, zarówno pionowo, jak i poziomo.
Jednoczesne nagrzewanie i obracanie rozprowadza i stapia materiał na wewnętrznych powierzchniach formy. Rezultatem jest
produkt, który zawiera części bez szwu o jednolitej grubości
ścianki. Pierwszy proszek, polietylen o niskiej gęstości, został
użyty do formowania rotacyjnego na początku lat 60. XX wieku.
Polietylen pozostaje jednym z najpopularniejszych materiałów do
formowania rotacyjnego ze względu na szeroki zakres właściwości i niski koszt. Główni dostawcy surowców termoplastycznych
badali specjalnie opracowane proszki do formowania rotacyjnego, w tym polipropylen, nylony, poliwęglan, sztywny polichlorek
winylu i inne. Proszki te można spieniać lub wzmocnić włóknem
szklanym.
Dzięki temu można wzmocnić materiał oraz osiągnąć lepsze
właściwości formowanych przedmiotów.
Formowanie rotacyjne jest bardzo skuteczną metodą formowania, która pozwala producentom nie tylko wytwarzać wyjątkowo trwałe produkty przy minimalnych ograniczeniach projektowych, ale także wytwarzać je przy stosunkowo niskich kosztach

w sposób przyjazny dla środowiska. Ponadto duże produkty mogą
być łatwo wytwarzane w ekonomiczny sposób przy bardzo małej ilości zmarnowanego materiału. Z pewnością rotomoulding
może służyć jako technologia do wytwarzania dużej ilości różnego rodzaju przedmiotów. Obecnie jest to szybsza metoda od
druku 3D, co jest dużą zaletą. Można w ten sposób uzyskać
bardzo duże części i podzespoły, technika ta może przykładowo
posłużyć do produkcji kajaków, dużych części z tworzyw, które
będziemy mogli wykorzystać w różnych gałęziach przemysłu.
Źródło: www.fusion-mc.pl

Zautomatyzowany proces formowania zwiększa możliwości
produktu
Formowanie rotacyjne, inaczej rotoformowanie, to często stosowany proces wytwarzania wklęsłych, gładkich komponentów
plastikowych. Automatyzacja uniwersalna poprawiła wydajność i otworzyła drogę do nowych obiecujących rynków.
W formowaniu rotacyjnym proszek polimerowy, lub żywica,
umieszczany jest we wklęsłej formie, a następnie podgrzewany
i jednocześnie obracany dwuosiowo, dzięki czemu wnętrze formy
pokrywa się powłoką. Rotacja następuje dość powoli, a powlekanie nie odbywa się za sprawą siły odśrodkowej. Następnie forma
jest chłodzona i otwierana, a produkt wyciągany.
Czas odgrywa tu kluczową rolę. Zbyt długi pobyt w piecu oznacza pogorszenie się jakości materiałów, a zbyt krótki nierówne
topnienie i koalescencję. Szybkie chłodzenie może powodować
kurczenie się i wypaczanie polimeru. Obecnie w procesie tym prawie wyłącznie stosuje się polietylen (PE) ze względu na niezgodność z właściwościami reologicznymi innych polimerów i żywic.
Formowanie rotacyjne PE stosowane jest w wytwórstwie produktów, począwszy od zabawek i pojemników po części samochodowe i kontenery, a UE jest światowym liderem w tej dziedzinie. Pomimo powszechnego zastosowania, rotoformowanie jest
dość mało rozwinięte w porównaniu do formowania wtryskowego
i formowania z rozdmuchiwaniem.
W finansowanym przez UE projekcie ROTOFLEX skupiono się
na rozwinięciu technologii rotoformowania i wkroczeniu na nowe
rynki. Pozwoliłoby to jeszcze bardziej zwiększyć konkurencyjność
międzynarodową małych i średnich przedsiębiorstw UE (MŚP).
Naukowcy z zespołu ROTOFLEX opracowali metody opartego na
wiedzy projektowania i wytyczne dotyczące procesu optymalizacji, które pozwolą umocnić łańcuch dostaw.
16

Oprogramowanie do symulacji procesu formowania (RotoSim)
pozwala określić ilościowo parametry wpływające na zachowania, takie jak kurczenie się, naprężenie szczątkowe i wypaczanie. Na podstawie głębszej wiedzy na temat wyposażenia
i kontroli procesu, badaczom udało się przyspieszyć proces.
Zautomatyzowane uniwersalne podawanie materiału polimerowego, dodatków i chłodziw umożliwia wprowadzenie ich w dowolnym momencie cyklu produkcyjnego.
Automatyzacja nie tylko ułatwia znaczne skrócenie czasu produkcji i zmniejszenie zużycia energii, ale precyzyjna kontrola
otwiera drogę do wytwórstwa mnóstwa nowych komponentów.
Specjaliści od rotoformowania mogą teraz stosować nowatorskie materiały do produkcji części kompozytowych, m.in. komponentów z kompozytów wzmacnianych włóknami, kompozytów
drewna z polimerami (WPC), a także produktów wielowarstwowych i innych.
Wyniki projektu powinny mieć istotny wpływ na konkurencyjność europejskich MŚP w sektorze formowania rotacyjnego,
zwiększyć kontrolę nad procesem przetwarzania i zmniejszyć
degradację materiałową konwencjonalnych komponentów PE.
Producenci mogą teraz stosować nowe materiały do wytwarzania części o wartości dodanej, zwłaszcza dla przemysłu motoryzacyjnego oraz lotniczego i kosmonautycznego.
Źródło: www.cordis.europa.eu
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znakowanie tworzyw

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

Najwyższa jakość dla białego
znakowania laserowego na
czarnym tworzywie POM i PA

Z

nakowanie laserowe jest szybkim, precyzyjnym i elastycznym procesem znakowania produktów z tworzyw
sztucznych. Koncentrat z dodatkiem laserowym umożliwia bezdotykowe i trwałe znakowanie bez potrzeby
stosowania tuszu lub rozpuszczalników. Lifocolor dodał nowy
dodatek na bazie POM do swojej oferty LIFOLAS M, aby uzyskać jeszcze bardziej kontrastowe znakowanie na czarnym polioksymetylenie (POM). LIFOLAS M Black 112031 POM zapewnia prawie czystą biel i wraz z LIFOLAS M Black 114031 PA do
poliamidu (PA) wyznaczają najwyższe standardy jakości jasnych
oznaczeń na ciemnych lub głęboko czarnych substratach.
Czy to w kreatywnym projektowaniu opakowań, przy wykańczaniu produktów biurowych, czy we wnętrzach samochodów
znakowanie laserowe detali z tworzyw sztucznych znalazło zastosowanie w wielu branżach i nie bez powodu. Technologia
jest nie tylko odporna na ścieranie, a przez to trwała i niemożliwa do sfałszowania - jest tak samo elastyczna i odpowiednia dla prawie wszystkich polimerów, a dzięki szybkiemu
wdrożeniu i różnorodności bardzo dobrze pasuje do procesów
produkcyjnych.
SPECJALNE KONCENTRATY Z DODATKIEM LASEROWYM
– ODPOWIEDNIE DLA KAŻDEGO MATERIAŁU
Warunkiem wstępnym znakowania laserowego jest zamiana energii lasera na ciepło na powierzchni detalu z tworzywa
sztucznego. Ponieważ wiele tworzyw sztucznych nie może ab-

sorbować promieniowania laserowego w zakresie bliskiej podczerwieni, konieczne jest uwrażliwienie polimeru na działanie
lasera poprzez dodanie dodatku. Różne surowe polimery, barwniki i inne dodatki reagują bardzo różnie, dlatego ważne jest,
aby dobrać odpowiedni dodatek do konkretnego polimeru, który ma być użyty.
Niektóre polimery, takie jak poliwęglany (PC), można znakować bez dodatków laserowych w określonych warunkach. Inne
natomiast wymagają specjalnych dodatków, aby osiągnąć jak
największy kontrast w znakowaniu.
LIFOLAS M OFERUJE INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA
DO ZNAKOWANIA LASEROWEGO
Lifocolor, jako doświadczony producent koncentratów barwiących, dodatków i compoundów, wprowadził serię LIFOLAS M,
oferującą szereg 18 dostosowanych do indywidualnych potrzeb
produktów z dodatkami laserowymi. Nowo opracowany LIFOLAS
M Black 112031 na bazie POM pozwala osiągnąć znakowanie
niemalże w kolorze czystej bieli na mocno czarnym materiale,
a tym samym zawiera już czarny standardowy barwnik. Dołączony dodatek laserowy zapewnia w ten sposób wyjątkowy, mocny
kontrast i najwyższą jakość znakowania laserowego.
LIFOLAS M Black 112031 POM jest zwykle dozowany w ilości
2%, a dzięki zgodności z EG 10/2011 i FDA poszerza zakres
zastosowań, na przykład do sprzętu, pojemników lub opakowań
mających kontakt z żywnością.
WYJĄTKOWE JASNE KONTRASTY I KONTURY
Podczas znakowania laserowego wiązka światła o wysokiej
energii jest kierowana do określonego punktu na powierzchni
materiału, co może prowadzić do spienienia, zwęglenia lub ablacji. POM i PA to typowe tworzywa sztuczne, które mają tendencję
do pienienia. LIFOLAS M Black 112031 POM i LIFOLAS M Black
114031 PA powodują, że wzbogacony materiał pochłania energię lasera i tworzy ostro konturową czcionkę z niezrównanym
białym kontrastem.
Siedemnaście dodatków z serii LIFOLAS M nadaje się do
dwunastu innych rodzajów tworzyw sztucznych, ciemnego znakowania na jasnym tle, jasnego znakowania na ciemnym tle oraz
znakowania na przezroczystych produktach.

Źródło: www.lifocolor.pl
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znakowanie tworzyw

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

Optymalna jakość oznakowania na butelkach
i pojemnikach z tworzyw sztucznych
Ponad 80% butelek, słoików i pojemników z produktami do pielęgnacji ciała i chemią gospodarczą jest wykonanych z materiałów o nazwie HDPE lub PET1. Znakowanie na takich podłożach stanowi pewne wyzwanie z uwagi na powierzchnię, kształt i
kolor materiału. Postępowanie zgodnie z poniższą trójetapową procedurą pozwala wybrać optymalne rozwiązania do znakowania
konkretnych kolorowych opakowań z tworzyw sztucznych.
OCENA POTRZEB W DZIEDZINIE ZNAKOWANIA
Optymalne rozwiązanie do znakowania to takie, które nadaje
się do konkretnego produktu i opakowania. Przed określeniem
najlepszego systemu znakowania produkowanych wyrobów warto przemyśleć powody znakowania i sprecyzować cele tego działania. Na początku pomocne będą następujące pytania:
Czy oznakowanie powinno się wyróżniać?
Chociaż bardzo kontrastowe oznaczenia są łatwiejsze do
odnalezienia przez konsumentów, dobrze widoczne oznakowanie, zwracające uwagę konsumentów, nie jest konieczne na
wszystkich produktach. Na przykład daty przydatności powinny
być doskonale widoczne dla konsumentów, ale takiego samego dużego kontrastu nie wymagają już standardowe informacje
o partii lub serii, wykorzystywane przy zwrotach lub do śledzenia
wyrobów. Ponadto oznaczenia o dużym kontraście – jeśli nie są
wymagane przez konsumentów – mogą sprawiać, że mniej uwagi
będzie zwracać na siebie wizerunek marki. Warto zdecydować,
czy informacje umieszczane w kodzie wymagają użycia oznaczenia o dużym kontraście, czy też korzystniejsze dla danego produktu jest mniej widoczne oznaczenie.
Czy oznaczenie ulegnie rozmazaniu?
Mimo że trwałe oznakowania są zwykle optymalnym rozwiązaniem, opakowania z tworzyw sztucznych zawierają gładkie
plastyfikatory, które zwiększają elastyczność materiału, ale
ograniczają przyczepność oznakowania. Ponadto składniki wielu
produktów do pielęgnacji ciała i chemii gospodarczej mogą łatwo
usuwać oznaczenia atramentowe. Rozlane perfumy, produkty do
czyszczenia i detergenty często powodują rozmazanie lub usunięcie oznaczeń atramentowych na tworzywach sztucznych. Co
więcej, niektóre produkty do pielęgnacji ciała i chemii gospodarczej są stosowane w warunkach dużej wilgotności, mogących
z czasem ograniczyć czytelność kodów. Jednocześnie jednak
trwałe oznakowanie ma duże znaczenie w przypadku wielu produktów, ponieważ pozwala chronić konsumentów i markę. Na
przykład wiele stosowanych w domach środków chemicznych
może mieć szkodliwe działanie dla konsumentów, muszą one
zatem mieć prawidłowe oznakowanie. Warto więc ocenić dany
produkt i zdecydować, czy w jego przypadku ważne jest trwałe
oznakowanie.
Gdzie powinno być umieszczone oznakowanie?
Chociaż często ignoruje się kwestię lokalizacji kodu, może ona
wpływać na jego kontrastowość i trwałość. Umieszczenie oznakowania na etykiecie, a nie bezpośrednio na powierzchni tworzywa
sztucznego – o ile jest to możliwe – może wpłynąć na jego kontrastowość i trwałość, szczególnie w przypadku butelek w ciemnym
kolorze. Uzyskaniu dobrego kontrastu oznaczenia sprzyja stosowanie specjalnych okienek wydruku — obszarów na butelce lub
etykiecie, na których wcześniej nadrukowano inny kolor.
WYBÓR OPTYMALNEGO SYSTEMU ZNAKOWANIA
Istnieje wiele różnych systemów znakowania pozwalających
umieścić oznaczenie na tworzywie sztucznym. Każda z nich jest
20

w jakiś sposób kompromisowa i może być przeciwwskazana przy
niektórych potrzebach dotyczących znakowania.
Ciągły druk atramentowy (CIJ). Technologia CIJ to niezwykle
uniwersalny system znakowania z użyciem atramentu, idealna
w przypadku obłych powierzchni i bardzo szybkich linii produkcyjnych. Oznaczenia wykonane atramentem są z reguły trwałe,
bywają jednak podatne na przypadkowe rozmazanie lub zużycie z biegiem czasu. Na obniżenie jakości oznakowania zwykle
wpływa użyte tworzywo sztuczne, zalanie produktu i warunki,
w których jest on stosowany. Większości tych problemów może
w pewnym stopniu zaradzić odpowiedni skład atramentu. Dobór
właściwego atramentu to nieodzowny warunek trwałości oznaczenia na kolorowej butelce, słoiku czy pojemniku. Przygotowuje
się atramenty o różnych własnościach związanych z przyczepnością, czasem schnięcia i trwałością. Mimo że standardowym
kolorem atramentu w technologii CIJ jest czarny, często nie jest
to najlepsza propozycja w przypadku ciemnych lub metalizowanych opakowań. Czarny lub granatowy atrament na czarnej lub
ciemnej butelce okazuje się mniej kontrastowy niż żółty, biały
czy czerwony.
Znakowanie laserowe. Lasery zapewniają trwałe oznaczenie bezpośrednio na butelce albo na etykiecie, tworząc kod na
powierzchni tworzywa sztucznego. Chociaż takie oznaczenia są
trwałe, efekt znakowania laserowego na niektórych rodzajach
butelek lub na przezroczystych etykietach jest mało kontrastowy.
Lasery nadają się doskonale do domowych środków czystości,
które mogą wymagać bardzo trwałego oznakowania, produktów
do kąpieli i pod prysznic, stosowanych w wilgotnych warunkach,
lub markowych produktów, których oznaczenie nie powinno odwracać uwagi od wyglądu opakowania.
Druk termotransferowy (TTO). W technologii TTO wykorzystuje
się elektroniczną głowicę drukującą do podgrzania i dociśnięcia
roztopionej żywicy do elastycznego opakowania. Chociaż technologia TTO nie nadaje się do znakowania bezpośrednio na butelkach, słoikach czy pojemnikach z tworzyw sztucznych, może być
doskonałym rozwiązaniem do druku na wstępnie zadrukowanych
etykietach lub rękawach termokurczliwych przed ich nałożeniem.
Technologia TTO zapewnia wysoki kontrast i dobrą przyczepność
na większości rodzajów etykiet i może służyć do druku kodów
kreskowych, logo, numerów kolorów, informacji o składnikach,
elementów graficznych i innych informacji w wysokiej rozdzielczości, czyli bez szkody dla wyglądu opakowania.
PRZETESTOWANIE PRÓBEK
Ze względu na różne zależności między tworzywami sztucznymi a kolorami, ważne jest przetestowanie rozwiązania do znakowania przed rozpoczęciem produkcji. Takie próby pomagają
w ustaleniu, czy wybrana technologia spełnia oczekiwania pod
względem kontrastu, trwałości i miejsca oznaczenia.

Źródło: Videojet Technologies Sp. z o.o.
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Filamenty Tarfuse®
do Technologii Druku 3D

G

rupa Azoty S.A., jako największa polska firma chemiczna, dostrzegła konieczność inwestowania
w nowe, rozwojowe i przyszłościowe technologie, dywersyfikując swoje portfolio produktowe oraz naturalnie przedłużając łańcuch produktowy poprzez nowe instalacje
i uruchomienia. Jednym z takich działań Grupy Azoty S.A., związanych z nowymi technologiami, jest projekt z branży druku 3D
dotyczący uruchomienia produkcji filamentów do technologii FFF
(FDM) wytwarzanych w Centrum Materiałów do Druku 3D i oferowanych pod marką Tarfuse®.
FFF (FDM) to jedna z głównych technologii druku 3D, oparta
na budowaniu detali poprzez nanoszenie „warstwa po warstwie”
roztopionego filamentu z tworzywa sztucznego, spajając go
w ten sposób z poprzednimi warstwami detalu, aż do uzyskania
pełnej wysokości modelu. Zaletą tej metody jest stosunkowo
tanie budowanie prototypów z inżynieryjnych tworzyw sztucznych
i możliwość uzyskania charakterystyki mechanicznej detali zbliżonej do modeli formowanych wtryskowo.
Rodzina filamentów Tarfuse® obejmuje filamenty techniczne
na bazie poliamidu 6, polioksymetylenu oraz polimerów styrenowych (ABS, ASA, PC-ABS), dedykowane do zastosowań w aplika-

cjach technicznych o dużych wymaganiach wytrzymałościowych
oraz odpowiedniej odporności chemicznej i temperaturowej oraz
filamenty podstawowe PET-G i PLA. Produkty z ostatniej grupy są
dedykowane do wydruków hobbystycznych i znajdują zastosowanie w modelarstwie, tworzeniu prototypów oraz zabawek.
Grupę Azoty S.A., na tle innych producentów filamentów, wyróżniają filamenty Tarfuse® PA, ze względu na to, że surowcem
do tych filamentów jest produkowany przez firmę poliamid 6 oraz
jego modyfikowane odmiany, dzięki czemu firma posiada bogatą
ofertę filamentów bazujących na poliamidzie 6 m.in.: filamenty
bezbarwne (Tarfuse® PA NAT) i barwione (Tarfuse® PA BK 9005),
specjalistyczne (Tarfuse® PA HS BK 9005), wzmocnione ciętym
włóknem węglowym (Tarfuse® PA CF10), mielonym włóknem węglowym (Tarfuse® PA ESD). W ofercie znajdują się także filamenty specjalne antybakteryjne (Tarfuse® PA AM).
Wszystkie filamenty oferowane są w dwóch typoszeregach
średnic (fi 1,75 i fi 2,85 mm) oraz w trzech gramaturach (500,
1000, 2000 g).
Szczegółowa oferta filamentów Tarfuse® znajduje się na stronach internetowych https://sklep.grupaazoty.com oraz https://
nowetechnologie.grupaazoty.com.
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Badanie właściwości
mechanicznych materiałów
stosowanych
w technologii FDM
Marcin Snopczyński, Jarosław Kotliński, Ireneusz Musiałek

Wraz z postępem technologii druku 3D rozwijane są nowe materiały stosowane do druku. W praktyce zdarza się, że konstruktor nie dysponuje wszystkimi danymi o materiale, którego chce użyć. W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości
na rozciąganie próbek drukowanych metodą FDM. Drukowanie 3D metodą FDM jest rozpowszechnione, jednak właściwości
stosowanych w tej metodzie materiałów nadal nie są w pełni poznane. Celem badań było uzyskanie informacji o parametrach
wytrzymałościowych stanowiących podstawę dalszych analiz.

F

DM jest popularną metodą druku 3D (np. w przypadku
wytwarzania elementów maszyn) ze względu na szeroki zakres właściwości dostępnych materiałów [1–4]
i niskie ceny drukarek stosowanych w tej metodzie.
Aby móc w pełni wykorzystać właściwości materiałów, trzeba je najpierw dobrze poznać. Informacje o właściwościach
materiałów nie zawierają danych o sposobach przygotowania próbek do badania tych właściwości. Próbki przeznaczane do badań mogą być drukowane z różnymi parametrami,
a więc mogą mieć różną budowę wewnętrzną. Z tych powodów zbadano znormalizowane próbki – określone w ten sposób właściwości materiałów będą stanowić punkt odniesienia
w dalszej pracy badawczej nad strukturami komórkowymi drukowanymi w 3D.
Do badań wytrzymałościowych wytypowano materiały: PLA,
PETG, smart ABS, PLA PRO, HIPS, ASA, poliwęglan (PC-IN),
nylon (PA12) i nanocarbon (PA12+CF).
PRZYGOTOWANIE PRÓBEK DO BADAŃ
WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH
Próbki do badań wytrzymałościowych przygotowano zgodnie
z normą PN-EN ISO 527-2:2012 [5]. Modele próbek utworzono
w programie Autodesk Inventor 2018 i zapisano w formacie .stl.
Na rys. 1 przedstawiono kształt próbki z zaznaczeniem jej charakterystycznych wymiarów.
Model każdej wydrukowanej próbki ustawiono w osi X (rys. 2).
Dane filamentów, z których wydrukowano próbki (rys. 3), zestawiono w tab. 1.
Próbki wykonano na drukarce 3D Anycubic i3 Mega, dla której znormalizowany kod maszynowy (G-code) został utworzony
w programie Cura 3.51. Wypełnienie próbek stanowiło 100%
materiału z założeniem, że powłoka każdej próbki miała ścianę
zewnętrzną o grubości 1,2 mm, wykonaną poprzez trzy obrysy
głowicy drukującej, a środek stanowiły włókna w postaci wydrukowanych linii ułożonych pod kątem 45o.
Z każdego materiału wydrukowano po cztery próbki. W tab. 1
przedstawiono optymalne parametry wydruku przyjęte dla każde22

Rys. 1. Próbka do badań wytrzymałościowych

Rys. 2. Ustawienie próbki na stole drukarki 3D
– orientacja względem osi X

Rys. 3. Próbka do badań wytrzymałościowych
wydrukowana metodą FDM

go materiału zgodnie z zaleceniami producenta. Do wszystkich
wydruków użyto: fialmentu o średnicy 1,75 mm, dyszy o średnicy
0,4 mm; wysokość warstwy wynosiła 0,2 mm [6].
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Tabela 1. Zestawienie optymalnych parametrów wydruku dla użytych materiałów
Filament

PLA Devil
Design

PLA PRO
Spectrum

Smart ABS
Spectrum

PETG Devil
Design

ASA Devil
Design

HIPS
ArtFlex

PC-IN
F3D

Nano
Carbon F3D

Nylon
Fiberlogy

Temp.
głowicy

190oC

205oC

235oC

230oC

240oC

245oC

260oC

250oC

260oC

Temp.
stołu

50oC

50oC

95oC

75oC

95oC

95oC

110oC

115oC

120oC

Prędkość
podawania
materiału

35 mm/s

35 mm/s

30 mm/s

35 mm/s

35 mm/s

35 mm/s

25 mm/s

25 mm/s

25 mm/s

Chłodzenie

pierwsza
warstwa
20%,
kolejne
100%

pierwsza
warstwa
20%,
kolejne
100%

brak
chłodzenia

pierwsza
warstwa 0%,
kolejne 20%

brak
chłodzenia

brak
chłodzenia

brak
chłodzenia

brak
chłodzenia

brak
chłodzenia

BADANIA
Wyznaczenie właściwości wytrzymałościowych przeprowadzono na podstawie próby rozciągania statycznego, z użyciem
maszyny wytrzymałościowej Labor Tech Lab Test 6.20. Warunki
badania były zgodne z normą PN-EN ISO 527-2:2012.
W rezultacie wyznaczono parametry wytrzymałościowe wytypowanych materiałów, takie jak: maksymalne naprężenie rozciągające, granica plastyczności, moduł sprężystości oraz zależności
naprężenie–wydłużenie.
WYNIKI I ANALIZA
Wyniki badań przedstawiono w tabeli 2. Dla każdego materiału podano: maksymalną siłę zrywającą, wydłużenie względne
przy zerwaniu, granicę plastyczności, wydłużenie względne przy
granicy plastyczności oraz moduł sprężystości. Wszystkie próbki
miały jednakowe pole przekroju początkowego, w związku z tym
dla każdego materiału możliwe było wyznaczenie wytrzymałości
na zrywanie. Dodatkowo wyznaczono maksymalne naprężenie
zrywające.
Na rys. 4 zaprezentowano wybrane próbki po zerwaniu. Na
rys. 5 pokazano wykres siły rozciągającej w funkcji wydłużenia.
Na podstawie analizy wyników badań można stwierdzić, że
największą wytrzymałością na zrywanie charakteryzuje się nanocarbon, będący połączeniem nylonu z włóknem węglowym.
Kolejnym bardzo wytrzymałym materiałem jest poliwęglan PC-IN,

wytrzymałość tego materiału jest o 14% mniejsza niż nanocarbonu. Ponadto występują dwie grupy materiałów o bardzo podobnej
wytrzymałości:

Rys. 4. Wybrane próbki po zerwaniu – od góry: PLA PRO,
smart ABS, nanocarbon, poliwęglan PC-IN, ASA

Materiał

Wartość siły
zrywającej [N]

Wytrzymałość
na zrywanie
[MPa]

Wydłużenie
względne przy
zerwaniu [mm]

Granica
plastyczności
[N]

Wydłużenie względne
przy granicy
plastyczności [mm]

Moduł
sprężystości
[GPa]

HIPS

391,58

9,79

4,88

127,16

0,19

31,25

Nylon

1420,66

35,52

13,12

1384,08

4,94

23,31

Smart ABS

1875,64

46,89

3,65

0,00

0,00

8,59

PLA PRO

1889,00

47,23

5,52

43,98

0,15

10,29

ASA

1903,28

47,58

4,80

0,00

0,00

4,97

PETG

2222,54

55,56

5,325

70,10

0,28

18,83

PLA

2303,56

57,59

6,485

42,72

0,19

5,59

Poliwęglan PC-IN

2572,12

64,30

6,04

0,00

0,00

0,52

Nanocarbon

3002,68

75,07

5,49

2970,40

5,04

0,62
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Tabela 2. Zestawienie optymalnych parametrów wydruku dla każdego materiału
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Rys. 5. Wykres siły rozciągającej w funkcji wydłużenia

PLA oraz PETG z wytrzymałością o 23–26% mniejszą niż nanocarbon;
l smart ABS, ASA i PLA PRO z wytrzymałością o 37% mniejszą
niż nanocarbon.
Wytrzymałość nylonu PA12 jest o ponad połowę mniejsza
w porównaniu z nanocarbonem. Największemu wydłużeniu przy
próbie rozciągania uległ nylon. Wydłużenie tego materiału było
ponad dwukrotnie większe niż pozostałych materiałów. Z kolei
najmniejszemu wydłużeniu uległ smart ABS. Wydłużenie smart
ABS wyniosło tylko 27% wydłużenia nylonu.
Materiały smart ABS, ASA oraz poliwęglan PC-IN są kruche,
w związku z tym nie udało się ustalić wartości granicy plastyczności tych materiałów.
Materiał PLA PRO ma dwa razy większą sprężystość oraz
o 18% mniejszą wytrzymałość w porównaniu z PLA.
l

WNIOSKI
Wszystkie próbki były badane według tej samej metodologii,
zgodnie z normą PN-EN ISO 527-2:2012, dlatego wyniki otrzymane dla poszczególnych materiałów są porównywalne.
Zgodnie z przewidywaniami największą wytrzymałością na
rozciąganie charakteryzuje się nanocarbon (75 MPa); jednocześnie ma jeden z najmniejszych modułów sprężystości
(0,62 GPa). Podobne do nanocarbonu właściwości ma poliwęglan PC-IN z wytrzymałością na rozciąganie rzędu 64 MPa
i najmniejszym z badanych materiałów modułem sprężystości 0,52 GPa. Obydwa materiały można wykorzystać do konstrukcji wysoko wytrzymałych części maszyn.
Zbliżone wartości wytrzymałości na rozciąganie mają materiały PLA oraz PETG – odpowiednio: 58 MPa i 56 MPa.
Jednak tam, gdzie jest wymagana większa sprężystość, należy stosować PETG, gdyż materiał ten ma blisko 3,4 razy
większy moduł sprężystości niż PLA, wynoszący 19 GPa.
Najmniejszą wytrzymałością na zrywanie (10 MPa) odznacza się HIPS – powszechnie stosowany jako materiał podporowy podczas wydruków z ABS. Ma on największy ze wszystkich badanych materiałów moduł sprężystości – rzędu 31
GPa.
Otrzymane wyniki były zgodne z oczekiwaniami i mogą posłużyć do wyboru materiałów do konstruowania części maszyn (gdzie ważnym parametrem jest wytrzymałość na rozciąganie) oraz jako baza i punkt odniesienia do dalszych badań.
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Próbki materiałów drukowanych w najwyższych temperaturach
pracy głowicy drukującej i stołu roboczego charakteryzują się lepszymi właściwościami mechanicznymi i mają większą wytrzymałość na rozciąganie niż pozostałe materiały.
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Druk 3D – nowy wymiar
wytwarzania wielomateriałowego
Kamil Wyrobek, Jakub Kliś

D

zisiejszy rynek charakteryzuje się silnym, stałym trendem szybkiego dostosowywania niepowtarzalnych,
spersonalizowanych i wysoce funkcjonalnych produktów do oczekiwań klienta.
Pociąga to za sobą konieczność dysponowania elastycznymi
i rekonfigurowanymi systemami produkcyjnymi, skracania czasu
projektowania i wdrażania produktów do produkcji (rys. 1) oraz
ograniczania cyklu ich życia.
Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi wytwarzanie przyrostowe AM (Additive Manufacturing) oraz techniki hybrydowe, w których AM jest obecne. Wytwarzanie przyrostowe (addytywne) jest
formalnie definiowane przez ISO/ASTM 52900:2015 [29], jako
„proces łączenia materiałów w celu wykonania części z danych
modelu 3D, zwykle warstwa po warstwie”. Stąd, wytwarzanie
przyrostowe to warstwowe wytwarzanie (layered manufacturing)
brył trójwymiarowych bezpośrednio z modeli CAD (Computer
Aided Design).
Proces wytwarzania polega na sukcesywnym dodawaniu surowca w warstwach, aby stworzyć bryłę o określonym kształcie.
Wytwarzania przyrostowe dzieli się na siedem podstawowych kategorii: fotopolimeryzacja VAT, laminowanie arkuszy, natryskiwanie spoiwa, wytłaczanie materiału, natryskiwanie materiału, stapianie w złożu proszkowym i bezpośrednie osadzanie energii [2].
Wytwarzanie przyrostowe jest obecnie uważane za nową falę
rewolucji przemysłowej. Umożliwia ono wytwarzanie wielofunkcyjnych elementów o złożonej i niestandardowej geometrii,
nieosiągalnej innymi metodami strukturze wewnętrznej i dosto-

Rys. 1. Proces produkcji wyrobu, a) podejście tradycyjne,
b) z wykorzystaniem metod rapid prototyping [1]
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sowywalnych właściwościach materiału. Mogą tworzyć modele
z różnych materiałów, w tym materiały reaktywne, nanokompozyty, lepkosprężyste, ceramiczne, a nawet łączyć ze sobą wiele
materiałów. Podstawowym wymaganiem przy wytwarzaniu części
warstwa po warstwie jest przyleganie kolejnych warstw do siebie. Stąd podstawowa klasyfikacja tych metod wynika z fizycznego procesu adhezji, którą można osiągnąć za pomocą wiązania
chemicznego, nakładania klejów pomiędzy kolejnymi warstwami
lub poprzez spiekanie proszków z poprzednią warstwą materiału.
Współczesne procesy wytwarzania przyrostowego wywodzą się
z wielu starszych praktyk. Tworzenie trójwymiarowych map terenu poprzez modelowanie gliny lub układanie woskowych odlewów wyciętych z linii konturów było znane już w okresie chińskiej
dynastii Han [4]. Druk trójwymiarowy (3D), należący do przyrostowych technik wytwarzania, jest wykorzystywany od ponad 30
lat. Pionierem w tej dziedzinie jest Charles Hull, który w 1984 r.
opracował technologię zwaną stereolitografią (SLA).
Dynamicznie rozwój technik wytwarzania przyrostowego datuje
się od połowy lat 80. Początkowo rozwijały się głównie jako narzędzie szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping). Prototyp
pomaga konstruktorowi ocenić i zmodyfikować projekt, a technologowi określić najlepszą metodę wytwarzania. Stopniowo
technologia od szybkiego prototypowania przeszła do szybkiego
wytwarzania narzędzi (Rapid Tooling), za pomocą których można wykonać nowe produkty, także w sposób konwencjonalny,
taki jak między innymi: formowanie wtryskowe, termoformowanie, formowanie z rozdmuchem lub do wytwarzania elektrod do
zastosowań w obróbce elektroerozyjnej. Kolejnym
etapem była implementacja technologii przyrostowych do szybkiego wytwarzania (Rapid Manufacturing) w pełni funkcjonalnych produktów [5].
Potencjalnymi użytkownikami technologii wytwarzania przyrostowego, oprócz inżynierów budowy
maszyn, są medycy, architekci, archeolodzy, nauczyciele, producenci elektroniki, artyści i wielu
innych [6]. Na uwagę zasługuje rozpiętość skali
budowanych obiektów, począwszy od wytwarzania
biomateriałów w mikroskali po wielkogabarytowe
konstrukcje architektoniczne. Technologie przyrostowe zapewniają znacznie większą swobodę
w projektowaniu złożonych komponentów, wysoce konfigurowalnych produktów przy efektywnej
minimalizacji odpadów produkcyjnych. Daje to
możliwość tworzenia wysoce zoptymalizowanych
komponentów, w których forma podąża za funkcjonalnością, bez ograniczeń narzucanych przez
25
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W artykule przedstawiono technologię wytwarzania przyrostowego, jaką jest druk 3D. Dokonano analizy procesu rozwoju tej
technologii oraz wskazano potencjalne obszary jej zastosowania oraz kierunki rozwojowe. Szczególną uwagę poświęcono najbardziej rozpowszechnionej na świecie technologii FDM/FFF.
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Rys. 3. Zależność kosztu jednostkowego od złożoności
części z uwzględnieniem kosztów projektowania części [36]
Rys. 2. Zależność kosztu jednostkowego od liczby
produkowanych części i ich złożoności dla przyrostowych
i ubytkowych technologii [3]

konwencjonalne procesy produkcyjne. Wszystkie procesy są
sterowane komputerowo, umożliwiają więc ograniczenie liczby
pracowników, skrócenie czasu uruchomienia produkcji, skrócenie czasu bezczynności między etapami projektowania i produkcji, zmniejszają liczbę operacji niezbędnych do wyprodukowania
części, poprawiają efektywność zarządzania łańcuchem dostaw,
dostosowują produkt do wymagań klientów oraz ograniczają zużycie materiału poprzez minimalizację odpadów, redukcję emisji CO2 [8] i optymalizację struktury formowanych elementów.
Ponadto znacząco zmniejszają koszty wytwarzania, najczęściej
bez pogorszenia parametrów mechanicznych i funkcjonalności
wytwarzanej części.
Koszt jednostkowy, pomijając etap budowy modelu, dla technologii przyrostowych jest stały (rys. 2) i niezależny od stopnia
złożoności części [3, 7].
Uwzględniając koszty projektowania części, uwidacznia się obszar (rys. 3) przewagi technologii przyrostowych w stosunku do
technologii ubytkowych, uwzględniający także koszty projektowe.
Odpady materiałowe w technologiach przyrostowych są
zmniejszone o 40% w porównaniu z tradycyjnymi, ubytkowymi
metodami, a co najmniej 95% pozostałych materiałów można
poddać recyklingowi [10]. Również koszt urządzeń i materiałów
wykorzystywanych w technologiach przyrostowych spadł o ponad
50% [35]. Można oczekiwać, że te technologie ze względu na
swoje niezaprzeczalne zalety, staną się podstawą nowej branży
przemysłowej już w najbliższej przyszłości.
Dzięki licznym korzyściom metody wytwarzania przyrostowego
doskonale wpisują się w ideę „Przemysł 4.0”, integrując syste-

Rys. 4. Element skrzydła samolotu Airbus A320eco [12]
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my informatyczne i elastyczne środki produkcji sterowane komputerowo, oferując wysoki poziom automatyzacji zarówno prac
projektowych, jak i produkcji, stanowiąc istotny krok w kierunku
urzeczywistnienia w praktyce inteligentnego wytwarzania. Znakomitym przykładem rosnących perspektyw rozwoju technologii
przyrostowych jest przemysł lotniczy i kosmiczny, gdzie wymaga
się małych partii komponentów, które mają złożoną geometrię,
z odpowiednimi charakterystykami funkcji przepływu powietrza
i rozpraszania ciepła [11]. Ponadto wyposażenie maszyn może
zostać zoptymalizowane pod kątem redukcji wagi elementów,
a co za tym idzie zmniejszenia zużycia paliwa i kosztów. Technologia druku 3D oferuje zaawansowane materiały spełniające
rygorystyczne wymagania przemysłu lotniczego. Lekkie części
z tworzyw mogą z powodzeniem zastępować elementy metalowe, nie ustępując pod względem wytrzymałości.
Jako przykład można przedstawić Satair, firmę usługową Airbusa, która dostarczyła jednemu ze swoich klientów pierwszą
certyfikowaną, drukowaną w 3D z metalu część zamienną do
samolotu A320ceo. Pozwoliło to na zmniejszenie prawdopodobieństwa uziemienia samolotu starszej generacji, do którego nie
produkowano już danego elementu zamiennego.
Część zamienna (rys. 4), która została wykonana dla klienta, to jeden z elementów skrzydła, który występuje w czterech
różnych wersjach. Z racji braku posiadania odpowiedniej formy
oraz po analizie innych konwencjonalnych metod produkcji oraz
związanych z nimi kosztów, podjęto decyzję o wykonaniu danego
elementu przy pomocy druku 3D. Proces druku 3D zajął około
26 godzin, podczas których wykonano cztery sztuki danego elementu, aby zmniejszyć jego koszt jednostkowy. Po zakończeniu
etapu produkcji oraz obróbki końcowej, przeprowadzono standardowe procedury testowe, które pozwoliły na nadanie części
zamiennej certyfikatu EASA Form 1 [12].

Rys. 5. Drukarka stosowana w warunkach zerowej
(lub minimalnej) grawitacji [27]
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Często konieczne jest również stworzenie produkcji na żądanie i na miejscu, aby np. astronauci mogli wytwarzać części do
naprawy lub konserwacji stacji kosmicznych. Pierwsza „kosmiczna” drukarka (rys. 5) została umieszczona na orbicie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) już w 2014 roku.
Tak więc, technologiami przyrostowymi jesteśmy w stanie wytwarzać części o niskim stosunku masy do wytrzymałości, co
jest niezbędne w przypadku samolotów i promów kosmicznych
[30]. Powyższe cechy są także bardzo istotne w protetyce, motoryzacji, a także w przemyśle budowlanym.
Technologie przyrostowe stwarzają również duże możliwości w zakresie zrównoważonej produkcji, czyli produkcji zaspokajającej obecne potrzeby społeczeństwa bez uszczerbku
dla zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb.
Zaletami zrównoważonej produkcji wykorzystującej procesy
wytwarzania przyrostowego są [13]: mniejsze ilości surowca
potrzebnego w łańcuchu procesu dostaw, wyższa efektywność wykorzystania dostępnych zasobów; mniejsze odpady
produkcyjne, mniejsze zanieczyszczenie środowiska (niektóre popularne materiały jak np. PLA są biodegradowalne
i bioaktywne [14]), możliwości recyklingu materiałów, wyższa
swoboda, efektywność i elastyczność w projektowaniu bardziej funkcjonalnych produktów; mniejsza liczba czynności
transportowych, mniejszy ślad węglowy, zdecentralizowana
i bliska konsumentom produkcja oraz wydłużenie żywotności
produktów poprzez ułatwienie regeneracji i naprawy istniejących produktów.
Wytwarzanie przyrostowe zostało opracowane w oparciu o zasady technologii warstwowej. Wykorzystuje szereg procesów, takich jak m.in.: natryskiwanie, osadzanie, wytłaczanie, stapianie
proszków, laminowanie i polimeryzację. Najbardziej popularne
procesy druku 3D to:
l SLA (Stereolithography) – żywice utwardzane są za pomocą
lasera;
l FDM (Fused Deposition Modeling) – osadzanie topionego materiału przeciskanego przez rozgrzaną dyszę;
l DLP (Digital Light Processing) – utwardzanie materiałów światłoczułych (fotopolimerów) za pomocą światła projektora;
l SLS (Selective Laser Sintering) – selektywne spiekanie laserowe proszków;
l SLM - (Selective Laser Melting) – selektywne stapianie proszków za pomocą wiązki laserowej;
l LOM (Laminated Object Manufacturing) wytwarzanie obiektów
laminowanych;
l PolyJet – żywica akrylowa utwardzana wiązką UV.

Za główną wadę technologii druku 3D uznaje się niską wydajność drukowania.
Średnio wydrukowanie normalnego modelu 3D zajmuje 8–12
godzin [15]. Nie należy oczekiwać, że w przypadku produkcji wielkoseryjnej i masowej techniki wytwarzania przyrostowego będą
konkurencyjne w stosunku do formowania wtryskowego. Jednak
dzięki wykorzystaniu nowego oprogramowania, sprzętu i materiałów można znacznie zwiększyć szybkość produkcji i funkcjonalność wytwarzanych części. Dla zaawansowanych urządzeń, które
są w stanie konkurować z tradycyjnymi procesami produkcyjnymi
w przypadku części średniej wielkości, zaproponowano nowy termin HSAM (High Speed Additive Manufacturing) [16].
Szersze wykorzystanie procesów wytwarzania przyrostowego
do zastosowań przemysłowych wymaga poprawy jakości wytwarzanych części zarówno pod względem dokładności wymiarowo-kształtowej, jak i mniejszej chropowatości powierzchni. Osiągalna chropowatość jest najbardziej ograniczającym aspektem ich
zastosowania [17]. Często występuje konieczność zastosowania
dodatkowej obróbki wykończeniowej w celu usunięcia charakterystycznych linii łączenia kolejnych warstw materiału i struktur
podporowych. Istnieje także możliwość odkształceń na dużych
powierzchniach płaskich lub cienkich wystających elementach,
duża anizotropia wydrukowanych elementów oraz możliwość
osłabienia struktury formowanej części na połączeniach pomiędzy warstwami. Podpory są źródłem wielu problemów, w tym
trudnych do usunięcia, uszkodzeń powierzchni i strat materiałowych, jak podsumowano w pracy [18]. Integralność powierzchni
jest bardzo krytycznym problemem w przypadku elementów wykonywanych na drukarkach 3D, ponieważ nieodłącznie wpływa
na nie zjawisko efektu klatki schodowej wynikające z charakteru
procesu produkcji warstwa po warstwie. Poprawa jakości powierzchni części może wymagać kosztownych i czasochłonnych
operacji. Operacje te często wykonywane są ręcznie ze względu
na złożoność kształtu produkowanych części. Typowe drukarki
3D posiadają szereg ograniczeń związanych z ich kinematyką,
co przekłada się na błędne odwzorowanie kształtu drukowanych części. Dlatego atrakcyjna wydaje się alternatywa użycia
dla celów druku 3D urządzeń takich jak wieloosiowy robot przemysłowy czy 5-osiowa obrabiarka, przystosowana do druku 3D.
Obecnie druk 3D jest bardzo rzadko stosowany na obrabiarkach
5-osiowych. Biorąc pod uwagę potencjał jaki posiadają hybrydowe (ubytkowe, przyrostowe) techniki wytwarzania oraz możliwość
praktycznie dowolnego zorientowania głowicy drukującej względem formowanego przedmiotu, można – w nieodległej przyszłości – przewidywać dynamiczny rozwój tego typu procesów.

REKLAMA
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Rys. 7. Desktopowe drukarki 3D: a) Prusa i3 MK3S+[31];
b) XYZprinting da Vinci 1.0 Pro 3in1 [32];
c) Creality CR-X Pro [33]

Rys. 6. Schemat procesu druku metodą FDM/FFF [28]

METODA FDM/FFF
Wprowadzony pod koniec lat 80., skomercjalizowany przez
Stratasys Inc. (USA) [19] i opatentowany przez Scotta Crumpa
w 1992 roku [20] proces Fused Deposition Modeling (FDM) jest
obecnie zdecydowanie najszerzej stosowaną techniką wytwarzania przyrostowego. Jej udział w rynku przekracza 40% [21]. Rozpowszechnianie się technologii FDM zostało ostatnio wzmocnione, przez wygaśnięcie patentu Stratasys i późniejszy światowy
rozwój tanich drukarek 3D, przez ogromną liczbę małych firm.
Adrian Bowyer rozwinął pogląd, że wygasające patenty z oryginalnej technologii FDM mogłyby zostać wykorzystane do opracowania systemu AM typu open source, który byłby zdolny do
samoreplikacji. Opracowany system RepRap [34] zainspirował
kolejnych twórców do budowy wysoce funkcjonalnych, niedrogich
systemów FDM, dostępnych dla hobbystów, ale także skutecznych w produkcji komercyjnej w pełni profesjonalnych elementów, np. w lotnictwie, medycynie, modelarstwie itd.
FDM jest spopularyzowaną nazwą handlową metody, w normach międzynarodowych oznaczanej jako FFF (Fused Filament
Fabrication). Proces ten należy do szerszej grupy technologii znanej pod akronimem MEX (Material Extrusion), obejmującej wytłaczanie metalu, polimeru, czy betonu. ASTM (American Society
for Testing and Materials) formalnie zdefiniowała procesy MEX
jako „proces wytwarzania przyrostowego, w którym materiał jest
selektywnie dozowany przez dyszę lub zwężkę” [29]. Obecnie
FFF to już nie tylko metoda wytwarzania modeli koncepcyjnych
czy elementów dla prototypów, ale także w pełni funkcjonalnych
wyrobów o wysokiej jakości z szerokiej gamy tworzyw sztucznych,
w relatywnie krótkim czasie. Polega na osadzaniu fluidyzowanego w komorze grzewczej materiału termoplastycznego, w postaci
cienkich warstw, jedna na drugiej, w odpowiednich odstępach
(rys. 6). Stopiony polimer stygnie podczas osadzania warstwa
po warstwie ze względu na niższą temperaturę otoczenia, twardnieje i konsoliduje z sąsiednią warstwą.
Proces FFF jest wspierany poprzez dostępność różnorodnych
materiałów termoplastycznych, takich jak ABS, nylon 12, poliwę28

Rys. 8. Wpływ kierunku druku na wytrzymałość na
rozciąganie mieszanki elastomerów termoplastycznych
(TPE) [24]

glan (PC), mieszanka PC-ABS i inne. Dotyczy to także wysokowytrzymałych tworzyw termoplastycznych posiadających wysokie
właściwości wytrzymałościowe oraz dużą odporność na działanie
wysokich temperatur oraz chemikaliów. Jako materiał podporowy istnieje możliwość wykorzystania materiału biodegradowalnego, łatwo łamliwego, rozpuszczalnego w kąpieli ługowej, usuwalnego poprzez wytrawienie [22].
Na obecnym etapie rozwoju procesy FFF zapewniają szereg
korzystnych cech techniczno-ekonomicznych spośród metod
produkcji elementów z tworzyw termoplastycznych, w związku
ze stosunkowo szybkim tempem budowy części oraz niewielkimi
stratami materiałowymi. Z uwagi na łatwość implementacji, dużą
dostępność systemów FFF, umożliwiającą wytwarzanie produktów bliżej punktu ich wykorzystania, automatyczny tryb budowy,
zazwyczaj w jednej operacji, metoda ta oferuje krótkie czasy realizacji zleceń produkcyjnych i uproszczenie łańcucha dostaw.
W przypadku drukowania nieskomplikowanych geometrii proces
FFF jest prosty. Końcówkę głowicy drukarki należy przecierać
między kolejnymi warstwami, aby usunąć nadmiar materiału, ale
poza tym drukowanie jest ciągłe. Dodatkowo nie wymaga drogiego oprzyrządowania specjalistycznego, umożliwiając realizację
druku 3D także w warunkach biurowych. Obecnie tanie drukarki
3D typu open source są uważane za systemy o dużym potencjale dla przyszłości produkcji. Już obecnie można kupić drukarkę
3D i mieć możliwość jej aktualizacji nawet po wielu latach do najnowszej wersji, chroniąc system przed zdezaktualizowaniem się.
Na rysunku 7 przedstawiono kilka drukarek desktopowych,
których cena nie przekracza 5 tysięcy złotych.
Istnieje kilka barier uniemożliwiających szybsze rozpowszechnienie procesów FFF, jak: ograniczona dokładność wykonania,
stosunkowo wysoki koszt i długi czas jednostkowy operacji
w kontekście produkcji wielkoseryjnej i masowej, ograniczenia
materiałowe, w tym koszt niektórych materiałów [23], ograniTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 2/2022
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czenia rozmiaru produkowanych elementów ich gęstości oraz
wykończenia powierzchni zewnętrznych. Istotny jest również
wymóg posiadania zaawansowanego oprogramowania CAD/
CAM umożliwiającego podział modelu na warstwy, generowania ścieżek druku 3D (umożliwiających zapis danych programu
w odpowiednim formacie oraz wirtualną symulację formowania
wytwarzanych części). Większość drukarek 3D dostępnych obecnie na rynku nakłada znaczne ograniczenia rozmiaru na części,
ograniczając tym samym zakres ich stosowania.
W technologiach warstwowych właściwości wytrzymałościowe
w kierunku osi Z (kierunek nakładania filamentu) są znacznie
niższe od właściwości uzyskiwanych w płaszczyźnie XY (rys. 8).
W związku z tym technologia FFF nie jest wykorzystywana do
budowy części oraz podzespołów silnie obciążonych mechanicznie. Obecnie największą barierą w szybszym rozwoju technologii jest niepewność działania wytworzonych komponentów i ich
trwałość ze względu na małą ciągle dojrzałość technologii wytwarzania przyrostowego i ograniczone rozpowszechnienie wiedzy
na jej temat. Stąd celowa jest intensyfikacja prac badawczych,
które wypełniłyby szereg białych plam w obszarze tej technologii i przyczyniły się do jej popularyzacji. Pollard [4] opracował
diagram Venna dla zademonstrowania wzajemnego położenia
różnych obszarów badawczych (rys. 9).
Celem ogólnym jest szybka produkcja elementu o odpowiedniej jakości geometrycznej, zoptymalizowanej wytrzymałości i akceptowalnych kosztach. Kształtowanie przestrzeni projektowej
pozwala na elastyczność systemu umożliwiającą produkcję szeregu komponentów. Metody zapewniania jakości powinny gwarantować niezawodność komponentów wytwarzanych przez system, np. zgodność z oryginalnym projektem i unikanie braków
wytwórczych. Modele właściwości części pozwalają estymować
końcowe właściwości mechaniczne wytworzonego komponentu
i planować jakość, poprzez interakcje pomiędzy metodą krojenia, dystrybucją ciepła itp., a właściwościami końcowej części.
Optymalizacja procesu powinna mieć na uwadze dostosowanie
metod projektowania i „krojenia” w celu poprawy wytrzymałości
końcowej części. Monitorowanie przebiegu procesu powinno pozwolić na dalsze podwyższenie poziomu niezawodności produkcji, umożliwiając wykonywanie każdorazowo, także za pierwszym
razem, poprawnej części.
SYSTEMY CAD/CAM
Różne technologie druku 3D, parametry procesu lub materiały wprowadzają ograniczenia geometryczne dotyczące tego, co
można wyprodukować, a czego nie. Kluczową kwestią w ocenie
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 2/2022

PODSUMOWANIE
Technologie druku 3D umożliwiają drukowanie wysokojakościowych i funkcjonalnych prototypów w relatywnie krótkim czasie. Szeroka gama materiałów umożliwia drukowanie elementów
z tworzyw termoplastycznych posiadających wysokie właściwości
wytrzymałościowe oraz dużą odporność na działanie wysokich
temperatur oraz chemikaliów. Istotnym problemem w przypadku technologii FDM/FFF jest duża anizotropia wydrukowanych
części oraz konieczność postprocessingu (dodatkowej obróbki
wykończeniowej mającej na celu usunięcie charakterystycznych
linii łączenia kolejnych warstw materiału).
Produkcja addytywna umożliwia produkcję nietypowych części
zamiennych, zwłaszcza gdy nie są już dostępne lub koszt ich zakupu jest zbyt wysoki. Gwarantuje to mniejszą przestojów w procesach wytwarzania, ograniczając do minimum czas oczekiwania na części do maszyn wykorzystywanych na linii produkcyjnej.
Technologie druku 3D są szeroko wykorzystywane, począwszy
od przemysłu motoryzacyjnego, energetycznego, maszynowego
i zbrojeniowego, architektury i budownictwa, medycyny i stomatologi poprzez budownictwo i edukacje, aż po branżę reklamową,
przemysł spożywczy i modę.
Kolejnymi wyzwaniami stojącymi przed wytwarzaniem przyrostowym to druk wyrobów wielomateriałowych, druk wielkogabarytowy, wysokowydajny druk 3D, precyzyjny druk 3D, wytwarzanie
hybrydowe oraz druk naprawczy i mikrodruk.
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Rys. 9. Diagram Venna dla obszarów badań w dalszym
rozwoju technik AM [4]

modelu pod kątem możliwości produkcyjnych jest identyfikacja krytycznych cech, które mają wpływ na proces drukowania.
Efektywne wykorzystanie potencjału wytwarzania przyrostowego
wymaga więc kompleksowych, opartych na wiedzy systemów
wspomagania projektowania konstrukcyjnego i technologicznego CAD/CAM, które mogą pomóc projektantom i inżynierom zrozumieć, w jaki sposób projekt geometryczny i parametry procesu
będą wpływać na siebie nawzajem oraz jak skonfigurować parametry procesu, aby spełniały specyfikacje konstrukcyjne [28].
W ostatnim czasie dokonano w tym zakresie znaczącego postępu. Systemy CAD/CAM oraz nowa klasa systemów komputerowego wspomagania projektowania dla wytwarzania przyrostowego
DFAM (Design for Additive Manufacturing) zostały opracowane
w celu ułatwienia projektowania i poprawy jakości i funkcjonalności produktów. DFAM ujmują wiedzę, jak i praktyczne umiejętności, które umożliwiają konstruktorowi lub technologowi
tworzenie obiektów optymalnie wykorzystujących geometryczny
potencjał techniki wytwarzania przyrostowego. Przydatne w tym
względzie metody lub narzędzia DFAM obejmują optymalizację
topologii produktu, projektowanie struktur kratowych lub komórkowych, projektowanie wielomateriałowe, konsolidację produkowanych części i inne specyficzne dla danej techniki wytwarzania
przyrostowego. Metody optymalizacji topologicznej często prowadzą do geometrii, która nie jest kompatybilna z tradycyjnym
wytwarzaniem ubytkowym, ale jest potencjalnie kompatybilna
z technologiami wytwarzania przyrostowego [26]. DFAM nie zawsze jest oddzielone od szerszego projektowania pod wytwarzanie DFM (Design for Manufacturing), ponieważ w wielu przypadkach proces ma charakter hybrydowy, zawierając zarówno
etapy addytywne, jak i ubytkowe. Wytwarzanie przyrostowe daje
wielką szansę zastosowania zasad DFM w innowacyjny sposób,
aby zmaksymalizować korzyści, a także zminimalizować wady
technologii. DFAM oferuje możliwość realizacji niezwykle złożonych geometrii bez konieczności zwiększania kosztów użytych
w porównaniu z prostymi geometriami, umożliwiając optymalizację produktu bez tradycyjnych ograniczeń produkcyjnych.
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kontrola jakości

Kontrola parametrów grubości,
gramatury online w przemyśle
tworzyw sztucznych!

W

przemyśle nic nie może być rolą przypadku. Parametry wytwarzanych materiałów muszą spełniać
wyśrubowane normy. Precyzyjny pomiar grubości,
składu, gęstości, stężenia, poziomu i innych wielkości może okazać się nie lada wyzwaniem i wymaga dobrania
najlepszej metody pomiarowej. Jeżeli pomiar ma być precyzyjny
i szybki, a jednocześnie nieniszczący materiałów przemysłowych, idealnym rozwiązaniem będą izotopowe lub rentgenowskie
urządzenia kontrolno- pomiarowe.
Według Polskiej Normy Pr PN-IEC 60050-394 urządzenia te
zawierają źródło promieniowania jonizującego, miernik promieniowania i niezbędne zespoły mechaniczne, przeznaczone do
przemysłowych nieniszczących pomiarów wielkości nieelektrycznych. Użycie radioizotopów w przemyśle wpływa na zwiększenie
wydajności, oszczędność surowców, unikanie reklamacji klientów końcowych, szybsza reakcja operatora na przypadki produkcji poza tolerancją. W skrócie zasada działania izotopowych

urządzeń kontrolno-pomiarowych w przemyśle polega na wykorzystaniu zjawiska absorpcji promieniowania jonizującego, utraty intensywności promieniowania wskutek przechodzenia przez
materiał badany. Stopień tego zjawiska jest odczytywany przez
detektor znajdujący się w stałej geometrii do źródła lub źródeł,
po drugiej stronie badanego materiału.
W urządzeniach pomiarowych stosuje się jedno (układ-skanujący Skaner, Trawers) lub wiele źródeł promieniowania (pomiar
punktowy) lub wykorzystuje się naturalne promieniowanie badanego materiału. Stosowanie izotopowych urządzeń kontrolno-pomiarowych w przemyśle jest bezpieczne zarówno dla użytkownika, jak i mierzonego materiału, promieniowanie nie zmienia
struktury fizykochemicznej mierzonego materiału.
Idealnym rozwiązaniem w kontroli online tworzyw sztucznych
są systemy (skanery/trawersy) PI-SCANPRO.
Więcej informacji na www.polonizot.pl.
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kontrola jakości

Miejsce metody QFD na tle
innych metod i narzędzi
zarządzania jakością
Radosław Wolniak

W publikacji przedstawiono analizy dotyczące miejsca metody QFD na tle innych i narzędzi zarządzania jakością. Analizy dokonano z punktu widzenia klasyfikacji metod i narzędzi zarządzania jakością. Kolejno zaprezentowano miejsce metody QFD z punktu
widzenia cyklu doskonalenia Deminga. W ostatnim rozdziale sytuację przedstawiono z perspektywy fazy celu życia: cyklu życia
wyrobu, cyklu życia procesów oraz cyklu organizacyjnego Le Chateliera.

M

etoda QFD służy do projektowania nowych produktów i usług oraz do modyfikowania już istniejących
w taki sposób, aby zaspokajały one (w możliwie wysokim stopniu) wymagania określone przez klienta.
Należy ona do metod projektowych zorientowanych na klienta.
W szczególności istotne jest to współcześnie w warunkach wdrażania Industry 4.0, gdzie wyroby muszą być projektowane i wytwarzane pod potrzeby klienta w warunkach silnego nasycenia
automatyzacją i informatyzacją [2, 6, 8, 17–20]. Oznacza to, że
podczas projektowania nie rozpoczyna się prac od planowania
cech produktu, ale od wymagań klienta i następnie projektuje
się taki produkt lub usługę, aby zaspokoić te wymagania [20,
24–26, 29, 30, 32, 33]. Celem publikacji jest pokazanie miejsca metody QFD na tle innych metod i narzędzi służących do
zarządzania jakością.

KLASYFIKACJA METOD I NARZĘDZI ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ
Metody i narzędzia służą do rozwiązywania różnych, pojawiających się w przedsiębiorstwie przemysłowym problemów w zakresie zarządzania jakością. W dziedzinie tej wykorzystuje się
bardzo dużo różnorodnych zasad, metod i narzędzi [3, 26, 28,
31]. W literaturze przedmiotu istnieją problemy związane ze
zdefiniowaniem tego, co jest metodą, a co narzędziem. Jedną
z prób dokonania takiej klasyfikacji podjęli autorzy: A. Hamrol
i W. Mantura w swej pracy„Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka”, która to klasyfikacja została następnie rozwinięta przez
A. Hamrola w jego nowszej pracy „Zarządzanie jakością z przykładami”.
Na podstawie wspomnianych prac można przedstawić następującą typologię [4, 15]:

Tabela 1. Zasady, metody i narzędzia zarządzania jakością
Instrumenty
zarządzania jakością

Cechy i sposób oddziaływania na jakość

Przykłady

Zasady
zarządzania
jakością

Oddziaływanie długotrwałe – określają
strategię rozwoju przedsiębiorstwa.
Wykraczają poza ramy przedsiębiorstwa.
Nie dają wytycznych operacyjnych.
Rezultaty stosowania są trudne do bieżącej oceny.

Zasady Deminga
Zasada „zera defektów”
Zasada pracy zespołowej

Metody
zarządzania
jakością

Oddziaływanie „średnioterminowe”. Pozwalają
kształtować jakość projektową i jakość
wykonania. Opierają się na ogólnie przyjętych
algorytmach postępowania.

QFD Analiza wartości
FMEA – wyrobu/konstrukcji
FMEA – procesu Servqual – pomiar jakości usług
CSI – pomiar zadowolenia klienta

Krótkotrwałe (operacyjne).
Wyniki stosowania widoczne „prawie”
natychmiast, ale efektywne wykorzystanie
wymaga połączenia z metodami.

Narzędzia tradycyjne:
Schemat blokowy,
Diagram Ishikawy,
Diagram Pareto Histogram,
Arkusze kontrolne,
Wykresy korelacji,
Karta kontrolna.
Nowe narzędzia zarządzania jakością:
Diagram pokrewieństw,
Diagram relacji,
Diagram systematyki,
Diagram macierzowy,
Macierzowa analiza danych,
Wykres PDPC,
Diagram strzałkowy

Narzędzia
zarządzania
jakością

Źródło: Opracowanie na podstawie: [4].
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Tabela 2. Zastosowanie metod i narzędzi zarządzania jakością w kolejnych etapach cyklu doskonalenia Deminga
Etap cyklu doskonalenia Deminga
Planowanie

Stosowane narzędzia i metody zarządzania jakością
Schemat działania. Benchmarking BPMS – System Zarządzania Procesami Biznesowymi.
BPR – Reorganizacja Procesów Biznesowych. FMEA – Analiza przyczyn i skutków możliwych błędów.
Lean Management Metoda SMART. SPPJ – Pięciostopniowy Proces Poprawy Jakości. Burza mózgów.
Diagram Ishikawy. QFD.

Wykonywanie

Schemat działania. Benchmarking. BPMS – System Zarządzania Procesami Biznesowymi.
BPR – Reorganizacja Procesów Biznesowych. Arkusz kontrolny. Diagram Możliwych Wypadków.
DMADV – Zarządzanie Projektem Nowego Procesu/Produktu. DMAIC – Cykl Doskonalenia Procesu.
FMEA – Analiza przyczyn i skutków możliwych błędów. Lean Management. 8D.
SPPJ – Pięciostopniowy Proces Poprawy Jakości. SPC.

Sprawdzanie

ACORN test. Schemat działania. Benchmarking. Arkusz kontrolny. Diagram Możliwych Wypadków.
Analiza Kosztów Jakości. FMEA – Analiza przyczyn i skutków możliwych błędów. Diagram Przepływu
Zdolność procesu. Strategiczna Karta Wyników. (BSC) Prakryka 5S. Analiza Pareto. Diagram Ishikawy.
Histogram. Metoda pomiaru jakości usług – Servqual SPC.

Działanie

ACORN Test. Schemat działania. Benchmarking. Diagram Możliwych Wypadków. Analiza Kosztów
Jakości. Zgłębianie danych. Struktura decyzyjna. Lean Management. Analiza Systemów
Pomiarowych Identyfikacja Plusów, Minusów i Interesujących Spostrzeżeń (PMI).
SPPJ – Pięciostopniowy Proces Poprawy Jakości. POKA-YOKE – Zabezpieczenie przed błędami

Zasady Zarządzania Jakością (ZZJ) – określają stosunek
przedsiębiorstwa i jego pracowników do ogólnie rozumianych
problemów jakości, nie dają wytycznych operacyjnych, a rezultaty ich stosowania są trudne do oceny bieżącej.
l Metody Zarządzania Jakością (MZJ) – charakteryzują się planowym, powtarzalnym i opartym na naukowych podstawach
sposobem postępowania przy realizacji zadań związanych
z zarządzaniem jakością, są bardziej złożone od narzędzi jakości, wykorzystują dane zebrane za ich pomocą, pozwalają
kształtować jakość projektową i jakość wykonania.
l Narzędzia Zarządzania Jakością (NZJ) – służą do zbierania
i przetwarzania danych związanych z różnymi aspektami zarządzania jakością, wyróżniają się prostotą i służą do zbierania
i przetwarzania danych związanych z różnymi aspektami zarządzania jakością, ich oddziaływanie jest ograniczone w czasie,
ich efektywne wykorzystanie wymaga zwykle połączenia z metodami.
Uważa się, że narzędzia mogą być wykorzystywane autonomicznie, jednakże zazwyczaj są używane jako jeden z elementów metod zarządzania jakością [16, 21, 22]. W tabeli 1 przedstawiono
omówioną klasyfikację wraz z przykładami: zasad, metod i narzędzi zarządzania jakością.
Według powyższej klasyfikacji QFD można zaliczyć do
metod zarządzania jakością
ze względu na jej kompleksowy charakter, wysoki poziom
złożoności, jak również powtarzalność i oparcie na skomplikowanym
metodycznym
sposobie postępowania. Metoda ta składa się z różnych
drobnych narzędzi zarządzania
jakością, przy czym od wersji
metody QFD jaką zastosujemy, zależy to jakie konkretnie
narzędzia zarządzania jakością można wykorzystywać. Do
najczęściej stosowanych narzędzi można zaliczyć między
innymi: diagram Pareto, diagram pokrewieństw, diagram
macierzowy czy też macierzol
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wą analizę danych. Pod pojęciem metody rozumie się zwykle [1,
5, 9, 10–12, 14; Zieleniewski, 1969]:
l normę postępowania uznaną przez kogoś za obowiązującą,
l świadomy i konsekwentnie stosowany sposób postępowania
lub zespół czynności i środków opartych na naukowych podstawach wykorzystywanych do osiągnięcia określonego celu,
przy realizacji zadań związanych z zapewnieniem jakości,
l świadome i konsekwentne postępowanie ukierunkowane na
osiągnięcie określonego celu,
l sposób naukowego badania rzeczy i zjawisk,
l planowane, powtarzalne i oparte na naukowych podstawach sposoby postępowania przyjęte przy realizacji określonych zadań,
l sposób systematycznie stosowany, przy czym sposób oznacza
umyślny tok działania, a więc skład i układ jego stadiów,
l pewna ogólna postawa umysłu wobec problemów,
l sposoby zastosowane w szerszych fragmentach,
l powtarzalny sposób, systematyczne stosowanie danego sposobu, tak żeby nie pociągało ono za sobą konieczności wielokrotnego stosowania,
l ogólny schemat planu działania, sformułowany na podstawie
uogólnienia jakichś typów skutecznych działań, pozwalający
na opracowanie właściwego dla nich programu,
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Tabela 3. Klasyfikacja wybranych metod zarządzania
jakością w cyklu życia wyrobu
Faza cyklu życia wyrobu

Metody

Wizja wyrobu

QFD
DOE – planowanie eksperymentów

Badania rynkowe

DOE – planowanie eksperymentów

Projektowanie
konstrukcji wyrobu

FMEA
QFD
DOE – planowanie eksperymentów

Projektowanie
technologii
wytwarzania

FMEA
QFD
DOE – planowanie eksperymentów

Organizacyjne
przygotowanie
produkcji

FMEA 5S

Produkcja

FMEA
QFD
SPC
DOE – planowanie eksperymentów
Raport 8D 5S

Sprzedaż
i dystrybucja

FMEA 5S

Użytkowanie
i eksploatacja

FMEA
QFD
SPC
Raport 8D
5S

Utylizacja

FMEA
Raport 8D
5S

Tabela 4. Klasyfikacja wybranych metod zarządzania
jakością w cyklu życia procesów
Faza cyklu życia procesu
Analiza dostępności
zasobów

Ustalenia stopnia
szczegółowości procesu
Projektowanie parametrów
decydujących o zdolności
jakościowej procesu

Realizacja procesu

Zakończenie procesu

usystematyzowane zastosowanie narzędzi i technik w celu doskonalenia.
Wśród metod zarządzania jakością można wyodrębnić dwie
grupy [15:
l metody projektowania dla jakości, wykorzystywane w projektowaniu wyrobu i procesów,
l metody sterowania jakością, wśród których zasadnicze znaczenia mają metody kontroli jakości, wykorzystywane głównie
w procesach produkcyjnych.
Z punktu widzenia tej klasyfikacji metoda QFD jest metodą
projektowania dla jakości i można ją traktować jako metodę
służącą do opracowywania nowych, w tym zwłaszcza innowacyjnych, projektów.
ETAPY CYKLU DOSKONALENIA DEMINGA
Interesujące jest zestawienie metod i narzędzi zarządzania
jakością z perspektywy ich wykorzystywania na kolejnych etapach cyklu Deminga. Zestawienia takiego dokonali J. Łuczak
i E. Maćkiewicz (tab. 2). Na jego podstawie można stwierdzić, że
z czterech etapów cyklu doskonalenia Deminga QFD jest metodą, która wykorzystywana jest w zakresie planowania.
FAZA CYKLU ŻYCIA
Kolejną typologią metod zarządzania jakością jest ich podział z punktu widzenia fazy cyklu życia wyrobu (tab. 3).
W tym przypadku można wyróżnić następujące fazy: wizja wyrobu, badania rynkowe, projektowanie konstrukcji wyrobu, projektowanie technologii wytwarzania, organizacyjne przygotowanie produkcji, produkcja, sprzedaż i dystrybucja, użytkowanie
i eksploatacja wyrobu, utylizacja. Z punktu widzenia takiego
podziału metodę QFD wykorzystuje się w szczególności w zakresie tworzenia wizji wyrobu, projektowania jego konstrukcji
oraz projektowania technologii wytwarzania, tak wiec na pierwszych trzech etapach cyklu życia wyrobu. Jest to klasyczne,
34

FMEA
SPC
FMEA
QFD
SPC D
OE – planowanie eksperymentów
5S
FMEA
Raport 8D
5S

Źródło: Opracowanie na podstawie: [11].

Tabela 5. Klasyfikacja wybranych metod zarządzania
jakością w cyklu organizacyjnym Le Chateliera
Faza cyklu organizacyjnego
Le Chateliera

Metody

Określenie celu

FMEA
DOE – planowanie eksperymentów

Określenie środków
i metod

FMEA
QFD
DOE – planowanie eksperymentów

Źródło: Opracowanie na podstawie: [11].

l

Metody
FMEA
QFD
SPC
DOE – planowanie eksperymentów
5S
FMEA
QFD
SPC

Przygotowanie środków
i zasobów
Wykonanie zamierzonych
czynności

Kontrola osiągniętych
wyników

FMEA
QFD
FMEA
QFD
SPC
DOE – planowanie eksperymentów
5S
FMEA
QFD
SPC
Raport 8D

Źródło: Źródło: Opracowanie na podstawie: [11].

projektowe zastosowanie metody. W pewnym zakresie elementy metody można wykorzystywać również na kolejnych etapach cyklu życia wyrobu, w tym zwłaszcza na etapach produkcji oraz użytkowania i eksploatacji wyrobu.
Analogicznie można dokonać klasyfikacji metod zarządzania jakością z punktu widzenia etapów cyklu życia procesów
(tab. 4). W tym przypadku można wyróżnić następujące fazy
cyklu życia procesu: analiza dostępności zasobów, ustalenie
stopnia szczegółowości procesu, projektowanie parametrów
decydujących o zdolności jakościowej procesu, realizacja procesu, zakończenie procesu. W przypadku podejścia procesowego metoda QFD jest wykorzystywana na dwóch pierwszych
etapach, czyli analizy dostępności zasobów oraz ustalania
stopnia szczegółowości procesu. Można również korzystać
z niej na etapie czwartym, dotyczącym realizacji procesu.
W kolejnej tabeli (tab. 5) przedstawiono klasyfikację metod
zarządzania jakością z punktu widzenia ich możliwości zastosowania w cyklu organizacyjnym Le Chateliera. Z tego punktu
widzenia można wyróżnić pięć etapów: określenie celu, określenie środków i metod, przygotowanie środków i zasobów, wykonanie zamierzonych czynności oraz kontrola osiągniętych
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 2/2022
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wyników. Metoda QFD może być zastosowana na wszystkich
etapach cyklu organizacyjnego Le Chateliera.
PODSUMOWANIE
W warunkach rozwoju współczesnego przemysłu 4.0 przemysł
wymaga zastosowania wielu metod zarządzania jakością, które
następnie wchodzą w skład kompleksowych rozwiązań takich jak
na przykład Six Sigma. Wykorzystanie przedstawionej w niniejszej publikacji metody QFD może doprowadzić do poprawy procesu projektowania nowych produktów i usług. W szczególności
istotne jest łączenie różnych metod wpływających na skracanie
cyklów życia produktu i procesów dostarczanych na rynek. Metoda QFD z uwagi na szerokie możliwości jej zastosowania na
wielu etapach cyklu życia produktu lub procesu może być bardzo
użyteczna i stanowić przydatne narzędzie w organizacjach zaangażowanych w przemysł 4.0.
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ARTYKUŁ

PROMOCYJNY

Digitalizacja w branży tworzyw
sztucznych – wdrożenie
aplikacji do kontroli jakości

B

azując na piętnastoletnim doświadczeniu, opracowaliśmy system do kontroli jakości wyrobów z tworzyw
sztucznych. Rozwiązanie jest stosunkowo proste,
sprawdza się w produkcji dla branż automotive, AGD,
elektroniki, ale też w wielu innych.
Typowa instalacja QDA pokrywa obszary:
l Kontrola produkcji w toku;
l Badania i testy w laboratorium;
l Opcjonalnie kontrolę dostaw.
Nadzór jakości można podzielić na „warstwy”:
a) Dane z procesu
Na tym poziomie system integruje się z przyrządami i maszynami pomiarowymi. Dane są transmitowane bezpośrednio do
bazy. W toku rejestracji prowadzona jest detekcja niezgodności.
Kontrole odbywają się w „zleceniach”, które grupują dane pod
serię produkcyjną lub wersję specyfikacji wyrobu.
b) Ocena jakościowa
System prowadzi bazę danych specyfikacji (planów inspekcji)
dla wszystkich wyrobów.
Ważną cechą systemu jest możliwość połączenia różnych
procesów kontrolnych z różnymi maszynami w ramach jednego
planu kontroli.
Wszystkie zbierane dane są na bieżąco analizowane na kartach kontroli np. X-R, dla każdego z parametru wyznaczana jest
zdolność procesu Cp. Dla kluczowych parametrów sprawdzona
jest też detekcja trendów wg reguł SPC.
c) Raportowanie
Do skutecznego raportowania dostępnych jest kilkanaście zestandaryzowanych analiz, wraz z gotowymi szablonami wydruku.
Są także gotowe „panele” najczęściej wykorzystywanych wskaźników. W toku wdrożenia ustawia się także raporty wg. szablonu
użytkownika.
INSTALACJA FIZYCZNA
Ze względu na specyfikę produkcji i sposobów kontroli najlepiej sprawdza się instalacja mieszana. Oznacza to, że w laboratorium aplikacja jest zainstalowana na dostępnych tam
komputerach, do których przez dodatkowe interfejsy łączy się
przyrządy laboratoryjne. Dane z maszyn CMM również są importowane.
Na produkcji natomiast, obok komputerów, wykorzystywane
są także mobilne urządzenia, umożliwiające wykonanie np. pomiarów pasowań i kształtu na sprawdzianach i różnego typu szablonach, przy okazji pozwalają oszczędzić na liczbie stanowisk
komputerowych.
PROSTOTA
System używany na produkcji musi mieć specjalnie dostosowany i uproszczony interfejs. Z wykorzystaniem macierzy upraw36

nień wprowadzone odpowiednie widoki dla pracowników produkcji, laboratoriów i inżynierów jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I STANDARDY
Aplikacja zapewnia kontrolę według standardów AIAG i VDA.
Wszystkie dane w czasie rzeczywistym trafiają na serwer do bazy
danych MS SQL. Obsługa na bieżąco dostaje informację zwrotną
o poziomie jakości i niezgodnościach.
SKALOWALNOŚĆ
Wdrożenie dobrego systemu kontroli nie wyczerpuje tematu
rozwoju jakości. Ważnym aspektem jest możliwość dalszej rozbudowy systemu o inne moduły (nadzorowania niezgodności/reklamacji i działań doskonalących, PPAP, kontroli dostaw, APQP)
oraz możliwość integracji z systemami zewnętrznymi.
WDROŻENIE I WSPARCIE POWDROŻENIOWE
Obecnie, patrząc na rynek, wydaje się to jedno z kluczowych
zagadnień. TQMsoft korzystając ze swojej szerokiej bazy wiedzy (działalność szkoleniowa i konsultingowa od 1996 roku)
i doświadczonego zespołu (wdrożenia od 2006 roku), zapewnia
wdrożenie systemu QDA, pomoc konfiguracyjną oraz doradczą
przez pracowników znających zagadnienie od strony technicznej,
ale też i merytorycznej.
CO NAM TO DAJE?
Pierwszym efektem po wdrożeniu jest poprawa identyfikowalności zbieranych danych. Razem z wynikami kontroli rejestrowany jest rzeczywisty czas pomiaru, dane osoby kontrolującej
i parametry procesu.
W codziennym użyciu wykorzystanie systemu pozwala klientowi na szybką identyfikację i eliminację przyczyn destabilizacji procesu, co przekłada się na stabilniejszy i wyższy poziom
jakości. Efektem ubocznym wdrożenia jest wzmacnianie pozytywnego wizerunku firmy przy współpracy z klientami i dostawcami.

Projekty współtworzy
Marcin Herod
Dyrektor Działu Rozwiązań Inżynierskich
TQMsoft Sp. z o.o., Sp.k.
ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków
tel. 12 397 1880
wdrozenia@tqmsoft..eu
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Wytłaczarki, linie do wytłaczania
i układy uplastyczniające
Producenci maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych muszą sprostać coraz wyższym standardom produkcyjnym oraz ochrony środowiska. Dynamiczny rozwój tego rynku stawia przed nimi rosnące wymagania inżynieryjne i technologiczne. Sprostają im
firmy nastawione na badania i rozwój oraz maksymalne dostosowanie do potrzeb produkcji z wykorzystaniem tworzyw sztucznych w różnych branżach.
ROZWÓJ URZĄDZEŃ NA RYNKU INŻYNIERII PRZEMYSŁOWEJ
Spółka ICHEMAD–Profarb jako producent szerokiej gamy maszyn i linii technologicznych do przetwórstwa tworzyw sztucznych świetnie odnajduje się w nowej sytuacji rynkowej. Oferuje gamę nowoczesnych urządzeń dedykowanych dla procesów
produkcyjnych realizowanych w różnych gałęziach przemysłu,
stawiając na stały dynamiczny rozwój rozwiązań inżynieryjnych.
ICHEMAD-Profarb powstał w wyniku połączenia dwóch wiodących marek: Profarb – Grupy Chemicznej i ZMCh METALCHEM.
Efektami tej konsolidacji na rynku inżynierii przemysłowej są
zwiększenie możliwości wytwórczych i wzmocnienie potencjału
badawczo – rozwojowego, wspierające m.in. kontynuację rozwoju wytłaczarek i linii technologicznych. Nieustanny rozwój wraz
z połączeniem doświadczenia inżynieryjnego i technologii buduje
mocną przewagę konkurencyjną.
GAMA NOWOCZESNYCH URZĄDZEŃ DEDYKOWANYCH
DLA RÓŻNYCH BRANŻ PRZEMYSŁU
Oferta spółki to szeroki asortyment nowoczesnych wytłaczarek
jedno- i dwuślimakowych i współpracujących z nimi linii technologicznych różnego przeznaczenia. Zaawansowane rozwiązania
techniczne zastosowane w wytłaczarkach w powiązaniu z odpowiednimi liniami do produkcji profili, rur gładkich i karbowanych
oraz granulatów i regranulatów z tworzyw sztucznych powodują,
że znajdują one zastosowanie przy wytwarzaniu wysokiej jakości
produktów w wielu gałęziach przemysłu.
ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA INŻYNIERYJNE
W WYTŁACZARKACH JAKO PODSTAWA NOWOCZESNYCH
LINII TECHNOLOGICZNYCH
To podstawowe urządzenia wchodzące w skład każdej linii
technologicznej, w związku z tym nieustannie poddawane procesowi rozwoju pod kątem zwiększenia wydajności przy jednoczesnym zachowaniu trwałości układów uplastyczniających. Dzięki
prowadzonym badaniom w oparciu o posiadane wysokiej klasy
oprogramowanie i rozwiązania inżynieryjne istnieje możliwość
szybkiej reakcji na potrzeby rynku.
WYTŁACZANIE PROFILI
Ten segment rynku z punktu widzenia obszaru zastosowań
daje największe możliwości wytwórcze, m.in. w liniach do produkcji profili okiennych i drzwiowych, profili budowlanych, parapetów, korytek i rur osłonowych, profili okładzinowych, podłogowych, a także z kompozytów drzewno-tworzywowych WPC,
uszczelek i innych profili miękkich dla budownictwa, przemysłu
samochodowego.
RECYKLING ORAZ GRANULACJA I REGRANULACJA
TERMOPLASTÓW
Recykling materiałów polimerowych, które w olbrzymiej większości nie należą do materiałów biodegradowalnych, to kolejna
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niezwykle istotna dziedzina dla gospodarki. Produkowane przez
ICHEMAD–Profarb linie technologiczne dzięki nowoczesnym
rozwiązaniom pozwalają precyzyjnie i powtarzalnie zmienić formę odpadu w postać możliwą do dalszego zastosowania/przetwórstwa lub granulować tworzywa pierwotne w celu uzyskania
najczęściej granulatów PVC do przetwórstwa na wytłaczarkach
jednoślimakowych lub też w celu uzyskania tworzyw o zmodyfikowanych własnościach.
LINIE TECHNOLOGICZNE DOSTOSOWANE DO WYSOKICH
STANDARDÓW WYSPECJALIZOWANEJ PRODUKCJI
ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA
Wymienione grupy produktowe to zaledwie część bogatej oferty dla przetwórstwa tworzyw sztucznych. ICHEMAD-Profarb przedstawia udoskonaloną i wyjątkowo dynamicznie wzbogacaną
gamę urządzeń i linii technologicznych dostosowanych do wysokich standardów wyspecjalizowanej produkcji oraz ochrony środowiska. Posiadane doświadczenie inżynieryjne i zastosowanie
najnowszych technologii sprawiają, że rozwiązania dla produkcji
przemysłowej ICHEMAD-Profarb służą wiodącym producentom
w różnych branżach w wytwarzaniu najwyższej jakości produktów
końcowych w oparciu o tworzywa sztuczne, gwarantując przy tym
długoletnią, energooszczędną i efektywną eksploatację.
UKŁADY UPLASTYCZNIAJĄCE
Spółka Ichemad–Profarb oferuje również szeroki wachlarz
części zamiennych. Zasadniczą pozycję w tej grupie stanowią
układy uplastyczniające jedno- i dwuślimakowe, stożkowe, cylindryczne, współbieżne i przeciwbieżne, wykonania specjalne.
Wysoko wykfalifikowana kadra inżynierska, zaawansowane
stanowiska projektowe, nowoczesne centra obróbcze, indywidualna technologia wykonania, zastosowane materiały, powodują, że produkowane przez nas ślimaki i cylindry są gwarancją
wieloletniej i niezawodnej pracy. Specjalistyczny park maszynowy stwarza ponadto ogromne możliwości realizacji najbardziej
wyszukanych potrzeb klientów, nie tylko w zakresie wyposażenia maszyn, których jesteśmy producentem, ale także wyprodukowanych przez inne firmy krajowe i zagraniczne, działające
w tym segmencie rynku. Unikalne wyposażenie stanowią gniazda produkcji cylindrów (wiertarki do głębokich wierceń, honownice) i ślimaków (frezarki palcowe, CNC, polerki), prasa hydrauliczna do prostowania cylindrów i ślimaków oraz największy
w Polsce piec wgłębny do azotowania gazowego, który zapewnia zwiększenie twardości i odporności na ścieranie, a także
poprawia właściwości antykorozyjne.
Jakość produkowanych części zamiennych, ich długa żywotność, sprawia, że jesteśmy partnerem dla kluczowych firm działających w przemyśle tworzyw sztucznych zarówno w kraju, jak
i za granicą, realizując dostawy nieprzerwanie od wielu lat.
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Specjalność firmy
El-term
KRÓTKA HISTORIA
Od 2002 roku projektujemy, produkujemy, dostarczamy maszyny, podzespoły automatyki i mechaniki maszyn, systemy sterowań i napędu maszyn.
Od 2008 przetwarzamy tworzywa sztuczne metodą rozdmuchu.
Od 2012 produkujemy formy rozdmuchowe.
PRZEGLĄD OFERTY
Produkcja maszyn: wytłaczarek, wytłaczarko-butelczarek
z dolnym i górnym rozdmuchem i osprzętu.
Produkcja narzędzi: form rozdmuchowych, automatycznych
stacji gradujących.
Produkcja: szaf i pulpitów sterowniczych, grzałek opaskowych. Projektowanie systemów sterowania maszyn do PTS.
Projektowanie i instalowanie napędów maszyn, sprzedaż
przekładni, reduktorów, osprzętu do napędu maszyn.
Projektowanie i sprzedaż układów pneumatyki, elektrozaworów, siłowników, osprzętu.
Sprzedaż: falowników, czujników, regulatorów temperatury,
osprzętu elektrycznego i elektroenergetycznego.
Przetwórstwo tworzyw sztucznych: produkcja na własnych
formach oraz produkcja usługowa.
Produkcja tub do zniczy z PP.
Od kilku lat specjalizujemy się w produkcji maszyn obsługujących formy rozdmuchowe dwustopniowe, umożliwiające produkcję wyrobów z zamkniętym pod ciśnieniem powietrzem, takich
jak piłeczki do suchych basenów.

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

l
l
l
l
l

l
l

MASZYNY SERII WB-45-GR-1W-A
W pełni automatyczna wytłaczarko-butelczarka.
średnica ślimaka fi 45 – 28 L/D;
napęd główny 7,5 kW sterowany falownikiem vectorowym;
napędy imadła – pneumatyczne;
wyciskanie piłek – pneumatyczne;
sterowanie pracą imadła: sterownik PLC Mitsubishi Electric
oraz dotykowy panel operatorski;
pobór energii (samej maszyny) – około 9 do 10 kW na godzinę;
wydajność formy: 6-gniazdowa, piłeczki fi70, waga 8 g,
1200 do 1400 szt. na godzinę.
PIŁECZKI FI 60 – FORMA 8-KROTNA
Maszyny produkujemy w konfiguracji prawo- lub lewostronnej.

WYDAJNOŚĆ
Forma 8 gniazd, piłeczki fi 60 – waga około 6–7 g, 1600 do
1700 szt. na godzinę.
Zapraszamy na nasz kanał na YouTube El-term Kraków, znajdują się tam filmy pokazujące maszyny podczas produkcji.
Zapraszamy do współpracy.

PPHU El-term Piotr Łukasiewicz
ul. Pana Tadeusza 6 b, 30-727 Kraków
tel. 607 561 644
el-term@el-term.pl, www.el-term.pl
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Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Inżynierii Materiałów
Polimerowych i Barwników

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników od kilkudziesięciu lat działa w obszarze
zagadnień związanych z przetwórstwem, wykorzystaniem, modyfikacją i recyklingiem tworzyw polimerowych, jak również wytwarzaniem maszyn, narzędzi i oprzyrządowania do ich przetwórstwa. Dostarczamy standardowe maszyny i linie technologiczne
oraz opracowujemy nietypowe, prototypowe projekty. Jednym z naszych zasadniczych celów jest kreowanie innowacyjnych
rozwiązań. Ponieważ nasza działalność jest bardzo szeroka, chcielibyśmy się skupić na jednym z jej aspektów i przedstawić
innowacyjną linię technologiczną do wytwarzania filamentu.

O

pracowana przez nas technologia oraz innowacyjny ciąg
technologiczny do produkcji filamentu, wyposażony
w wytłaczarkę W25i z indukcyjnym systemem grzania,
jest nowatorskim rozwiązaniem objętym patentem.
Główną jego zaletą jest możliwość przetwarzania materiałów
wysokotemperaturowych (zwanych inaczej wysokosprawnymi)
wytłaczanych w temperaturach znacznie wyższych w porównaniu
do standardowych materiałów termoplastycznych. Zastosowanie
owego systemu pozwala nagrzewać cylinder wytłaczarki nawet do
temperatury 600oC w czasie krótszym niż 15 minut, czyli nawet 8
razy krótszym w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.
Zastosowanie naszego rozwiązania zapewnia użytkownikowi
wiele korzyści. Zwiększony zakres temperatury pracy do 50%
w stosunku do tradycyjnych rozwiązań pozwala na przetwarzanie większej gamy surowców. Kilkukrotne skrócenie czasu nagrzewania maszyny zapewnia oszczędność energii, ale także
pozwala niemal natychmiastowo rozpocząć pracę. Ogrzewanie
bezpośrednie układu plastyfikującego pozwala ograniczyć straty cieplne powodowane przez pośrednie przekazanie ciepła
z grzałki na element ogrzewany. Wszystkie, powyższe aspekty
pozwalają stwierdzić, że wytłaczarka z indukcyjnym systemem
grzewczym jest znacznie bardziej energooszczędna niż wytłaczarki z tradycyjnym systemem grzewczym. Dodatkowo rozwiązanie
to pozwala na pracę zarówno z materiałami klasycznymi, jak
i tymi, których przetwarzanie do tej pory na standardowych urządzeniach było kłopotliwe lub niemożliwe.
Przedstawione wyżej rozwiązanie to tylko jeden wybrany
fragment aspektu naszych działań. „Działamy od pomysłu do
wdrożenia”. Prowadzimy badania B+R. Pomagamy w uzyskaniu ulgi, która pozwala skorzystać z odliczenia nawet 100%
kosztów kwalifikowanych.
42

W Łukasiewicz – IMPiB działamy naprawdę szybko i skutecznie. W kilkanaście dni jesteśmy w stanie zaprezentować dedykowane rozwiązania opracowane przez najlepszych ekspertów
w Polsce. Współpracując z nami, przedsiębiorca zyskuje kompleksową ofertę innowacyjnych rozwiązań, doradztwo technologiczno-techniczne oraz usługę badań laboratoryjnych.
Poznajmy się na: www.impib.lukasiewicz.gov.pl
Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne
i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi
unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500
naukowców przyjmuje wyzwanie biznesowe i w nie więcej niż 15
dni roboczych proponuje opracowanie skutecznego rozwiązania.
Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze, może zdecydować się na
kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.
gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach
Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce.
Zobacz także: https://lukasiewicz.gov.pl/images/Raport-Lukasiewicza-2019-2020-Nauka-dla-Przyszlosci.pdf.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów
Polimerowych i Barwników
Siedziba i Centrum Przetwórstwa Materiałów Polimerowych
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55
87-100 Toruń
tel. +48 56 650 00 44
fax +48 56 650 03 33
sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl
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Urządzenia peryferyjne
dla przetwórstwa metodą
rozdmuchu i wytłaczania
VGT Polska jest kompleksowym dostawcą innowacyjnych urządzeń peryferyjnych, systemów optymalizacji w przetwórstwie
tworzyw sztucznych i dodatków procesowych. Oferujemy kompletne rozwiązania w zakresie centralnych systemów suszenia
tworzyw, centralnych systemów podawania surowca. Oferujemy również jednostkowe urządzenia wyróżniające się na rynku
najnowocześniejszymi, innowacyjnymi technologiami zapewniającymi naszym klientom redukcję kosztów produkcji, stabilną,
bezawaryjną produkcję i szybki zwrot inwestycji.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:
1. Osuszacze strefy wtrysku i rozdmuchu MSP oraz DMS.
Zabezpieczają strefy rozdmuchu i wtrysku przed efektem roszenia form. Pozwalają na maksymalną wydajność urządzenia
przetwórczego. Generują powietrze z obniżonym punktem rosy
(do 4oC). Zużywają nawet 75% energii mniej niż urządzenia konkurencyjne. Stosowane zarówno przy produkcji wyrobów z PP
i PE, jak i przy bardzo wymagających produktach z PET. Zapewniamy zarówno dostawę urządzenia, jak i zabudowę maszyny wraz
z montażem i uruchomieniem.

3. Energooszczędne suszarki molekularne SOMOS.
- Suszarki mobilne RDM. Najoszczędniejsze na rynku suszarki
mobilne z pojedynczym sitem molekularnym z opcją podawania
wysuszonego tworzywa suchym powietrzem w celu zapobieżenia
wtórnemu zawilgoceniu.
– Suszarki modułowe RDF wielozbiornikowe.
– Suszarki RDS. Jedyny na rynku produkt z opatentowanym
systemem karuzelowych sit molekularnych. Zagwarantowany
stały punkt rosy. Siedmiokrotnie mniej środka osuszającego niż

2. Chillery do optymalizacji procesu rozdmuchu CAC.
Przyspieszają proces produkcyjny opakowań metodą rozdmuchu nawet o 60%, wykorzystując sprężone, suche powietrze
o bardzo niskiej temperaturze (do -35oC). Urządzenia CAC amortyzują się w krótkim okresie czasu od 3 do 12 miesięcy. Pozwalają na szybsze zakończenie procesu rozdmuchu, wykorzystując
schładzanie wyrobu od wnętrza przewietrzaniem powietrzem
o niskiej temperaturze. Dzięki schładzaniu od wnętrza wyrównujemy również naprężenia występujące w wyrobie, poprawiając
właściwości gotowego wyrobu.
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PROMOCYJNY

w konkurencyjnych suszarkach. Oszczędność energii do 60%
w porównaniu do urządzeń konkurencji.
4. Podajniki pneumatyczne SOMOS do granulatów, przemiałów
tworzyw i materiałów w postaci proszku, do załadunku zasobników wag, mieszalników, suszarek, dozowników oraz bezpośrednio do maszyn.

7. Chłodnie i chillery do systemów wody chłodzącej.
L&R Kaeltetechnik jest producentem najnowocześniejszych
urządzeń do chłodzenia wody przemysłowej. Chillery firmy L&R
Kaeltetechnik wykorzystują technologie i rozwiązania pozwalające na redukcję zużycia energii, wydłużenie żywotności urządzeń,
zmniejszenie gabarytów, ochronę środowiska. Oferujemy pojedyncze urządzenia oraz kompletne systemy chłodzenia.

5. Dozowniki grawimetryczne i wolumetryczne SOMOS – produkty
do precyzyjnego dozowania i mieszania:
MiniMix MM, GRAMIX E, GRAMIX S9, Batch Mix.

6. Suszarki i krystalizatory na podczerwień IRD KREYENBORG,
uzdatnianie przemiału PET do zastosowań spożywczych IR
Clean.
Urządzenia do suszenia i krystalizacji granulatów i przemiałów z wykorzystaniem promieniowania podczerwieni. Urządzenia
gwarantujące krótki czas suszenia i minimalne zużycie energii.
Dla PET skrócenie czasu suszenia z 4-6 godzin do maksymalnie
1 godziny. Możliwość użycia przemiałów PET do zastosowań na
opakowania spożywcze dzięki możliwości dekontaminacji R PET.
Suszarki IRD Kreyenborg stosowane są również do krystalizacji
i suszenia różnych materiałów (tworzywa sztuczne, środki spożywcze).

8. Suszarki na sprężone powietrze RDX.
Dla niewielkich wydajności (do
60 kg/h) można stosować bezpośrednio na zasypie urządzenia
przetwórczego. Energooszczędne
urządzenia do suszenia nawet najbardziej wymagających tworzyw.
9. Urządzenia do bezchemicznego
uzdatniania wody procesowej
BAUER WT Systems.
Systemy uzdatniania wody, dzięki zastosowaniu urządzenia firmy
Bauer WT Systems, funkcjonują
całkowicie bez stosowania środków chemicznych. Mają szerokie
zastosowanie, głównie w przemyśle, w technice grzewczej i chłodniczej, gdzie służą do zapobiegania powstawaniu korozji, osadów
i szlamów oraz oczyszczania układów z już powstałych osadów.
System uzdatniania wody - Bauer
WT Systems zbudowany jest z mikroprocesorowo sterowanej elektroniki i elektromagnetycznego generatora impulsów oraz jednostki
przepływu, która jest zainstalowana w systemie rur.
Zapraszamy do współpracy.
Zapewniamy indywidualne podejście do każdego tematu. Klient i jego zadowolenie są dla nas
najważniejsze.

VGT Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków
tel. +48 12 281-34-87 lub +48 12 281-34-88
faks +48 12 281-34-89
info@vgt.com.pl, www.vgt.com.pl
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 2/2022

45

wytłaczanie

Charakterystyki wytwarzania
folii polimerowych w procesie
wytłaczania z rozdmuchiwaniem
Sebastian Białasz, Łukasz Garbacz

W artykule przedstawiono specyfikę procesu wytłaczania z rozdmuchiwaniem tworzyw termoplastycznych. Scharakteryzowano
metody wytłaczania z uwzględnieniem możliwości otrzymywania wyrobów o żądanej charakterystyce. W badaniach wytłaczania
z rozdmuchiwaniem folii zastosowano polietylen PE-LD Malen-E. Przeprowadzono obszerne badania procesu wytłaczania oraz
wybranych właściwości użytkowych otrzymanej folii.

CHARAKTERYSTYKA PROCESU WYTŁACZANIA
Z ROZDMUCHIWANIEM
Folię najczęściej otrzymuje się w procesach wytłaczania
z rozdmuchiwaniem swobodnym oraz wytłaczania przez głowicę
szczelinową. Podstawowym warunkiem prowadzenia procesu
wytłaczania jest odpowiedni rozkład temperatury i ciśnienia tworzywa wzdłuż układu uplastyczniającego i głowicy wytłaczarskiej.
Typowymi tworzywami stosowanymi w procesie wytłaczania folii
są: polietylen, poli(chlorek winylu), poliwęglan, poliamid, polistyren i octan celulozy [1–3].
Proces technologiczny wytłaczania z rozdmuchiwaniem swobodnym polega na wytłoczeniu cienkościennej rury i jej natychmiastowym rozdmuchaniu za pomocą powietrza o małym
ciśnieniu oraz wyciągnięciu za pomocą urządzenia odbierającego. Podczas rozdmuchiwania zachodzi rozciąganie w kierunku
poprzecznym, a podczas wyciągania – rozciąganie w kierunku
wzdłużnym. Aby móc lepiej sterować procesami rozciągania,
wytłaczana rura jest ochładzana bezpośrednio za dyszą głowicy
w strumieniu powietrza z urządzenia nadmuchującego [3–5].
Folia otrzymana w ten sposób jest uznawana za nieorientowaną, a ze względu na kurczenie się pod wpływem ciepła
w zależności od warunków procesu – za folię zwykłą lub termokurczliwą.
Celem wytłaczania z rozdmuchiwaniem swobodnym jest wtłoczenie powietrza, którego ciśnienie powoduje rozszerzenie się
plastycznego tworzywa i nadanie mu odpowiedniego kształtu.
Proces wytłaczania jest realizowany w linii technologicznej
wytłaczania. Budowa i charakterystyka linii zależą od: kształtu
i wymiarów wyrobu, właściwości tworzywa oraz pożądanej jakości i wydajności wytłaczania. Folię otrzymuje się metodami wytła-

Rys. 1. Linia do wytłaczania folii porowatej firmy
IMG-Plastec – wytłaczanie z rozdmuchiwaniem swobodnym
poziomo [14]
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czania z rozdmuchiwaniem swobodnym poziomo (rys. 1), pionowo w górę lub pionowo w dół. Uzyskana folia ma postać rękawa
z tworzyw termoplastycznych.
W procesie wytłaczania z rozdmuchiwaniem wytwarza się folie opakowaniowe, które powinny być cienkie, mocne i sztywne.
Folie o dobrej wytrzymałości produkuje się z polietylenu PE-HD,
który ma dużą lepkość i jest mało rozciągliwy. Sztywne folie
wymagają tworzywa o dużej gęstości, cienkie folie (o grubości
poniżej 30 μm) powstają głównie z polietylenu PE-LD o małej
lepkości [6, 7].
Powietrze wprowadza się do wnętrza folii przez głowicę, ponieważ rękaw folii jest z jednej strony ograniczony urządzeniem
spłaszczającym i odbierającym. Po ochłodzeniu zasadniczym folia
jest spłaszczana za pomocą urządzenia spłaszczającego. Urządzenie odbierające stanowią dwa walce, które odciągają wytłaczaną folię – przez to urządzenie przechodzi spłaszczony rękaw folii,
który powinien być wolny od zmarszczeń i fałd. Ochłodzona folia
jest nawijana na walce urządzenia nawijającego [2, 6, 7].
Proces wytłaczania z rozdmuchiwaniem pionowo w górę (rys.
2) jest najpopularniejszy – ma zastosowanie w produkcji folii
o różnych wymiarach i z wykorzystaniem urządzenia o dowolnej
wielkości [9–11, 15]. Jego zaletą jest to, że w przypadku dużych instalacji nie są potrzebne specjalne pomosty robocze do
ustawienia wytłaczarki, głowicy i napędu. W przypadku grubościennych rękawów foliowych ciężar folii, która jeszcze musi być
ukształtowana, jest przenoszony przez ochłodzony materiał [12,
13, 16, 17].

Rys. 2. Przykład linii technologicznych do produkcji folii
metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem pionowo
w górę [18, 19]
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CHARAKTERYSTYKA BADAŃ
Celem przeprowadzonych badań było określenie charakterystyki wydajnościowej stanowiska technologicznego wytwarzania
folii metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem. W skład stanowiska badawczego do wytłaczania z rozdmuchiwaniem wchodzą:
linia technologiczna do wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii
W 25/M przedsiębiorstwa „Metalchem” Toruń oraz stanowisko
do pomiaru grubości folii.
Linia technologiczna wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii składa się z:
l wytłaczarki W-25;
l głowicy krzyżowej;
l urządzenia nadmuchującego doprowadzane powietrze chłodzące i rozdmuchującego to powietrze;
l urządzenia spłaszczającego;
l urządzenia odbierającego;
l urządzenia nawijającego.
Podstawowe dane technologiczne linii technologicznej wytłaczania z rozdmuchiwaniem są następujące:
l wydajność do 8 kg/h;
l średnica ślimaka 25 mm;
-1
l obroty ślimaka 2,8 s ;
l grubość folii 30–120 μm;
l prędkość odbierania folii 0,046–0,31 m/s.
Układem narzędziowym stanowiska badawczego do wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii jest głowica wytłaczarska krzyżowa
(pierścieniowa) z dyszą o średnicy d = 90 mm i szerokości szczeliny pierścieniowej otworu wylotowego g0 = 0,8 mm. Głowica ma
układ trzech grzejników o mocy 600 W, podzielonych na dwie
strefy, z dwoma czujnikami temperatury wbudowanymi w układzie uplastyczniającym oraz pierścienia chłodzącego folię.
Urządzenie nadmuchujące chłodzące na stanowisku badawczym składa się z silnika prądu przemiennego o mocy 0,55 kW,
zasilanego prądem o napięciu 380 V, połączonego z wentylatorem, z którego powietrze jest tłoczone poprzez przewód rurowy
i przepustnicę z regulacją do zbiornika wyrównawczego, skąd
jest następnie rozprowadzane przewodami rurowymi o mniejszej
średnicy do pierścienia chłodzącego usytuowanego w głowicy
wytłaczarskiej.

Urządzenie spłaszczające jest zbudowane z listew spłaszczających oraz pary wałków spłaszczających, zamocowanych w górnej części ramy odciągowej. Listwy składają się z dwóch podzespołów: nieruchomego oraz rozruchowego. Wałki spłaszczające
są dociskane do siebie sprężynowo.
Urządzenie odbierające jest złożone z dwóch walców wykonanych z rolek metalowych pokrytych na powierzchni walcowej
warstwą gumy. Jeden z walców jest napędzany silnikiem elektrycznym o mocy 0,25 kW i prędkości obrotowej do 46 s-1, za
pośrednictwem przekładni redukcyjnej łańcuchowej. Wskutek
docisku walców za pomocą sprężyny powstaje siła tarcia niezbędna do wprawienia w ruch drugiego walca i przemieszczania
pomiędzy nimi spłaszczonej folii.
W skład urządzenia nawijającego wchodzą dwa walce, z których jeden jest napędzany bezpośrednio przez silnik urządzenia
odbierającego – prędkość nawijania zależy więc od prędkości
rozciągania folii. Szerokość maksymalna nawijanej folii wynosi 400 mm, natomiast średnica wewnętrzna rulonu waha się
w granicach od 74 do 84 mm.
W badaniach wykorzystano polietylen o małej gęstości Malen-E FABS23D022. To tworzywo zawiera przeciwutleniacze oraz

Rys. 3. Stanowisko technologiczne wytłaczania
z rozdmuchiwaniem folii podczas wytwarzania folii
jednowarstwowej

Tabela 1. Wyniki pomiarów prędkości walców, grubości wytłoczyny (mierzonej w czterech punktach i trzech płaszczyznach)
oraz średniej grubości folii

1

2

3

4

5

Prędkość
obrotowa walców n,
obr/min

Grubość folii, mm

Płaszczyzna
pomiaru

a

b

c

d

I

0,068

0,077

0,071

0,073

15

II

0,078

0,073

0,073

0,075

III

0,071

0,069

0,072

0,068

I

0,040

0,039

0,042

0,040

II

0,037

0,039

0,041

0,037

III

0,042

0,043

0,039

0,042

I

0,028

0,024

0,027

0,024

II

0,030

0,029

0,029

0,029

III

0,024

0,027

0,029

0,030

I

0,022

0,017

0,021

0,022

II

0,020

0,018

0,022

0,017

III

0,022

0,022

0,021

0,019

I

0,016

0,015

0,016

0,014

II

0,014

0,016

0,017

0,015

III

0,015

0,015

0,015

0,017

30

45

60

75
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Średnia
grubość folii g1,
mm
0,072

0,040

0,028

0,020

0,015

t

Numer
próby
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Tabela 2. Wyniki badań szerokości oraz stopnia rozciągania poprzecznego folii
Numer
próby

Prędkość obrotowa
walców n, obr/min

Szerokość rękawa
folii B, mm

Stopień rozciągania
poprzecznego Rp, %

Grubość folii g1,
mm

Stopień rozciągania
wzdłużnego Rw, %

1

15

243

1,720

0,072

6,450

2

30

238

1,684

0,040

11,876

3

45

231

1,635

0,028

17,475

4

60

223

1,579

0,020

25,332

5

75

219

1,550

0,015

34,408

dodatki antyblokingowe i poślizgowe, zapobiegające sklejaniu
się folii. Jego zastosowanie do produkcji cienkich folii jest możliwe dzięki korzystnej charakterystyce reologicznej. Temperatura
układu uplastyczniającego w poszczególnych strefach dla tego
tworzywa wynosi: 150oC – w strefie zasilania, 180oC – w strefie
przemiany, 190oC – w strefie dozowania, 165oC – temperatura
głowicy.
Proces wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii jest charakteryzowany stopniem rozciągania poprzecznego Rp, równym
stopniowi rozdmuchania, i stopniem rozciągania wzdłużnego
Rw folii.
Stopień rozciągania poprzecznego Rp określa się jako stosunek średnicy D folii rurowej do średnicy d otworu wylotowego dyszy (pomija się grubość folii – ze względu na jej małą
wartość w stosunku do wymienionych wielkości) zgodnie
z zależnością:
						

(1)

gdzie: B – szerokość spłaszczonej folii rurowej.
Stopień rozciągania wzdłużnego Rw folii określa się jako stosunek prędkości odbierania folii do prędkości, z jaką wytłoczyna
opuszcza dyszę głowicy.

Rys. 4. Schemat rękawa foliowego: a, b, c i d – punkty,
w których dokonano pomiaru grubości folii; I. II i III
– płaszczyzny pomiarów

Rys. 5. Wyniki pomiarów prędkości walców, grubości
wytłoczyny mierzonej w czterech punktach dla
płaszczyzny I
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Dzięki wykorzystaniu zależności pomiędzy wydajnością procesu, prędkością wytłaczania oraz grubością wyrobu otrzymano
wzór określający stopień rozciągania w kierunku wzdłużnym:
						

(2)

WYNIKI BADAŃ
Pomiary grubości folii wykonano w 12 punktach, po cztery pomiary na różnych długościach odcinka folii w postaci rękawa.
Schemat pomiarów przedstawiono na rys. 4. Taki sam sposób
pomiarów zastosowano w przypadku każdej z pięciu próbek użytych do badań.
Grubość folii g1 wyznaczono za pomocą mikrometru Wilson
Wolpert 200-01 DDL. Umożliwiał on pomiar w zakresie 0–25
mm z dokładnością 0,001 mm.
Szerokość folii określono z użyciem liniału z dokładnością do
1 mm. Przykładowe wyniki pomiarów oraz obliczeń przedstawiono w tab. 1 i 2 oraz na rys. 5 i 6.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE
Proces wytłaczania z rozdmuchiwaniem przebiega prawidłowo
dzięki odpowiednio dobranym parametrom wytłaczania, tj. prędkości obrotowej walców, szerokości szczeliny pierścieniowej
otworu wylotowego, temperaturze stref grzejnych, ciśnieniu spiętrzającemu oraz ciśnieniu powietrza rozdmuchującego.
Znaczenie ma także dobór odpowiednich materiałów do produkcji folii. Te z kolei należy dobierać w kategoriach zastosowania
gotowego wyrobu. Nieodpowiedni wybór tworzywa może prowadzić
do zerwania folii podczas rozdmuchiwania twardego tworzywa.
Przeprowadzone badania i charakterystyki procesu wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii pozwalają na przedstawienie następujących wniosków.

Rys. 6. Wykres zależności szerokości rękawa folii od
prędkości walców odbierających
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Dzięki zastosowaniu do prób wytłaczania polietylenu Malen-E
FABS 23D022 oraz prawidłowemu dobraniu warunków przetwórstwa (takich jak temperatura w układzie uplastyczniającym wytłaczarki oraz temperatura w głowicy wytłaczarskiej) otrzymano
folię rękawową. Prędkości, z jakimi obracały się wałki, zaczynały się od 15 obr/min i wzrastały o 15 obrotów, aż osiągnęły
75 obr/min. Zmiana prędkości obrotowej walców odbierających
w zakresie od 15 do 75 obr/min spowodowała, że grubości folii
w każdej z pięciu próbek nie są jednakowe i wynoszą od 0,072
do 0,015 mm. Wraz ze wzrostem prędkości obrotowej walców
odbierających maleje grubość folii. Różnice grubości folii w obrębie tej samej próbki wynikają głównie z masowego natężenia
przepływu tworzywa, średnicy wytłaczanej folii rurowej, ilości
i ciśnienia powietrza rozdmuchującego oraz prędkości odbierania folii. Wyznaczony stopień rozciągania folii Rw w kierunku
wzdłużnym jest zależny od warunków procesu technologicznego
i w przypadku zmian prędkości obrotowej rośnie wraz z jej wzrostem od 6% przy 15 obr/min do 34% przy 75 obr/min. Stopień
rozciągania folii Rp w kierunku poprzecznym w mniejszym stopniu zależy od zmiany prędkości walców urządzenia odbierającego
i przy 15 obr/min wynosi 1,72%, a przy 75 obr/min – 1,55%.
W przypadku wyznaczania stopnia rozciągania w kierunku poprzecznym występuje niewielka tendencja spadkowa, gdy obroty
walców urządzenia odbierającego rosną.
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Właściwości strukturalne.

Studium wytłaczania polietylenu
z dodatkiem nanorurek
haloizytowych – cz. 3
Łukasz Majewski, Janusz W. Sikora, Karolina Głogowska

Intensywny rozwój nauk z obszaru inżynierii materiałowej sprawił, że modyfikując właściwości materiałów kompozytowych,
coraz częściej konieczne jest sterowanie strukturą materiału na poziomie skali nano, aby uzyskać pożądane właściwości użytkowe. Zmiany właściwości nanokompozytów polimerowych są ściśle związane z jakością rozprowadzenia fazy wzmacniającej
w osnowie polimerowej. Celem przedstawionej pracy było zbadanie mikrostruktury kompozytów polimerowych na osnowie polietylenu małej gęstości z dodatkiem nanorurek haloizytowych (HNT) wytworzonych w procesie wytłaczania jednoślimakowego
przy różnych prędkościach obrotowych ślimaka. Na podstawie otrzymanych fotografii mikroskopowych ze skaningowego mikroskopu elektronowego dokonano analizy struktury badanych kompozytów oraz oceny jakości zdyspergowania HNT w osnowie
z polietylenu. Przeprowadzono także badania z wykorzystaniem skaningowego kalorymetru różnicowego, na podstawie których
określono wpływ zawartości HNT na temperaturę zeszklenia, temperaturę topnienia, temperaturę krystalizacji oraz stopień krystaliczności polietylenu małej gęstości.

N

anotechnologia to gwałtownie rozwijająca się dziedzina
wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, obejmująca
wiele obszarów badawczych, takich jak fizyka, chemia
biologia, mechanika czy nawet medycyna. Interdyscyplinarność nanotechnologii sprawia, że trudno jest określić jednoznacznie jej zakres tematyczny oraz obszary badawcze, ponieważ praktycznie w każdej dziedzinie technicznej podejmowane
są zagadnienia związane bezpośrednio ze skalą nano, również
w przetwórstwie tworzyw polimerowych. Najczęściej wykorzystywane nanododatki w przetwórstwie tworzyw polimerowych to
nanonapełniacze z grupy glinokrzemianów: montmorylonit oraz
haloizyt. Ostatnio dużą uwagę skupiają także minerały ilaste
z grupy kaolinitu ze względu na największe rozpowszechnienie
w przyrodzie, gdyż stanowią główny składnik skorupy ziemskiej
[2]. Materiały takie mogą być z powodzeniem stosowane do produkcji organiczno-nieorganicznych materiałów hybrydowych, wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu i ochronie środowiska [3–5]. Nanonapełniacze mogą występować w różnej formie,
np. płytek, ziaren, igieł, włókien czy nanorurek.
Syntetyzowane jest wiele rodzajów nanorurek, ale do najważniejszych należą nanorurki węglowe, metaliczne oraz nieorganiczne [6–7].
Do grupy nieorganicznych należą m.in. nanorurki haloizytowe.
Haloizyt jest uwodnionym glinokrzemianem o wzorze chemicznym
Al2[Si2O5](OH)4•5H2O. Dzięki specyficznej budowie haloizyt wykazuje cechy napełniaczy zarówno warstwowych, jak i rurkowych.
Morfologia ziarna haloizytu zależy od jego pochodzenia, z którym
związany jest sposób oraz warunki krystalizacji w środowisku geologicznym. Minerał ten jest zbudowany z warstw krzemowych tetraedrów i glinowych oktaedrów, tworzących porowatą przestrzenną strukturę. Pojedyncze płytki są od siebie oddzielone wolną
przestrzenią, w której mogą się znajdować zaabsorbowane jony
oraz cząsteczki (w tym także woda) luźno związane z powierzchnią płytki, głównie za pomocą wiązań wodorowych. Może zawierać
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domieszki chromu, żelaza, magnezu, niklu, miedzi. Występuje
w postaci białego, żółtego, zielonego albo czerwonego proszku.
Cechuje się dużą porowatością i powierzchnią właściwą, wysoką
jonowymiennością, łatwością przeróbki chemicznej i mechanicznej oraz śladową ilością zanieczyszczeń. Mała zawartość grup -OH
na powierzchni powoduje, że haloizytowe nanorurki dyspergują
się w polimerach lepiej niż większość silnie hydrofilowych glinokrzemianów, a wytworzone nanokompozyty charakteryzują się
wieloma specyficznymi właściwościami. Około 30% struktury tego
minerału to sztywne, proste nanorurki, nazywane nanorurkami haloizytowymi, o średnicy 10–150 nm i długości ok. 2 μm, może on
więc stanowić tańszą i bardziej ekologiczną alternatywę dla ciągle
drogich nanorurek węglowych [3, 6–9].
Celem pracy była analiza stopnia zdyspergowania nanorurek
haloizytowych w osnowie z polietylenu małej gęstości oraz określenie wpływu zawartości nanorurek haloizytowych na temperatury
charakterystyczne przemian fazowych oraz stopień krystaliczności.
CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
Materiały
Do badań wykorzystano polietylen małej gęstości o nazwie
handlowej Malen E i symbolu FGAN 18-D003 (Basell Orlen
Polyolefins). Jako napełniacz zastosowano nanorurki haloizytowe (Sigma-Aldrich) o średnicy 30–70 nm i długości 1–3 μm.
W celu uzyskania odpowiedniej adhezji na granicy międzyfazowej
zastosowano kompatybilizator w postaci polietylenu szczepionego bezwodnikiem maleinowym (PE-graft-MA) firmy Sigma-Aldrich.
Stanowisko badawcze
Wytworzenie próbek pomiarowych przeprowadzono z użyciem
jednoślimakowej wytłaczarki W-25 z układem uplastyczniającym
wyposażonym w ślimak specjalny [10, 11] (D = 25 mm, L/D =
25) oraz głowicę z dyszą o przekroju prostokątnym (25,26x1,05
mm) do wytłaczania taśmy. Zastosowano dwie prędkości obrotowe ślimaka, 50 obr/min oraz 150 obr/min.
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Szczegółowy opis stanowiska, zastosowanych materiałów
oraz parametry przetwórstwa przedstawiono w części I „Charakterystyka procesu wytłaczania” [1].
Aparatura
Do obserwacji struktury kompozytów polietylenowych z nanorurkami haloizytowymi wykorzystano skaningowy mikroskop
elektronowy firmy FEI model Nova NanoSEM 450, czyli wysoko
rozdzielczy mikroskop SEM pracujący w wysokiej i niskiej próżni,
przeznaczony do badania struktury, składu fazowego i chemicznego w szerokim zakresie powiększeń.
Badania właściwości termicznych przeprowadzono na skaningowym kalorymetrze różnicowym DSC 204 F1 Phoenix firmy
Netzsch, który kreśli krzywe DSC w zakresie temperatur od -180 do
700oC z wydajnością grzania i chłodzenia od 0,1 do 200 K/min.
Metodyka badań
Z taśm kompozytowych przygotowano próbki do obserwacji
mikroskopowej poprzez wykonanie przełomu prostopadle do kierunku wytłaczania. W celu uzyskania gładkiego przełomu taśmy
przed przełamaniem były ochładzane w ciekłym azocie przez minutę. Do obserwacji wykorzystano detektor elektronów wstecznie rozproszonych do pracy w niskiej próżni (GAD), który ujawnia
obszary różniące się składem chemicznym, oraz detektor elektronów wtórnych do pracy w niskiej próżni działający na zasadzie
bezpośredniej detekcji elektronów (LVD), który uwidacznia topografię powierzchni.
Pomiary temperatury topnienia oraz temperatury krystalizacji
zostały przeprowadzone w następującym cyklu: nagrzewanie (I) –
w zakresie (-100–150)oC, chłodzenie – w zakresie (150oC–100)
o
C, nagrzewanie (II) do 150oC. Wyznaczanie temperatury zeszklenia odbyło się w dodatkowym cyklu nagrzewania w zakresie
temperatur (-150oC–170)oC. Na podstawie wykresu wyznaczone

zostało również ciepło topnienia fazy krystalicznej niezbędne do
obliczenia stopnia krystaliczności.
Wyniki badań i ich omówienie
Obserwacje mikroskopowe niemodyfikowanego polietylenu wykazały jednorodną powierzchnię bez żadnych wtrąceń ani porów.
Nie stwierdzono istotnych różnic w strukturze próbek wytłoczonych przy różnych prędkościach obrotowych ślimaka wytłaczarki,
nawet przy dużych powiększeniach. Przykładowe zdjęcie nienapełnionego polietylenu wytłoczonego przy prędkości obrotowej
ślimaka 50 obr./min przedstawiono na rys 1.
Na rys 2 widoczne były powierzchnie badanych kompozytów
zawierających 2% HNT. Można na nich zaobserwować aglomeraty znacznych rozmiarów w porównaniu do wymiarów samych
nanorurek. Średnice aglomeratów wahały się od kilku do kilkunastu μm. Analiza porównawcza powierzchni wykazała, że przy
prędkości obrotowej ślimaka wynoszącej 50 obr/min ilość aglomeratów była większa, ale ich rozmiary mniejsze w odniesieniu
do próbek wytłoczonych przy prędkości obrotowej ślimaka równej 150 obr./min.
Wraz ze zwiększaniem zawartości HNT obserwowano zwiększanie zarówno liczby aglomeratów, jak również ich rozmiarów
dla obu prędkości obrotowych ślimaka. Największe zaobserwowane skupisko HNT miało przekątną ok. 30 μm. Z przeglądu literatury wynika, że tworzenie aglomeratów przez HNT jest
częstym zjawiskiem. Autorzy pracy [12] badali rozkład HNT
w osnowie polilaktydu. Na obrazach mikroskopowych uzyskali widoczne aglomeraty o rozmiarach (20–30) μm i definiowali
zdyspergowanie napełniacza jako dobre. W pracach [13–14],
w których badano nanokompozyty epoksydowe z dodatkiem HNT,
również stwierdzono obecność małych skupisk oraz aglomeratów HNT o znacznych rozmiarach. Ponadto na rys 3 i 4a można

Rys. 1. Obraz mikroskopowy powierzchni wytłoczyny
z niemodyfikowanego polietylenu (detektor LVD),
prędkość obrotowa ślimaka 50 obr/min
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Rys. 2. Obrazy mikroskopowe powierzchni wytłoczyn
z polietylenu zawierającego 2% HNT: A – 50 obr/min
(detektor GAD), B – 150 obr/min (detektor LVD)

t

Rys. 3. Obraz mikroskopowy powierzchni wytłoczyny
z polietylenu zawierającego 6% HNT (detektor LVD),
prędkość obrotowa ślimaka 50 obr/min
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Rys. 4. Obrazy mikroskopowe wybranego fragmentu powierzchni wytłoczyny z polietylenu zawierającego 6% HNT (detektor
LVD), prędkość obrotowa ślimaka 150 obr/min: A – pow. 1000X, B – pow. 5000x, C – pow. 25000x, D – pow. 100000x

zaobserwować luki ujawnione dzięki zastosowaniu detektora
LVD i wyraźnemu odwzorowaniu topografii powierzchni, które powstały prawdopodobnie podczas wykonywania przełomu poprzez
oderwanie całego aglomeratu nanorurek. Może to świadczyć
o słabej adhezji na granicy między osnową, a skupiskiem nanorurek pomimo zastosowania kompatybilizatora.
Na rys 4a–4d znajduje się szereg coraz większych powiększeń
wybranego obszaru powierzchni kompozytu wytworzonego przy
prędkości obrotowej ślimaka wynoszącej 150 obr/min, który
prowadził do ujawnienia HNT. Na podstawie fotografii można
stwierdzić znikomą obecność tworzywa wewnątrz aglomeratu
nanorurek. Niewielkie ilości materiału osnowy widoczne pomiędzy cząstkami napełniacza mogą być efektem zastosowania
bezwodnika maleinowego szczepionego na polietylenie, który
z uwagi na swoje hydrofilowe właściwości wykazywał się lepszą
adhezją do napełniacza mineralnego niż niemodyfikowany po-

lietylen. Występowanie skupisk napełniacza niewymieszanego
z materiałem osnowy jest zjawiskiem niekorzystnym i może negatywnie wpływać na właściwości mechaniczne kompozytu.
Wyniki pomiarów temperatury topnienia Tt, temperatury krystalizacji Tk, temperatury zeszklenia Tg oraz stopnia krystaliczności Xc przedstawione zostały w tabeli 1. Wyniki badań wykazały,
że temperatury topnienia oraz temperatury zeszklenia próbek
kompozytowych były nieznacznie niższe niż odpowiadające im
temperatury uzyskane dla niemodyfikowanego polietylenu małej gęstości. Odwrotną zależność zaobserwowano analizując
wyniki temperatury krystalizacji, dla próbek kompozytowych Tk
była wyższa niż w przypadku niemodyfikowanego LDPE, co oznacza, że obecność nanorurek wpływała na zmniejszenie rozmiarów krystalitów. Uzyskane wartości stopnia krystaliczności nie
wskazywały jednoznacznie kierunku zmian tego parametru wraz
ze zmianą zawartości HNT. Wprowadzenie 2% HNT do osnowy

Tabela 1. Wartości temperatur przemian fazowych (topnienia Tt, krystalizacji Tk, zeszklenia Tg) oraz stopień krystaliczności Xc
badanych kompozytów
Tt, °C

Tk, °C

0

116,5

2
4
6

Zawartość, HNT %

Tg, °C

Xc, %

92,5

-114,8

53,14

115,4

94,6

-113,5

57,62

116,2

95,0

-114,7

55,28

117,1

94,0

-113,4

57,10

50 obr/min

150 obr/min

52

0

117,3

93,7

-115,9

61,83

2

115,5

94,5

-113,4

57,48

4

118,1

92,6

-115,4

54,86

6

115,0

94,2

-113,9

57,38
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z polietylenu powodowało wzrost stopnia krystaliczności, natomiast dalsze zwiększanie zawartości napełniacza powodowało
spadek wartości Xc. Początkowy wzrost Xc spowodowany był
mechanizmem zarodkowania krystalitów z udziałem nanorurek,
natomiast przy większych zawartościach mogło dochodzić do
ograniczenia mobilności makromolekuł przez pojawiające się
aglomeraty i spowolnienia wzrostu krystalitów.
WNIOSKI
Występowanie aglomeratów o wymiarach do 30 μm podczas
wytwarzania nanokompozytów z wykorzystaniem nanorurek haloizytowych nie jest niczym niezwykłym. W pracach wielu badaczy
można znaleźć wzmianki o występowaniu takich aglomeratów.
Jednak obecność takich skupisk na pewno wywiera negatywny
wpływ na właściwości użytkowe materiałów kompozytowych,
zwłaszcza przy zaobserwowanej słabej adhezji pomiędzy skupiskami napełniacza, a materiałem osnowy. Obecność nanorurek
miała niewielki wpływ na wartości temperatur przemian fazowych polietylenu małej gęstości, ale zauważalny na jego stopień
krystaliczności. Stwierdzono również wpływ prędkości obrotowej
ślimaka na analizowane parametry, co może mieć związek ze
sposobem ułożenia makromolekuł w materiale osnowy i wpływać na przebieg procesu wzrostu krystalitów.
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maszyny
i urządzenia

Zakup spektrofotometru
– jaką geometrię pomiarową
wybrać?
Stanislav Sulla

Budowa nowoczesnego spektrofotometru często przesądza o jego zastosowaniu. Centralne laboratoria specjalizujące się
w kompleksowej analizie barw, testowaniu i atestacji otrzymywanych surowców preferują przyrządy stacjonarne. Są one zazwyczaj używane w projektach badawczych i do zadań specjalnych, gdy oprócz zwykłego trybu odbicia potrzebne są także pomiary
transmisji lub kontrola bieli materiałów zawierających półtransparentne produkty z komponentami UV. Ich solidna konstrukcja,
duże rozmiary głowicy pomiarowej i odpowiednio szerokie pole pomiaru z łatwymi do wymiany aperturami i komorą do pomiarów
transmisji dają użytkownikom niezrównany komfort pracy i wyjątkową różnorodność zastosowań. Dzięki wyjątkowo harmonijnej
współpracy z innymi przyrządami, doskonałej precyzji i znakomitej powtarzalności, urządzenia te umożliwiają przekazywanie
i wymianę wiarygodnych danych widmowych barw przez cały łańcuch zaopatrzenia w skali globalnej.

S

pektrofotometry przenośne stanowią wygodne i ekonomiczne rozwiązania służące do dokonywania precyzyjnych pomiarów barw w czasie rzeczywistym na
dowolnym etapie procesu produkcyjnego. Są to lekkie
i ergonomiczne urządzenia wyposażone, oprócz głowicy pomiarowej, w wydajny mikroprocesor, który błyskawicznie ocenia
mierzone dane i pokazuje na graficznym wyświetlaczu LCD wyniki w postaci wartości bezwzględnych i względnych. Ich pamięć
wewnętrzna mieści tysiące referencyjnych danych widmowych
wraz z kryteriami wyników pozytywnych/negatywnych. Przyrządy
przenośne mogą pracować zupełnie niezależnie w połączeniu
z komputerem i mogą być wyposażone w jedną ze znormalizowanych geometrii pomiarowych – kierunkową, sferyczną lub wielokątową.
Po co w ogóle istnieją te odmiany i jak wybrać właściwy przyrząd? Kiedy oceniasz dwie próbki, które wydają się podobne pod
względem odcienia, przy czym jedna jest lśniąca, a druga raczej
matowa, twoje oczy nie będą mogły łatwo określić, czy postrzegana różnica wynika przede wszystkim z innej pigmentacji, czy
też z różnego wykończenia powierzchni, a może z obu tych czynników jednocześnie. W takiej sytuacji musisz doskonale zdawać
sobie sprawę z tego, co chcesz zmierzyć. Czy jakość barw próbki
produkcyjnej pozwala ocenić, w jakim stopniu jej ogólny wygląd
jest zgodny z materiałem referencyjnym? A może należy się skupić na pigmentacji mierzonej próbki, aby stworzyć recepturę dopasowanej barwy? W zależności od celu pomiaru musisz wybrać
przyrząd o odpowiedniej geometrii pomiarowej.

KIERUNKOWA GEOMETRIA POMIAROWA (0o/45o LUB 45o/0o)
Przyrząd o takiej geometrii pomiarowej bardzo wiernie imituje
sposób, w jaki nasze oczy postrzegają próbki barw. Za każdym
razem, gdy mamy do czynienia z jakimś błyszczącym przedmiotem, unikamy oślepienia przez rażące światło, intuicyjnie zmieniając kąt obserwacji do chwili, gdy promienie nie będą odbijane
prosto w nasze oczy. Odpowiada to układowi, w którym próbka
jest oświetlana pod kątem 45o, a oglądana pod kątem 0o lub na
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odwrót. W ten sposób połysk jest zupełnie wyłączony z percepcji, przez co lśniąca próbka wydaje się optycznie ciemniejsza od
matowej. Jeśli mowa o pomiarze, to na lśniącej próbce czujnik

Przenośny spektrofotometr CM-26dG ze sferyczną
geometrią i poziomym ustawieniem
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optyczny ignoruje kierunkowo odrębną energię składowej lustrzanej, podczas gdy na próbce matowej jest ona jednolicie odbijana
we wszystkich kierunkach, dzięki czemu czujnik wciąż może ją
wychwycić. Ta geometria pomiarowa jest doskonała do zastosowań związanych z kontrolą jakości.
SFERYCZNA GEOMETRIA POMIAROWA (D/8O)
Głowica pomiarowa tego przyrządu korzysta z tzw. kuli Ulbrichta, która jest wydrążona i ma białe wnętrze. Wiązka światła skierowana do kuli jest doskonale rozpraszana przez wewnętrzną
powierzchnię o bardzo dużym współczynniku odbicia i równo
oświetla powierzchnię mierzonej próbki. Bez względu na to, jak
powierzchnia rozprasza odbite światło, jest ono całkowicie gromadzone ze wszystkich stron wewnątrz kuli i mierzone za pomocą czujnika, który jest ustawiony pod kątem 8 stopni względem osi prostopadłej. Ponieważ połysk jest całkowicie ujęty
w pomiarze, przyrząd sferyczny ignoruje różnice wyglądu i „widzi” tę samą barwę na próbce lśniącej, matowej czy o dowolnej
innej teksturze. Innymi słowy, sferyczna geometria pomiarowa
stosowana w trybie SCI (tj. przy składowej lustrzanej włączonej)
kładzie nacisk na pigmentację mierzonej próbki i powinna być
wybierana do zadań związanych z recepturowaniem barw.

są uważane za aspekularne (nielustrzane) i są pobierane z kierunku odbicia lustrzanego.
Jeżeli chcielibyście Państwo dowiedzieć się więcej, proszę
skontaktować się z naszym biurem regionalnym we Wrocławiu
lub wysłać do nas e-mail. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

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

Kula Ulbrichta posiada zazwyczaj otwór zwany pułapką świetlną, który – po aktywowaniu przez użytkownika – umożliwia eliminację połysku z pomiaru. W tym tak zwanym trybie SCE (tj. przy
składowej lustrzanej wyłączonej) przyrząd sferyczny dość dobrze
imituje geometrię kierunkową. W praktyce należy najpierw określić różnicę pomiędzy dwiema próbkami, oceniając ich pomiary
dokonane w trybie SCE. Następnie, sprawdzając dane SCI, można stwierdzić, czy odchylenie jest spowodowane przez różnice
w pigmentacji, czy też jego głównym źródłem są różnice struktur
powierzchniowych obu próbek.
WIELOKĄTOWA GEOMETRIA POMIAROWA
Wiele dostępnych na rynku produktów wysokiej klasy wyróżnia się dzięki zastosowaniu kolorów specjalnych z efektem łuski
metalicznej oraz pigmentu perłowego lub interferencyjnego. Te
powierzchnie potrafią wywrzeć potężny wpływ na ogólną prezencję produktu, jednak ani przyrządy z geometrią pomiarową kierunkową, ani ze sferyczną nie dostarczają wiarygodnych danych
do oceny wizualnej lub korelacji, które umożliwiałyby przetwarzanie parametrów wymaganych do ich korygowania. Farby dające
efekty specjalne zmieniają barwę i wygląd w zależności od kąta
obserwacji, dlatego muszą być mierzone przy zastosowaniu wielokątowej geometrii pomiarowej. W standardowej konfiguracji
taki system oświetla mierzony przedmiot pod kątem 45o względem osi prostopadłej, natomiast kąty detekcji są umieszczone
na tej samej płaszczyźnie na 15o, 25o, 45o, 75o i 110o. Kąty te
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 2/2022

57

maszyny
i urządzenia
wytłaczanie

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

Wtryskarki, wytłaczarki, granulaty

Targi PLASTPOL 2022
Jedna z najważniejszych europejskich imprez poświęconych branży przetwórczej wraca w tradycyjnym, majowym terminie do
Targów Kielce. XXVI Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL jak co roku skupią w sobie
najnowsze zdobycze technologii i najciekawsze oferty rynkowe.

T

worzywa sztuczne okazały się być cichym bohaterem
pandemii. Jeszcze w 2019 roku przewidywano, że ludzkość przerzuci się na produkty stworzone z papieru,
szkła i tekstyliów. Tymczasem obecnie dla wszystkich
oczywistym jest, że tworzywa sztuczne są jedynym materiałem
nadającym się do tworzenia na masową skalę tanich, lekkich
i co najważniejsze sterylnych opakowań i produktów pierwszej
potrzeby. To w jednoznaczny sposób wpłynęło między innymi na
zmianę postrzegania plastiku przez opinię publiczną.
Kieleckie Targi PLASTPOL już od ćwierć wieku są centralnym
punktem spotkań biznesu i dialogu krajowych i światowych
koncernów sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy
w Europie Środkowo-Wschodniej. W halach Targów Kielce zaprezentowane zostaną najnowsze maszyny i rozwiązania techniczne
wiodących koncernów branżowych. Wiele z nich do dnia targów
trzymane jest w ścisłej tajemnicy handlowej. Wystawią się firmy
z Europy, m.in. z Portugalii, Niemiec czy Szwajcarii, ale też potentaci spoza starego kontynentu, w tym z Kataru i Iranu.
PLASTPOL to nie tylko maszyny i oferty zakupowe, ale także
spotkania, seminaria, kursy, a co za tym idzie możliwość spotkania się twarzą w twarz i wymiana doświadczeń na polu biznesowym i zawodowym z ekspertami z całego świata. Tak i w tym
roku na uczestników czekają seminaria PLASTECH-INFO przygotowane przez portal Tworzywa.pl, podejmujące temat rozwoju
technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz spotkania biznesowe, w tym rozpoczynająca wydarzenie, coroczna konferencja prasowa przygotowana przez stowarzyszenie PlasticsEurope

Polska. Przy okazji targów organizatorzy przygotowali także serie
szkoleń i prezentacji podejmujących szeroko pojętą tematykę
branży tworzyw sztucznych.
PLASTPOL OKAZJĄ DO RYWALIZACJI
Towarzyszący targom PLASTPOL konkurs OMNIPLAST, popularyzujący wiedzę dotyczącą tworzyw sztucznych i technologii
ich przetwórstwa wraca na Międzynarodowe Targi Przetwórstwa
Tworzyw Sztucznych PLASTPOL. Konkurs skierowany jest do
wszystkich firm będących wystawcami 26. edycji Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych odbywających
się 24–27.05.2022 r. Trzej najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody o łącznej wartości 12 tys. zł.
Przy okazji tegorocznej edycji PLASTPOLU rozdane zostaną też
Medale Targów Kielce. Jury składające się ze specjalistów i znawców branży wybierze najlepszy produkt, ale nagrody i wyróżnienia
przyznane zostaną także za najlepsze stoisko i sposób prezentacji.
Wręczenie odbędzie się podczas uroczystej gali Platinum Plast.
Więcej informacji znajdziecie Państw na: www.plastpol.com
oraz na Profilu Linkedin: https://www.linkedin.com/showcase/
plastpolfair.
Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
i Gumy PLASTPOL odbędą się w Targach Kielce w dniach
24–27 maja 2022 roku. Zapraszamy!
www.plastpol.com
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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 nie wyklucza się pojawienia produktów wykorzystujących
inną bazę surowcową.
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 moce produkcyjne zakładu, a kolejne, planowane w najbliższych latach będą przyczyniać się do ich dalszego wzrostu. 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.
Otwartość na potrzeby Klienta. Wysoka jakość wyrobów oraz
nieustanny rozwój i troska o środowisko naturalne stanowią codzienne motto załogi Alfa PVC.
Receptury dostosowane do potrzeb Klientów. Specjaliści
z Alfy pomagają w doborze granulatu o wymaganych właściwościach i kolorze.
Nowoczesne urządzenia, podlegające stałemu nadzorowi
technicznemu posiadają wymagane certyfikaty i aktualne badania.
W 2017 roku Alfa PVC uzyskała certyfikat Niemieckiego Stowarzyszenia Producentów Systemów Okienno-Drzwiowych GKFP
RAL-GZ 716. W tym samym czasie uzyskano również równoważny
certyfikat CSTB QB 36 od Instytutu Francuskiego. W roku 2022
otrzymano rozszerzenie certyfikatu RAL na kolejne dwa produkty
– uszczelki statyczne. 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. 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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Wpływ działania plazmy
niskotemperaturowej na
zmiany zwilżalności
wybranych polimerów
Lucyna Hołysz, Diana Kamela (Rymuszka), Konrad Terpiłowski, Emil Chibowski

P

olimery, jak powszechnie wiadomo, są to związki organiczne o bardzo dużej masie cząsteczkowej, których makrocząsteczka składa się z bardzo dużej liczby
jednego rodzaju monomerów (homopolimery) albo zawiera dwa lub więcej różnych monomerów (kopolimery) połączonych wiązaniami kowalencyjnymi. Monomery tworzą długie
łańcuchy, które mogą być proste lub rozgałęzione, a także mogą
być usieciowione [1]. Istnieją polimery naturalne występujące
w przyrodzie (kauczuk, polisacharydy, polipeptydy), które są wykorzystywane przez człowieka od tysięcy lat w formie naturalnej
lub zmodyfikowanej. Polimery sztuczne, których kilka badano
w tej pracy w celu określenia zmian zwilżalności ich powierzchni pod wpływem działania plazmy, to związki otrzymywane na
drodze syntezy chemicznej. Są one podstawowym składnikiem
wielu tworzyw sztucznych, tkanin, opakowań, olejów, farb, smarów i innych. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie obecny standard
życia ludzi bez polimerów wykorzystywanych w różnych dziedzinach życia codziennego i przemysłu. Dla przykładu można
wymienić ich zastosowanie w gospodarstwach domowych jako
opakowania, w kosmetyce, ale także są często niezastąpione w medycynie, biotechnologii, elektronice, budownictwie
i wielu innych dziedzinach działalności człowieka. Często zastępują tradycyjne materiały i ceramikę [2].
Jako najbardziej ważne i najczęściej stosowane polimery
należy wymienić: polietylen (PE), polipropylen (PP), polistyren
(PS), polichlorek winylu (PCW, PCV), politetrafluoroetylen (teflon), polimetakrylan metylu (PMMA, szkło organiczne), politlenek etylenu (PEO), politereftalan etylu (PET, butelki), poliakrylonitryl (PAN, anilana, sztuczny jedwab), polisiloksan (medycyna,
konstrukcje, farby, smary), poliamid (PA6, nylon), kauczuk syntetyczny, polilaktyd (PLA, medycyna, drukarki 3D).
Powszechnie znany jest także problem utylizacji różnych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych, których ilości jako
śmieci w skali globalnej są już zatrważające. Na przykład, w skali
światowej tylko 9% plastikowych śmieci poddaje się recyklingowi (w Europie 30%) a 12% ulega spaleniu (w Europie 39%) [3].
W środowisku naturalnym plastikowa butelka może przetrwać
nawet 500 lat. Dlatego problem zanieczyszczenia środowiska
odpadami plastikowymi porównuje się do problemu globalnego
ocieplenia. Z drugiej strony, jak wspomniano, trudno wyobrazić
sobie dzisiejszy świat bez wyrobów wytwarzanych z polimerów.
Gwałtowne zwiększenie produkcji i zużycia polimerów przypada na lata 60. ubiegłego wieku. W ciągu 20 lat ich produk62

cja przewyższyła nawet produkcję stali. Tak dynamiczny rozwój
przemysłu polimerowego i wszechstronne wykorzystanie polimerów wynika z ich właściwości, tj. odporność na działanie
czynników chemicznych i korozję, mały ciężar właściwy, słaba
przewodność cieplna, łatwość obróbki, niska cena czy możliwość recyklingu. Ważną cechą polimerów jest możliwość masowej produkcji wyrobów o gotowym kształcie i właściwościach
spełniających określone wymagania. Przyczynił się do tego
w ostatnich dziesięcioleciach ogromny rozwój metod i technik
badawczych powierzchni ciał stałych, co miało istotny wpływ na
technologię produkcji materiałów polimerowych o odpowiednio
zmodyfikowanej powierzchni. W ten sposób można uzyskać żądane właściwości użytkowe bez zmiany właściwości fazy objętościowej produktu.
Jednak nadal wiele materiałów polimerowych, mimo że charakteryzuje się doskonałymi właściwościami fizykochemicznymi, nie posiada odpowiednich właściwości powierzchniowych
niezbędnych do określonego zastosowania technologicznego.
W związku z tym często konieczna jest obróbka ich powierzchni w celu uzyskania np. dobrej przyczepności, to jest adhezji
pomiędzy powierzchnią materiału polimerowego a nanoszonymi
na nią pokryciami lub odwrotnie, warstewką danego polimeru
a pokrywaną nim powierzchnią (np. metaliczną). Niejednokrotnie
obróbka powierzchniowa, oprócz poprawy adhezji, wiąże się również ze zwiększeniem chropowatości, z procesami czyszczącymi
i modyfikującymi powierzchnię pod względem funkcjonalności.
Jedną z ważnych technik obróbki powierzchni polimerów, bez
zmiany fazy objętościowej, jest wykorzystanie plazmy niskotemperaturowej, która wpływa na tworzenie warstwy powierzchniowej o zmienionym składzie chemicznym i innej morfologii, co
wpływa na poprawę zwilżalności, a tym samym i adhezji [4–6].
W tej pracy istotnym kryterium wyboru polimerów do badań
zmian ich właściwości powierzchniowych po działaniu plazmy
były zarówno ich różne właściwości fizykochemiczne, jak i możliwości aplikacyjne. W związku z tym do badań wybrano następujące polimery:
l polimetakrylan metylu (PMMA) odporny na działanie czynników
atmosferycznych i temperatury oraz kwasów i zasad, stosowany do produkcji soczewek, szyb okiennych, lotniczych i samochodowych, urządzeń sanitarnych, świateł odblaskowych,
lakierów, sztucznej biżuterii;
l polieteroeteroketon (PEEK) ze względu na dobre właściwości mechaniczne w połączeniu z wysoką odpornością cieplną
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γS = γ dS + γ pS 		

– + 1/2
AB
LW
γS = γ LW
S + γ S = γ S + 2(γS γS )

(1)
(2)

Z kolei w modelu CAH wykorzystuje się wstępujące i cofające
kąty zwilżania oraz napięcie powierzchniowe cieczy do wyznaczenia całkowitej swobodnej energii powierzchniowej ciała stałego.
						

(3)

gdzie: θa i θr – odpowiednio wstępujący i cofający kąt zwilżania.
Porównanie wartości swobodnej energii powierzchniowej obliczonej z histerezy kąta zwilżania, oddziaływań apolarnych Lifshitza-van der Waalsa i kwasowo-zasadowych otrzymanych z podejścia
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van Ossa i in. [11–13] lub ze składowych dyspersyjnej i polarnej
z modelu Owensa-Wendta [10], daje lepszą możliwość poznania
właściwości swobodnej energii powierzchni badanych materiałów
przy jednoczesnej weryfikacji wszystkich podejść [17–19].
Charakterystykę badanych powierzchni polimerowych o różnych
właściwościach hydrofilowo-hydrofobowych po działaniu plazmy
uzyskano na podstawie obliczonej termodynamicznej pracy adhezji
i pracy rozpływania wody na granicy faz polimer-woda. Wartości
tych prac zależą od rodzaju oddziaływań obecnych na powierzchni
polimeru i w konsekwencji od swobodnej energii powierzchniowej
oraz dają możliwość określenia optymalnych warunków modyfikacji powierzchni (rodzaj i czas działania plazmy niskotemperaturowej) w celu poprawy ich właściwości adhezyjnych.
Przeprowadzono także badania topografii powierzchni poprzez
analizę obrazów i amplitudowych parametrów szorstkości otrzymanych z pomiarów profilometrem optycznym. W ten sposób można
było szukać korelacji pomiędzy topografią powierzchni i zmianami
swobodnej energii powierzchniowej. Natomiast zastosowanie spektroskopii w podczerwieni IR-ATR oraz spektroskopii fotoelektronów
w zakresie promieniowania X (XPS) umożliwiło identyfikację grup
funkcyjnych obecnych na badanych powierzchniach. Jednakże w tej
pracy nie zamieszczono wyników tych obszernych badań, a jedynie
wykorzystano niektóre dane w dalszej części.
PLAZMA
Plazma to silnie zjonizowany gaz o dużej koncentracji zarówno
dodatnio i ujemnie naładowanych, jak i obojętnych elektrycznie
cząstek, których obecność ma wpływ na właściwości tego gazu.
W plazmie mogą znajdować się elektrony, jony, obojętne cząsteczki, fotony, atomy i rodniki. W skali makroskopowej plazma
jest elektrycznie obojętna, co oznacza, że liczba ładunków dodatnich i ujemnych jest taka sama [20, 21].
Plazma stanowi ponad 99% widzialnej masy Wszechświata
i jest komponentem gwiazd i niektórych galaktyk. Już w XIX wieku wielu naukowców, którzy badali przepływ prądu lub wyładowania eklektyczne w gazach, zajmowali się plazmą. W 1878 roku
William Crookes podczas odczytu w Royal Society jako pierwszy
wzmiankował o istnieniu „nowego czwartego stanu skupienia
materii”. Jednak dopiero Irving Langmuir w 1928 roku [22] rozpatrując oscylacje w zjonizowanych gazach, wprowadził termin
plazma do opisu ładunków w zjonizowanym gazie. Opisując fale
jonowo-akustyczne napisał: „except near the electrodes, where
there are sheaths containing very few electrons, the ionized gas
contains ions and electrons in about equal numbers so that the
resultant space charge is very small. We shall use the name
plasma to describe this region containing balanced charges of
ions and electrons”.
Przez wiele lat zainteresowanie plazmą było jednak niewielkie aż do momentu powiązania jej z badaniami jądrowymi i mikrofal. Wówczas zwrócono uwagę na znaczenie badań
właściwości plazmy zarówno pod względem poznawczym, jak
i użytkowym. Od tego czasu prowadzone są intensywne badania
nad poznaniem mechanizmu działania plazmy oraz różnorodnymi jej aplikacjami. Intensywny rozwój technologii plazmowej
przypada na lata 60. XX wieku, co było bezpośrednio związane
z pojawieniem się nowoczesnej technologii układów scalonych.
Początkowo wykorzystanie tego typu technologii ograniczało
się do przemysłu mikroelektronicznego. Nowe odkrycia związane z wytwarzaniem półprzewodników oraz stosowanie próżni
spowodowały, że w latach 80. XX wieku wykorzystanie plazmy
znacznie się rozszerzyło i objęło m.in. przemysł motoryzacyjny,
medyczny i optyczny [23].
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i chemiczną oraz odpowiedni moduł sprężystości wzdłużnej
stosowany w przemyśle chemicznym, elektrycznym, spożywczym, samochodowym, lotniczym oraz w medycynie jako biomateriał do stabilizacji kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego;
l polioksymetylen (POM) stosowany jako materiał antyadhezyjny, antykorozyjny, antyfrykcyjny oraz do produkcji elementów
o wysokiej wytrzymałości w pojazdach, urządzeniach AGD,
urządzeniach automatyki i sterowania;
l poliamid (PA6G) o dużej twardości i sztywności połączonej
z dużą stabilnością kształtu w wysokiej temperaturze oraz odpornością na ścieranie i uderzenia jest wykorzystywany jako
materiał konstrukcyjny w branży chemicznej, medycznej, spożywczej, technicznej, elektrotechnicznej, (m.in. wentylatory,
koła zębate, tuleje, śruby okrętowe);
l poliwęglan (PC) o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych, elektrycznych i optycznych, wykorzystywany w przemyśle motoryzacyjnym, do soczewek korekcyjnych, w ekranach
ochronnych oraz w przemyśle szklarskim, jak również jako części maszyn i plastikowe naczynia;
l polipropylen (PP) o wysokiej odporności chemicznej w temperaturze pokojowej na działanie kwasów, zasad, soli i tłuszczów, używany w przemyśle samochodowym, elektronicznym,
chemicznym, farmaceutycznym, budownictwie, w artykułach
gospodarstwa domowego.
Wpływ działania plazmy generowanej w powietrzu na zwilżalność powierzchni badano dla następujących polimerów PMMA,
PEEK, POM, PA6G, natomiast plazmy generowanej w O2 i Ar dla
PC i PP. Z doniesień literaturowych [7, 8] wiadomo, że efekt
modyfikacji warstwy powierzchniowej polimerów plazmą nie jest
trwały i znacznie maleje lub nawet całkowicie zanika w czasie
przechowywania, dlatego dla dwóch polimerów (PEEK i POM)
modyfikowanych plazmą powietrzną przeprowadzono badania
zmian właściwości powierzchniowych w czasie ich starzenia.
W celu określenia zmian zwilżalności wykonano pomiary wstępujących i cofających kątów zwilżania cieczy o różnej polarności (woda (W), formamid (F), dijodometan (DM)) [9]. Następnie
w oparciu o wartości tych kątów wyznaczono swobodną energię powierzchniową, stosując różne modele do opisu oddziaływań międzycząsteczkowych: koncepcję Owensa i Wendta (O-W)
[10], van Ossa i in. (Lifshitz-van der Waals acid-base – LWAB
approach) [11–13] oraz model oparty na histerezie kąta zwilżania zaproponowany przez Chibowskiego (Contact Angle Hysteresis – CAH) [14–16]. Pierwsze dwa podejścia dotyczą wyznaczania składowych swobodnej energii powierzchniowej ciała
stałego na podstawie wstępujących kątów zwilżania cieczy, co
następnie pozwala obliczyć całkowitą swobodną energię powierzchniową.

tworzywa
O właściwościach plazmy decyduje szereg parametrów, tj. ciśnienie, temperatura, stopień jonizacji i równowaga termodynamiczna [24]. Podstawową klasyfikacją plazmy, ze względu na
temperaturę jąder atomowych, jest podział na plazmę niskotemperaturową (plazma zimna lub wyładowań elektrycznych) oraz
wysokotemperaturową (plazma gorąca). Plazma niskotemperaturowa powstaje w komorach spalania, w łuku elektrycznym,
a także przy wyładowaniu elektrycznym w gazach, które zwykle
wykorzystuje się do wytwarzania plazmy do celów technologicznych [25]. Jest to plazma o temperaturze cząstek od kilku do
kilkudziesięciu tysięcy kelwinów, których średnia energia kinetyczna waha się od ułamka do kilku eV [20]. Plazma wysokotemperaturowa (gorąca) jest w pełni zjonizowana i powstaje podczas
syntezy termojądrowej w środowisku o temperaturze zwykle kilku
milionów kelwinów.
Inne kryterium podziału plazmy dotyczy źródeł jej wytwarzania. Zazwyczaj wyróżnia się trzy główne typy: plazmę mikrofalową, łukową i plazmę generowaną poprzez wyładowanie wokół
elektrody w próżni. W przypadku plazmy mikrofalowej czynnikiem doprowadzającym energię do jonizowanego gazu są mikrofale, które po zainicjowaniu jonizacji podtrzymują otrzymaną
plazmę dzięki ciągłemu lub impulsowemu dostarczaniu energii
ze źródła mikrofal. W plazmie łukowej zarówno źródło, jak i dostarczanie energii jest wynikiem wymuszonego przepływu prądu elektrycznego w gazie [26]. Trzeci rodzaj plazmy powstaje
zazwyczaj przy wykorzystaniu fal radiowych (RF) do wzbudzania
plazmy wokół elektrody w komorze próżniowej. Ten typ plazmy
znajduje najczęściej zastosowanie podczas nanoszenia lub trawienia nanowarstw.
Praktyczne wykorzystanie plazmy niskotemperaturowej
Jednym z najważniejszych zastosowań plazmy niskotemperaturowej jest jej wykorzystanie do modyfikacji powierzchni
różnych materiałów, co umożliwia między innymi: wytworzenie
na powierzchni grup funkcyjnych mogących oddziaływać specyficznie z innymi grupami, co wpływa na zmianę właściwości
hydrofilowo-hydrofobowych, zwilżalności, swobodnej energii powierzchniowej, poprawę właściwości adhezyjnych, usieciowanie
powierzchni, wyeliminowanie słabszych warstw granicznych oraz
zanieczyszczeń, zmianę morfologii i powierzchniowej przewodności elektrycznej, zwiększenie smarowności, polepszenie barwienia czy sterylizację powierzchni [27]. Można wyróżnić cztery
podstawowe rodzaje obróbki powierzchni plazmą: czyszczenie
[28–30], powlekanie, wytrawianie i aktywację [31], co często
stanowi wstępny etap obróbki przed drukowaniem, klejeniem,
barwieniem, laminowaniem lub metalizowaniem.
Aktywacja powierzchni plazmą
Aktywacja powierzchni materiałów polimerowych plazmą niskotemperaturową umożliwia wprowadzenie na powierzchnię
określonych grup funkcyjnych, które mogą oddziaływać specyficznie z innymi grupami, powodując zmianę hydrofilowości bądź
hydrofobowości, swobodnej energii powierzchni, a także zwiększenie powierzchniowej przewodności elektrycznej [3, 32].
Podczas działania plazmy o odpowiedniej gęstości i w określonym czasie mogą tworzyć się nowe ugrupowania na powierzchni, co prowadzi do usieciowania łańcuchów polimerowych.
W przypadku aktywacji jako pierwszy etap z łańcucha usuwany
jest wodór i tworzą się rodniki, które w następnym etapie reagują z innymi rodnikami obecnymi w plazmie, tworząc nowe ugrupowania. Proces ten prowadzi do zmiany charakteru powierzchni
polimerowych, najczęściej z hydrofobowego na hydrofilowy, co
zwykle polepsza adhezję oraz biokompatybilność. Formowanie
ugrupowań tlenowych jest szczególnie użyteczne i efektywne
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podczas modyfikacji właściwości powierzchniowych [33]. Istnieją dwie metody umożliwiające wprowadzenie nowych ugrupowań
na powierzchnię. Pierwsza z nich polega na bombardowaniu
powierzchni wiązką jonów, natomiast druga na wyodrębnieniu
z plazmy jonów i ich przyspieszenie, które następnie kierowane
są na modyfikowaną powierzchnię. Znaczna ilość reakcji chemicznych może zachodzić w okolicach podłoża, jeśli gęstość
cząstek jest wystarczająco duża, a jony przemieszczają się na
względnie niewielkiej odległości.
Bardzo duże zainteresowanie technologią plazmową związane jest z możliwością kontrolowania w szerokim zakresie
poszczególnych parametrów plazmy, co w zależności od jej
zastosowania może odbywać się poprzez zmianę składu chemicznego gazu będącego źródłem plazmy decydującym o energii cząstek aktywnych, ciśnienia w bardzo szerokim zakresie
(od warunków próżni do ciśnienia atmosferycznego), struktury
pola elektromagnetycznego, geometrii wyładowania, parametrów układu zasilającego (częstotliwość, moc, napięcie, liczba
faz i inne) [24].
Zalety i wady modyfikacji powierzchni plazmą
Modyfikacja powierzchni plazmą prowadzi do zmian właściwości materiałów, które obejmują zarówno właściwości biologiczne,
chemiczne, jak i mechaniczne, optyczne lub elektryczne [33]. Do
najważniejszych zalet takiej modyfikacji można zaliczyć prostotę
wykonania i brak produktów ubocznych [4–6]. Działanie plazmą
należy do tzw. metod suchych, które nie wymagają użycia wody
ani odczynników chemicznych, co sprawia, że ta technika jest
przyjazna dla środowiska naturalnego [3, 34]. Jedną z największych wad związanych z wykorzystaniem plazmy do obróbki powierzchni materiałów jest złożoność procesu, co bezpośrednio
przekłada się na trudność w jednoznacznym określeniu wpływu
danego czynnika na przebieg procesu modyfikacji oraz w kontrolowaniu ilości wytworzonych na powierzchni grup funkcyjnych.
Dodatkowo, proces modyfikacji wymaga zastosowania próżni,
co zwiększa koszty obróbki [32].
Zastosowanie plazmy niskotemperaturowej generowanej
z różnych gazów (powietrze, tlen, azot, para wodna, argon, fluor
i inne) do modyfikacji powierzchni wykorzystywane jest od wielu
lat, co umożliwia wytworzenie materiałów o pożądanych właściwościach powierzchniowych stosunkowo szybko i jak już wspomniano bez użycia rozpuszczalników organicznych. Ta technika
przyjazna dla środowiska jest coraz częściej stosowana również
do obróbki nie tylko materiałów polimerowych, ale również innych ciał stałych. Wykorzystanie techniki plazmowej zapewnia
możliwość zmian właściwości powierzchniowych wszystkich rodzajów polimerów, niezależnie od ich struktury i reaktywności,
jednolitość zmian na całej powierzchni oraz brak ingerencji
w głąb struktury badanego materiału. Szacuje się, że modyfikacja powierzchni plazmą jest ograniczona do głębokości od 50 Å
do 10 μm [35].
Wpływ plazmy niskotemperaturowej na właściwości
fizykochemiczne polimerów
Generalnie pomiędzy powierzchnią a wnętrzem danego materiału istnieje wiele różnic, dlatego w badaniach powierzchni
należy wziąć pod uwagę tylko najbardziej zewnętrzne warstwy.
W odniesieniu do polimerów, struktura ich powierzchni jest
zmienna, co jest bezpośrednio związane z mikroskopowymi ruchami Browna segmentów polimerowych w czasie. Polimery nawet w temperaturze pokojowej posiadają stosunkowo wysoką
ruchliwość segmentów w porównaniu do metali lub materiałów
ceramicznych. Z uwagi na powyższą właściwość, powierzchnie
polimerowe nie mogą być opisywane jako tylko dwuwymiarowe
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ZWILŻANIE POWIERZCHNI CIAŁ STAŁYCH
Procesy zwilżania występują naturalnie w przyrodzie i towarzyszą nam w życiu codziennym oraz mają istotne znaczenie w wielu procesach przemysłowych. Zwilżalność odgrywa istotną rolę
np. we wzbogacaniu minerałów metodą flotacji, przy wydobyciu
ropy naftowej, w procesach smarowania, prania, malowania,
drukowania, klejenia, zabezpieczania przed korozją, w chemicznej ochronie roślin, przy zwilżaniu gleby, oczyszczaniu ścieków
itd. [43–55]. Proces zwilżania zachodzi w układach trójfazowych,
w których ciecz wypiera z powierzchni ciała stałego (lub cieczy)
gaz lub inną ciecz i może dokonywać się przez rozpływanie, imersję i adhezję. Powierzchnię można również zwilżyć w procesie adsorpcji [56]. Siłą napędową procesu zwilżania jest występowanie
niezrównoważonych sił międzycząsteczkowych (kohezji) w obszarze międzyfazowym, tj. oddziaływań van der Waalsa (dyspersyjnych, dipol-dipol i dipol-dipol indukowany), elektrono-donorowych i elektrono-akceptorowych (mostki wodorowe), elektronami
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π i oddziaływań elektrostatycznych. Do opisu tych oddziaływań
na granicy faz ciało stałe-ciecz w literaturze przedmiotu stosuje
się podejście Owensa i Wendta [10]:
γSL = γS + γL – WA = γS + γL – 2(γdS γdL)1/2 – 2(γpS γpL)1/2
(4)
gdzie: γSL – swobodna energia międzyfazowa na granicy faz ciało
stałe-ciecz, γS – swobodna energia powierzchniowa ciała stałego, γL – swobodna energia powierzchniowa (napięcie powierzchniowe) cieczy, γd i γp – odpowiednio składowa dyspersyjna
i polarna swobodnej energii powierzchniowej ciała stałego (S)
i cieczy (L), oraz podejście van Ossa i in. [11–13]:
LW 1/2
γSL = γS + γL – WA = γS + γL – 2(γ LW
–
S γL )
–+
–
–
+
		
– 2(γ S γ L ) 1/2 – 2 (γ S γ L) 1/2

(5)

gdzie: γLW – składowa niepolarna Lifshitza-van der Waalsa oraz
parametr elektrono-donorowy γ– i elektrono-akceptorowy γ+ składowej kwasowo-zasadowej γAB = 2(γ–γ+)1/2 swobodnej energii powierzchniowej.
W procesie fizycznego zwilżania na granicy faz ciało stałe-ciecz
nie tworzą się wiązania chemiczne.
Jeżeli cieczą zwilżającą powierzchnię ciała stałego jest woda,
to zależnie od jej oddziaływań z powierzchnią, ciała stałe można określić jako: superhydrofilowe, hydrofilowe, hydrofobowe
i superhydrofobowe [57–59]. Miarą oddziaływań na granicy faz
jest swobodna energia powierzchniowa ciała stałego i wynikająca stąd międzyfazowa ciało stałe-ciecz. Jej znajomość pozwala
przewidzieć zwilżalność powierzchni ciała stałego, trwałość połączenia adhezyjnego oraz także stabilność emulsji i zawiesin.
Każdy z trzech rodzajów zwilżania: przez rozpływanie, imersję
i adhezję opisuje praca konieczna do utworzenia granicy międzyfazowej, odpowiednio WS, WI i WA, którą wyraża się następująco [56]:
		
WS < γS – γSL – γL 		
(6)
		
WI < γS – γSL 		
(7)
		
WA < γS – γSL + γL 		
(8)
Wartości poszczególnych prac zwilżania układają się w następującym szeregu: WS < WI < WA.
Kąt zwilżania θ jest wizualną miarą zachodzącego procesu
zwilżania, który jest funkcją swobodnej energii powierzchniowej
(napięcia powierzchniowego) cieczy γL, swobodnej energii powierzchniowej ciała stałego γS i międzyfazowej ciało stałe-ciecz
γSL. Równowagę w układzie ciało stałe-kropelka cieczy-gaz opisuje równanie Younga [60], które jest podstawową zależnością
w badaniach zwilżalności powierzchni ciała stałego przez ciecz.
(9)
						
Termodynamiczną miarą zwilżalności ciała stałego przez ciecz
jest również praca rozpływania cieczy po ciele stałym:
		 WS = WA – WC = γS – γSL – γL
(10)
Jeżeli WS > 0, to ciecz rozpływa się po powierzchni ciała stałego, czyli γS > γL + γSL. Jeśli WS < 0 to znaczy, że γS < γL + γSL.
Niska swobodna energia powierzchniowa większości polimerów
jest przyczyną słabej adhezji powłok i ich połączeń z innymi materiałami. Wielkość adhezji posiada duże znaczenie praktyczne,
ponieważ zależy od niej trwałość pokryć lub połączeń przy malowaniu, klejeniu, farbowaniu tkanin, tworzeniu warstw izolacyjnych
w elektrotechnice lub też w drukarstwie. Z praktycznego punktu
widzenia silna adhezja jest więc często zjawiskiem pożądanym,
natomiast z drugiej strony, przyleganie produktów żywnościowych
do powierzchni opakowań czy zanieczyszczeń jest niekorzystne,
ponieważ zwiększa się ilość niewykorzystanego produktu i rosną
koszty oczyszczania powierzchni. Adhezja oprócz typowych oddzia65
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płaszczyzny, ale jako obszary o pewnej grubości. Dlatego też
badając powierzchnię polimerową, należy rozpatrywać jej właściwości nie tylko dwuwymiarowo poziomo, ale również prostopadle do powierzchni płaszczyzny. Powierzchnia kopolimerów
oraz mieszanin polimerów jest zwykle heterogeniczna w kierunku poziomym, a ponadto cechuje się również zmianą chemicznego składu w kierunku pionowym, zwanym profilem głębokości [36]. Większość polimerów z reguły jest hydrofobowa
i charakteryzuje się niską swobodną energią powierzchniową,
a tym samym słabymi właściwościami adhezyjnymi i biokompatybilnością. W konsekwencji, trudno jest zwilżyć i związać
ich powierzchnie, np. podczas klejenia, bez wcześniejszej ich
modyfikacji, np. plazmą generowaną z różnych gazów [37–41].
Z drugiej strony, podczas bezpośredniego kontaktu z układami
biologicznymi powierzchnie polimerowe adsorbują białka, co
skutkuje ich wiązaniem lub/i agregacją płytek krwi [36]. Adsorpcja białek i wiązanie biologicznych składników prowadzi do
serii dalszych niepożądanych reakcji, dlatego też modyfikacja
powierzchni polimerowych lub odpowiednia regulacja reakcji na
powierzchni polimerów są ważne. Niektóre z nich zyskały na
znaczeniu z uwagi na wprowadzanie na powierzchnię nowych
ugrupowań, co prowadzi do zmiany hydrofilowo-hydrofobowego
charakteru powierzchni, biokompatybilności, przewodności,
twardości, szorstkości i wielu innych właściwości powierzchniowych. Modyfikacja polimerów plazmą azotową lub tlenową
powoduje wzrost właściwości hydrofilowych. Jest to spowodowane tworzeniem się na powierzchni wysokoenergetycznych
ugrupowań w wyniku reakcji pomiędzy powierzchniowymi grupami polimeru a reaktywnymi ugrupowaniami występującymi
w plazmie [32]. W odniesieniu do chemii powierzchni, modyfikacja plazmą prowadzi do zmiany topografii powierzchni, która
w dalszym etapie rzutuje na zwilżalność. Jednakże hydrofilizacja powierzchni nie jest trwała, dlatego też obserwuje się
częściowy lub prawie całkowity powrót powierzchni do właściwości hydrofobowych w czasie jej starzenia [42]. W przypadku
przechowywania modyfikowanych plazmą materiałów polimerowych, główną przyczyną powrotu powierzchni do stanu sprzed
modyfikacji jest reorientacja warstwy powierzchniowej lub migracja łańcuchów polimeru z objętości na powierzchnię lub odwrotnie z powierzchni do objętości [7]. W przypadku przemycia
powierzchni rozpuszczalnikiem po działaniu plazmy niektóre
fragmenty z powierzchni mogą ulec oderwaniu i przeniesieniu
do rozpuszczalnika, w wyniku czego utrudnione jest odtworzenie właściwości wyjściowych powierzchni polimeru [42].

tworzywa
ływań fizykochemicznych może również zachodzić w wyniku wiązania chemicznego, przyciągania elektrostatycznego lub w wyniku
dyfuzji w głąb materiału. Oczywiste jest, że wiązanie chemiczne
zapewnia najsilniejszą adhezję, ale często też wywołuje powstawanie innych niepożądanych efektów [61].
Połączenie równania Younga i równania Duprè pozwala na
podstawie kąta zwilżania obliczyć pracę adhezji WA, czyli pracę
potrzebną do rozdzielenia jednostkowej powierzchni dwóch faz
[62, 63]:
		 WA = γL (1 + cos θ) 		
(11)
WA = W

WA = W dA + W pA = 2(γdS γdL)1/2 + 2(γpS γpL)
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gdzie: W Ad i W Ap – odpowiednio udział oddziaływań dyspersyjnych
LW
AB
i polarnych w termodynamicznej pracy adhezji [10], WA i WA –
udział oddziaływań Lifshitza-van der Waalsa i kwasowo-zasadowych w pracy adhezji [12].
W zależności od wielkości kąta zwilżania θ można wyróżnić
kilka szczególnych wartości pracy adhezji WA [64]:
l θ = 0 → WA = 2γ = WC, wówczas praca adhezji równa się pracy
L
kohezji cieczy WC;
l θ > 0 → WA = 2γ ;
L
o
l θ < 0 > 90 → 2γ < WA ≤ γ ;
L
L
o
l θ > 90 → WA <γ ;
L
o
l θ = 90 → WA = 0, co oznacza, że pomiędzy ciałem stałym
a cieczą nie ma adhezji.
Wartość pracy rozpływania dla układu, w którym kropelka cieczy nie rozpływa się całkowicie po powierzchni, ale tworzy określony kąt zwilżania można obliczyć z następującej zależności:
		 WS = γL (cos θ – 1) 		
(14)

BADANIA EKSPERYMENTALNE ZWILŻALNOŚCI
POWIERZCHNI WYBRANYCH POLIMERÓW PRZED
I PO DZIAŁANIU PLAZMY
Aktywacja polimerów plazmą
Na wstępie płytki polimerowe o wymiarach 2x3 cm myto
w roztworze detergentu, następnie w roztworze metanol/woda
(1:1) oraz wodzie destylowanej w kąpieli ultradźwiękowej. Po
wysuszeniu w temperaturze 40oC płytki przechowywano w eksykatorze. Do modyfikacji powierzchni polimerów wykorzystano
generator plazmy niskociśnieniowej o mocy RF 40 kHz firmy
Diener Electronic Tetra-30-LF-PC (Niemcy). Polimerowe płytki umieszczano na stalowej dziurkowanej płycie w komorze
generatora. Przez komorę przepuszczano powietrze lub tlen
i argon z prędkością 2 cm3/min do osiągnięcia ciśnienia 0,2
mbara. W celu usunięcia gazowych produktów zgromadzonych
w komorze przepuszczano powietrze i wyrównywano ciśnienie
do ciśnienia atmosferycznego, co umożliwiało otwarcie komory pomiarowej. Plazmę wytwarzano przy mocy 400 W w atmosferze powietrza, w czasie 25, 90 i 180 s (PMMA i PEEK) 25,
60 i 180 s (POM), 10, 30 i 60 s (PA6G) oraz w tlenie i argonie
w czasie 60 i 300 s (PC i PP). Na tak przygotowanych płytkach
mierzono wstępujące i cofające kąty zwilżania cieczy metodą
osadzonej kropli.
Pomiary kątów zwilżania cieczy na powierzchni polimerów
Pomiary kątów zwilżania cieczy metodą osadzonej kropli przeprowadzono stosując aparat GBX Digidrop (Francja) w temperaturze 20±1oC i w atmosferze obojętnego gazu (azotu), co umożliwiło utrzymanie stałej wilgotności (50%) w komorze pomiarowej.
Wykonano trzy niezależne serie pomiarowe dla każdego układu
i na każdej powierzchni zmierzono kąty dla 5 kropel badanej
cieczy. Na stoliku w komorze aparatu GBX umieszczano płytkę
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polimeru, a w specjalnym statywie sterowanym automatycznie
mocowano strzykawkę z wodą, formamidem lub dijodometanem.
Na powierzchni płytki stawiano kropelkę cieczy o objętości 6 μl
i mierzono wstępujący kąt zwilżania z obu jej stron. Następnie
z kropelki odciągano 2 μl objętości cieczy i mierzono cofający
kąt zwilżania. Pomiary wykonano z wykorzystaniem trybu Manual
Mode 1.
ZMIANY ZWILŻALNOŚCI I ADHEZJI WODY
DO POWIERZCHNI POLIMERÓW PO DZIAŁANIU PLAZMY
Jak dyskutowano powyżej, w celu zwiększenia zwilżalności
i przyczepności do powierzchni polimerów wykorzystuje się plazmę niskotemperaturową generowaną w różnych gazach. Efekt
działania plazmy powietrznej na PMMA, PEEK, POM, PA6G oraz
plazmy O2 i Ar na PC i PP w różnym czasie określano przez
pomiar kątów zwilżania wody oraz obliczone na ich podstawie
wartości pracy adhezji (równanie 11) i pracy rozpływania wody
(równanie 14). Na rysunku 1 zamieszczono zmiany wstępujących kątów zwilżania wody na powierzchni próbek PMMA, PEEK,
POM, PA6G, które poddawano działaniu plazmy powietrznej oraz
na płytkach PC i PP po ich ekspozycji w plazmie O2 i Ar.
Wśród badanych polimerów najbardziej hydrofobową powierzchnię posiada PP, natomiast najmniej (najbardziej polarną)
PMMA (rys. 1). W związku z tym najlepiej zwilżalna wodą jest powierzchnia PMMA (θa = 71,3±2,2o), natomiast najsłabiej PP (θa
= 99,1±2,7o), co odzwierciedla się w wartościach pracy adhezji
polimer/woda, która dla PMMA jest ok. 1,6 razy większa niż PP
(rys. 4). Polipropylen jest węglowodorowym polimerem termoplastycznym, którego swobodna energia powierzchniowa wynika
głównie z oddziaływań o charakterze dyspersyjnym (γ dS = 34,8
mJ/m2) i niewielkich oddziaływań polarnych (γ pS = 0,7 mJ/m2),
natomiast PMMA jest wyższa i wynosi 40,6 mJ/m2 (γ sLW = 39,2;
–
+
γ S = 12,2; γ S = 0,06 mJ/m2).
Ekspozycja badanych polimerów w plazmie generowanej
w różnych gazach (powietrze, tlen, argon) prowadzi do obniżenia
kątów zwilżania wody (podobnie jak i dijodometanu i formami-

Rys. 1. Wstępujące kąty zwilżania wody na powierzchni
PMMA, PEEK, POM i PA6G przed i po działaniu plazmy
powietrznej oraz na powierzchni PC i PP przed
działaniem i po działaniu plazmy tlenowej i argonowej
po różnym czasie jej działania
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du nie prezentowanych w tej pracy [17–19]) wraz ze wzrostem
czasu działania plazmy, co świadczy o wzroście hydrofilowego
charakteru badanych powierzchni. Największe zmiany po działaniu plazmy powietrznej zaobserwowano dla PEEK, natomiast
najmniejsze dla POM. Kąty zwilżania wody na płytkach PEEK25, PEEK-60 i PEEK-180 zmalały bowiem odpowiednio o 50,1o,
57,7o i 71,7o, natomiast POM-25, POM-60 i POM-180 o 24,9o,
28,3o i 29,6o. Bardziej podatny na działanie plazmy O2 i Ar okazał się PC niż PP.
Bez względu na rodzaj stosowanej plazmy inni autorzy po
modyfikacji plazmą uzyskali podobny trend zmian zwilżalności
PMMA [8, 42, 65–69], PEEK [70–72], POM [73], PA6 [74],
PC [75, 76], PP [77, 78]. Kamińska i in. [68] badały wpływ
niskociśnieniowej plazmy powietrznej na zwilżalność i swobodną energię powierzchniową kilku polimerów: PE, PP, PET
oraz polimetakrylanu metylu (PMMA). Z ich badań wynika, że
aktywacja badanych powierzchni plazmą powietrzną wpływa
na obniżenie kątów zwilżania wody, formamidu i dijodometanu oraz wzrost swobodnej energii powierzchniowej, wynikający głównie ze wzrostu oddziaływań o charakterze polarnym.
Większe zmiany właściwości powierzchniowych zaobserwowano w przypadku polarnych polimerów (PET i PMMA) niż apolarnych (PE i PP) [68].
Potwierdzeniem zmian właściwości hydrofobowo-hydrofilowych
modyfikowanych plazmą powierzchni badanych przez nas polimerów były widma FTIR-ATR, na podstawie których stwierdzono,
że skład chemiczny warstwy powierzchniowej po działaniu plazmy zmienia się, o czym świadczyła większa intensywność pasm
przypisanych grupom zawierającym tlen [17–19].
Bardziej dokładne informacje dotyczące ilości poszczególnych
ugrupowań w warstwie powierzchniowej po działaniu plazmy
można uzyskać wykorzystując spektroskopię fotoelektronów
z zakresie promieniowania X (XPS). Upadhyay i in. [70] na podstawie analizy widm C1s i O1s stwierdzili, że po działaniu plazmy powietrznej na powierzchni PMMA następuje obniżenie ilości grup alkilowych CxHy przy jednoczesnym wzroście połączeń
C–CO, C–O–CO i O–C=O. Stosunek C–O–CO/CxHy i O–C=O/CxHy
sukcesywnie wzrastał do momentu nasycenia wraz ze wzrostem
energii plazmy (J/cm2).
Z naszych badań wynika [18], że po działaniu plazmy powietrznej w czasie 180 s na próbkę PEEK zawartość atomów węgla
zmalała z 84 do 65,6%, natomiast tlenu wzrosła z 13,8 do
27,8%, co oznacza, że stosunek ilości atomów tlenu do węgla
(C/O) wzrósł ok. 2,5 razy (z 0,169 do 0,424) w wyniku wzrostu
ilości polarnych ugrupowań zawierających tlen. Porównując widmo C1s powierzchni PEEK i PEEK-180, stwierdzono, że w wyniku

Rys.2. Składowe i całkowita swobodna energia powierzchniowa PMMA i POM przed modyfikacją i po modyfikacji
plazmą powietrzną (wyznaczone z podejścia LWAB)
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działania plazmy stężenie powierzchniowe grup C–C/H (284,7
eV) zmalało z 75,5% do 61,9%, podczas gdy grup C–O (286,3
eV) wzrosło z 17,3% do 22%. Ponadto zaobserwowano również
wzrost ilości grup C=O (287,5 eV) oraz COO– i N–C=O (288,9
eV), odpowiednio z 3,1% do 4,6% oraz z 0,9% to 7,6%, co wyraźnie świadczy o procesie utleniania oraz wprowadzania azotu
(wzrost ilości azotu do 2,4%) oraz wzroście ilości ugrupowań węgiel-tlen i węgiel-azot, co z kolei wpływa na wzrost polarności
powierzchni. To z kolei znajduje odzwierciedlenie w niższych kątach zwilżania oraz wzroście swobodnej energii powierzchniowej
PEEK, a w szczególności składowej polarnej [17].
Na przykładzie dwóch polimerów PMMA i POM przedstawiono
efekt działania plazmy powietrznej na zmiany swobodnej energii
powierzchniowej wyznaczonych w oparciu o podejście van Ossa
i in. (LWAB) [11–13] oraz Chibowskiego (CAH) [14–16].
Dla PMMA i POM oraz pozostałych badanych układów oddziaływania apolarne (dyspersyjne) pozostają na relatywnie stałym
poziomie niezależnie od czasu modyfikacji i rodzaju plazmy,
natomiast wzrost polarności modyfikowanych powierzchni wraz
z długością czasu ekspozycji w plazmie spowodowany był wzro–
stem parametru elektrono-donorowego γ S swobodnej energii
powierzchniowej, który wynika z obecności polarnych grup oddziałujących mostkami wodorowymi (rys. 2).
Jak już wspomniano, stosując model oparty na histerezie kąta
zwilżania, wyznacza się całkowitą pozorną (apparent) swobodną
energię powierzchniową, która zależy od rodzaju cieczy stosowanej do jej wyznaczenia, tzn. od rodzaju i wielkości oddziaływań międzycząsteczkowych na granicy faz. Całkowita swobodna
energia powierzchniowa wyznaczona z histerezy kąta zwilżania
wody i formamidu obejmuje zarówno oddziaływania apolarne, jak
i polarne (kwasowo-zasadowe γS(AB)), natomiast z histerezy kąta
dijodometanu – tylko oddziaływania o charakterze apolarnym,
które korelują z oddziaływaniami Lifshitza-van der Waalsa γ S(LW)
= γ S(DM)).
     γS = γS(LW) + γS(AB))		
(15)
Na tej podstawie z wartości całkowitej swobodnej energii powierzchniowej γS wyznaczonej z podejścia CAH dla cieczy o różnych właściwościach hydrofilowo-hydrofobowych można wyznaczyć udział oddziaływań polarnych kwasowo-zasadowych γS(AB)
z zależności:
     γS(AB) = γS – γS(LW) 		
(16)
Na rysunku 3 zamieszczono średnie wartości całkowitej swobodnej energii powierzchniowej PMMA i POM wyznaczone z histerezy kątów zwilżania wody i formamidu γS(W–F), która jest wielkością addytywną odzwierciedlającą oddziaływania apolarne,
γS(LW) oraz polarne (kwasowo-zasadowe) γS(AB).
Porównując dane z rysunku 2 i 3 widać, że przebieg zmian
AB
γS(LW) i γS(AB) (podejście CAH) oraz γ LW
S i γ S (podejście LWAB)
w funkcji czasu działania plazmy jest podobny. Jest to cenna
informacja, ponieważ stosując podejście CAH na podstawie całkowitej swobodnej energii wyznaczonej z histerezy kąta zwilżania
cieczy o różnej polarności, można wyznaczyć udział oddziaływań
o charakterze apolarnym i polarnym w swobodnej energii powierzchniowej ciała stałego.
W celu uzyskania informacji o strukturze powierzchni badanych polimerów po działaniu plazmy wykonano odwzorowania
ich powierzchni z wykorzystaniem profilometru optycznego Contour GT. Topografię powierzchni określono w sposób ilościowy
za pomocą parametrów amplitudowych szorstkości. Na rysunku 4 przedstawiono przykładowe zmiany średniej szorstkości
Ra i średniego odchylenia kwadratowego Rq powierzchni PMMA
i POM przed i po działaniu plazmy powietrznej.
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Rys. 3. Całkowita swobodna energia powierzchniowa
PMMA i POM przed i po modyfikacji plazmą powietrzną,
którą wyznaczono z histerezy kątów zwilżania (CAH) wody
i formamidu (W-F) oraz składowe tej energii wynikające
z oddziaływań apolarnych (LW) i polarnych (AB)

Analiza tych parametrów amplitudowych szorstkości powierzchni wskazuje, że aktywacja PMMA i POM (podobnie jak
pozostałych polimerów z wyjątkiem PA6G) w plazmie powietrznej skutkuje wyraźnym wzrostem nierówności, tym większym im
dłuższy czas jej działania.
Efekt działania plazmy na badane polimery określono dalej
poprzez obliczone wartości pracy adhezji WA i pracy rozpływania
wody Ws na zmodyfikowanych plazmą powierzchniach badanych
polimerów w porównaniu do wartości tych prac na nieaktywowanych próbkach. Na rysunku 5 przedstawiono pracę adhezji

Rys. 5. Praca adhezji i praca rozpływania wody na
powierzchni badanych polimerów
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Rys.4. Parametry szorstkości powierzchni PMMA i POM
przed modyfikacją i po modyfikacji plazmą powietrzną:
średnia szorstkość Ra i średnie odchylenie kwadratowe Rq

i rozpływania wody na powierzchni badanych polimerów przed
aktywacją plazmą, natomiast na rysunkach 6 i 7 zmiany WA i Ws
wody dla wszystkich badanych układów w funkcji czasu działania
plazmy generowanej w powietrzu, tlenie lub argonie.
Bez względu na rodzaj plazmy w każdym przypadku uzyskano znaczący wzrost pracy adhezji wody do powierzchni modyfikowanych polimerów. Wszystkie wartości WA są mniejsze
niż praca kohezji wody, która wynosi WC = 2γL = 2 · 72,8 =
145,6 mJ/m2. Dla PMMA-180, PEEK-180, PA6G-30, PC-60(O2),
PC-300(Ar) wartość WA jest bardzo zbliżona do wartości WC,
co oznacza, że woda bardzo dobrze zwilża zmodyfikowane powierzchnie tych próbek.

Rys. 6. Zmiany pracy adhezji i rozpływania wody na
powierzchni PMMA, PEEK, POM i PA6G przed modyfikacją
i po ich modyfikacji plazmą powietrzną
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W przeciwieństwie do pracy adhezji, której wartości są dodatnie, praca rozpływania jest ujemna co oznacza, że woda nie rozpływa się całkowicie, lecz na powierzchni tworzy kropelkę. Największej pracy adhezji odpowiada najbardziej zbliżona do zera
ujemna wartość pracy rozpływania (rys. 6 i 7). Dla większości
układów ekspozycja próbek w plazmie w czasie 25 s lub 60 s
jest wystarczająca do uzyskania dobrej adhezji na granicy faz
ciało stałe-ciecz w wyniku powstania warstewek powierzchniowych z reaktywnymi grupami funkcyjnymi o charakterze polarnym
lub rodników na powierzchni polimeru.
Z doniesień literaturowych, jak już wspomniano, wynika, że
efekt modyfikacji warstwy powierzchniowej polimerów plazmą
nie jest trwały i zanika lub znacznie maleje w trakcie ich przechowywania [79, 80]. Kolejne badania dotyczyły więc określenia
zwilżalności powierzchni PEEK i POM po 3, 7 i 14 dniach od
momentu ich ekspozycji w plazmie powietrznej, co zobrazowano
na rysunku 8.
Z analizy kątów zwilżania wody na powierzchni PEEK i POM
aktywowanych plazmą wynika, że zmianie ulegają oddziaływania na granicy faz ciało stałe-ciecz, w wyniku reorganizacji niestabilnej warstewki powierzchniowej lub/i przemieszczania się
łańcuchów polimerowych z objętości próbki na powierzchnię
polimeru lub odwrotnie [18, 81–87]. Część polarnych ugrupowań ulega przemianie w bardziej stabilne formy, co prowadzi do
wzrostu hydrofobowego charakteru i uwidacznia się w zmianach
kątów zwilżania wody i innych cieczy stosowanych do pomiarów
kątów zwilżania [18]. W czasie 14 dni przechowywania próbek
PEEK i POM modyfikowanych plazmą powietrzną zaobserwowano wzrost kątów zwilżania wody, szczególnie widoczny na płytce
PEEK-180. Wstępujący kąt zwilżania wody wzrósł z 11,7±2,1o do
33,3±2,6o, co wskazuje, że powierzchnia PEEK stała się bardziej
hydrofobowa. W przypadku POM największy wzrost kąta zwilżania występuje w ciągu trzech pierwszych dni od chwili modyfikacji
powierzchni plazmą. Dla próbki POM-25 i POM-60 kąt zwilżania
wody po 3 dniach wzrósł odpowiednio o 12,5o i 15,3o, a po 14
dniach o 16,9o i 22,7o. W przeciwieństwie do PEEK, właściwości
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 2/2022

Rys. 8. Wstępujący kąt zwilżania wody na powierzchni
PEEK i POM modyfikowanych plazmą powietrzną podczas
ich przechowywania (3, 7 i 14 dni)

powierzchniowe próbek POM modyfikowanych plazmą powietrzną po 14 dniach w znacznej mierze powróciły do stanu początkowego, biorąc pod uwagę zwilżalność polimeru przez wodę (θa
= 69,5±1,9o).
Na rysunku 9 przedstawiono zmiany pracy adhezji i pracy rozpływania wody na PEEK i POM po upływie 3, 7 i 14 dni od chwili
ich aktywacji plazmą powietrzną. W obu przypadkach zaobserwowano obniżenie wartości WA i WS wody w czasie przechowywania próbek. Otrzymane wartości tych prac dla POM-25, POM-60
i POM-180 w funkcji czasu starzenia są bardzo zbliżone, co wynika z faktu, że zwilżalność tych próbek bezpośrednio po działaniu

Rys. 9. Zmiany pracy adhezji i pracy rozpływania wody
na powierzchni PEEK i POM modyfikowanych plazmą
powietrzną podczas ich przechowywania (3, 7 i 14 dni)

t

Rys. 7. Zmiany pracy adhezji i pracy rozpływania wody
na powierzchni PC i PP przed modyfikacją i po ich
modyfikacji plazmą tlenową i argonową
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plazmą nieznacznie zmienia się ze wzrostem czasu ekspozycji.
W przypadku PEEK proces odtwarzania właściwości powierzchniowych jest wolniejszy niż POM, stąd mniejsze zmiany i w czasie
starzenia próbek.
UWAGI KOŃCOWE
W pracy omówiono wyniki badań zmian zwilżalności i swobodnej energii powierzchniowej wybranych polimerów po działaniu plazmy generowanej w powietrzu (PMMA, PEEK, PA6G,
POM) oraz tlenie i argonie (PC, PP) w różnym czasie. Wielkości
te określono na podstawie pomiarów wstępujących i cofających kątów zwilżania cieczy o różnej polarności. Efekt działania plazmy na badane polimery określono również na podstawie obliczonych wartości termodynamicznej pracy adhezji WA
i pracy rozpływania WS wody w odniesieniu do wartości tych
prac na nieaktywowanych próbkach. Stwierdzono, że traktowanie polimerów plazmą prowadzi do wzrostu ich zwilżalności,
o czym świadczą niższe wartości kątów zwilżania cieczy testowych na powierzchniach modyfikowanych. Największe zmiany
kątów zwilżania zaobserwowano dla cieczy polarnych (wody
i formamidu), co wskazuje na wzrost hydrofilowości powierzchni po działaniu plazmy w wyniku wzrostu oddziaływań polarnych
(γS(AB) model CAH i γ AB
S – podejście LWAB), związanych z wprowadzeniem podczas procesu działania plazmy ugrupowań zawierających tlen. Wzrost polarności modyfikowanych powierzchni
wraz z długością czasu ekspozycji w plazmie spowodowany jest
–
wzrostem oddziaływań elektrono-donorowych γ S , który wynika
z obecności polarnych grup oddziałujących mostkami wodorowymi. Dla większości badanych układów oddziaływania apolarne (dyspersyjne) pozostają natomiast na relatywnie stałym
poziomie niezależnie od czasu modyfikacji i rodzaju plazmy.
Wartości całkowitej swobodnej energii powierzchniowej badanych materiałów polimerowych, wyznaczone z trzech różnych
podejść do oddziaływań międzyfazowych (LWAB, O-W i CAH) na
podstawie wstępujących lub wstępujących i cofających kątów
zwilżania cieczy o różnej polarności, są zbliżone, jednak wartości energii są pozorne (apparent), ponieważ zależą od rodzaju
cieczy stosowanych do ich wyznaczenia.
Na podkreślenie zasługuje możliwość zastosowania podejścia wykorzystującego histerezę kąta zwilżania (CAH) cieczy
różniących się polarnością do wyznaczenia całkowitej swobodnej energii powierzchniowej, a następnie określenia udziału
oddziaływań apolarnych (γS(LW)) i polarnych (γS(AB)) w tej energii.
Wcześniej takie udziały określano wyłącznie na podstawie skłaAB
d
p
dowych γ LW
S i γ S oraz γ S i γ S swobodnej energii powierzchniowej wyznaczane z wstępujących kątów zwilżania cieczy testowych z podejścia LWAB i O-W.
Z analizy parametrów szorstkości oraz obrazów otrzymanych
z profilometru optycznego (nieprezentowanych w tym opracowaniu) wynika, że modyfikacja plazmą, z wyjątkiem poliamidu
PA6G, prowadzi do wzrostu szorstkości powierzchni polimerowych, a największe zmiany obserwowano zwykle na powierzchniach najdłuższej poddanych działaniu plazmy. Wzrost polarności i szorstkości powierzchni po działaniu plazmy (w porównaniu
do powierzchni niemodyfikowanych) wpływa na poprawę zwilżalności w wyniku wnikania cieczy w powstałe nierówności,
co znajduje odzwierciedlenie w niższych wartościach kątów
zwilżania i wyższych wartościach pozornej swobodnej energii
powierzchniowej. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę
zmianę mechanizmu zwilżania powierzchni molekularnie gładkiej (równanie Younga) na zwilżanie powierzchni chropowatej
(zależność Wenzela).
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Na podstawie wyników otrzymanych z wykorzystaniem techniki XPS stwierdzono, że ekspozycja powierzchni PEEK w plazmie
prowadzi do zwiększenia zawartości atomów tlenu oraz obniżenia ilości atomów węgla w warstwie powierzchniowej, co w konsekwencji przekłada się na poprawę zwilżalności powierzchni.
Wykorzystanie plazmy niskotemperaturowej do modyfikacji
powierzchni polimerowych prowadzi do wzmocnienia adhezji na
granicy faz ciało stałe-ciecz, przez co mogą tworzyć się trwalsze
połączenia z innymi polimerami lub metalami. Z analizy pracy
adhezji wody WA wynika, że po działaniu plazmą wzrasta jej
wartość, która zależy od rodzaju polimeru i jego właściwości hydrofilowo-hydrofobowych oraz rodzaju i czasu działania plazmy.
Dla wszystkich badanych układów bezwzględna wartość
ujemnej pracy rozpływania wody (WS = WA – WC) maleje po działaniu plazmy, a dla próbek niektórych układów jest w pobliżu
zera, co świadczy, że oddziaływania na granicy faz ciało stałe-woda są zbliżone do pracy kohezji wody (WC = 145,6 mJ/m2).
Mając na uwadze aspekt praktyczny, można wnioskować, że
dla większości badanych polimerów do uzyskania zadowalającej adhezji wystarczy ich modyfikacja plazmą w czasie od 25
do 60 s.
Przechowywanie polimerów modyfikowanych plazmą (PEEK
i POM) powoduje powolny powrót warstwy powierzchniowej do
stanu wyjściowego i wzrost właściwości hydrofobowych, co
świadczy, że efekt działania plazmy nie jest trwały. W czasie 14
dni starzenia próbek zaobserwowano wzrost kątów zwilżania
cieczy testowych oraz obniżanie swobodnej energii powierzchniowej. Przyczyną takich zmian jest reorganizacja warstwy powierzchniowej polimerów w wyniku reorientacji ugrupowań oraz
ich reakcji z zanieczyszczeniami atmosferycznymi, co prowadzi
do obniżenia zawartości polarnych grup funkcyjnych. Oczywiste jest, że zabezpieczenie modyfikowanej plazmą powierzchni przed jej starzeniem poprzez pokrycie jej warstewką jakiejś
substancji nie wchodzi w rachubę, ponieważ zmieniłoby to jej
właściwości zarówno chemiczne, jak i fizyczne.
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Wpływ recyklatowego pyłu EPDM
na właściwości mechaniczne
mieszanek kauczukowych
Krzysztof Pypeć, Elżbieta Piesowicz, Sandra Paszkiewicz, Izabela Irska

Przedstawiono wyniki opisujące możliwość wykorzystania recyklatowego pyłu EPDM o frakcji 0,0–0,180 mm jako zamiennika
napełniaczy mineralnych do wytwarzania mieszanek elastomerowych o korzystnych właściwościach użytkowych. Opracowane
mieszanki zawierały w składzie 15, 20, 25, 30, 35% mas. pyłu EPDM. Przeanalizowano ich właściwości przetwórcze oraz parametry wytrzymałościowe w porównaniu z mieszankami zawierającymi standardowo wykorzystywane napełniacze mineralne.
Tworzywa sztuczne coraz częściej zastępują tradycyjne surowce, takie jak szkło, metale i drewno, jednak generują problem ich
utylizacji. Wraz rozwojem tworzyw sztucznych nie następuje wystarczający postęp technologii ich powtórnego wykorzystania.
O ile w przypadku termoplastów recykling materiałowy jest stosunkowo prosty ze względu na możliwość ich wielokrotnego
przetwarzania, tak w przypadku odpadów gumowych problem jest dużo bardziej złożony. Wulkanizowane elastomery to materiały nieulegające biodegradacji ze względu na ich usieciowaną strukturę i obecność w ich składzie wielu dodatków, których wypłukiwanie może stanowić poważne problemy dla środowiska. Dawniej niemal wszystkie odpady elastomerowe, w tym
w większości opony, trafiały na wysypiska lub były palone. W Europie ochrona środowiska stoi dziś jednak na o wiele wyższym
poziomie niż Polska. Obecnie tylko ok. 8 % zużytych opon z Europy składowana jest na wysypiskach, z czego jedynie 2 mln t
są poddawane recyklingowi [1].

P

rzyczyną tego jest fakt, że recykling zużytych opon i innych odpadów gumowych jest bardzo skomplikowany
i stanowi jeden z najwyższych kosztów dla przemysłu ze
względu na użyty surowiec, który ma wysoką wartość
dodaną. Stosowane technologie utylizacji takie jak recykling surowcowy (wykorzystywany podczas rozkładu cieplnego rozdrobnionych odpadów gumowych na produkty chemiczne, tzw. piroliza) i recykling energetyczny (dotyczący spalania opon całych lub
rozdrobnionych) nie rozwiązują do końca problemów ekologicznych i jakościowych [2–3]. W związku z tym coraz szerzej stosuje
się tzw. recykling materiałowy, w którym wykorzystuje się sproszkowaną gumę jako napełniacz w mieszankach z pierwotnymi
kauczukami, tworzywami termoplastycznymi, uretanowymi oraz
jako modyfikatory betonu i asfaltu [4–5]. Dzięki takiemu rozwiązaniu część materiału odpadowego zawracana jest do procesu
produkcyjnego już w miejscu jego powstawania.
Mieszanki na bazie kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego (EPDM) są elastomerami trudnymi do recyklingu. Powodem tego jest obecność w kauczukach EPDM nienasyconych
wiązań występujących jako boczne rozgałęzienia pochodzące
np. z 5-etylidenononbornenu-2. Obecność tych wiązań umożliwia
wulkanizację siarką przy współudziale odpowiednich aktywatorów i przyspieszaczy, czego skutkiem są powstające wiązania
siarczkowe, które są przeszkodą w recyklingu mieszanek na bazie EPDM. Stąd też w tego typu mieszankach główną metodą
recyklingu jest recykling mechaniczny [6].
Jedną z możliwości zawracania zwulkanizowanych odpadów
elastomerowych jest produkcja kompozytów polimerowych.
Kompozyty takie to materiały, które powstały jako efekt kombinacji kilku (przynajmniej dwóch) materiałów. Pod względem
technicznym, materiał kompozytowy jest spójny i jednolity, choć
z widocznymi granicami między składnikami wyjściowymi, a jego
właściwości są najczęściej połączeniem cech pierwotnych ma72

teriałów [7]. Inną metodą jest mielenie zwulkanizowanych odpadów do postaci granulatów lub miałów i wprowadzanie ich
jako napełniacza do matrycy elastomerowej, a następnie wulkanizowanie. Najczęściej tego typu mieszanki charakteryzują się
znacznie gorszymi parametrami i są wykorzystywane do wyrobów
gorszej jakości lub o małym znaczeniu technicznym. Działania takie jednak mają swoje ekonomiczne uzasadnienie poprzez obniżenie kosztu wyrobu końcowego oraz utylizację niebezpiecznych
odpadów [8–10].
Z przeglądu literaturowego [11–14] wynika, że recykling elastomerów jest powszechny i stosowany na całym świecie, opisane zostały także przykłady wykorzystania odpadowych pyłów
EPDM jako napełniaczy [15–16]. Praca autorów skupia się na
wykorzystaniu jako napełnienia fazy elastomerowej odpowiednio
frakcjonowanych miałów EPDM oraz na ocenie możliwości stosowania ich jako zamiennika standardowych napełnień mineralnych. Istotne jest zrozumienie, jak poszczególne frakcje, a także
ich udział ilościowy, wpływają na właściwości mechaniczne gotowych mieszanek, aby wypracować odpowiedni proces produkcji,
dzięki któremu powstaną wysoko napełnione pyłem produkty
o użytecznych właściwościach. Celem pracy jest analiza potencjału miału recyklingowego EPDM (EPDM-R) jako napełniacza
w układach z czystym EPDM i ocena wpływu zastosowania frakcji
EPDM-R na morfologię, lepkość Mooneya, właściwości wulkanizacji i właściwości mechaniczne w odniesieniu do standardowego napełniacza mineralnego stosowanego w mieszankach
elastomerowych.
CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
Materiały
Recyklingowy miał EPDM-R wykorzystany w badaniach dostarczony był przez firmę Stargum. Był to poprodukcyjny odpad powstały podczas mielenia zwulkanizowanych mieszanek EPDM
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przeznaczonych na granulaty do wytwarzania nawierzchni sportowych i plac zabaw. Pył odbierany był poprzez frakcjonowanie na
sicie Allgayer oraz przez zestaw filtrocyklonów występujących na
linii produkcyjnej. EPDM-R powstał z wysoko napełnionych mieszanek na bazie elastomeru EPDM, w składzie których znajdowały
się napełniacze mineralne, zmiękczacze parafinowe, stabilizatory,
siarka, tlenek cynku, aktywatory, kwas stearynowy oraz przyspieszacze wulkanizacji (kwas tetra(izobutylo)tioperoxydikarbaminowy
– TiBTD, dibutyloditiokarbaminian cynku – ZDBC, disiarczek dibenzotiazolilu – MBTS). Dokładny skład mieszanek był zastrzeżony.
Dostarczony pył nie wymagał dodatkowego przygotowania.
Do przygotowania mieszanek testowych wykorzystano kauczuk EPDM Keltan 4577 firmy Lanxess. Krystaliczny K4577
jest kauczukiem olejowanym ze średnią lepkością i zawartością
etylenu oraz wysoką zawartością etylidenonorbornenu ENB. Kauczuk ten wybrano ze względu na dobre parametry przetwórcze,
wysoką zdolność napełniania oraz wysokie parametry mechaniczne (tabela 1).
Pozostałe składniki wykorzystane do sporządzenia kompozycji
to kaolin (Surmin-kaolin), kreda (Schleimkreide-DE), TiBTD (Akrochem), MBTS (Akrochem), ZDBC (Westaco), siarka (Standard),
biel cynkowa (Konimpeks) i stearyna (Konimpeks).
Metodyka badań
Rozkład wielkości cząstek odpadu EPDM oznaczono za pomocą analizy granulometrycznej z wykorzystaniem wytrząsarki laboratoryjnej Multiserw LPzE-2e o amplitudzie drgań 0–2,5 mm,
zgodnie z normą [17], stosując sita o oczkach 0,18; 0,50; 0,85;
1,0; 1,6; 2,0 i 2,5 mm. Dostarczony pył rozdzielono na 3 frakcje
w zależności od wielkości cząstek: 0,0–0,18 mm; 0,18–0,5 mm
i 0,5–0,85 mm.
Mieszanki przygotowano na walcach laboratoryjnych model
RM-25 o frykcji 1:1,16 w procesie jednostadiowego mieszania.
W pierwszym etapie przygotowano porcję mieszanki, która była

mieszanką kontrolną oraz stanowiła bazę do dalszej modyfikacji. Skład mieszanki bazowej M-0 przedstawiono w tabeli 2. Na
bazie mieszanki M-0 wykonano mieszanki zawierające 10% pyłu
EPDM-R o różnych frakcjach uziarnienia: P-10(0.18), P-10(0.50),
P-10(0.85). Wykorzystując bazę M-0 oraz pył EPDM-R o frakcji
0,0–0,18 mm, przygotowano serię mieszanek o zwiększającej się
zawartości pyłu oraz dla porównania dwie mieszanki M-25 i M-35
zawierające wyłącznie napełniacz mineralny jako próbki kontrolne,
odpowiadające mieszankom P-25(0.18) i P-35(0.18). Skład przedstawiono w tabeli 3. Ponadto wszystkie mieszanki zwierały stałą
ilość aktywatora (biel cynkowa), stearyny oraz układu sieciującego. W celu systematyzacji wytworzonych materiałów, próbki nazwano, stosując oznaczenia składające się z litery, która oznacza
rodzaj napełniacza (M- mineralne, P- pył) oraz wartości liczbowej,
której wartość przedstawia procentowy udział danego napełniacza
w mieszance. Wartość w nawiasach oznacza wielkość frakcji pyłu.
Charakterystykę przebiegu wulkanizacji mieszanek surowych
przeprowadzono za pomocą wulkametru oscylacyjnego ze stałym
rotorem (Monasanto Alfa 2000) w temp. 160oC zgodnie z normą [18]. Z krzywych momentu obrotowego w funkcji czasu uzyskano charakterystyki wulkanizacji próbek: minimalny moment
obrotowy (ML), maksymalny moment obrotowy (MH), zmienność
momentu (ΔM = MH - ML), czas podwulkanizacji (ts1) oraz optymalny czas wulkanizacji (t90). Z wytworzonych mieszanin wulkanizowano 2 mm płytki w laboratoryjnej prasie hydraulicznej (prasa
płytowa, P 200 E, Dr. Collin GmbH) w temp.160oC pod ciśnieniem 2 MPa przez czas, który odpowiadał optymalnemu czasowi wulkanizacji (t90) określony krzywymi wulkanometrycznymi.
Z otrzymanych płytek wykrawano kształtki do badań wytrzymałościowych. Przed przystąpieniem do badań próbki kondycjonowano przez 24 h w temperaturze pokojowej.
Lepkość oznaczono za pomocą wiskozymetru Mooneya (Monsanto MV2000E) w temp. 120oC zgodnie z normą [19]. Czas
Tabela 2. Skład mieszanki bazowej M-0

Tabela.1. Specyfikacja kauczuku K4577
Parametr

Wartość

Lepkość, (1+4) 125oC, MU

46

Etylen, % mas.

66

ENB, % mas.

5,1

Składnik

Udział, phr

K4577

175

Kaolin

50

Kreda

50

Biel cynkowa

3,5

Zawartość oleju, phr

75

Stearyna

2

Gęstość, g/cm

0,88

Układ sieciujący

3,8

3

Tabela 3. Składy mieszanek kontrolnych. M-0 mieszanka bazowa, P-10 … P-35 mieszanki napełnione pyłem EPDM-R; M-25, M-35
mieszanki kontrolne z napełniaczem mineralnym
M-0

P-10
(0.18)

P-10
(0.50)

P-10
(0.85)

P-15
(0.18)

P-20
(0.18)

P-25
(0.18)

P-30
(0.18)

P-35
(0.18)

M-25

M-35

K4577

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

Kaolin

50

50

50

50

50

50

50

50

50

120

165

Kreda

50

50

50

50

50

50

50

50

50

75

90

Biel cynkowa

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Stearyna

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Układ sieciujący

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

50

70

95

122

155

Mieszanka

Miał 0,0–0,180

30

Miał 0,180–0,500
Miał 0,500–0,850
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nagrzewania próbki wynosił 1 min, a czas badania 4 min. Gęstość określono metodą hydrostatyczną za pomocą wagi elektronicznej Radwag AC/1 z przystawką zgodnie z normą [20]. Jako
ciecz immersyjną zastosowano wodę destylowaną. Jako wynik
podano średnią z 3 pomiarów dla każdej próbki. Badanie twardości przeprowadzono za pomocą twardościomierza stolikowego
Shore A Zwick, zgodnie z normą [21]. Próby rozciągania wykonano za pomocą maszyny wytrzymałościowej Shimadzu, przy
prędkości szczęk 500 mm/min zgodnie z normą [22]. Wszystkie
otrzymane wartości, wytrzymałość na rozciąganie (TS) i wydłużenie względne przy zerwaniu (Eb) były średnią z pięciu pomiarów.
Oznaczanie ścieralności przeprowadzono za pomocą aparatu
Schoppera-Schlobacha (VEB Thüringer Industriewerk), zgodnie
z normą [23]. Ścieranie prowadzono na drodze 40 m, przy docisku próbki do bębna ściernego z siłą równą 10 N±0,2 N. Wyniki
przedstawiono jako względny ubytek objętości (ΔVrel) wyrażony
w mm3, obliczony wg wzoru:
∆Vrel = ((m1 – m2)·0,2)/(ρ · ∆mw)
w którym m1 oznacza masę próbki przed ścieraniem, g; m2 masę
próbki po zakończeniu ścierania, g; ρ gęstość, g/cm3; ΔmW średnią arytmetyczną straty masy trzech próbek mieszanki wzorcowej, g; a 0,2 teoretyczną stratę masy mieszanki wzorcowej, g.
Oceny struktury wytworzonych materiałów dokonano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) z emisją polową SU-70 firmy Hitachi. Do obrazowania stosowano
napięcie przyśpieszające o wartości 5kV. Rejestrowano obrazy
elektronów wtórnych (SEI) obrazujące topografię powierzchni.
Do badań wykorzystano przełomy próbek, na które naniesiono
powłokę stopu złoto-pallad metodą PVD (physical vapour deposition), wykorzystując napylarkę próżniową JEOL JEE 4x. Próżnia
podczas wytwarzania powłok wynosiła 1·10-3 Pa.

Rys. 1. Analiza granulometryczna pyłu EPDM-R
z firmy Stargum, mm

WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA
Charakterystyka pyłu gumowego EPDM-R
Pył EPDM-R dostarczony przez firmę Stargum, określany
jako odpad poprodukcyjny, był materiałem o wysokiej jakości.
Powstał on podczas mechanicznego mielenia mieszanek na
nawierzchnie sportowe o ściśle określonych parametrach. Z
informacji od producenta wynikało, że największym problemem
są dla niego cząstki o wielkości do 0,5 mm, a większe frakcje
0,5–1,0 mm po odsianiu oferowane były do sprzedaży. Analiza
sitowa wykazała, że pył w 33% składał się z najdrobniejszych
cząstek o wielkości do 0,18 mm, które będą stanowić główny
surowiec dla dalszych badań. Zaletą tego granulatu jest to, że
powstaje podczas procesu produkcyjnego, a nie jest specjalnie
wytwarzany. Najczęściej spotykanymi frakcjami stosowanymi
podczas recyklingu materiałowego są cząstki o wielkości ok.
0,4 mm, specjalnie przygotowywane podczas mielenia lub rozdrabniania kriogenicznego produktów poużytkowych [24]. Wyniki
analizy granulometrycznej przedstawiono na rys. 1
Mikrofotografie SEM (rys. 2) przedstawiają powierzchnie pyłów
EPDM-R z trzech frakcji. Widoczne jest na nich duże rozwinięcie
powierzchni, nieregularne kształty i wysoka chropowatość cząstek dla najdrobniejszej frakcji 0,0–0,18 (rys. 2 a). Taka postać
napełniacza jest bardzo korzystna w procesie mieszania EPDM-R
z nowymi mieszankami ze względu na wysokie oddziaływanie na
granicy faz miał-kauczuk. Na rys. 2 b i c obserwowano przewagę
dużych cząstek o gładkich powierzchniach, co może przekładać
się na słabą adhezję do matrycy polimerowej.
PRZYGOTOWANIE I ANALIZA MIESZANEK
ORAZ ICH WULKANIZATÓW
Parametry wulkanizacji
Przygotowane na walcarce mieszanki poddano analizie charakterystyki przebiegu wulkanizacji. Z przebiegu krzywych momentu obrotowego wynika, że minimalny moment obrotowy
ML rósł wraz ze wzrostem zawartości napełniacza zarówno
w mieszankach z napełniaczem mineralnym, jak i pyłem EPDM-R. Wartości ML dostarczają informacji na temat przetwarzalności mieszanek, określając ich początkową lepkość. Wysoka
lepkość początkowa może wpływać na ograniczenie przepływu
masy, co może utrudniać przetwórstwo. Wartości ML mieszanek z pyłem były porównywalne z wartościami ML dla mieszanek z napełnieniem mineralnym, co może świadczyć o braku
negatywnego wpływu pyłu EPDM-R na przetwórstwo mieszanek. Jedynie w przypadku mieszanki z największym napełnieniem pyłem (35% wag) nastąpił skokowy wzrost wartości ML,
co może wpływać na pogorszenie przetwarzalności. Było to
spowodowane dużym udziałem zwulkanizowanej masy, której
cząstki nie odkształcały się, co wpływało na wyższe naprężenie ścinające i lepkość.
W przypadku wartości maksymalnego momentu obrotowego MH jego wartości także wzrastały wraz ze wzrostem udzia-

Rys 2.
Mikrofotografie SEM
pyłów EPDM-R:
a) granulacja
0,0-0,18 mm;
b) granulacja
0,18-0,50 mm;
c) granulacja
0,50-0,85 mm
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Tabela.4. Wyniki oznaczeń właściwości fizykochemicznych i mechanicznych kompozytów na bazie mieszanki bazowej M-0 oraz
mieszanek z 10-proc. zawartością pyłu EPDM o różnych frakcjach
Parametr
Kompozycja

Max. naprężenie
TS, MPa

Wydłużenie przy
zerwaniu, %

Gęstość,
g/cm3

Twardość,
·ShA

Lepkość,
MU

Ścieralność Vrel,
mm3

M-0

11,65±0,28

766±21

1,1676

39±1

44,2

208±15

P-10 (0.18)

10,65±0,17

733±18

1,1935

39±2

38,5

218±21

P-10 (0.50)

6,47±0,11

600±13

1,1975

40±1

40,3

226±18

P-10 (0.85)

5,55±0,04

608±14

1,1933

40±1

38,8

221±11

Tabela 5. Charakterystyka wulkanometryczna analizowanych mieszanek
Minimalny moment
obrotowy ML, dN·m

Maksymalny
moment obrotowy
MH, dN·m

Zmiana momentu
obrotowego
ΔM , dN·m

Czas
podwulkanizacji
ts1 , min

Optymalny
czas wulkanizacji
t90, min

M-0

1,35

9,26

7,91

6,0

19,0

M-25

1,62

10,54

7,91

4,4

17,7

M-35

1,94

10,78

8,84

4,0

17,4

P-10 (0.18)

1,02

9,68

8,64

5,2

18,6

P-15 (0.18)

1,27

9,73

8,71

5,2

17,1

P-20 (0.18)

1,35

9,94

8,74

4,3

16,1

P-25 (0.18)

1,66

10,06

8,40

3,1

13,2

P-30 (0.18)

2,03

10,77

8,74

2,7

12,9

P-35 (0.18)

4,52

12,07

7,55

1,5

11,2

Kompozycja

łu napełniacza zarówno mineralnego, jak i EPDM-R. Parametr
ten związany jest ze sztywnością mieszanki, a jego wzrost mógł
świadczyć o tworzeniu aglomeratów w mieszaninie wraz ze
wzrostem udziału napełniacza, szczególnie EPDM-R. Wartości
parametru ΔM pozostawały niezmienne dla każdej z kompozycji
i zbliżone do wartości odpowiadającej mieszance bazowej M-0.
Czas podwulkanizacji (ts1) określa możliwość bezpiecznego przerobu mieszanki do czasu rozpoczęcia powstawania
mostków siarczkowych. Wyniki wykazują na skrócenie czasu
ts1 wraz ze wzrastającym udziałem pyłu EPDM-R w kompozycji.
Szczególnie wyraźne skrócenie czasu obserwowano przy udziale EPDM-R powyżej 25%. Taka charakterystyka związana jest
z obecnością resztek niezwiązanego układu wulkanizującego
obecnego na powierzchni granulek EPDM-R. Resztkowy układ
mógł działać jak przyspieszacz, który jest donorem siarki, co
powodowało przyśpieszenie początku powstawania sieci przestrzennej mieszanki.
Optymalny czas wulkanizacji (t90) uległ wyraźnemu skróceniu
co oznaczało, że aby osiągnąć optymalne właściwości zwulkanizowanej mieszanki, potrzeba było mniej czasu. Wynikało to

Rys. 3. Wykres lepkości mieszanki bazowej z napełniaczem
mineralnym oraz z pyłem EPDM-R
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także z obecności resztkowego układu na powierzchni pyłu EPDM-R. Skrócenie czasu wulkanizacji jest niewątpliwie pozytywnym
aspektem pod względem ekonomicznym. Parametry wulkanizacji
przedstawiono w tabeli 5.
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE I MECHANICZNE
WULKANIZATÓW
W pierwszym etapie przeprowadzono analizę parametrów
wytrzymałościowych usieciowanej mieszanki bazowej M-0 oraz
mieszanek z 10-proc. udziałem pyłów o różnych frakcjach P-10
(0,18); P-10 (0,50); P-10 (0,85). Wyniki przedstawiono w tabeli
4. W porównaniu z wulkanizatem bazowym niezawierającym dodatku EPDM-R, wulkanizaty z pyłem wykazywały zmienne właściwości w zależności od zastosowanej frakcji. Wulkanizat z dodatkiem pyłu o najdrobniejszej granulacji cechował się praktycznie
identycznymi parametrami mechanicznymi jak wulkanizat bazowy. Występujące niewielkie zmniejszenie wartości wytrzymałości
oraz wydłużenia, związane było ze zwiększoną ilością napełniacza, na co wskazywała również zwiększona gęstość. Wulkanizaty zawierające dodatek pyłu o wielkości ziarna 0,50–0,85 mm

Rys. 4. Porównanie wytrzymałości oraz wydłużenia próbek
zawierających miał EPDM-R oraz napełniacze mineralne
w odniesieniu do mieszanki bazowej
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Tabela.6. Zestawienie wyników gęstości i lepkości Mooneya niezwulkanizowanych mieszanek
M-0

M-25

M-35

P-10
(0.18)

P-15
(0.18)

P-20
(0.18)

P-25
(0.18)

P-30
(0.18)

P-35
(0.18)

Gęstość, g/cm3

1,676

1,3967

1,4536

1,1935

1,2057

1,2199

1,2444

1,2581

1,3489

Lepkość Mooneya, MU

44,2

54,6

61,0

38,5

41,3

48,0

53,5

59,4

99,3

Parametr

Kompozycja

Tabela 7. Właściwości mechaniczne badanych mieszanek
Kompozycja
Parametr

M-0

M-25

M-35

P-10
(0.18)

P-15
(0.18)

P-20
(0.18)

P-25
(0.18)

P-30
(0.18)

P-35
(0.18)

Maksymalne
naprężenie TS, MPa

11,65±0,24

9,16±0,35

7,91±0,19

10,65±0,28

10,30±0,07

9,75±0,15

9,05±0,18

8,18±0,25

6,61±0,16

Wydłużenie przy
zerwaniu, %

776±20

766±18

730±9

733±25

698±21

691±11

635±5

586±12

534±18

Moduł przy 100%
wydłużenia, MPa

0,77

1,57

2,00

0,84

0,90

0,95

1,01

1,09

1,23

Ścieralność Vrel,
mm3

208±21

239±13

253±30

218±10

244±25

267±21

297±18

328±22

415±17

Twardość,·ShA

39±1

51±1

55±2

39±1

43±2

43±1

45±1

48±1

54±2

charakteryzowały się znacznie słabszymi parametrami mechanicznymi w odniesieniu do wulkanizatu bazowego M-0. Wartości
wytrzymałości na zerwanie były niższe o ponad 50% oraz o ponad 160 % zmniejszyło się wydłużenie przy zerwaniu. Znacznie
gorsze wyniki przy wykorzystaniu grubszych frakcji związane były
z tym, że duże cząstki nie miały wystarczająco dobrze rozwiniętej powierzchni (co zostało potwierdzone w badaniach SEM rys.
5d), a widoczne pęknięcia powstawały i rozwijały się na granicy
faz miał-osnowa kauczukowa [25]. W związku z tym do dalszych
badań wykorzystano pył o frakcji 0,0–0,18 mm.
Lepkość Mooneya badanych mieszanek wyraźnie różniła się
w zależności od użytego napełniacza oraz jego zawartości w kompozycji. Zwiększanie ilości napełniacza mineralnego nie powodowało znacznej zmiany w lepkości mieszanek, co związane było
z budową cząstek użytych napełniaczy, których płytkowy kształt
nie wpływał na wzrost lepkości (rys. 3). Stosowanie napełniacza EPDM-R powodowało stopniowy wzrost lepkości mieszanek
wraz ze wzrostem jego zawartości do 30%, a powyżej tej wartości następował skokowy wzrost lepkości. Proces ten związany
był z silnie rozwiniętą strukturą pyłu EPDM-R zawierającą puste
przestrzenie [26], w których mógł zostać uwięziony kauczuk
wprowadzony w postaci pierwotnej jako osnowa. Powodowało to
efektywne zmniejszenie udziału objętościowego kauczuku bazowego mieszanki w stosunku do napełniacza EPDM-R, a przez to
zwiększenie lepkości Mooneya.
Wartości gęstości kompozycji napełnionych pyłem EPDM-R
były wyraźnie niższe od mieszanek napełnionych napełniaczem
mineralnym. Różnica w dużym stopniu mogła wynikać z mocno
rozwiniętej powierzchni pyłu EPDM-R oraz wolnych przestrzeni
pozostających po procesie sieciowania przy dużej zawartości
pyłu. Kompozycje zawierające napełniacz mineralny wykazywały
większy stopień usieciowania, co przekładało się na wyższą gęstość w porównaniu z mieszankami zawierającymi pył.
76

Wyniki badań właściwości mechanicznych przedstawiono
w tabeli 7 i na rys. 4, na którym pokazano porównanie wytrzymałości oraz wydłużenia przy zerwaniu próbek materiałów zawierających miał EPDM-R i napełniacz mineralny w odniesieniu do sieciowanej mieszanki bazowej. Każda z wytworzonych
kompozycji miała wartości właściwości niższe od kompozycji
bazowej. Wartość różnicy zależała od rodzaju oraz ilości zastosowanego napełniacza. Pomimo że wyraźnie obserwowano niższe wartości wytrzymałości mechanicznej wulkanizatów
mieszanek przy zastosowaniu miału EPDM-R, to nie odbiegały
one znacząco od wartości dla wulkanizatów mieszanek zawierających napełniacz mineralny. Pogorszenie właściwości
mechanicznych można w tym przypadku wyjaśnić jako niekompatybilność pomiędzy fazami pył-polimer bazowy. Niewystarczający stopień adhezji, pomimo znacznie rozwiniętej
powierzchni wykorzystywanego pyłu wpływał na zmniejszenie
wartości właściwości mechanicznych. Inną kwestią wpływającą na końcowe wyniki była sama struktura granulek pyłu EPDM-R. Wprowadzanie coraz to większej ilości pyłu do mieszaniny
powodowało pogorszenie procesu przetwórstwa, zwiększając
lepkość i utrudniając wchłanianie pyłu w osnowę elastomerową. Mogło to prowadzić do powstawania aglomeratów, które
tworzyły lokalne punkty naprężeń na granicy faz. Dlatego tak
istotne jest stosowanie pyłów o jak najmniejszej frakcji, gdyż
jak wykazano na podstawie wyników zawartych w tabeli 4,
nawet niewielki, bo 10-proc. dodatek grubych frakcji powodował znaczące pogorszenie parametrów mechanicznych. Ten
sam efekt związany z niedostatecznym stopniem adhezji na
granicy faz pył-kauczuk powodował, że wraz ze wzrostem stężenia pyłu następowało zmniejszenie odporności na ścieranie
wytworzonych materiałów i chociaż na odporność na ścieranie
wpływa także stopień usieciowania, to ocenia się, że właśnie
zawartość EPDM-R była tu główna determinantą.
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Rys. 5.
Mikrofotografie SEM
wybranych mieszanek:
a) M-0; b) P-10 (0.18);
c) P-30 (0.18); d) P-10
(0.85)
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Wraz ze wzrostem zawartości napełniacza twardość wulkanizatów wykonanych z mieszanek także wzrastała, a wyniki były
porównywalne pomiędzy odpowiadającymi sobie stopniami różnych rodzajów napełniacza. Wzrost twardości zgodny był ze wzrostem maksymalnego momentu obrotowego MH świadczącego
o sztywności mieszanki.
Na rys. 5 a przedstawiono mikrofotografie SEM wulkanizatu
mieszanki bazowej M-0, w której przełom był czysty i nie uwidaczniały się słabe punkty w strukturze, co przekładało się na bardzo
dobre parametry wytrzymałościowe potwierdzone wcześniej wynikami pomiarów wytrzymałościowych. Wprowadzenie do mieszanki
miału EPDM-R powodowało powstawanie aglomeratów (rys. 5. b
i c), które wpływały na pogorszenie właściwości mechanicznych.
Widoczna jest także słaba adhezja cząstek pyłu do osnowy kauczukowej, szczególnie przy pyle o grubszej frakcji (rys. 5. d), na
zdjęciu widoczna jako puste przestrzenie w osnowie.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Na podstawie przedstawionego opracowania oraz wyników
stwierdzono, że wykorzystanie odpadowego pyłu EPDM jako
zamiennika napełniacza mineralnego, szczególnie przy wykorzystaniu odpowiedniego frakcjonowania może w istotny sposób wpłynąć na problem wykorzystania odpadów gumowych.
Powyższa analiza udowadnia, że wytworzenie kompozycji elastomerowej z udziałem napełniacza mineralnego oraz odpadu
EPDM w ilości nawet powyżej 30% może być opłacalna i pozwala uzyskać materiały o wysokich i użytecznych parametrach
końcowych.
Aby uzyskać jak najkorzystniejsze parametry mieszanki, należy
wykorzystywać zmielone odpady o jak najmniejszej frakcji.
Mielenie na sucho odpadów gumowych pozwala na uzyskanie
drobnych frakcji o nieregularnej rozwiniętej powierzchni, które
mają pozytywny wpływ na właściwości mieszanek.
Parametry wulkanometryczne mieszanek z udziałem pyłu EPDM-R oraz zawierające napełniacze mineralne nie odbiegają od
siebie do zawartości napełniacza 30%, powyżej której następuje
skokowy spadek parametrów zarówno przetwórczych, jak i wytrzymałościowych.
W mieszankach z pyłem znacznemu skróceniu ulega czas podwulkanizacji, co może być niekorzystne pod względem przerobowym. Jest to wynikiem pozostałości układu wulkanizującego.
Możliwa jest ewentualna korekta układu sieciującego w zależności od potrzeb, co wpłynie na ograniczenie zużycia surowców.
Stwierdzono, że główną przyczyną słabszych parametrów mechanicznych jest słaba adhezja i oddziaływania pomiędzy osnową elastomerową a pyłem. Na wyeliminowanie tego problemu
może wpłynąć zastosowanie pyłu poddanego wcześniejszej
modyfikacji [27], ale należy wziąć pod uwagę, że wprowadzanie
kolejnych etapów do procesu produkcyjnego wpływa na wzrost
ostatecznego rachunku ekonomicznego produktu.
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Wybierz spośród blisko 1000 mieszanek gumowych i zaufaj ponad 40-letniemu
doświadczeniu Sanok Rubber Company

Oferta i doświadczenie
Sanok Rubber Company
Polska spółka Sanok Rubber Company jest globalnym dostawcą elementów gumowych oraz gumowo-metalowych i gumowo-tworzywowych. Jednocześnie zbudowała pozycję jednego z liderów rynku mieszanek gumowych w Europie.

M

ieszanki gumowe Sanok Rubber Company powstają
w oparciu o najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa i wykorzystywane są w wielu gałęziach
przemysłu, m.in. w motoryzacji, budownictwie, farmacji oraz branży AGD.
Sanok Rubber Company to najlepszy dostawca mieszanek gumowych. Dlaczego?
l Baza blisko 1000 różnych mieszanek, z czego ponad 450
w ciągłej produkcji i dostępności;
l Realizacja indywidualnych zamówień – opracowanie receptur
idealnie dopasowanych do potrzeb klienta;
l System zarządzania produkcją oraz śledzenia poszczególnych
procesów (SAP ERP);
l 5 linii mikserów z pełnym zakresem możliwości produkcyjnych;
l Laboratorium przeznaczone do wykonywania badań: surowców, mieszanek, wyrobów gotowych, przyrządów pomiarowych
oraz badań środowiskowych;
l Profesjonalny zespół inżynierów zaangażowanych na każdym
etapie w proces rozwoju mieszanek;

Przejrzystość i stabilność spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Sanok Rubber Company stawia na efektywność i jakość, dlatego też wszystkie procesy – od projektowania przez produkcję
po dostawę – realizowane są w oparciu o Zintegrowany System
Zarządzania, który spełnia wymagania norm:
l ISO 9001;
l IATF 16949;
l ISO 14001;
l ISO 45001.
l

Sprzedaż mieszanek gumowych
tel. +48 13 46 54 860
mieszanki@sanokrubber.pl
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Biologiczna degradacja
plastiku przez mikroorganizmy
Piotr Jachimowicz, Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska, Dawid Nosek

Tworzywa sztuczne są ważne w wielu gałęziach przemysłu, na przykład w branży opakowań. Mają one jednak niepożądany
wpływ na środowisko. Stale wzrastająca produkcja tworzyw sztucznych na świecie spowodowała zwiększenie zainteresowania
naukowców możliwościami ich degradacji na drodze biologicznej przez mikroorganizmy, tj. bakterie i grzyby. Na biodegradację
wpływają czynniki zewnętrzne (biotyczne i abiotyczne) oraz właściwości poszczególnych plastików. Do czynników zewnętrznych możemy zaliczyć wilgotność, pH, temperaturę, występowanie enzymów oraz hydrofobowość. Natomiast do właściwości
plastików sprzyjających degradacji zaliczamy niską masę cząsteczkową, występowanie dodatków, biosurfaktantów oraz dużą
powierzchnię właściwą plastiku. Końcowymi produktami rozkładu plastików w warunkach tlenowych mogą być H2O i CO2,
natomiast w warunkach beztlenowych - H2O, CO2 oraz CH4. Celem artykułu jest podsumowanie wiedzy na temat biologicznej
degradacji tworzyw sztucznych z uwzględnieniem enzymów oraz mikroorganizmów przeprowadzających proces.

P

lastiki to długołańcuchowe cząstki polimerów wytwarzane ze związków nieorganicznych i organicznych, takich
jak węgiel, krzem, wodór, azot, tlen i chlorki. Głównym
materiałem stosowanym do produkcji tworzyw sztucznych są ropa naftowa oraz gaz ziemny. Ponad pół wieku temu
syntetyczne polimery zaczęły zastępować naturalne materiały
w prawie każdym obszarze życia. Ciągłe ulepszanie stabilności
oraz trwałości wpłynęło na zwiększenie ich produkcji na świecie
[1]. Obecnie rocznie produkowane jest 359 milionów ton plastiku (wzrost o 3,1% względem ostatniego roku) na cele opakowaniowe (39,9%), budowlane i konstrukcyjne (19,8%), dla przemysłu samochodowego (9,9%), do artykułów elektronicznych
i elektrycznych (6,2%), rolniczych (3,4%), użytku codziennego
(4,1%) oraz innych (16,7%). Głównymi producentami plastiku na
świecie jest Azja (51%), kraje NAFTA (18%) oraz Europa (17%)
(rys.1). W Europie największymi producentami tworzyw sztucznych są Niemcy (24,6%), Włochy (13,9%), Francja (9,4%), Hiszpania (7,6%), Wielka Brytania (7,3%) oraz Polska (6,8%). Wyżej
wymienione kraje odpowiedzialne są za 70% produkcji plastiku
na całym kontynencie (rys. 1b). Niestety w Unii Europejskiej jedynie 42% tworzyw sztucznych przeznaczonych do celów opakowaniowych jest poddawane recyklingowi. Pozostałe odpady tego
typu są wykorzystywane do odzysku energii (39,5%) oraz są składowane na składowiskach odpadów (18,5%) [2].

Wśród tworzyw sztucznych można wyróżnić tworzywa termoplastyczne, tj. polietylen (PE), poliamidy (PA), polipropylen (PP),
poliwęglan (PC), politereftalan etylenu (PET), styropian (EPS), poliarylosulfon (PSU), polistyren (PS), elastomery termoplastyczne
(TPE), poliakrylan metylu (PMMA), polichlorek winylu (PVC) oraz
termoutwardzalne, do których należą poliuretan (PUR), nienasycony poliester, żywica epoksydowa, żywica melaminowa oraz ester
winylowy [3]. W wyniku działań sił mechanicznych, chemicznych,
biologicznych oraz fotooksydacyjnych następuje powolna degradacja tworzyw sztucznych, które zalegają na wysypiskach śmieci
[4]. Podczas degradacji plastiku powstaje mikroplastik (MP), czyli
cząstki tworzyw sztucznych o średnicy mniejszej niż 5 mm. Wiele
badań wskazuje na biodegradację tej formy plastiku w środowisku
naturalnym, jak i w biocenozach technicznych [5–6].
Mikroplastik negatywnie wpływa na organizmy wodne. Niewielkie rozmiary MP powodują, że jest pobierany przez organizmy
wodne różnych poziomów troficznych, włączany do łańcucha
pokarmowego i gromadzony w tkankach organizmów wyższych
poziomów troficznych (rys. 2). MP jest gromadzony w treściach
żołądkowo-jelitowych spożywających go organizmów, jak też
ługowane są z niego monomery MP, które są toksyczne, rakotwórcze lub zaburzają gospodarkę hormonalną [8]. MP sorbują
zanieczyszczenia obecne w systemie oczyszczania ścieków, np.
polichlorowane bifenyle (PCB), wielopierścieniowe węglowodory

Rys. 1.
Główni producenci
plastiku A) na świecie
oraz B) Europie [3]
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Rys. 2.
Obieg plastiku
(mikroplastiku)
w środowisku
wodnym

aromatyczne (PAH) lub metale ciężkie i uwalniają je w odbiornikach ścieków oczyszczonych. Cząstki MP są wektorami potencjalnie patogennych mikroorganizmów [7–8].
BIODEGRADACJA
Zastosowanie mikroorganizmów, tj. bakterii i grzybów, do
degradacji zarówno naturalnych, jak i syntetycznych tworzyw
sztucznych ma bardzo ważną rolę w redukcji ilości odpadów gromadzonych na składowiskach odpadów [9]. Biodegradacja tworzyw sztucznych zachodzi aktywnie w środowisku naturalnym, co
związane jest z zapewnieniem optymalnych warunków wzrostu
dla różnych mikroorganizmów rozkładających plastik. Polimery,
zwłaszcza tworzywa sztuczne, są potencjalnym substratem (źródłem węgla) dla mikroorganizmów heterotroficznych [10].
Biodegradacja tworzyw sztucznych zależy od różnych czynników (rys. 3), w tym właściwości polimeru, rodzaju organizmu
i charakteru obróbki wstępnej [11]. Istotną rolę w degradacji odgrywają właściwości polimeru, wielkość, kształt, krystaliczność,
masa cząsteczkowa, rodzaj grup funkcyjnych i podstawników
obecnych w jego strukturze oraz plastyfikatory lub dodatki dodane do polimeru [12].
Jednym z czynników abiotycznych wpływających na biodegradację tworzyw sztucznych jest wilgotność. Czynnik ten wpływa

na biodegradację polimerów ze względu na zasadnicze zapotrzebowanie na wodę mikroorganizmów, co potrzebne jest do wzrostu stężenia biomasy. Stąd prędkość degradacji polimeru jest
wysoce skorelowana z obecnością wystarczającej wilgoci w środowisku [13]. Dodatkowo wysoka wilgotność wspiera proces hydrolizy przez generowanie większej liczby reakcji rozszczepienia
łańcucha polimerowego [14]. Natomiast pH może modyfikować
szybkość reakcji hydrolizy przez zmianę warunków kwasowych
lub zasadowych. Produkty degradacji różnych polimerów zmieniają pH, a następnie tempo degradacji i wzrostu drobnoustrojów [15]. Na rozkład enzymatyczny wpływa również temperatura
mięknienia polimeru. Poliester o wyższej temperaturze topnienia
ma mniejsze możliwości biodegradacji. Potencjalna degradacja
enzymatyczna maleje wraz ze wzrostem temperatury [16].
Czynnikiem biotycznym wpływającym na biodegradację jest
obecność różnych enzymów posiadających unikalne miejsca aktywne i mających zdolność do biodegradacji różnych rodzajów
polimerów [17]. Na przykład, prostopoliestry otrzymane z dikwasowych monomerów o od 6 do 12 atomach węgla w cząsteczce
zostały efektywnie degradowane przez enzymy wytwarzane przez
gatunki grzybów Aspergillus flavus i A. niger w porównaniu do
prostołańcuchowych poliestrów wytwarzanych z dowolnego innego monomeru [18]. Stwierdzono, że enzymy pozakomórkowe są

t

Rys. 3.
Czynniki
wpływające
na biodegradację
plastiku
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Rys. 4.
Ogólny schemat
biodegradacji
plastiku w warunkach
tlenowych

zaangażowane w depolimeryzację polihydroksymaślanu (PHB),
który jest prekursorem tworzyw biodegradowalnych. Enzymy te
degradują PHB za pomocą różnych mechanizmów zależnych od
wytwarzanej przez mikroorganizmy depolimerazy [19].
Masa cząsteczkowa odgrywa bardzo istotną rolę w biodegradacji polimeru. Degradowalność obniża się wraz ze wzrostem
masy cząsteczkowej. Polilaktyd (PCL) o wyższej masie cząsteczkowej (>4000) był wolniej degradowany przez lipazę szczepu
Rhizopus delemar w porównaniu z polimerem o niskiej masie
cząsteczkowej [20]. Dla enzymów produkowanych przez drobnoustroje łatwiejsze jest rozkładanie substratu o niskiej masie
cząsteczkowej [21]. Właściwości takie jak kształt i rozmiar polimeru pełnią ważną rolę w procesie degradacji. Polimery posiadające dużą powierzchnię właściwą można szybko zdegradować
w porównaniu z tymi o małej powierzchni właściwej [22].
Zanieczyszczenia niepolimerowe, takie jak barwniki (odpady lub resztki katalizatorów stosowanych do polimeryzacji) lub
wypełniacze, wpływają na zdolność degradacji polimerów. Gdy
w tworzywie sztucznym zwiększa się ilość wypełniaczy lignocelulozowych, stabilność termiczna zmniejsza się, co wpływa na
przebieg biodegradacji. Dyspersja i przyczepność międzyfazowa
między wypełniaczem lignocelulozowym a polimerem termoplastycznym są głównymi czynnikami wpływającymi na stabilność
termiczną układu kompozytowego [23]. Biodegradacja polimerów jest zwiększona przez dodanie biosurfaktantu ze względu
na ich niską toksyczność i wysoką biodegradowalność. Biosurfaktanty ułatwiają proces biodegradacji, ponieważ pozwalają na
utrzymanie wysokiej aktywności w ekstremalnych warunkach
temperatury, pH i zasolenia [24].
Zbyt duża masa cząsteczkowa u większości polimerów utrudnia transport przez błony komórkowe, dlatego najpierw muszą
ulec depolimeryzacji do mniejszych monomerów, aby mogły zostać wchłonięte i biodegradowane w komórkach drobnoustrojów.
Początkowy rozkład polimeru może wynikać z oddziaływania sił
fizycznych i biologicznych [25]. Procesy fizyczne, tj. ogrzewanie,
chłodzenie, zamrażanie, rozmrażanie, zwilżanie lub suszenie,
mogą powodować uszkodzenia mechaniczne (pękanie materiałów polimerowych) [26]. Wniknięcie komórek grzybów w strukturę polimeru może również powodować jego pęcznienie i pękanie
na małą skalę [27]. Polimery syntetyczne są również depolimeryzowane przez enzymy zewnątrzkomórkowe, po czym uzyskane
monomery są absorbowane do komórek mikroorganizmów i ulegają biodegradacji [28]. Abiotyczna hydroliza jest najważniejszą
reakcją inicjującą degradację polikarboksylanów, politereftalanu
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etylenu, polikwasów mlekowych i ich kopolimerów, polidimetylosiloksanów oraz silikonów w środowisku [29].
Wysokie masy cząsteczkowe powodują gwałtowny spadek
rozpuszczalności, co utrudnia biodegradację, ponieważ bakterie
wymagają, aby substrat był przyswajany przez błonę komórkową, a następnie dalej rozkładany przez enzymy komórkowe [30].
Co najmniej dwie kategorie enzymów są zaangażowane w biologiczną degradację polimerów: depolimerazy zewnątrzkomórkowe
i wewnątrzkomórkowe [31]. Podczas degradacji (rys. 2) egzoenzymy rozkładają złożone polimery, uzyskując mniejsze cząsteczki,
np. oligomery, dimery i monomery, które są wystarczająco małe,
aby przejść przez półprzepuszczalne zewnętrzne błony bakteryjne, a następnie zostać wykorzystane jako źródła węgla i energii.
Proces ten nazywa się depolimeryzacją [32]. Gdy produktami
końcowymi są CO2, H2O lub CH4, degradację nazywa się mineralizacją. Należy zauważyć, że biodegradacja i degradacja podłoża
polimerowego rzadko osiągają 100% efektywność, a przyczyną
jest to, że niewielka część polimeru zostanie przekształcona
w biomasę bakteryjną [33]. Dominujące grupy mikroorganizmów
i szlaki degradacyjne związane z degradacją polimeru są często
determinowane warunkami środowiskowymi.
ENZYMY BIODEGRADUJĄCE TWORZYWA SZTUCZNE
Względne ilości enzymów wytwarzanych przez mikroorganizmy
różnią się w zależności od gatunku, a nawet szczepów tego samego gatunku. Enzymy mają bardzo specyficzne działanie na
substraty, więc różne enzymy pomagają w degradacji tworzyw
sztucznych [35]. Lakkazy mogą pomóc w utlenianiu węglowodorowego szkieletu PE. Udowodniono, że bezkomórkowe lakkazy inkubowane z PE zmniejszają średnią masę cząsteczkową
i średnią liczbę cząsteczkową PE odpowiednio o 20% i 15% [36].
Lakkazy występują głównie w komórkach grzybów zdolnych do
biodegradacji ligniny i są odpowiedzialne za utlenianie związków
aromatycznych. U szczepów Brevibacillus spp. i Bacillus spp.,
zdolnych do degradacji PE, za degradację odpowiedzialne są
proteazy [36]. Papaina i ureaza to dwa enzymy proteolityczne,
które powodują degradację poliestru (PU). Papaina powoduje hydrolizę wiązań uretanowych i mocznikowych, wytwarzając wolne
grupy aminowe i hydroksylowe [37]. Grzyby rozkładające ligninę
i peroksydaza manganowa, otrzymana ze szczepu Phanerochaete chrysosporium, również wspomaga degradację PE o wysokiej
masie cząsteczkowej w warunkach ograniczonej dostępności
azotu i węgla [38]. Pośród izolowanych mikroorganizmów degradujących PEA, Penicillium sp. szczep 14-3 wykazywał najsilniejTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 2/2022
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Tabela 1. Szczepy bakterii i grzybów biodegradujące tworzywa sztuczne

Grzyby

Bakterie

Enzym

Mikroorganizm

Tworzywo sztuczne

Peroksydaza manganowa

Phanerochaete chrysosporium

PE

Kutynaza

Fusarium

PCL

Nieznany

Amycolaptosis sp.

PLA

Kutynaza

Aspergillus oryzae

bursztynian polibutylenu (PBS)

Katalaza, proteaza

Aspergillus niger

PCL

Lipaza,

Rhizopus delemar

PCL

Glukozydaza

Aspergillus flavus

PCL

Lipaza,

Penicylium,

adypinian polietylenu (PEA)

Rhizopus arrizus

PBS, PCL

Hydrolaza serynowa

Pseudomonas stutzeri

polihydroksyalkanian (PHA)

Nieznane

Protobacteria

PHB, PCL i PBS

Nieznane

Streptomyces

PHB, PCL

Nieznany

Firmicutes

PHB, PCL i PBS

szą aktywność enzymatyczną. Enzym odpowiedzialny za degradację PEA u tego szczepu został oczyszczony i zakwalifikowany
jako lipaza o szerokiej specyficzności substratowej. Dodatkowo
enzym mógł rozkładać różnego rodzaju poliestry alifatyczne, takie jak polipropiolakton (PPL) i PCL [39]. Inne badania wykazały zdolność lipaz izolowanych z Rhizopus arrizus, R. delemar,
Achromobacter sp. oraz Candida cylindracea do rozkładu PEA
i PCL. W przypadku badań dotyczących degradacji enzymatycznej
polilaktydu (PLA) zastosowano proteinazy K, bromeleiny i pronazę. Spośród tych enzymów proteinaza K z Tritirachium była najbardziej skuteczna w przypadku PLA. Wykazano, że proteinaza K
i inne proteazy serynowe są zdolne do degradacji PLA. Proteinaza K hydrolizowała amorficzną część PLA [40].
Mikroorganizmy odpowiedzialne za degradację różnych rodzajów tworzyw sztucznych wykorzystują je jako źródła węgla i energii (tabela 1), wspomagając tym samym ich biodegradację bez
powodowania szkód dla środowiska [41].
PODSUMOWANIE
Obserwuje się stały trend wzrostowy wykorzystania różnych
typów tworzyw sztucznych na świecie. Tworzywa sztuczne często są składowane jako odpady na wysypiskach lub utylizowane
w spalarniach, co oddziałuje negatywnie na środowisko naturalne. Biodegradacja materiałów na bazie tworzyw sztucznych może
zapewnić proekologiczne i energooszczędne rozwiązanie. Istnieje jednak wiele czynników, które utrudniają biodegradację tworzyw sztucznych. Prowadzone są liczne badania w celu ustalenia
skutecznych mechanizmów biodegradacji tworzyw sztucznych,
co pozwoli ograniczyć zanieczyszczenie środowiska, w szczególności mikroplastikiem.
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