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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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ARTYKUŁ

PROMOCYJNY

Transport gotowych elementów
z tworzyw sztucznych

K

ongskilde jest liderem w dziedzinie transportu materiałów przy pomocy powietrza. Przenoszenie powietrzem,
granulatów, peletów, płatków, ścinków, pyłów, komponentów gotowych i innych materiałów, w efektywny sposób, jest najprostszym sposobem, gdy brakuje miejsca
i zależy nam na czystości, wydajności i zachowaniu BHP. Działamy w branży tworzyw sztucznych, papierniczej i opakowaniowej.
Kongskilde wyspecjalizowała się w transporcie pneumatycznym
i obróbce odpadów bezpośrednio z maszyn produkcyjnych oraz
gotowych komponentów z tworzyw sztucznych. Pomagamy zoptymalizować wydajność produkcji i dajemy nowe możliwości w logistyce produktem i odpadem – dodając wartość.
Kongskilde Industries oferuje szeroki wachlarz rozwiązań, dobieranych indywidualnie w zależności od rodzaju i konfiguracji procesu produkcyjnego klienta. Poznaj jedno z naszych rozwiązań.
CVL i CPU to urządzenia Kongskilde które, ułatwiają przenoszenie porcjami gotowych elementów. Stosuje się je w przetwórstwie tworzyw sztucznych prawie każdego rodzaju. CVL i CPU
pozwalają na szybkie i wydajne rozładowywanie i przenoszenie
elementów gotowych drobnowymiarowych. Przenośnik podciśnieniowy (CVL) został zaprojektowany jako integralna część systemów transportowych firmy Kongskilde Industries, z myślą o dostarczaniu i rozładowywaniu porcjami na dużą skalę i prosto na
linię montażu końcowego, szerokiej gamy gotowych elementów
z tworzywa sztucznego, np. zakrętki do butelek. CPU to urządzenie służące do rozładunku opakowań zbiorczych i pneumatycznego podnoszenia niewielkich elementów z tworzyw sztucznych
i kierowania ich do rurociągu. Konfiguracja i wymagana wydajność zostaną dostosowane do Twoich potrzeb.

CVL i CPU wykorzystują dmuchawę sterowaną falownikiem,
MultiAir FC, która wytwarza niezbędne podciśnienie generujące
siłę nośną.
Producenci mogą teraz przenosić gotowe elementy w określonych porcjach do silosów, pojemników lub bezpośrednio na linię
produkcji.
Elementy mogą być pobierane z wtryskarki lub z pojemników
zbiorczych z magazynu.
System Kongskilde może obsługiwać elementy o średnicy od 5
do 80 mm można transportować do 250 tys. sztuk na godzinę.
AUTOMATYZACJA PRZEPŁYWU GOTOWYCH ELEMENTÓW
Z MAGAZYNU DO HALI PRODUKCYJNEJ
System może pobierać elementy luzem z magazynu i przenosić je do stref produkcyjnych lub pakowania. Kongskilde może
dostarczyć instalację aż do 100 metrów. Gotowe elementy są
przenoszone z miejsca składowania do hali produkcyjnej lub
obszarów pakowania. Gotowe elementy można delikatnie transportować z magazynu w celu dostarczenia ich w wyznaczonych
ilościach do pakowania. CPU pobiera elementy bezobsługowo
z pojemników, a CVL rozładowuje je delikatnie do buforów maszyn produkcyjnych.
ZALETY TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO
Systemy transportu pneumatycznego są efektywne i łatwe
w montażu. Można za ich pomocą transportować szeroką gamę
materiałów i elementów, a elementy systemu można dopasować
do każdej instalacji. Transport na większe odległości staje się
możliwy, a klienci odzyskują przestrzeń produkcyjną. Rozwiązanie daje wiele korzyści:
l pełna kontrola nad elementami podawanymi do produkcji;
l automatyzacja procesów wykonywanych ręcznie;
l rurociągi mogą być ukryte pod maszynami lub nad sufitami;
l elastyczny i delikatny system do przenoszenia;
l linie do przenoszenia mogą przebiegać zarówno poziomo, jak
i pionowo;
l dmuchawę można umieścić w dowolnym miejscu, zwalniając
powierzchnię użytkową;
l można łatwo wprowadzać zmiany w konfiguracji systemu i ponownie wykorzystać jego elementy.
Chcesz sprawdzić możliwości systemów Kongskilde na swoich
komponentach? Skontaktuj się z nami i wyślij próbki materiału
na bezpłatny test w naszym Centrum Technologicznym w Danii.
Kongskilde Industries Sp z o.o.
ul. Sklęczkowska 16, 99-300 Kutno, tel. 24 389 8010
kpl@kongskilde-industries.com
www.kongskilde-industries.com/pl
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70-letnia historia sukcesu
W tym samym roku, w którym królowa Elżbieta II wstąpiła na tron, pierwsza sztuczna zastawka serca została wszczepiona
w USA, a musical „Deszczowa piosenka” zainspirował miliony widzów w kinie, narodziła się zupełnie inna historia, związana
z inauguracyjną edycją Targów K, które po raz pierwszy odbyły się w Düsseldorfie od 11 do 19 października 1952 r. Nikt wtedy
nie przypuszczał, że dopiero startująca impreza przerodzi się w wiodące na świecie targi przemysłu tworzyw sztucznych i gumy.

D

ziś Targi K w Düsseldorfie mogą pochwalić się 70-letnią historią sukcesu. Jest to najważniejsza platforma
informacyjno-biznesowa branży tworzyw sztucznych
i gumy na świecie. Jej pozycja jako wiodących targów
branżowych dla całej branży, gdzie w pierwszej parze idą innowacyjność i zakres tematyczny, jest bezdyskusyjna. To torujące
drogę dla wizji przyszłości targi o najliczniejszej liczbie nacji branżystów z całego świata. Na K 2022, które odbędzie się w dniach
od 19 do 26 października, spodziewanych jest około 3000 wystawców z 61 krajów, a centrum wystawowe w Düsseldorfie jest
już całkowicie zarezerwowane.
JAK TO SIĘ WSZYSTKO ZACZĘŁO?
Początki K były jednak dość skromne w porównaniu z bieżącymi edycjami. Podczas debiutanckiej imprezy „Wunder der Kunststoffe” (cuda tworzyw sztucznych) w 1952 r. zarejestrowano 270
wystawców – wyłącznie z Niemiec. Zajmowali oni około 14 000
metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej netto.
Podczas premiery 165 tys. zwiedzających podziwiało w pierwszej kolejności kolorowe towary konsumpcyjne wystawiane przez
przetwórców tworzyw sztucznych. Ponieważ w latach od 1952
do 1959 K Düsseldorf był wizytówką niemieckiego przemysłu,
każdy zainteresowany zwiedzający, czy to laik, czy specjalista,
był dopuszczony do odwiedzenia targów. Główną atrakcją na
wystawie były produkty zaprojektowane tak, aby życie było piękniejsze i wygodniejsze. Dziś uśmiechamy się z reklamy obecnej
w tamtych czasach, która skierowana była również do „nowoczesnej gospodyni domowej” i przybliżała jej takie powojenne
osiągnięcia, jak modne płaszcze przeciwdeszczowe z PVC czy
przezroczyste nylonowe pończochy – estetyczne uosobienie
cudu gospodarczego.

Im bardziej branża tworzyw sztucznych kierowała się w stronę
wyspecjalizowanych i zaawansowanych technologicznie tworzyw
sztucznych do specjalnych rozwiązań (w elektronice, medycynie,
motoryzacji czy lotnictwie), tym bardziej przyciągała uwagę, a coraz więcej specjalistów odwiedzało targi. Od tego czasu utrzymuje swoją pozycję wiodących światowych targów dla całej branży.
W 2019 roku do K nad Renem przyjechało ponad 220 tys. gości
branżowych z prawie 170 krajów.
Międzynarodowe pochodzenie i renoma wystawców zagwarantują również kompletność asortymentu oraz kompleksowy przegląd rynku światowego na nadchodzącym K najbliższej jesieni.
Nigdzie indziej branżyści nie znajdą takiego bogactwa innowacji,
a żadne inne targi nie zapewnią tak różnorodnych impulsów dla
przyszłości światowego przemysłu tworzyw sztucznych i gumy.
Zanim K 2022 otworzy swoje podwoje, jest już okazja, aby
wprawić się w nastrój jubileuszowych targów. Organizatorzy
zapraszają do zagłębienia się w siedem dekad historii K oraz
podziwiania historycznych zdjęć i wspomnień. Wyrusz w podróż
w czasie na https://70years.k-online.de/en.
A jeśli chciałbyś podzielić się z nami swoją osobistą historią K, anegdotami, spotkaniami, zabawnymi lub zaskakującymi
informacjami, nie wahaj się! Jest to możliwe w każdej chwili za
pośrednictwem LinkedIn lub po prostu skontaktuj się z naszym
zespołem prasowym.
Twój kontakt prasowy:
dr Cornelia Jokisch, starszy menedżer MarCom (prasa i PR)
Desislava Angelova, (kierownik MarCom)
tel. +49 (0)211/4560-998/-242, fax +49 (0)211/4560-8548
JokischC@messe-duesseldorf.de
AngelovaD@messe-duesseldorf.de
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Huzap GMBH – wagi
workujące nowej generacji
PONAD 30-LETNIE DOŚWIADCZENIE
Firma HUZAP to innowacyjna firma, która powstała w oparciu
o przeszło 30-letnie doświadczenie swoich założycieli w dziedzinie budowy wag, maszyn pakujących i instalacji przemysłowych na rynkach zachodnich. Wyjątkowość firmy HUZAP to nie
tylko oferowanie dogodnych cen, ale przede wszystkim służenie
fachowym, technicznym doradztwem. Odbiorcami produktów
i usług są: przemysł chemiczny, gumowy, budowlany, tworzyw
sztucznych, spożywczy i paszowy. Dobrze wykształceni i zaangażowani pracownicy doradzają przy planowaniu i realizacji projektów. Za swój cel w Polsce przyjęto partnerskie relacje z klientami, doradztwo techniczne i realne ceny rynkowe.
W nadreńskim Hennef znajdują się działy planowania i sprzedaży, z kolei przygotowanie produkcji oraz sama produkcja
umiejscowiona jest w Bytomiu. Podział z jednej strony zapew-

nia wysoki stopień elastyczności wobec różnorodnych wymagań
klienta, z drugiej strony gwarantuje atrakcyjny poziom cenowy
z zachowaniem wysokiej jakości produktu.
INNOWACYJNOŚĆ TO KLUCZ DO SUKCESU
FIRMY HUZAP GMBH, RÓWNIEŻ W CZASIE PANDEMII
Firma Huzap GmbH stale dąży do lepszego wykorzystania potencjału pracy i wiedzy swoich pracowników, stale zwiększając
nakłady na działania prorozwojowe. Ostatni rok zaowocował
stworzeniem projektu wag workujących brutto, nowej generacji
do worków otwartych oraz wentylowych. Są to legalizowane samoczynne wagi o wysokiej dokładności. Dokładność wag jest
bardzo istotna, w szczególności podczas wytwarzania receptur.
Stabilność pracy instalacji firmy Huzap gwarantuje jej klientom
osiąganie wysokiej jakości produktów końcowych.

Prezes firmy Huzap, Martin Schkrobol

8

Innowacje firmy Huzap są ściśle związane z zapotrzebowaniem
klienta. Różnorakie rozwiązania, zastosowane u klientów z różnych branż, są szczegółowo analizowane i często uwzględniane
w rozwiązaniach standardowych. Wyżej przedstawione wagi są
również efektem wielu udoskonaleń dokonywanych przez firmę
Huzap na przestrzeni czasu.
Firma Huzap koncentruje się również na nieustannym rozwoju
wewnętrznych procesów biznesowych, związanych z organizacją, marketingiem czy strategią wobec kryzysu. Potwierdzeniem
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ale również konsultowania z klientem postępów w każdej z faz
projektu. Urządzenia firmy Huzap zapełniają lukę rynkową. Maszyny powstają często jednorazowo i różnią się od pozostałych
produktów firmy istotnymi szczegółami. Nie oznacza to jednak,
iż firma nie posiada w swojej palecie produktów standardowych. Produkty te można zobaczyć m.in. na stronie internetowej
HUZAP oraz w prospektach biznesowych firmy. Standardowe rozwiązania są wykorzystywane do przedstawienia oferty klientowi
i są bazą do rozpoczęcia szczegółowych rozmów.

skuteczności dotychczasowych działań firmy okazał się kryzys
pandemii – przez tę ekstremalną próbę i swoisty sprawdzian
przetrwania na rynku, firma Huzap GmbH przeszła bez większych
załamań, za to z jeszcze lepiej zorganizowanymi strukturami
wewnętrznymi. Wspomniany kryzys został wykorzystany do udoskonalenia podejmowanych działań, z jeszcze większą koncentracją na uwzględnieniu dynamiki zmian rynkowych i zagrożeń
zewnętrznych, niezależnych od przedsiębiorstwa.

SYTUACJA FIRMY HUZAP W CZASIE PANDEMII
Wybuch pandemii oraz wprowadzenie przez rząd lockdownu
było dużym zaskoczeniem, również dla firmy Huzap. Jednak
dzięki silnym strukturom wewnętrznym i świetnie rozwiniętemu
zarządzaniu kryzysem, Zarząd firmy podjął decyzję o nieprzerywaniu produkcji. Firma skoncentrowała się na opracowywaniu
istniejących zleceń, z jednoczesnym utrzymaniem rozwoju firmy,
w postaci szkoleń pracowników oraz rozwijania istniejącej palety
produktów. Kryzys potwierdził, iż firma zbudowana jest na solidnych podstawach, z doskonale rozwiniętymi strukturami organizacyjnymi i świetną załogą. Firma Huzap jest obecnie w trakcie
przygotowywania ofert na duże instalacje maszynowe dla kilku
klientów z całej Europy. Jak podkreśla prezes, Martin Schkrobol:
– Obecnie optymistycznie patrzymy w przyszłość i w najbliższym
czasie spodziewamy się kilku dużych zleceń.

WYJĄTKOWOŚĆ PRODUKTÓW HUZAP
Strategia firmy Huzap opiera się na pozostawaniu w ciągłym
kontakcie z klientem. Prezes Martin Schkrobol podkreśla, że firma Huzap dostarcza klientom rozwiązania takie, jakie wyobraża sobie klient, a nie takie, jakie wyobraża sobie producent.
Podejście takie kładzie szczególny nacisk na fazę przygotowania oferty i rozmów z klientem w początkowych fazach projektu,

Przykład instalacji firmy Huzap

Przykład instalacji firmy Huzap
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Huzap Sp. z o.o.
ul. Konstytucji 61, 41-905 Bytom
tel. 32 388 03 00
fax 32 282 97 52
huzap@huzap.pl, www.huzap.pl
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Elektroniczne wagi workujące brutto
do worków otwartych i wentylowych

HUZAP GmbH
Marie-Curie Straße 1,
53773 Hennef (Niemcy)
Telefon +49 2242 96 999 0
e-mail: huzap@huzap.com

Zapraszamy do kontaktu!

HUZAP Sp. z o.o.
ul. Konstytucji 61
41-905 Bytom (Polska)
Telefon +48 (32) 388 03 00
e-mail huzap@huzap.pl
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Coldteam Sp. z o.o. – to firma
z branży chłodnictwa
przemysłowego
Firma Coldteam specjalizuje się w projektowaniu, doborze, sprzedaży i wynajmie oraz uruchomieniach i profesjonalnym serwisie
urządzeń i przemysłowych instalacji chłodniczych na terenie Polski oraz za granicą.

W

ykwalifikowana kadra oraz szeroki zakres komponentów i usług, wieloletnie doświadczenie i wsparcie naszych dostawców pozwala Coldteam na dostawę lub wynajem każdego systemu chłodzenia,
do każdego zastosowania. Firma ciągle poszerza swoją wiedzę
i stara się wdrażać nowe rozwiązania, ze szczególnym naciskiem
na zagadnienia związane z oszczędnością energii oraz ochronę
środowiska. Oferowane przez nas urządzenia wykonane i dostarczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i certyfikatami:
CE, „Ecodesign” ErP2 i Eurovent.
Stąd w ofercie Coldteam znajdują się urządzenia pracujące
z czynnikami naturalnymi, takimi jak: amoniak, CO2, czy propan.
Firma propaguje i stosuje w praktyce urządzenia absorbcyjne
oraz z tzw. free coolingiem. W przypadku niestandardowych aplikacji lub nietypowych warunków pracy, oferujemy rozwiązania
i budowę urządzeń „szytych na miarę”.
Pełne bezpieczeństwo klientów, ich procesów technologicznych i produkcji oraz składowanych towarów, firma zapewnia poprzez profesjonalne usługi serwisowe (własne ekipy) oraz usługę wynajmu urządzeń chłodniczych oraz kompletnych systemów
chłodzenia.

Firma Coldteam to bezpośredni dystrybutor m.in. takich firm jak:
MTA S.p.A. – agregaty wody
lodowej (chillery) o zakresie
wydajności chłodniczej 0,5
kW do 1,7 MW; freecooling;
osuszacze sprężonego
powietrza
HITEMA – agregaty wody
lodowej (chillery) o zakresie
wydajności chłodniczej 0,5
kW do 1,7 MW; freecooling

Dzięki bezpośredniej współpracy z dostawcami, Coldteam ma
dostęp do pełnych informacji, dokumentacji serwisowych oraz
wszelkich, oryginalnych części zamiennych.
Firma Coldteam wraz z pracownikami działa zgodnie z wszystkimi ustawowymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz posiada
uprawnienia i certyfikaty wynikające z ustawy f-gazowej.

KELVION MACHINE COOLING
– chłodnice wentylatorowe,
dry-coolery, skraplacze
powietrzne

ICS COOL ENERGY – krótkoi długoterminowy wynajem
kompletnych systemów
chłodzenia od 5kW do 1MW

COLDTEAM Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 36, 81-061 Gdynia, tel. 58 620 88 64, coldteam@coldteam.pl, www.coldteam.pl
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BEZPRZEWODOWE LICZNIKI CYKLI

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

S

ystem MoldMaker to globalny system IT & Industry
IoT, który jest nowoczesnym narzędziem nadzoru produkcji dla form wtryskowych, tłoczników i wykrojników.
Gromadzi i porządkuje wszystkie dane produkcyjne
w jednym miejscu. Umożliwia kontrolę czasu cyklu, temperatury
i wydajności narzędzi w czasie rzeczywistym. Narzędzia mogą
pracować w różnych lokalizacjach na całym świecie.
Aby wdrożyć system do swojego zakładu, wystarczy wyposażyć
narzędzia w liczniki MoldMaker oraz zainstalować na hali koncentrator MMCD. Koncentrator zbiera odczyty i regularnie przesyła je do serwera MoldMaker. Dane gromadzone są w chmurze
MoldMaker i są widoczne dla użytkownika po zalogowaniu na
swoje konto.
Do niewątpliwych zalet systemu MoldMaker należy: globalny
zasięg działania systemu, bezprzewodowy i wygodny odczyt wartości liczników, dostęp online do danych o pracy narzędzi, automatyczne i bezobsługowe działanie systemu, szybkie i intuicyjne
wdrożenie systemu.
Nowością systemu MoldMaker są bezprzewodowe terminale
maszynowe, za pomocą których operator jednym przyciskiem
może np. zgłosić awarię, wezwać brygadzistę czy zliczać „braki”
produkcyjne itp.
Liczniki MoldMaker posiadają następujące funkcjonalności:
rejestr narzędzi i ich lokalizacji, informacja o bieżącym statusie
narzędzi, informacja o czasie cyklu, alarm przy demontażu licznika, monitoring temperatury narzędzia i alarm przekroczenia,
16

przypomnienia serwisowe i rejestracja przeglądów, folder dokumentacji technicznej, statystyki i wskaźniki wydajności, graficzna
prezentacja danych na dużym TV umieszczonym na hali, przywołanie brygadzisty, ustawiacza bądź kontroli jakości, zgłoszenie
awarii maszyny oraz zgłoszenie ilości braków, podgląd produkcji
w odległych halach oraz u podwykonawców realizujących produkcję na formach powierzonych, odczyt danych na dowolnym urządzeniu z dowolnego miejsca na świecie.
ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU
Praca liczników polega na okresowym przesyłaniu liczby wykonanych cykli z każdego zarejestrowanego licznika do serwera
kolekcjonującego odczyty. Transfer odbywa się poprzez aplikację
mobilną lub dedykowane koncentratory odbiorcze. Części składowe systemu to:
1. Licznik bezprzewodowy pracujący na hali produkcyjnej;
2. Urządzenie odbiorcze – Koncentrator MMCD;
3. Aplikacja mobilna MoldMaker Scan;
4. Strona internetowa.
BEZPRZEWODOWE LICZNIKI CYKLI
Firma oferuje kilka rodzajów liczników, w zależności od ich
odporności temperaturowej. Licznik MMC-11 Standard jest najbardziej uniwersalny i przeznaczony do większości zastosowań.
Gabaryt licznika (47,8 x 38 x 25 mm) i rozstaw śrub mocujących
(28,5 mm) jest zgodny z gabarytami typowych liczników do form.
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Schemat przepływu danych w Systemie MoldMaker

Dopuszczalna temperatura pracy licznika MMC-11 Standard
to 85oC. Gwarantowany zasięg odbioru to ok. 30 m. W praktyce
zasięg ten dochodzi do 100 m. Czas pracy baterii: 4–5 lat. Nowością są liczniki wysokotemperaturowe MMC-12 HT do 150oC
do form grzanych olejowo oraz MMC-12 UHT do 205oC do form
wulkanizacyjnych do gumy oraz innych narzędzi o najwyższej temperaturze pracy.

Licznik MMC-11STD z widocznym przyciskiem demontażu

trendy w branży – formy wtryskowe
KONCENTRATOR MMCD (MOLDMAKER CLOUD DATA)
Jest to bezobsługowe urządzenie odbiorcze pełniące rolę
bufora i automatycznego przekaźnika informacji odebranych
z liczników do serwera kolekcjonującego dane. Koncentrator pełni także rolę zabezpieczenia na wypadek braku połączenia internetowego z serwisem, przechowując odczyty z liczników w swojej
wewnętrznej pamięci, a po uzyskaniu połączenia internetowego
przesyła zebrane dane do serwisu, zachowując ciągłość pracy.
Koncentratory MMCD stosuje się w firmach posiadających
wiele narzędzi produkcyjnych, gdzie potrzebna jest szybkość
i regularność odczytów. Koncentrator montuje się na suficie lub
na ścianie, z dala od metalowych elementów i urządzeń, które
mogłyby zakłócać jego pracę, takich jak routery WiFi, zasilacze
impulsowe, lampy.
Koncentrator występuje w dwóch wersjach:
l wersja LAN – wymagająca podłączenia kabla LAN do wewnętrznej sieci zakładu;
l wersja GSM – wymagająca aktywnej karty SIM dowolnego polskiego operatora GSM.
W przypadku potrzeby pokrycia zasięgiem dużych hal produkcyjnych stosuje się kilka koncentratorów jednocześnie.
APLIKACJA SMARTFONOWA MOLDMAKER SCAN
Aplikacja mobilna MoldMaker Scan na platformę Android i iOS
umożliwia zdalny i zbliżeniowy odczyt liczników.
Za pomocą aplikacji na smartfonie wyposażonym w interfejs
Bluetooth i NFC można wykonać także: identyfikację formy, przypisanie licznika do formy lub jego zwolnienie, konfigurację licznika, odczyt Karty Formy Wtryskowej, obsłużyć notatki i harmonogramy serwisowe.
Serwis internetowy https:\\MoldMaker.eu
Sercem systemu MoldMaker jest oprogramowanie internetowe dostępne przez standardową przeglądarkę internetową. Użytkownik może nadzorować pracę narzędzi na żywo oraz zdalnie
analizować wydajność, czas cyklu, mierzyć współczynnik OEE,
ustalać plany konserwacji, ustawiać przypomnienia, rejestrować
przeglądy techniczne, tworzyć zadania dla narzędziowni itp.

Licznik MMC-12HT

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

Oficjalnym dystrybutorem
urządzeń MoldMaker jest:

MEGA MOLD Sp. z o.o.
36-002 Jasionka 252E
tel. +48 607 259 412
moldmaker@moldmaker.eu
www.moldmaker.eu

PROPLASTICA Sp. z o.o.
ul. Karola Olszewskiego 6
25-663 Kielce
sales@proplastica.pl
www.proplastica.pl
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Kompleksowa oferta produktów
dla utrzymania form
wtryskowych w ruchu ZaprasHazalamyF,naStoistargkoi PLASTPOL,
24.

W asortymencie Technic Solution znajduje się wiele sprawdzonych i niezawodnych produktów, które ułatwiają i przyspieszają procesy związane z utrzymaniem form w ruchu, przyczyniając się do maksymalizacji wydajności produkcji oraz bezpieczeństwa pracy.

ŚWIATOWY DEBIUT NA PLASTPOL 2022
– STÓŁ WARSZTATOWO-SERWISOWY
Specjalnie na targi PLASTPOL 2022 firma Technic Solution
przygotowała absolutną nowość na rynkach światowych. Hybrydowa konstrukcja została opracowana w oparciu o sprawdzone
rozwiązania wykorzystywane przy stołach do serwisowania form
oraz stołach warsztatowych.
Zalety:
l Obszerny blat szlifowany segmentowo zapewnia uniwersalną
przestrzeń roboczą dla rozmaitych prac warsztatowych,
l Dodatkowa obrotowa płyta robocza gwarantuje wygodny dostęp do wszystkich powierzchni w trakcie obsługi narzędzi,
l Dolna półka do odkładania i przechowywania,
l Stół może zostać opcjonalnie wyposażony w szafkę narzędziową i regulowane oświetlenie, a także może być przystosowany
do podłączenia do sieci elektrycznej i pneumatyki.

STÓŁ DO SERWISOWANIA FORM WTRYSKOWYCH
Stanowi niezastąpione rozwiązanie do wszystkich prac mających związek z utrzymaniem narzędzi w ruchu. Gwarantuje szybkie i bezproblemowe rozłożenie oraz ponowne złożenie formy.
Nowa, udoskonalona konstrukcja stołu gwarantuje najlepszy na
rynku stosunek jakości do ceny. Technic Solution umożliwia dostosowanie konstrukcji do indywidualnych potrzeb klienta.
Zalety:
l Najwyższa jakość konstrukcji i wykonania oraz wysoka wartość
współczynnika bezpieczeństwa i minimalne ugięcie pod obciążeniem (analiza MES),
l Pełna ergonomia oraz zwiększona efektywność i szybkość wykonywania prac serwisowych,
l Jedna platforma stała, druga przesuwna (z hamulcem i możliwością blokady w pozycji krańcowej),
l Obie formy mają możliwość pełnego obrotu oraz zablokowania
pozycji co 90 stopni,
18

l

l
l
l

Półka wyłożona gumą olejoodporną do wygodnego odkładania
narzędzi, sprejów itd.,
Wkręcane rączki ułatwiające manipulowanie platformami,
Certyfikat CE,
Zespół kątowników do mocowania formy na stole (opcja).

STÓŁ WARSZTATOWY
Technic Solution produkuje również wyjątkowo stabilne stoły
warsztatowe z wytrzymałym stalowym blatem szlifowanym segmentowo. Uniwersalna konstrukcja sprawdzi się zarówno przy serwisie
i konserwacji form, jak i wielu rozmaitych pracach warsztatowych.
Zalety:
l Bardzo stabilna i wytrzymała konstrukcja,
l Blat wykonany ze stalowej płyty szlifowanej segmentowo (materiał 1.2312 – ok. 30 HRC – lub inny),
l Dolna półka do odkładania narzędzi.
l Szeroka gama wymiarów i obciążalności stołów,
l Możliwość wykonań specjalnych.
OBRACARKA DO FORM I NARZĘDZI
W przypadku dużych i masywnych form, często zachodzi potrzeba ich obracania. W ofercie Technic Solution znajdują się
atrakcyjne cenowo obracarki przeznaczone do narzędzi o masie
od 5T do nawet 65T. Urządzenie gwarantuje szybkie i bezpieczne obracanie form, jest proste w obsłudze i bezawaryjne.
Zalety:
l Redukcja nakładu pracy przy obsłudze form oraz zwolnienie
suwnicy/dźwigu do innych zadań,
l Skrócenie czasu obracania w bezproblemowym procesie,
l Brak ryzyka uszkodzenia formy, podłoża, przewodów czy otoczenia,
l Proste i bezpieczne użytkowanie przez jednego operatora.
ŚRODKI CHEMICZNE
Serwisowanie narzędzi wiąże się również z ich czyszczeniem
i konserwacją. Sprawdzone środki chemiczne TORO_clean
i TORO_sol: granulaty do czyszczenia układów plastyfikujących,
pianka czyszcząca, silikonowe i bezsilikonowe środki rozdzielcze
oraz antyadhezyjne środki konserwujące – stanowią zatem niezbędny element wyposażenia każdej wtryskowni i narzędziowni.
Zapraszamy do kontaktu i współpracy!
Team Technic Solution
Technic Solution
ul. Puszczyka 2c/1, 05-500 Zgorzała
tel. 788 803 391, 601 636 741
info@t-solution.eu
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trendy w branży – tworzywa i guma

Własności przetwórcze materiałów
polimerowych – oznaczenie
współczynnika szybkości płynięcia
Agnieszka J. Nowak, Andżelika Lis

W

arunkiem wytwarzania i przetwórstwa materiałów
polimerowych jest spełnienie określonych własności użytkowych zgodnych z obowiązującymi normami światowymi oraz wymaganiami jakościowymi
producenta i/lub odbiorcy. Spełnianie warunków jakościowych
produktu wyjściowego wymaga kontroli procesu przetwórczego
na każdym jego etapie. W związku z rozwojem inżynierii materiałowej i wytwarzaniem nowych mieszanin oraz kompozytów
o osnowie termoplastycznej w ostatnich latach wzrosło zapotrzebowanie na informacje dotyczące charakterystyki materiału
w kontekście jego przetwarzalności. Przy przetwarzaniu materiałów polimerowych istotna jest odpowiednia homogenizacja
i ujednorodnienie surowca, szczególnie w przypadku polimerów z dodatkiem napełniaczy, pigmentów bądź modyfikatorów.
Znajomość podstawowych własności materiałów polimerowych,
w szczególności reologicznych, jest podstawą w projektowaniu
opłacalnych pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym
procesów przetwórczych tej grupy materiałów inżynierskich. Jed-

nym ze sposobów identyfikacji własności przetwórczych termoplastów jest badanie określające wskaźnik płynięcia tworzyw
sztucznych MFI (Melt Flow Index). Wskaźnik ten jest niezbędny
przy doborze odpowiednich parametrów przetwórczych takich jak
temperatura, ciśnienie i/lub czas procesu wtrysku, a ponadto
pozwala na ocenę płynności danego tworzywa w temperaturze
przetwórstwa [1-4, 6].
Wskaźnik szybkości płynięcia materiałów polimerowych jest
wyrażany w liczbie gramów lub objętości tworzywa wytłoczonego
w plastometrze przez dyszę o określonej średnicy, pod określonym obciążeniem i w określonej temperaturze. Jego wartość
zależy od własności tworzywa termoplastycznego, jego struktury, budowy, ciężaru cząsteczkowego i wielu innych czynników.
Istnieje kilka metod badawczych umożliwiających wyznaczenie
wskaźnika szybkości płynięcia materiału. W metodzie A można wyznaczyć MFR (wagowy wskaźnik szybkości płynięcia) przy
użyciu obcinaka, sekundomierza i wagi o działce elementarnej.
Metodą B wyznacza się MVR (objętościowy wskaźnik szybkości

Rys. 2. Elementy dodatkowe: 1-talerz obciążenia,
2-tłok badawczy, 3-lejek, 4-podajnik materiału,
5-mocowanie dyszy, 6-elementy do czyszczenia plastometru

Tabela 1. Dane techniczne plastometru BMF-001 [4]

Rys. 1. Plastometr firmy Zwick/Roell: 1- obciążenia
dodatkowe, 2- ramię podnoszące, 3- przycisk zapadkowy,
4- kanał badawczy, 5- mocowanie dyszy, 6- pole wskazań,
7-pole obsługowe, 8- system pomiaru drogi
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Zakres temperatury pomiaru

50oC–450oC

Średnica kanału badawczego

9,55 mm

Długość kanału badawczego

170 mm

Standardowa średnica dyszy (wg EN ISO 1133)

2,095

Standardowa długość dyszy (wg EN ISO 1133)

8 mm

Średnica tłoka badawczego z talerzem obciążeniowym 9,48 mm
Ciężar tłoka badawczego z talerzem obciążeniowym

325 g

Zakres pomiaru czasu

0–99 min
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wstępnego, rodzaj termoplastu oraz masę tworzywa umieszczonego w cylindrze, a także określenie wystarczającej ilości pozyskanych odcinków badawczych. W omawianym badaniu można
oznaczyć wagowy oraz objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia, a wartości tych współczynników obliczane są z następujących wzorów [4]:
a) wagowy wskaźnik szybkości płynięcia, wyrażony w g/10 min:
(1)
							
b) objętościowy wskaźnik szybkości płynięcia, wyrażony
w cm3/10 min:

płynięcia), wyrażający objętość tworzywa przepływającego przez
dyszę kołową w znormalizowanych warunkach [3-7].
Obecnie najczęściej badanie określające wskaźnik szybkości
płynięcia materiałów polimerowych MFI wykonuje się na plastometrze. Urządzenie to służy do określania objętościowego
współczynnika płynięcia MVR oraz wagowego współczynnika płynięcia termoplastycznych polimerów wg norm: DIN EN ISO 1133,
ASTM D 1238, BS 2782. Wartości uzyskane podczas badania
w dużej mierze uzależnione są od szybkości ścinania, która jest
mniejsza niż w przypadku rzeczywistego przetwórstwa ww. materiałów [4, 8-10].
W artykule przedstawiono tok postępowania przy oznaczaniu
masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) za pomocą plastometru obciążnikowego BMF-001 firmy Zwick/Roell (rys. 1
i 2). Dane techniczne urządzenia zestawiono w tabeli 1.
Przed umieszczeniem termoplastycznego materiału polimerowego w cylindrze urządzenia badawczego należy zważyć jego
odpowiednią ilość; w kolejnym kroku umiejscowione w cylindrze
tworzywo wytłacza się przez dyszę pod naciskiem tłoka z obciążnikami. Tłok badawczy umieszczany w kanale badawczym
jest istotnym elementem plastometru: dzięki niemu uplastycznione tworzywo jest z łatwością wytłaczane i następnie ścinane
na odcinki pomiarowe. Istotnym elementem tłoka jest znacznik
odniesienia (rys. 3), informujący o odpowiednim momencie rozpoczęcia badania.
Prawidłowe wykonanie badania zapewnia odpowiednie ustalenie zmiennych, odgrywających kluczową rolę przy określeniu
wskaźnika MFI. Zalicza się do nich m.in.: metodę badania płynięcia, zadaną temperaturę, obciążenie badawcze, czas grzania

							
c) gęstość ρpt (w temperaturze badania), wyrażona w g/cm3:

							
d) objętość, wyrażona w cm3:

(2)

(3)

(4)
						
gdzie: l – długość drogi tłoka, mm; t – czas pomiaru, s; ρp –
gęstość próbki w temperaturze badania, g/cm3; V – objętość
pojedynczego odcinka, cm3; m – masa próbki, g.
Na podstawie danych zawartych w serii norm EN ISO 1133,
opracowano tablicę (tabela 2), w której zawarto typy tłoków
badawczych z rekomendowanym obciążeniem, adekwatnym do
konkretnego materiału termoplastycznego.
Po uruchomieniu jednostki sterującej z odpowiednim oprogramowaniem oraz plastometru rozpoczyna się badanie wskaźnika szybkości płynięcia MFI. Parametry definiuje się w zakładce
„Asystent” (rys. 4).
Po wprowadzeniu parametrów określających metodę badania
ustala się parametry próby, tj. temperaturę, obciążenie, czas
grzania wstępnego itp. Następnie ustala się niezbędną ilość wymaganych odcinków pomiarowych (rys. 5).
W kolejnym kroku zaznacza się wartości, które zostaną wygenerowane po przeprowadzeniu badania (rys. 6) oraz czas pomiaru. W zależności od wybranej metody określa się masowy wskaźnik szybkości płynięcia (w przypadku metody A) lub objętościowy
wskaźnik szybkości płynięcia (w metodzie B).
Po wprowadzeniu wszystkich parametrów badania w programie i przesłaniu pliku z ustalonymi parametrami do urządzenia
pomiarowego następuje grzanie urządzenia do wskazanej temperatury. Po jej osiągnięciu, napełnia się kanał badawczy odważonym materiałem przeznaczonym do badania (5g). Podczas
napełniania kanału należy ugniatać materiał prętem zagęszcze-
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Rys. 3. Tłok badawczy: 1-talerz obciążenia, 2-izolacja,
3-górny znacznik odniesienia (koniec zakresu pomiarowego),
4-dolny znacznik odniesienia (początek zakresu pomiarowego),
5-powierzchnia znaczników odniesienia, 6-głowa tłoka
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Tabela 2. Parametry badania MFI z użyciem tłoka
z odpowiednim obciążeniem [4]
Norma

Materiał

Materiał – pełna nazwa

Temp. oC

Tłok badawczy z talerzem obciążenia ze swoim obciążeniem 325 g
ISO 1872-2

PE

Polietylen

190

ISO 4613-2

E/VAC

Kopolimer etylenu
z octanem winylu

125

ASTM D 1238

PE

Polietylen

190

ASTM D 1238

PE

Polietylen

125

Tłok badawczy ze standardowym obciążeniem
podstawowym 2,16 kg
ISO 1872-2

PE

Polietylen

190

ISO 1873-2

PP

Polipropylen

230

ISO 4613-2

E/VAC

Kopolimer etylenu
z octanem winylu

150

ISO 4613-2

E/VAC

Kopolimer etylenu
z octanem winylu

190

ISO 8986-2

PB

Polibutadien

190

ISO 9988-2

POM

Polioksymetylen

190

ASTM D 1238

PE

Polietylen

190

ASTM D 1238

PP

Polipropylen

125

ASTM D 1238

PP

Polipropylen

230

ASTM D 1238

E/VAC

Kopolimer etylenu
z octanem winylu

190

Rys. 4. Zakładka Asystent w programie Xpert
(określenie metody badania)

Rys. 5. Zakładka Asystent w programie Xpert
(określenie parametrów próby)

Tłok badawczy z obciążeniem 5 kg
PS

Polistyren

PE

Polietylen

200
190

ISO 1873-2

PP

Polipropylen

230

ISO 2897-2

PS-I

Polistyren (odporny
na uderzenia)

200

ISO 15494-2

PP

Polipropylen

190

ASTM D 1238

PS

Polistyren

190

ASTM D 1238

PS

Polistyren

200

ASTM D 1238

ABS

Akrylonitryl/Butadien/
Styren

200

ASTM D 1238

MABS

Metakrylan metylu/
Akrylonitryl/
Butadien/Styren

200

niowym. Operację napełniania oraz ubijania powinno się wykonywać w sposób ciągły, tak aby jej czas nie przekraczał jednej minuty. Następnie należy umieścić tłok w kanale badawczym (rys.
7) i rozpocząć badanie naciskając przycisk START. Tym samym
następuje grzanie wstępne uplastyczniające polimer w zadanym
czasie. Zgodnie z właściwościami przepływowymi badanego materiału, obciążenie można nanieść przy starcie na tłok badawczy lub pozostawić tłok nieobciążony. Po upływie czasu grzania
wstępnego i osiągnięciu przez dolny znacznik odniesienia tłoka
badawczego górnej krawędzi kanału badawczego, należy wcisnąć przycisk „START POMIARU”. Pomiar zostaje uruchomiony
i obcinarka odcina wychodzącą wytłoczkę pierwotną, którą należy odrzucić z puli odcinków pomiarowych.
Po odcięciu i usunięciu pierwszej wytłoczki, urządzenie rozpoczyna odcinanie prawidłowych odcinków pomiarowych, których
długość powinna wynosić co najmniej 1 cm. Czas między uzyskiwaniem kolejnych odcinków jest uprzednio określony przez operatora w oprogramowaniu. Wszystkie odcinki należy pojedynczo
zważyć, a uzyskane wartości wprowadzić do systemu.
Po wprowadzeniu masy odcinków uzyskanych podczas badania MFR, w programie generowana jest tablica z wyznaczonym
masowym wskaźnikiem szybkości płynięcia oraz innymi informa22

Rys. 6. Zakładka Asystent w programie Xpert
(określenie wartości wynikowych)

Rys. 7. Tłok wprowadzony w kanał badawczy po
napełnieniu materiałem

t

ISO 1622-2
ISO 1872-2
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wanego tworzywa, jak i sprawna ocena jego możliwości przetwórczych, a obsługa plastometru obciążnikowego jest stosunkowo
prosta i szybka – umożliwia sprawne wykonywanie testów zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i przemysłowych.

Rys. 8. Odcinki pozyskane w trakcie oznaczania wskaźnika
szybkości płynięcia PELD; próba: a) I; b) II

Tabela 3. Wyniki pozyskane w badaniu MFR
Próba
nr

I

II

Indeks

MFRn,
g/10min

1

MFR,
g/10min

t(start)n,
s

t(ende)n,
s

1,30

603,2

643,9

2

1,27

643,9

683,9

3

1,14

683,9

723,9

4

1,25

723,9

763,9

5

1,22

763,9

803,9

6

1,17

803,9

843,9

7

1,26

843,9

883,9

1

1,01

7,3

48,0

2

0,99

48,0

88,0

3

0,96

88,0

128,0

4

0,95

128,0

168,0

5

1,00

168,0

208,0

6

0,95

208,0

248,0

7

0,99

248,0

288,0

1,23

0,98

cjami zaznaczonymi przy wprowadzeniu danych do badania, np.
czas badania na początku i/lub końcu poboru odcinka.
Przedstawiono wyniki oznaczania masowego wskaźnika szybkości płynięcia dla 5g polietylenu niskiej gęstości (PELD). Badanie wykonano w 190oC przy użyciu obciążenia 2,16 kg oraz 5
kg; czas grzania wstępnego wynosił 300 sekund. Na rysunku 8
przedstawiono pozyskane odcinki, natomiast w tabeli 3 zestawiono wyniki.
Istnieje wiele metod przetwórstwa tworzyw sztucznych. Wiele materiałów termoplastycznych można poddawać formowaniu
wtryskowemu lub wytłaczaniu. W ten sposób uzyskuje się elementy, które wykorzystywane są w wielu dziedzinach przemysłu,
czy nauki. Jednak, aby prawidłowo zaprojektować proces przetwórczy, niezbędna jest podstawowa wiedza na temat budowy
i stanu fizycznego rozpatrywanego materiału. W przypadku przekroczenia zakresu temperaturowego, polimer ulega degradacji
termicznej i nie spełnia warunków jakościowych finalnego wyrobu. Znajomość własności reologicznych tworzywa jest zatem podstawą do określenia prawidłowych parametrów przetwórczych.
Praktyczne zastosowanie nowych materiałów polimerowych oraz
kompozytowych jest łatwiejsze w przypadku znajomości lepkości
czy wskaźnika szybkości płynięcia danego polimeru. Istotnym
współczynnikiem będącym szybkim, technologicznym sposobem
oceny możliwości przetwórczych materiału oraz efektywności zastosowanych napełniaczy jest tzw. MFI, czyli wskaźnik szybkości
płynięcia materiału. Dzięki określonym normom dedykowanym
badaniu możliwa jest dokładna weryfikacja jakościowa wytypo24
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ARTYKUŁ

PROMOCYJNY

SENOPLAST PRZEDSTAWIA NOWY MATERIAŁ DO ZASTOSOWANIA
W KOLEJNICTWIE ORAZ NOWY RODZAJ POWIERZCHNI Z WYTŁACZANYMI
STRUKTURAMI

Nowe materiały firmy
SENOPLAST

Na tegorocznych targach PLASTPOL Senoplast zaprezentuje dwa nowe produkty: płyty senosan C60FR-5 – antybakteryjna,
bezhalogenowa i trudnopalna płyta termoplastyczna PC/ABS o matowej powierzchni. Senosan C60FR-5 można zastosować, np.
jako wyłożenie wewnętrznych ścian wagonów oraz jako elementy foteli w wagonach. Drugim nowym produktem jest Kemarre®
– nowy wzór embosingu (nowa struktura powierzchni).

POWIERZCHNIA ANTYBAKTERYJNA DO ZASTOSOWAŃ
W KOLEJNICTWIE
W odpowiedzi na potrzeby przemysłu kolejowego i obowiązujące tam szczególnie rygorystyczne wymogi trudnopalności, firma
Senoplast opracowała materiał oferujący nowe możliwości przy
projektowaniu wnętrz wagonów kolejowych. Jest to bezhalogenowy, trudnopalny senosan C60FR-5, wykonany z tworzywa PC/
ABS, dostępny obecnie z antybakteryjną matową powierzchnią.
Wyrób spełnia normę europejską EN45545-2 (zastosowania R1
HL3, R6 HL3) w zakresie grubości od 2 do 5 mm, a także wymogi niepalności obowiązujące dla kolei w USA (specyfikacja
Docket-A i NFPA 130) i jest wykorzystywany na przykład do produkcji warstw wykończeniowych sufitów i ścian w taborze kolejowym; senosan C60FR-5 spełnia też wymogi normy ISO 22196
w zakresie działania przeciwbakteryjnego na powierzchni tworzyw sztucznych (badania wykonano w W.H.U. GmbH Austria).

Fotele w wagonach wykonane z płyt senosan C60FR-5
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Dzięki instalacji regeneracyjnej możliwe jest ponowne wykorzystanie
recyklatów tworzyw sztucznych

DĄŻĄC DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Senoplast koncentruje swoją uwagę na prowadzeniu działalności w sposób zrównoważony społecznie. Od ponad 20 lat firma
przetwarza odpady z tworzyw sztucznych, odbierane od swoich
klientów i wprowadza je z powrotem do cyklu produkcyjnego. Od
roku 2020 Senoplast korzysta ze swojej własnej instalacji do
przetwarzania recyklatu. Bilans CO2 głównego zakładu w Piesendorf, Austria stanowi przykład dla branży tworzyw sztucznych:
wytworzenie jednego kilograma tworzywa sztucznego generuje
jedynie 5,6 grama dwutlenku węgla. Od 2003 roku Senoplast
korzysta z systemu odzysku ciepła, który przyczynia się do
znacznych oszczędności. Poza tym, już od 5 lat, firma pozyskuje
energię elektryczną wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Co więcej,
Senoplast planuje też budowę systemu fotowoltaicznego, aby
jeszcze bardziej zredukować ilość energii pozyskiwanej ze źródeł
zewnętrznych.
ELIMINACJA EMISJI
Aby jeszcze bardziej ograniczyć emisje, Senoplast realizuje
między innymi projekt budowy nowego ciśnieniowego układu filtracyjnego wody chłodzącej, a w celu redukcji hałasu instaluje
izolację ciągów rur. W zakresie transportu Senoplast wprowadza
do eksploatacji coraz więcej akumulatorowych wózków widłowych, a pracownicy korzystają z coraz większej liczby pojazdów
elektrycznych i stacji ładowania.
Ponadto, pracownicy dowożeni są do pracy autobusami elektrycznymi. System zarządzania środowiskowego w Senoplast
uzyskał certyfikat qualityaustria w 2021, zgodnie z normą ISO
14001:2015 i Rozporządzeniem WE 1221/2009.
– Zrównoważony rozwój stanowi zasadniczy element naszej
polityki korporacyjnej. Już wcześniej zaczęliśmy stosować kryteria ekologiczne i społeczne w decyzjach gospodarczych naszej
firmy, aby móc wejść na zupełnie nowe obszary zrównoważonego
rozwoju – wyjaśnia Pan Guenter Klepsch – CEO Senoplast.
BIOTWORZYWA SPRZYJAJĄCE ZRÓWNOWAŻONEMU
ROZWOJOWI
W kategoriach zrównoważonego rozwoju Senoplast wykonuje
kolejny krok w procesie redukcji śladu węglowego i osiągnięcia
neutralności klimatycznej. Oprócz oferowanych już folii meblowych senosan ECO, w większości produkowanych z tworzywa
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2022

z odzysku, firma rozszerzy swój asortyment biotworzyw zrównoważonych środowiskowo o markę senosan ECO-B. Dążąc do
tego celu, Senoplast realizuje podejście równowagi masowej,
polegające na zastąpieniu surowców kopalnych surowcami odnawialnymi już na samym początku procesu technologicznego.
– Wymagana w tym celu certyfikacja SCC Plus już została przeprowadzona i nasze przedsiębiorstwo dysponuje już stosownym
certyfikatem. Stanowi to znaczący krok w kierunku osiągnięcia
celu produkcji neutralnej klimatycznie w zakładzie w Piesendorf
– zapewnia Günter Klepsch, Dyrektor Zarządzający Senoplast
Klepsch & Co GmbH.

Senoplast & Senosan Spółka Senoplast Klepsch & Co GmbH
zajmuje się głównie wytwarzaniem współwytłaczanych płyt i folii z tworzy sztucznych przeznaczonych do termoformowania
o nazwie handlowej senosan. Zakres zastosowań materiału
senosan obejmuje konstrukcje pojazdów, walizki podróżne,
przemysł sanitarny i chłodniczy oraz przemysł meblowy. Aby
przystosować produkcję folii wysokiego połysku do konkretnych
potrzeb przemysłu meblarskiego, w roku 2011 założono spółkę
Senosan GmbH, której wyroby sprzedawane są także pod marką senosan®. Główny zakład produkcyjny w Piesendorf w Austrii
i zakłady w meksykańskim Querétaro oraz w Suzhou w Chinach
rocznie wysyłają około 50 000 ton wyrobu senosan® do około
60 krajów. W roku 2020 przedsiębiorstwa te zanotowały sprzedaż o wartości około 200 mln EUR, osiągając sukces na skalę międzynarodową – eksportując ponad 90% całej produkcji.
W Austrii Senoplast Klepsch & Co GmbH zatrudnia 520 osób,
a w pozostałych krajach – 735.
https://www.senoplast.com/
https://www.senosan.com

Kontakt:
SENOPLAST Polska Sp. z o.o.
Aleja Wilanowska 91 lok.6, 02-765 Warszawa
tel. 606 783 777
biuro@senoplastpolska.pl
www.senoplastpolska.pl
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Plastyfikatory naftowe dla przemysłu
gumowego – odparafinowanie
plastyfikatora TDAE
Stefan Ptak

Plastyfikatory naftowe dzielą się na aromatyczne, naftenowe i parafinowe w zależności od udziału węgli w strukturach aromatycznych, naftenowych i parafinowych. Klasyfikacja plastyfikatorów naftowych oparta na metodach ich wytwarzania wyróżnia
następujące typy: DAE, TDAE, MES, RAE, NAP. Plastyfikatory stanowią bardzo istotny składnik wyrobów gumowych i w zasadniczy sposób wpływają na ich właściwości eksploatacyjne. Organizacja COCAWE wydała w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku szereg publikacji na temat kancerogenności produktów naftowych. Z badań tych wynika, że wysokoaromatyczne
oleje naftowe, stosowane jako plastyfikatory do produkcji kauczuków i gum, uznawane są za produkty zawierające związki
rakotwórcze. Związane jest to z występowaniem w ich składzie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).
Plastyfikatory TDAE, spełniające aktualne wymagania w zakresie rakotwórczości, okazują się najlepszą alternatywą dla plastyfikatora wysokoaromatycznego DAE. Do produkcji plastyfikatorów TDAE stosowane są różne metody technologiczne. Jednym
z podstawowych sposobów wytwarzania plastyfikatora aromatycznego TDAE jest proces powtórnej ekstrakcji furfurolem ciężkich ekstraktów z rafinacji selektywnej rozpuszczalnikiem w blokach olejowych w rafinerii. Próby produkcyjne rafinacji ciężkich
ekstraktów w warunkach przemysłowych obniżają znacząco ilość atomów węgla w strukturach aromatycznych rafinatów, często
poniżej wymaganych 25%. W badaniach przeprowadzono proces odparafinowania rozpuszczalnikowego rafinatów TDAE w celu
sprawdzenia możliwości poprawienia składu strukturalnego plastyfikatora TDAE, w kierunku zwiększenia zawartości atomów
węgla w strukturach aromatycznych.

P

lastyfikatory naftowe stosowane do produkcji kauczuków i wyrobów gumowych wytwarzane są z użyciem
różnych rozwiązań technologicznych, głównie powstają
w wyniku przerobu frakcji próżniowych z ropy naftowej,
w instalacjach bloku olejowego.
Plastyfikatory naftowe stosowane są jako dodatek zmiękczający w procesach wulkanizacji kauczuków, szczególnie kauczuków
syntetycznych styrenowo-butadienowych (SBR), oraz jako składnik mieszanek gumowych w procesie ich wytwarzania i wulkanizacji. Udział plastyfikatorów naftowych w wyrobach gumowych
może sięgać do 40% [9].
Plastyfikatory stanowią bardzo istotny składnik wyrobów gumowych i w zasadniczy sposób wpływają na ich właściwości eksploatacyjne. Powinny one spełniać dla przemysłu gumowego szereg
wymagań wynikających ze specyfiki procesów wytwórczych oraz
warunków eksploatacji wyrobów gumowych, w tym szczególnie:
l posiadać wymagany dla danego zastosowania skład chemiczny oraz charakteryzować się odpowiednimi właściwościami
fizykochemicznymi,
l wykazywać dobrą kompatybilność ze stosowanym kauczukiem;
l posiadać niską lotność w warunkach procesu produkcji kauczuków oraz w procesach wytwarzania mieszanek gumowych
i ich wulkanizacji;
l nie wykazywać działania toksycznego [9].
CHARAKTERYSTYKA PLASTYFIKATORÓW NAFTOWYCH
I ICH RYNEK
Plastyfikatory naftowe w zależności od udziału węgli w strukturach aromatycznych, naftenowych i parafinowych dzielą się na
aromatyczne, naftenowe i parafinowe. Plastyfikatory naftowe
różnią się właściwościami fizykochemicznymi: gęstością, lepko28

ścią kinematyczną, współczynnikiem załamania światła, punktem anilinowym, składem grupowym i innymi parametrami.
Wskaźnikiem pozwalającym w sposób przybliżony określić
skład węglowodorowy plastyfikatora jest jego stała lepkościowo-gęstościowa (VGC).
W zależności od typu oleju stała lepkościowo-gęstościowa
przyjmuje wartość:
l dla olejów parafinowych – 0,790–0,819;
l dla olejów naftenowych – 0,820–0,899;
l dla olejów aromatycznych – 0,900–1,050 [6].
Plastyfikatory wysokoaromatyczne, otrzymywane jako produkt uboczny w trakcie rafinacji rozpuszczalnikowej destylatów próżniowych z ropy naftowej w procesie wytwarzania
olejów bazowych, zyskały duże znaczenie w procesie produkcji opon samochodowych z uwagi na korzystne właściwości
użytkowe. O ich dominującej w przeszłości pozycji na rynku
świadczył fakt, że na świecie do 2010 roku 86% plastyfikatorów aromatycznych stosowanych było do produkcji opon samochodowych [6].
Plastyfikatory wysokoaromatyczne DAE charakteryzują się
najwyższą zawartością węglowodorów aromatycznych i związaną z tym najwyższą zawartością wielopierścieniowych związków aromatycznych oraz benzo(a)pirenu. Plastyfikatory TDAE
i MES spełniają aktualne wymagania w zakresie rakotwórczości [9].
Wykazano [10], że najlepszą alternatywą dla DAE jest plastyfikator TDAE. Mieszanki zawierające TDAE wyróżniają się także
najlepszymi właściwościami fizykomechanicznymi w porównaniu
z MES i NAP. Sposób kształtowania się światowego rynku plastyfikatorów naftowych po roku 2010, po wyeliminowaniu plastyfikatora DAE ze względu na mutagenne i rakotwórcze działanie,
przedstawiono na rysunku 1 [3].
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Rys. 1. Globalne roczne zapotrzebowanie na
plastyfikatory naftowe
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składające się z trzech lub więcej skondensowanych pierścieni
aromatycznych. Pierścienie te mogą posiadać krótkie podstawniki alkilowe, względnie cykloalkilowe.
Przeprowadzone badania potwierdziły występowanie korelacji
pomiędzy poziomem zawartości ekstraktu DMSO w produktach
naftowych a ilością przypadków zachorowań na raka. Oceniono,
że przy wzroście zawartości ekstraktu DMSO powyżej 3% (m/m)
wyraźnie powiększa się stopień ryzyka powstawania raka skóry u zwierząt. Na rysunku 2 przedstawiono zależność pomiędzy
zawartością ekstraktu DMSO w olejach i ekstraktach aromatycznych a wystąpieniem raka skóry u myszy, określoną na podstawie długoletnich badań [12].
W późniejszym czasie badania CONCAWE i wnioski z nich wypływające potwierdzone zostały przez wyniki dodatkowych badań
uzupełniających przedstawionych przez Chaseya i McKee’ego [9].
W USA opracowano metodę badania działania rakotwórczego
i mutagennego olejów, opartą na działaniach na bakterie Salmonella. Metodyka badania bazująca na pracy Amesa i współpracowników z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku ujęta jest
normą ASTM E 1687-98.
Opierając się między innymi na wynikach prac CONCAWE,
Europejska Organizacja Przemysłu Gumowego BLIC (European
Association of Rubber Industry) w sporządzonych zaleceniach
uznała za bezpieczne (dopuściła nieoznakowywanie znakiem
niebezpieczeństwa) plastyfikatory aromatyczne, w których zawartość ekstraktu DMSO jest poniżej 3% (m/m) oraz dodatkowo
poniżej 10 ppm określonych indywidualnych węglowodorów PAH,
poniżej 50 ppm całkowitej zawartości węglowodorów PAH i poniżej 1 indeksu mutagenności [9].
Obecność węglowodorów PAH i ich stężenie zależą od składu i pochodzenia ropy naftowej oraz procesów technologicznych
stosowanych podczas jej przetworzenia. Szczególnie duża zawartość węglowodorów PAH występuje w ekstraktach aromatycznych, znacznie przekraczając granice określone przez CONCAWE
oraz BLIC.
Badania policyklicznych węglowodorów aromatycznych w olejach i ekstraktach aromatycznych przyczyniły się do udoskonalenia technik analitycznych, umożliwiając identyfikację coraz
większej liczby indywidualnych węglowodorów PAH obecnych
w olejach. Badania aktywności rakotwórczej doprowadziły do wytypowania kilkunastu rakotwórczych węglowodorów PAH o zróżnicowanym poziomie właściwości rakotwórczych. W grupie tej

Rys. 2. Wpływ zawartości ekstraktu DMSO w olejach
i ekstraktach aromatycznych na pojawienie się raka skóry
u myszy [12]
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KLASYFIKACJA PLASTYFIKATORÓW
Jedna z klasyfikacji plastyfikatorów naftowych oparta jest na
metodach ich wytwarzania. Wyróżnia ona następujące typy plastyfikatorów [1, 4, 10]:
l DAE (Distillate Aromatic Extract) – ekstrakt aromatyczny uzyskany z destylatu próżniowego ropy naftowej;
l RAE (Residual Aromatic Extract) – ekstrakt aromatyczny uzyskany z DAO przy produkcji Brighstocku;
l TDAE (Treated Distillate Aromatic Extract) – modyfikowany
ekstrakt aromatyczny z destylatu próżniowego ropy naftowej;
l MES (Mild Extraction Solvates) – rafinat z łagodnej ekstrakcji
rozpuszczalnikowej destylatu próżniowego ropy naftowej;
l NAP (Naphthenic Plasticisers) – rafinat z ekstrakcji rozpuszczalnikowej destylatu próżniowego z rop naftenowych.
Wysokoaromatyczne oleje naftowe stosowane jako plastyfikatory do produkcji kauczuków i gum uznawane są za produkty
zawierające związki rakotwórcze. Związane jest to z występowaniem w ich składzie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).
Organizacja COCAWE (The Oil Companies European Organization for Environment, Health and Safety), założona w 1963
roku przez europejskich producentów olejów, wydała w latach
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku szereg publikacji na temat
kancerogenności produktów naftowych, w tym ekstraktów aromatycznych stosowanych jako wysokoaromatyczne plastyfikatory do produkcji kauczuków i gum.
W raporcie CONCAWE Produkt dossier – aromatic extracts nr
92/101 przedstawiono typowe właściwości ekstraktów aromatycznych oraz badania ich wpływu na organizmy żywe, przejawiające się w trzech formach oddziaływania, tj.:
l toksyczności;
l kancerogenności;
l mutagenności [11].
W raporcie CONCAWE The use of the dimethyl sulphoxide
(DMSO) extract by the IP 346 as an indicator of the carcinogenicity of lubricant base oils and distillate aromatic extracts nr 94/51
przedstawiono znormalizowaną metodę według IP 346:92, która zalecana jest do oceny potencjalnej rakotwórczości badanego
produktu. Procedura opisana w cytowanej normie umożliwia oznaczenie sumarycznej zawartości wielopierścieniowych związków
aromatycznych (WZA) określanych jako ekstrakt DMSO [12].
Według normy IP 346 przez wielopierścieniowe związki aromatyczne należy rozumieć węglowodory aromatyczne i towarzyszące im heterocykliczne związki, zawierające atomy S, N i O,
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szczególnie wysoką aktywność rakotwórczą wykazuje benzo(a)piren. Jest on traktowany jako rakotwórczy marker, a jego zawartość w oleju coraz częściej jest podstawą do oceny właściwości
rakotwórczych olejów [9].
Postęp, jaki się dokonał w badaniach metodami identyfikacji
węglowodorów PAH, oraz poznanie ich aktywności rakotwórczej
doprowadziły do poglądu, że to nie sumaryczna ilość związków
aromatycznych PCA ekstrahowanych DMSO, ale zawartość węglowodorów PAH, w tym szczególnie benzo(a)pirenu, i ich wzajemny
udział ilościowy decydują o właściwościach rakotwórczych oleju.
Tego typu pogląd był podstawą do zatwierdzenia w czerwcu
2005 roku przez Parlament Europejski 27 poprawki do dyrektywy 76/769/EEC [13]. Poprawka ta zakazuje od 1 stycznia 2010
roku wprowadzania do obrotu handlowego oraz stosowania przy
produkcji opon dla pojazdów mechanicznych plastyfikatorów zawierających powyżej 1 mg/kg benzo(a)pirenu oraz powyżej 10
mg/kg sumy ośmiu węglowodorów WWA.
Wyniki uzyskane w tych badaniach posłużyły do określenia
w produktach naftowych bezpiecznej granicznej zawartości ekstraktu DMSO na poziomie 3% (m/m). Zakłada się, że przekroczenie tej wartości zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia raka u organizmów żywych, natomiast
produkty, w których zawartość ekstraktu DMSO nie przekracza
3% (m/m) uznaje się za nierakotwórcze [9].
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA),
a zwłaszcza benzo(a)piren (BaP), są najlepiej poznaną pod
względem właściwości rakotwórczych grupą związków; ich wpływ
na organizm ludzki i środowisko naturalne jest od wielu lat intensywnie badany [2].
Badania oddziaływania WWA na organizmy żywe dotyczyły
głównie ich toksyczności i kancerogenności oraz wpływu na mutację łańcuchów DNA [5].
W 1992 roku Nisbet i LaGoy opublikowali tzw. względne
współczynniki kancerogenności dla poszczególnych WWA. Autorzy przyjęli, że benzo(a)piren jest związkiem odniesienia i wartość względnego współczynnika kancerogenności dla tego związku wynosi 1. Siła oddziaływania kancerogennego innych WWA
obliczana jest w stosunku do BaP [7].
Przykładowe wartości względnych współczynników kancerogenności przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Wartości względnych współczynników
kancerogenności (k) dla WWA [7]
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Nazwa związku

Względny współczynnik
kancerogenności (k)

Dibenzo(a,h)antracen

5,000

Benzo(a)piren

1,000

Benzo(a)antracen

0,100

Benzo(b)fluoranten

0,100

Benzo(k)fluoranten

0,100

Indeno(123-c,d)piren

0,100

Antracen

0,010

Benzo(g,h,i)perylen

0,010

Chryzen

0,010

Acenaften

0,001

Acenaftylen

0,001

Fenantren

0,001

Fluoranten

0,001

Fluoren

0,001

Naftalen

0,001

Piren

0,001

REGULACJE PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE
W UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE
PLASTYFIKATORÓW NAFTOWYCH
Wprowadzenie regulacji w Unii Europejskiej w celu lepszej
ochrony środowiska i zdrowia człowieka przed zagrożeniami, jakie mogą stanowić substancje chemiczne, spowodowało uchwalenie przez Parlament Europejski i Radę w dniu 18 grudnia 2006
roku Rozporządzenia nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie
chemikaliów (REACH) [14], które uchyliło dyrektywę 76/769/
EEC i przejęło zapisy 27 poprawki, wprowadzające zakaz stosowania ekstraktów wysokoaromatycznych o przekroczonym limicie
zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
Na terenie Unii Europejskiej od dnia 1 stycznia 2010 roku obowiązuje zakaz wprowadzania na rynek i stosowania do opon niektórych olejów aromatycznych zawierających WWA. Zakaz dotyczy
wprowadzania na rynek opon zawierających te oleje oraz bieżników do bieżnikowania zużytych opon i części opon służących do
naprawy opon uszkodzonych, jeżeli zawartość ośmiu WWA wykazujących działanie rakotwórcze przekracza określony poziom.
Dopuszczalna zawartość WWA w plastyfikatorach określona
jest w sposób następujący:
l zawartość benzo(a)pirenu nie większa niż 1 mg/kg;
l sumaryczna zawartość ośmiu WWA uznanych za rakotwórcze
nie większa niż 10 mg/kg.
Na liście ośmiu WWA znalazły się takie związki jak:
l benzo(a)piren (BaP);
l benzo(e)piren (BeP);
l benzo(a)antracen (BaA);
l chryzen (CHR);
l benzo(b)fluoranten (BbFA);
l benzo(j)fluoranten (BjFA);
l benzo(k)fluoranten (BkFA);
l dibenzo(a,h)antracen (DBahA).
Za spełniające powyższe warunki uznaje się też oleje, dla których ekstrakt DMSO nie przekracza 3% (m/m) – pod warunkiem,
że producent lub importer potwierdzą odrębnymi badaniami
(co pół roku lub przy zmianach w procesie produkcyjnym), że
nie zostały przekroczone limity BaP i ośmiu WWA. Po opracowaniu przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) normy EN
16143:2013, służącej do oznaczania zawartości benzo(a)pirenu
(BaP) i wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w plastyfikatorach, wydano rozporządzenie Komisji UE nr 2015/326 [15] z dnia 2 marca 2015 roku zastępujące metodę IP 346 od 2 września 2016 roku, w celu sprawdzania
zgodności plastyfikatorów z rozporządzeniem nr 1907/2006.
BADANIA PROCESU ODPARAFINOWANIA
ROZPUSZCZALNIKOWEGO PLASTYFIKATORA TDAE
Do wytwarzania plastyfikatora TDAE spełniającego wymagania
w zakresie zawartości ekstraktu DMSO oraz zawartości ośmiu
WWA, określonych w rozporządzeniu 1907/2006 mogą służyć
następujące metody:
l jednostopniowej i dwustopniowej ekstrakcji rozpuszczalnikowej;
l ekstrakcji rozpuszczalnikowej z finalizującym procesem wodorowym;
l ekstrakcji
rozpuszczalnikowej zakończone wydzielaniem
pseudorafinatu;
l hydrorafinacji i finalizującej ekstrakcji rozpuszczalnikowej.
Obecnie podstawowym sposobem wytwarzania plastyfikatora
aromatycznego TDAE jest proces powtórnej ekstrakcji furfurolem
ciężkich ekstraktów z rafinacji selektywnej rozpuszczalnikiem
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w blokach olejowych w rafinerii. Próby produkcyjne rafinacji ciężkich ekstraktów w warunkach przemysłowych obniżają znacząco ilość atomów węgla w strukturach aromatycznych rafinatów,
często poniżej wymaganych 25%. W badaniach przeprowadzono
proces odparafinowania rozpuszczalnikowego rafinatów TDAE
w celu sprawdzenia możliwości poprawienia składu strukturalnego plastyfikatora TDAE w kierunku zwiększenia zawartości atomów węgla w strukturach aromatycznych.
PROCES LABORATORYJNEGO ODPARAFINOWANIA
ROZPUSZCZALNIKOWEGO
Krystalizację węglowodorów stałych w laboratorium prowadzi
się metodą stopniowego oziębiania znajdującej się w krystalizatorze mieszaniny oleju z rozpuszczalnikiem. Krystalizator umieszczony jest w łaźni chłodzącej wyposażonej w programator cyklu
chłodzenia, pozwalający na ustalenie końcowej temperatury krystalizacji oraz odpowiedniej szybkości schładzania w kolejnych
etapach procesu. Do kriostatu podłączona jest nucza filtracyjna
posiadająca płaszcz, w którym krąży czynnik chłodzący.
Proces krystalizacji prowadzony jest metodą rozcieńczeń,
poprzez dodawanie do schładzanej mieszaniny surowca z rozpuszczalnikiem kolejnych porcji oziębionego rozpuszczalnika,
w odpowiednich momentach cyklu schładzania. Pierwszą porcję rozpuszczalnika do surowca wprowadza się w temperaturze,
w której surowiec jest jednorodną fazą ciekłą niezawierającą
kryształów. Natomiast w punkcie dostrzyku do mieszaniny temperatura rozpuszczalnika ma być taka, aby zapobiegała zakłóceniu procesu krystalizacji węglowodorów w mieszaninie.
W procesie krystalizacji stosuje się ciągłe mieszanie zawartości krystalizatora za pomocą mieszadła z końcówką kotwiczną,
o szybkości mieszania dostosowanej do zwiększającej się lepkości mieszaniny.
Po osiągnięciu końcowej temperatury krystalizacji następuje
odfiltrowanie wydzielonych węglowodorów stałych, zawierających zaokludowany rozpuszczalnik, od roztworu oleju na nuczy
próżniowej. Roztwór oleju (filtrat) gromadzi się w odbieralniku.
Odfiltrowane węglowodory stałe przemywa się porcją zimnego
rozpuszczalnika. Zebrane z nuczy węglowodory stałe, a także
filtrat poddaje się procesowi regeneracji rozpuszczalnika. Operacja regeneracji rozpuszczalnika prowadzona jest metodą destylacji ze strippingiem azotem.
CHARAKTERYSTYKA SUROWCÓW
Surowcem do badania procesu odparafinowania był rafinat plastyfikatora TDAE uzyskany z rafinacji ciężkiego ekstraktu. Właściwości fizykochemiczne próbki zostały przedstawione w tabeli 2.

Surowiec do badań (oznaczenie próbki 44/ Bl) uzyskany z ekstraktu SAE-30 miał gęstość w temperaturze 20oC – 0,9398 g/cm3,
lepkość kinematyczną w temperaturze 100oC – 15,33 mm2/s,
współczynnik załamania światła w temperaturze 20oC – 1,5223,
zawartość atomów węgla w strukturach aromatycznych na poziomie
20,3% oraz zawartość WZA (ekstrakt DMSO) – 2,7% (m/m).
PROCESY ODPARAFINOWANIA ROZPUSZCZALNIKOWEGO
MEK-TOL I DI/ME
Próbki rafinatu TDAE poddano procesowi odparafinownia
rozpuszczalnikowego dla dwóch rodzajów mieszanin rozpuszczalników stosowanych w przemyśle MEK-TOL i DI/ME w skali
laboratoryjnej. Do przeprowadzenia procesów odparafinowania
rozpuszczalnikowego na instalacji laboratoryjnej wybrano podobne parametry technologiczne, jakie stosowane są na instalacjach przemysłowych.
Dodatkowo do procesu odparafinowania, jeden raz, wprowadzono modyfikator krystalizacji. Zastosowane parametry technologiczne zamieszczono w tabelach wraz z bilansami masowymi
oraz właściwościami uzyskanych deparafinatów i gaczów z procesów odparafinowania. Wyjściowy wsad próbki rafinatu TDAE
w procesie odparafinowania wynosił 300 g dla wszystkich przeprowadzonych prób.
WYNIKI BADAŃ ODPARAFINOWANIA ROZPUSZCZALNIKIEM
MEK-TOL RAFINATU TDAE
Procesy odparafinowania rozpuszczalnikiem MEK-TOL z próbki
surowca 44/Bl zostały przedstawione w tabeli 3.
W porównaniu z surowcem 44/Bl w wyniku procesu odparafinowania w deparafinacie TDAE z próby nr 31 zaobserwowano
wzrost gęstości w temperaturze 20°C z 0,9398 do 0,9424 g/
cm3. Lepkość kinematyczna w temperaturze 100oC zmieniła się
z 15,33 na 15,68, współczynnik załamania światła w temperaturze 20oC wzrósł z 1,5223 do 1,5245.
W wyniku odparafinowania wzrost zawartości atomów węgla
w strukturach aromatycznych w deparafinacie wynosi 0,98%,
ilość atomów węgla w strukturach naftenowych zmalała
o 3,59%, natomiast zawartość atomów węgla w strukturach parafinowych zwiększyła się o 2,61%. Proces odparafinowania charakteryzuje się zwiększeniem koncentracji siarki w deparafinacie
w porównaniu z frakcją odparafinowywaną.W odparafinowaniu nr
31 siarka w deparafinacie ma wartość 2,97% (m/m), a w surowcu 2,54% (m/m), zgodnie z normą stosowaną do obliczania
składu strukturalnego węglowodorów. Większa zawartość siarki
powoduje obniżenie ilości węgli aromatycznych i naftenowych
przy zwiększeniu zawartości węgli parafinowych.

Tabela 2. Wymagania dla rafinatu TDAE
Właściwości

Rafinat TDAE

Metody badań

Numer ewidencyjny

44/Bl

–

Gęstość w temperaturze 20°C [g/cm3]

0,9398

PN-EN ISO 12185

Lepkość kinematyczna w temperaturze 100oC [mm2/s]

15,33

PN-EN ISO 3104

Temperatura zapłonu [(t.o.)oC]

PN-EN ISO 2592

Współczynnik załamania światła nD

1,5223

PN-C-04952:81

Zawartość siarki [% (m/m)]

2,5356

PN-EN ISO 8754

Temperatura płynięcia [°C]

+33

PN-ISO 3016

Zawartość WZA (ekstrakt DMSO) [% (m/m)]

2,7

IP 346

Zawartość atomów węgla w strukturach:
– CA [%]
– CN [%]
– CP [%]

20,3
24,2
55,5
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W procesie odparafinowania uzysk deparafinatu wyniósł
88,0% (m/m), a uzysk gaczu 9,0% (m/m). Czas filtracji wynosił
35 sekund z powodu bardziej krystalicznej konsystencji gaczu
osadzającego się na filtrze niż w przypadku przedstawionego
w artykule „Ocena procesu odparafinowania rozpuszczalnikowego plastyfikatora TDAE” [8] procesu odparafinowania z surowca
925/Bl o lepkości kinematycznej w temperaturze 100oC – 22,29
mm2/s. Surowiec 44/Bl jest lżejszy i zawiera więcej węglowodorów o niższej masie cząsteczkowej, pozwala to na lepszą krystalizację. W porównaniu z surowcem 44/Bl w wyniku procesu
odparafinowania w gaczu z próby nr 31 nastąpiło zmniejszenie
wartości współczynnika załamania światła w temperaturze 20oC
z 1,5223 do 1,4705, temperatura krzepnięcia zwiększyła się
z +32 do +55oC. Porównanie tych właściwości wskazuje na selektywność procesu odparafinowania rafinatu TDAE. Selektywność ta nie przekłada się na poprawę składu strukturalnego
deparafinatu z powodów opisanych powyżej.
Analizując uzyskane wyniki z próby nr 32, która różniła się od
próby nr 31 wyższą temperaturą krystalizacji, można zauważyć,
że nie wpłynęło to na poprawę składu strukturalnego uzyskanego deparafinatu, a wyniki badań i wnioski dla obu prób są
podobne.
Ilustrację graficzną wyżej opisywanych parametrów przedstawiono na rysunkach 3–6.
W artykule „Ocena procesu odparafinowania rozpuszczalnikowego plastyfikatora TDAE” [8] został przedstawiony proces odparafinowania rozpuszczalnikiem MEK-TOL rafinatu plastyfikatora
TDAE o lepkości kinematycznej w temperaturze 100oC – 22,29
mm2/s i zawartości atomów węgla w strukturach aromatycz-

nych na poziomie 23,86%, a obecnie badany rafinat TDAE ma
lepkość kinematyczną w temperaturze 100oC – 15,33 mm2/s
i zawartość atomów węgla w strukturach aromatycznych na poziomie 20,3%. Z porównania badań tych dwóch surowców wynika, że dla lżejszego rafinatu TDAE czas filtracji jest znacznie
krótszy, wynosi średnio około 32 sekund, a dla cięższego rafinatu trwa około 166 sekund. Występuje znacznie większy uzysk
gaczu: od około 8% (m/m) do około 1% (m/m) dla ciężkiego
rafinatu. Podobnie jak dla rafinatu cięższego w deparafinatach
uzyskanych z lżejszego rafinatu następuje niewielka zmiana zawartości atomów węgla w strukturach aromatycznych.

Rys. 3. Wpływ procesu odparafinowania na zmianę
wartości gęstości deparafinatów

Tabela 3. Parametry technologiczne, bilans masowy oraz
właściwości uzyskanych deparafinatów i gaczów z procesów
odparafinowania MEK-TOL z próbki surowca 44/Bl
Nr odparafinowania

31

32

Modyfikator lepkości

–

–

Parametry technologiczne procesów odparafinowania
Rozpuszczalnik MEK-TOL [stosunek mas.]

40:60

40:60

Temperatura krystalizacji/filtracji [oC]

–28

–20

Całkowity stosunek rozpuszczalnika do frakcji

11:1

11:1

Rys. 4. Wpływ procesu odparafinowania na zmianę
wartości lepkości deparafinatów

Bilans masowy procesów odparafinowania, wyniki uśrednione
Czas sączenia [s]

35

18

Wydajność deparafinatu [% (m/m)]

88,0

91,0

Wydajność gaczu [% (m/m)]

9,0

7,0

Straty [% (m/m)]

3,0

2,0

16,49

15,68

1,5253

1,5245

Gęstość w temperaturze 20 C [g/cm ]

0,9424

0,9408

Zawartość siarki [% (m/m)]

2,97

3,10

Zawartość WZA (ekstrakt DMSO) [% (m/m)]

–

2,8

Zawartość atomów węgla w strukturach:
–CA [%]
–CN [%]
–CP [%]

21,28
20,61
58,11

20,99
19,87
59,14

1,4705

1,4702

Temperatura krzepnięcia [ C]

55,0

60,0

Zawartość oleju [% (m/m)]

50,65

0,73

Właściwości deparafinatu
Lepkość kinematyczna w temperaturze
100oC [mm2/s]
Współczynnik załamania światła nD
o

20
3

Rys. 5. Wpływ procesu odparafinowania na zmianę
wartości współczynnika załamania światła

Właściwości gaczu
Współczynnik załamania światła nD
o

32

70

Rys. 6. Wpływ procesu odparafinowania na zmianę składu
strukturalnego deparafinatów
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WYNIKI BADAŃ ODPARAFINOWANIA ROZPUSZCZALNIKIEM
DI/ME RAFINATU TDAE
Procesy odparafinowania rozpuszczalnikiem DI/ME z próbki
surowca 44/Bl zostały przedstawione w tabeli 4.
W porównaniu z surowcem 44/Bl w wyniku procesu odparafinowania w deparafinacie TDAE z próby nr 30 zaobserwowano
wzrost gęstości w temperaturze 20oC z 0,9398 do 0,9432 g/
cm3. Lepkość kinematyczna w temperaturze 100oC zmieniła się
z 15,33 na 15,95, współczynnik załamania światła w temperaturze 20oC wzrósł z 1,5223 do 1,5254.
W wyniku odparafinowania wzrost zawartości atomów węgla
w strukturach aromatycznych w deparafinacie wynosi 0,87%,
ilość atomów węgla w strukturach naftenowych zmalała
o 2,87%, natomiast zawartość atomów węgla w strukturach parafinowych zwiększyła się o 1,99%. W odparafinowaniu nr 30
siarka w deparafinacie ma wartość 3,06% (m/m), a w surowcu
2,54% (m/m). Większa zawartość siarki powoduje obniżenie ilości węgli aromatycznych i naftenowych przy zwiększeniu zawartości węgli parafinowych.
W procesie odparafinowania uzysk deparafinatu wyniósł
92,0% (m/m), a uzysk gaczu 5,0% (m/m). Czas filtracji to 40
sekund.
W porównaniu z surowcem 44/Bl w wyniku procesu odparafinowania w gaczu z próby nr 30 nastąpiło zmniejszenie wartości

współczynnika załamania światła w temperaturze 20oC z 1,5223
do 1,4565, temperatura krzepnięcia zwiększyła się z +32 do
+58oC. Porównanie tych właściwości wskazuje na selektywność
procesu odparafinowania rafinatu TDAE. Selektywność ta nie
przekłada się na poprawę składu strukturalnego deparafinatu
z powodów opisanych powyżej. W procesie odparafinowania rafinatu TDAE nie następuje poprawa składu strukturalnego węglowodorów, dodatkowo w deparafinacie wzrasta zawartość WZA
(ekstraktu DMSO), co nie jest wskazane. W odparafinowaniu
nr 30 zawartość WZA (ekstraktu DMSO) wynosi 2,8% (m/m),
a w surowcu WZA ma wartość 2,7% (m/m).

Rys. 7. Wpływ procesu odparafinowania na zmianę wartości
gęstości deparafinatów

Tabela 4. Parametry technologiczne, bilans masowy oraz
właściwości uzyskanych deparafinatów i gaczów z procesów
odparafinowania DI/ME z próbki surowca 44/Bl
Nr odparafinowania

30

29

Modyfikator lepkości

–

Viscoplex 9-350

Parametry technologiczne procesów odparafinowania
Rozpuszczalnik DI/ME
[stosunek mas.]

50:50

50:50

Temperatura
krystalizacji/filtracji [oC]

–20

–20

Całkowity stosunek rozpuszczalnika
do frakcji

11,7:1

11,7:1

Rys. 8. Wpływ procesu odparafinowania na zmianę wartości
lepkości deparafinatów

Bilans masowy procesów odparafinowania, wyniki uśrednione
Czas sączenia [s]

40,0

17

Wydajność deparafinatu [% (m/m)]

92,0

90,0

Wydajność gaczu [% (m/m)]

5,0

8,0

Straty [% (m/m)]

3,0

2,0

Właściwości deparafinatu
Lepkość kinematyczna
w temperaturze 100oC [mm2/s]

15,95

16,39

Współczynnik załamania światła nD20

1,5254

1,5257

Gęstość w temperaturze 20oC
[g/cm3]

0,9432

0,9414

Zawartość siarki [% (m/m)]

3,06

3,07

Zawartość WZA (ekstrakt DMSO)
[% (m/m)]

2,8

2,8

21,17
21,33
57,49

21,78
18,40
59,82

Zawartość atomów węgla
w strukturach:
– CA [%]
– CN [%]
– CP [%]

Rys. 9. Wpływ procesu odparafinowania na zmianę wartości
współczynnika załamania światła

Właściwości gaczu
1,4565

1,4650

Temperatura krzepnięcia [oC]

58,0

56,4

Zawartość oleju [% (m/m)]

23,25

37,41
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Rys. 10. Wpływ procesu odparafinowania na zmianę składu
strukturalnego deparafinatów
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Analizując uzyskane wyniki z próby nr 29, która różniła się od
próby nr 30 zastosowaniem modyfikatora krystalizacji, zauważa
się, że nie wpłynęło to na poprawę składu strukturalnego uzyskanego deparafinatu, a wyniki badań i wnioski są podobne jak
dla próby nr 30.
Ilustrację graficzną wyżej opisywanych parametrów przedstawiono na rysunkach 7–10.
W artykule [8] został przedstawiony również proces odparafinowania rozpuszczalnikiem DI/ME rafinatu plastyfikatora TDAE
o lepkości kinematycznej w temperaturze 100oC – 22,29 mm2/s
i zawartości atomów węgla w strukturach aromatycznych na poziomie 23,86%. Z porównania badań dwóch surowców wynika,
że dla lżejszego rafinatu TDAE czas filtracji jest krótszy, wynosi
średnio około 30 sekund, a dla cięższego rafinatu – około 70
sekund. Występuje większy uzysk gaczu: od około 6% (m/m)
do około 3% (m/m) dla ciężkiego rafinatu. Jednak podobnie jak
dla rafinatu cięższego w deparafinatach uzyskanych z lżejszego
rafinatu następuje niewielka zmiana zawartości atomów węgla
w strukturach aromatycznych.
PODSUMOWANIE
Rafinat TDAE o niższej lepkości niż surowiec odparafinowany
opisany w artykule „Ocena procesu odparafinowania rozpuszczalnikowego plastyfikatora TDAE” [8], a więc wykazujący mniejszą
średnią masę cząsteczkową i mniejszą polarność cząsteczek –
nie wpływa na pożądane przesunięcia w składzie strukturalnym
deparafinatu w porównaniu z surowcem i nie nadaje się do poprawy pożądanej aromatycznej struktury plastyfikatorów TDAE.
W związku z tym w przeprowadzonych próbach odparafinowania
rozpuszczalnikowego nie uzyskano korzystnej zmiany składu
strukturalnego węglowodorów, zwłaszcza jeśli chodzi o zawartość atomów węgla w strukturach aromatycznych do poziomu
powyżej 25%. Podobnie zawartość atomów węgla w strukturach
naftenowych dla części prób odparafinowania niewiele rośnie,
a dla innych prób maleje w porównaniu z surowcem. Również
zawartość atomów węgla w strukturach parafinowych niewiele
maleje lub rośnie w porównaniu z surowcem. Wykonane badania procesu odparafinowania, podobnie jak w przywołanym artykule [8], potwierdzają, że klasyczny proces odparafinowania
zastosowany dla surowca, jakim jest rafinat TDAE zawierający
inne niż rafinaty furfurolowe grupy związków węglowodorowych,
o bardziej skomplikowanej mieszanej strukturze z niewielką
zawartością związków n-parafinowych, nie daje oczekiwanych
efektów. Mechanizm wydzielania poprzez krystalizację związków
o strukturze parafinowej, bazujący na różnicach rozpuszczalności węglowodorów parafinowych i pozostałych bardziej polarnych
związków aromatycznych i żywic w polarnych rozpuszczalnikach,
nie daje pozytywnego efektu. O fakcie tym świadczą uzyskane
składy grupowe otrzymanych deparafinatów, pomimo pewnej selektywności procesu, opierając się na wynikach badań uzyskiwanych gaczów. Proces rozpuszczalnikowego odparafinowania rafinatu plastyfikatora TDAE, mieszaniną MEK-TOL lub DI/ME, nie
pozwala na uzyskanie istotnej poprawy składu strukturalnego
związków węglowodorowych, w szczególności w kierunku zwiększenia pożądanej aromatycznej struktury plastyfikatorów TDAE.
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sulphoxide (DMSO) extract by the IP 346 as an indicator
of the carcinogenicity of lubricant base oils and distillate
aromatic extracts.
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262/201 z 27.9.1976).
[14] Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006,
z późn. zm.).
[15] Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/326 z dnia 2 marca
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Artykuł powstał na podstawie pracy statutowej pt.: Ocena procesu odparafinowania rozpuszczalnikowego plastyfikatora TDAE – praca INiG – PIB na zlecenie
MNiSW, nr zlecenia: 0044/TO/16/01, nr archiwalny: DK-4100-/44/16.

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie
„Nafta-Gaz, ROK LXXIII, Nr 9/2017, s. 675, 684.

mgr inż. Stefan Ptak
Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków
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Majumi Chemicals – dostawca najlepszych rozwiązań
dla przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy

M

AJUMI CHEMICALS jest firmą rodzinną założoną
w 2004 r. Od tego czasu firma dynamicznie rozwija
się i aktualnie zatrudnia 24 osoby. Poprzez zaangażowanie i ambicję dostarczenia klientom surowców
najwyższej jakości firma współpracuje z największymi producentami surowców na świecie, będąc gwarantem najwyższej jakości
oferowanych produktów.
Najwyższa jakość oferowanych surowców, indywidualne podejście do każdego klienta, pomoc techniczna na najwyższym
poziomie spowodowały, że firma stała się jednym z kluczowych
dostawców komponentów na rynku polskim i środkowoeuropejskim. Zaufali nam najwięksi producenci profili okiennych zarówno krajowi, jak i zagraniczni, producenci kabli, profili technicznych, rur, węży i folii. Oferta firmy przedstawia się następująco:
l PVC (K-58, K-67, K-70);
l Modyfikatory udarności;
l Modyfikatory płynięcia;
l Stabilizatory wapniowo-cynkowe;
l Stabilizatory cynoorganiczne;
l Smary zewnętrzne i wewnętrzne;
l Środki spieniające (porofory);
l Kauczuk polietylenowy;
l Kauczuk chloroprenowy;
l EPDM;

Bazy silikonowe;
Chloroparafina;
l TPU;
l Stearyniany;
l ESBO;
l Plastyfikatory.
Nieustający rozwój firmy oraz znajomość światowego rynku surowców pozwala na ciągłe poszerzanie oferty dystrybuowanych
surowców. Majumi Chemicals posiada bazę logistyczną w Radomiu o możliwościach logistycznych na poziomie 1,25 tys. ton,
co gwarantuje regularne dostawy i odpowiednie zabezpieczenie
ilości surowców dla wszystkich odbiorców.
W Polsce Majumi Chemicals jest wyłącznym przedstawicielem
globalnego producenta komponentów do PVC firmy Shandong
Rike Chemical, w ofercie której znajdują się: modyfikatory udarności, w tym opatentowany typ ACM, polietylen chlorowany, modyfikatory płynięcia, środki smarne. MAJUMI CHEMICALS jest
również wyłącznym przedstawicielem niemieckiego producenta
stabilizatorów termicznych, firmy IKA Innovative Kunststoffaufbereitung GmbH & Co. KG.
l
l

Zapraszamy do współpracy
Pekalska
Katarzyna
,
Dyrektor generalna

REKLAMA
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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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ARTYKUŁ

PROMOCYJNY

Emery Oleochemicals oferuje plastyfikatory do wyrobów,
gdzie wymagany jest atest dopuszczający je
do kontaktu z żywnością
Emery Oleochemicals, globalny producent specjalistycznych
chemikaliów wytwarzanych na bazie naturalnej, za pośrednictwem działu Green Polymer Additives oferuje dodatki do
tworzyw sztucznych nadające się do wykorzystania podczas
produkcji opakowań dla żywności.

M

igracja plastyfikatorów z tworzywowa sztucznego jest zagadnieniem o kluczowym znaczeniu dla
producentów opakowań żywności. Plastyfikatory
migrujące na powierzchnię tworzywa mogłyby zanieczyścić opakowaną żywność, do czego dopuścić nie można.
Dyrektywa EU 10/2011 określa dopuszczalny zakres migracji
dla materiałów dopuszczonych do niebezpośredniego kontaktu
z żywnością. Limity te są nieprzekraczalne z oczywistych względów bezpieczeństwa i zdrowia.
Firma Emery Oleochemicals opracowała całe portfolio plastyfikatorów o wyjątkowo niskich limitach migracji specyficznej (rys.
1), które spełniają wymogi zawarte w dyrektywie EU 10/2011.
W ofercie znajduje się szeroki zakres plastyfikatorów o lepkościach z zakresu od 700 do 13 000 mPas (20oC) o wyjątkowo niskim limicie migracji. Są to (w kolejności rosnącej lepkości) EDENOL® 1208, EDENOL® 1215, EDENOL® 1200 i EDENOL® 1234.
Wspomniane plastyfikatory są przeznaczone do stosowania
w kompozycjach PVC. Dla innych, bardziej polarnych polimerów

Rys. 1. Odporność na migrację plastyfikatorów
monomerycznych i polimerycznych. Porównanie ubytku
masy (%) po zanurzeniu w izooktanie na 4 godziny
w temperaturze 60oC
38

jak na przykład PVAc, korzystnym w odniesieniu do migracji, będzie zastosowanie plastyfikatora polimerycznego o wyższej polarności. To samo dotyczy sytuacji, gdy tworzywo sztuczne styka się
z mediami niepolarnymi.
Do takich zastosowań firma Emery Oleochemicals oferuje dwa
polarne plastyfikatory polimeryczne: EDENOL® 1212 i EDENOL®
1235; które również spełniają wymagania dyrektyw EU 10/2011
i FDA CFR 21 dotyczących kontaktu z żywnością.
Firma Emery Oleochemicals szczyci się ponad sześćdziesięcioletnim doświadczeniem w produkcji dodatków do przetwórstwa
tworzyw sztucznych. Dział badawczy firmy nieustannie pracuje
nad nowymi rozwiązaniami, które z jednej strony sprostać będą
mogły rosnącym potrzebom jakościowym, z drugiej zaś spełnią
wymagane warunki prawne.
Po bliższe informacje dotyczące produktów działu Green
Polymer Additives firmy Emery Oleochemilals zapraszamy na
stronę: https://greenpolymeradditives.emeryoleo.com/additives lub do kontaktu z dystrybutorem, firmą Omya Sp. z o.o.:
https://www.omya.pl.
Omya Sp. z o.o.
ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa
tel. 22 525 89 00
info.pl@omya.com, www.omya.com
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PROMOCYJNY

LANXESS rozszerza ofertę
kompozytów Tepex
l
l
l
l

l

Kompozyty termoplastyczne do procesu formowania tłocznego.
Nadające się do recyklingu alternatywy dla tłoczyw warstwowych (SMC).
Wysoka sztywność i wytrzymałość na zginanie.
Koncentracja na lekkich komponentach do samochodów,
sprzętu sportowego i dóbr konsumpcyjnych.
Wielkoformatowe obudowy z tworzyw sztucznych do
akumulatorów wysokonapięciowych.

Z

a sprawą marki Tepex koncern LANXESS jest jednym
z czołowych producentów kompozytów termoplastycznych
wzmacnianych włóknami, przeznaczonych do produkcji
lekkich i wysoce odpornych mechanicznie elementów
konstrukcyjnych. Producent specjalistycznych środków chemicznych oferuje asortyment kompozytów pod nazwą Tepex flowcore
do wielu odmian procesu formowania tłocznego – obecnie tę linię
produktów rozszerzono i zoptymalizowano. Nowe kompozyty opracowano jako alternatywę dla termoutwardzalnych materiałów do
tłoczyw warstwowych (SMC). Przy zachowaniu podobnych parametrów mechanicznych wykazują się one znacznie większą plastycznością, a jako systemy termoplastyczne są znacznie łatwiejsze
w recyklingu niż SMC. Łatwość obróbki wynika z faktu, że formuje
się je i nadaje im kształt wyłącznie za pomocą ciepła.
WSZECHSTRONNY ASORTYMENT
Nowe kompozyty w kształcie płyt oferowane są z osnową na
bazie polipropylenu, poliamidu 6, poliamidu 12, termoplastycznego poliuretanu lub trudnopalnego poliwęglanu. Matryca jest
wzmocniona raczej długimi włóknami niż ciągłymi włóknami
występującymi w materiale Tepex dynalite. Mają one długość
do 50 milimetrów; rozmieszczone są w macierzy w postaci ciętych włókien o stałej długości. Tepex flowcore dostępny jest ze
wzmocnieniem z włókna szklanego lub węglowego.
QUASI-IZOTROPOWE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
W odpowiednich warunkach przetwarzania elementy wykonane
z nowych lekkich materiałów mogą wykazywać prawie taką samą
sztywność giętną jak ich odpowiedniki z gamy Tepex dynalite.
Ich wytrzymałość jest znacznie wyższa niż materiałów formowanych wtryskowo, które są zwykle wzmacniane krótkimi włóknami.
W zależności od metody przetwarzania i konstrukcji elementu
włókna mogą być ułożone w jednym preferowanym kierunku lub
całkowicie losowo.
– Elementy można tak zaprojektować, aby wykazywały właściwości mechaniczne w sposób quasi-izotropowy, czyli prawie
identyczne we wszystkich kierunkach – wyjaśnia Sabrina Anders.
LICZNE MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA
Nowe kompozyty są niezwykle uniwersalne pod względem
możliwości obróbki. Można je formować tłocznie za pomocą
standardowych narzędzi do tworzyw termoplastycznych wzmacnianych długimi włóknami lub matą szklaną (odpowiednio LFT
i GMT). Można je również stosować z istniejącymi systemami
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2022

Struktury żebrowe na modelu demonstracyjnym wykonano
w całości w procesie formowania wtłoczonego materiału
Tepex flowcore.
Zdjęcie: LANXESS

i narzędziami SMC. – Charakterystyka przepływu jest tak dobra,
że delikatne obszary elementów, czyli struktury żebrowe, odtwarzane są z dużą precyzją, a ścianki mogą być bardzo cienkie –
kontynuuje Sabrina Anders.
Tepex flowcore i Tepex dynalite można również stosować razem w procesach formowania tłocznego – wykazują doskonałą
przyczepność między sobą, dzięki identycznej matrycy polimerowej. – Otwiera to możliwość wykorzystania Tepex dynalite do
wzmocnienia określonych obszarów komponentów poddawanych
szczególnie dużym naprężeniom, a jednocześnie zintegrowania
takich elementów jak prowadnice i mocowania w sposób ekonomiczny z Tepex flowcore – podkreśla Sabrina Anders. – Kolejna
zaleta polega na tym, że zakład otrzymuje wszystkie te kompozytowe półprodukty od jednego dostawcy, bez potrzeby łączenia
materiałów od różnych producentów.
Nowe kompozyty – podobnie jak Tepex dynalite – są również
dobrze przystosowane do procesu formowania hybrydowego.
Proces ten polega na formowaniu i nadawaniu im odpowiednich
cech w jednym procesie formowania wtryskowego. W produkcji wspornika zderzaka dla japońskiego sedana udało się pójść
krok dalej. Ten element konkretny element wykonano z materiałów Tepex flowcore i Tepex dynalite, obtryskiwanych i funkcjonalizowanych poliamidem 6 marki Durethan.
Więcej informacji dotyczących linii produktów Tepex i lekkich
konstrukcji LANXESS opublikowano na stronach www.tepex.com
oraz https://lightweight.lanxess.com.
LANXESS AG
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Analiza porównawcza
wybranych opakowań
z tworzyw sztucznych
Irena Nowotyńska, Gabriela Grabowska, Małgorzata Zdeb

W artykule przedstawiono analizę porównawczą wybranych opakowań z tworzyw sztucznych (PE-HD, PET), biorąc pod uwagę
aspekt techniczny, promocyjny oraz ekologiczny. Aspekt techniczny opakowania został zbadany poprzez oznaczenie właściwości materiału opakowaniowego przy statycznym rozciąganiu oraz poprzez określenie odporności materiału na wysoką temperaturę w teście kurczliwości. Określenie aspektu wartości promocyjnej i ekologicznej opakowania dokonano poprzez opracowanie
specjalnych kart oceny. Ostatecznie przeprowadzono analizę porównawczą wybranych opakowań w oparciu o kompleksową
ocenę jakości, stanowiącą sumę ocen cząstkowych wraz z uwzględnieniem odpowiednich współczynników.

W

spółczesne opakowania wytwarzane są z różnych
materiałów i występują w różnych formach, wynikających z przeznaczenia i funkcji, jaką mają do
spełnienia. Opakowania i materiały opakowaniowe
stanowią integralną część danego wyrobu, spełniają rolę sprzedawcy, wpływają na wzrost zainteresowania produktem, a także
zawierają niezbędne informacje dotyczące towaru. W czasie gospodarki konkurencyjnej, wolnego rynku to właśnie opakowanie
zajmuje miejsce ostatniego ogniwa, jeśli chodzi o kreowanie
danego produktu w drodze pomiędzy producentem, a konsumentem. Dlatego też opakowanie często decyduje o aspektach
ekonomicznych. Opakowania odgrywają kluczową rolę w działalności gospodarczej każdego niemalże kraju, natomiast przemysł
opakowaniowy plasuje się na czołowym miejscu wśród innych
sektorów produkcji [1].
Obecnie wytwarzanych jest wiele rodzajów opakowań. Można je
klasyfikować na wiele różnych sposobów, ze względu na różnorodne kryterium. Literatura wyróżnia kilkanaście głównych sposobów
klasyfikacji opakowań, które przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Kryteria podziału opakowań
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Norma PN-EN 14182:2005 standaryzuje opakowanie w porównaniu do stopnia jego przygotowania do sprzedaży. Punktem wyjścia jest jednostka handlowa, na podstawie której wyróżnia się [2]:
l opakowania pierwszego stopnia (handlowe, jednostkowe, detaliczne), przeznaczone przede wszystkim dla indywidualnego
konsumenta, chronią produkt przed ilościowymi i jakościowymi ubytkami, nie zabezpieczają przed uszkodzeniami podczas
magazynowania i transportu;
l opakowania drugiego stopnia (grupowe, zbiorcze) to opakowania pośrednie między detalicznymi, a transportowymi, są zestawem konkretnej liczby produktów, mogą być sprzedawane
w takiej formie (opakowanie cukierków) lub służyć zaopatrywaniu punktów handlowych, są stosowane, gdy opakowania
jednostkowe są mało wytrzymałe, wymagające dodatkowego
zabezpieczenia;
l opakowania trzeciego stopnia (transportowe), składają się
z wielokrotności jednostek handlowych lub zbiorczych, ich
zadaniem jest usprawnienie przemieszczania i transportu wyrobów, ochrona opakowania i produktu przed różnorodnymi
uszkodzeniami podczas wykonywania procesów logistycznych.
Można wyróżnić kilka podstawowych funkcji, jakie ma pełnić
opakowanie:
l Funkcję ochronną, która jest zasadniczą i najstarszą funkcją
opakowania z punktu widzenia towaroznawstwa. Opakowanie
ma za zadanie chronić dany wyrób przed uszkodzeniami mechanicznymi, negatywnym wpływem różnego typu czynników
zewnętrznych, zniszczeniem, a także utratą świeżości. Jest to
podstawowa funkcja, która musi być spełniona bezwzględnie
przez opakowanie. Dzięki niej produkty są odpowiednio chronione przed wstrząsami mechanicznymi w czasie przewozu,
przeładunku czy operacji składowania, a także przed czynnikami klimatycznymi;
l Funkcję logistyczną, która ma za zadanie usprawnienie i przygotowanie wszelkich czynności transportowo-magazynowych.
Jej głównym celem jest dostarczenie w docelowe miejsce produktów, w ściśle określonym czasie i ilości przy zachowaniu
wysokiego poziomu jakości oraz po najniższych kosztach;
l Funkcja ekologiczna związana jest z poziomem zanieczyszczenia środowiska wraz z zużytymi opakowaniami oraz możliwoTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2022
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ścią ich powtórnego wykorzystania. Dlatego też przy projektowaniu nowych opakowań należy zwrócić szczególną uwagę
na ten aspekt. Tworzywo bądź materiał, z którego dane opakowanie ma być wykonane musi być przyjazne dla otoczenia
i powinno ulegać degradacji;
l Funkcja marketingowa ma największy wpływ na decyzję potencjalnego konsumenta o zakupie, przez co ważna jest reklamowa jakość danego opakowania. Każde atrakcyjne opakowanie ma większą szansę na sprzedaż produktu, gdyż
uwarunkowane jest to związkiem pomiędzy opakowaniem,
a produktem, ponieważ większość konsumentów opakowanie
wraz z jego zawartością postrzega jako całość;
l Funkcja informacyjna, dostarcza podstawowych informacji
klientowi o produkcie, przedstawia sposób obchodzenia się
z nim, a także informuje o cechach wyrobu, np. jakości;
l Funkcja użytkowa obejmuje cechy opakowania związane z jego
funkcjonalnością i zapewnia wygodę konsumentom [3].
Oprócz powyższych wymienionych funkcji w literaturze można
spotkać także:
l Funkcję ekonomiczną, która odnosi się do relacji kosztów
w odniesieniu do całego cyklu życia opakowania;
l Funkcję estetyczną, która jest najistotniejsza w przypadku
dóbr luksusowych;
l Funkcję edukacyjną, która zwraca uwagę na te cechy danego
produktu, które dotychczas były niezauważalne, tj. jeśli chodzi
o wyroby spożywcze, np. wpływ, jaki ma cholesterol na zdrowie
i życie człowieka [4].
Celem artykułu jest analiza porównawcza wybranych opakowań z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem karty kompleksowej
oceny opakowań.
OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Największy udział w wytwarzaniu opakowań posiadają tworzywa sztuczne, głównie dzięki możliwości nadawania im różnorakich kształtów, wprowadzania nowych, innowacyjnych metod
pakowania przy użyciu znanych już polimerów. W ciągu ostatnich
25 lat zużycie tworzyw sztucznych do produkcji opakowań wzrosło dwukrotnie. 70% opakowań z tworzyw sztucznych dotyczy
pakowania żywności i napojów, pozostałe 30% to głównie opakowania na kosmetyki, środki czystości oraz wyroby farmaceu-

Rys. 2. Surowce do produkcji opakowań z tworzyw
sztucznych [6]
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tyczne. Zalety polimerowych opakowań to m.in.: bardzo niska
masa, termoplastyczność, odporność chemiczna, odporność
na przenikanie gazów i pary wodnej, możliwość formowania
w różnorodne kształty oraz barwienia na dowolne kolory. W zależności od metody produkcji można je stosować niemal w każdym
segmencie przemysłu. Jedynym ograniczeniem jest możliwość
migracji do opakowanego wyrobu szkodliwych związków lub interakcji opakowania z produktem [5].
Ze względu na wiele zalet, jakimi dysponują tworzywa sztuczne, a przede wszystkim możliwość dostosowania ich właściwości do konkretnych potrzeb obserwuje się ciągły wzrost udziału
tworzyw sztucznych w wytwarzaniu opakowań. Najczęściej stosowanymi polimerami są polietylen, polipropylen, politereftalan
etylenu, polistyren, polichlorek winylu. Stanowią one 85% ogółu
tworzyw sztucznych używanych do produkcji opakowań. Oprócz
surowców podstawowych stosuje się również substancje pomocnicze. Wykaz najczęściej stosowanych polimerów i substancji
pomocniczych pokazano na rysunku 2.
Charakterystyka PE
Polietylen (PE) jest tworzywem otrzymywanym z węglowodorów
długołańcuchowych podczas przeróbki ropy naftowej w celu uzyskania paliwa. Rozróżnia się dwie odmiany polietylenu w zależności od jego gęstości, masy cząsteczkowej oraz stopnia krystaliczności. Polietylen miękki, małej gęstości (PE-LD) otrzymuje się
metodą wysokociśnieniową. Charakteryzuje się półprzezroczystością, obojętnością fizjologiczną, elastycznością nawet w niskich
temperaturach, odpornością na działanie kwasów i zasad, niską
przepuszczalnością pary wodnej, zaś dużą co do tlenu i substancji
zapachowych. W temperaturach powyżej 85oC mięknie, co czyni
go łatwym w przetwórstwie, ale nieodpowiednim do przechowywania w nim żywności poddawanej gotowaniu. Jego odmianą jest
liniowy polietylen o niskiej gęstości PE-LLD, który wykazuje lepsze
właściwości barierowe, jest twardszy. Główne zastosowanie PE-LD i PE-LLD to opakowania transportowe, zbiorcze jak np. folie
do owijania palet. Polietylen twardy, dużej gęstości (PE-HD) wytwarza się metodą niskociśnieniową. Jest on mniej przezroczysty
niż PE-LD ze względu na wyższy stopień krystaliczności. Do jego
zalet należą większa sztywność oraz wytrzymałość na rozciąganie, dobra barierowość zarówno w stosunku do pary wodnej, jak
i tlenu. Topnieje w temperaturach powyżej 135oC, można go więc
stosować w opakowaniach wymagających sterylizacji oraz do żywności poddawanej obróbce cieplnej. Używany głównie do opakowań sztywnych, np. opakowań na mleko, płynów do prania [5].
Charakterystyka PET
Często stosowanym poliestrem w opakowalnictwie jest politereftalan etylenu (PET), który uzyskuje się w reakcji kwasów dikarboksylowych. Do jego zalet zalicza się przezroczystość, dużą gęstość,
obojętność fizjologiczną, wytrzymałość mechaniczną, odporność
chemiczną, odporność na ścieranie i temperatury, nieprzenikalność gazów, pary wodnej, promieni UV, zapachów oraz tłuszczów.
Główną wadą jest trudność zgrzewania. Politereftalan etylenu stosuje się przede wszystkim do produkcji butelek, opakowań kosmetycznych, folii opakowaniowych. Proces produkcji butelki PET
oparty jest na użyciu maszyn rozdmuchowych. Materiał PET zostaje rozgrzany do temperatury w granicach 80oC, kolejno umieszczony zostaje w przeznaczonej do tego celu formie i rozdmuchiwany przez strumień powietrza o odpowiednio wysokim ciśnieniu.
W następnym etapie chłodzi się butelki w celu uzyskania odpowiednich właściwości. Podczas procesu wytwarzania butelek PET
nie dochodzi do emisji żadnych produktów ubocznych do środowiska. Kształt wyprodukowanej butelki może być bardzo różny,
w zależności od gustu i upodobań producenta [7].
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BADANIE I OCENA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Do badań wybrano dwa opakowania z tworzyw sztucznych,
z polietylenu o dużej gęstości (PE-HD) oraz z politereftalanu etylenu (PET) o jednakowej objętości (1,5 dm3) w postaci butelek.
Ocenę jakości badanego opakowania oparto o trzy istotne aspekty, techniczny, promocyjny oraz ekologiczny. Aspekt techniczny
opakowania został zbadany poprzez oznaczenie właściwości materiału opakowaniowego przy statycznym rozciąganiu oraz poprzez
określenie odporności materiału na wysoką temperaturę w teście
kurczliwości. Określenie aspektu wartości promocyjnej i ekologicznej opakowania dokonano poprzez opracowanie specjalnych
kart oceny. Ostatecznie przeprowadzono analizę porównawczą
wybranych opakowań w oparciu o kompleksową ocenę jakości,
stanowiącą sumę ocen cząstkowych wraz z uwzględnieniem odpowiednich współczynników. Schemat kompleksowej oceny jakości
opakowań jednostkowych przedstawiono na rysunku 3.
Celem określenia właściwości mechanicznych badanych materiałów opakowaniowych przeprowadzono statyczną próbę roz-

ciągania polietylenu oraz politereftalanu etylenu. Z opakowań
wycięto kształtki zgodnie z normą. Po przeprowadzeniu prób wygenerowano wykres zależności siły od wydłużenia (rys. 4).
Maksymalna siła rozciągania dla materiału PE-HD wyniosła
około 150 N. Próbka wydłużyła się o prawie 64%. Badany materiał nie uległ natychmiastowemu rozerwaniu pod wpływem
działania siły rozciągającej, ale wydłużył się, a następnie zerwał.
W przypadku próbki z PET po przekroczeniu wartości siły około
350 N próbka została zerwana.
Do oceny właściwości technicznych badanych materiałów
wykonano także testy termokurczliwości materiałów opakowaniowych. Badanie przeprowadzono na maszynie Hanatek Film
Shrink Tester model 2010. Do badania przygotowano próbki
w kształcie kół o średnicy 5 cm, które zostały wycięte z opakowań (rys. 5). Na każdej z próbek narysowano pionową kreskę,
aby łatwiej było po wykonaniu badania dokładnie ustawić próbkę
na skali i odczytać z niej wartość, o jaką skurczył się materiał.
Badania kurczliwości materiału opakowaniowego przeprowadzono dla trzech czasów ogrzewania próbki. Temperatura była
stała dla wszystkich badanych próbek. W tabeli 1 przedstawiono parametry przeprowadzonego pomiaru kurczliwości materiału
opakowaniowego.
Po przeprowadzonych badaniach wizualnie sprawdzano kurczliwość próbki (rys. 6) oraz dokonano obliczeń stopnia skurczenia
próbki z wykorzystaniem zależności (1):
		

k% =(L0 –Lf) x 100		

(1)

gdzie: k% – stopień skurczenia materiału; L0 – długość początkowa; Lf – długość końcowa.
Przy działaniu wysokiej temperatury przez okres 30 sekund próbki z PE-HD skurczyły się średnio o 1 %, natomiast z PET o 20%.

Rys. 3. Graficznie przedstawiony sposób kompleksowej
oceny jakości opakowań jednostkowych [8]

Rys. 5. Widok próbek wyciętych z opakowania: a) PE-HD,
b) PET do wykonania badania termokurczliwości

Rys. 4. Zależność wielkości siły od wydłużenia podczas badania materiału pobranego z opakowania: a) PE-HD, b) PET
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Tabela 1. Parametry pomiaru kurczliwości materiału
opakowaniowego
Badany materiał

Czas badania

Temperatura procesu

PET

15 s

150oC

PE-HD PET

30 s

150oC

PEHD

360 s

150oC

Wygląd próbek z PE-HD oraz stopień ich skurczenia świadczy
o dość dobrej odporności tworzywa na działanie wysokiej temperatury. Jest to bardzo istotna cecha, gdyż dzięki temu można
tego typu polimery stosować do pakowania produktów, które
muszą być przechowywane w wysokich temperaturach. Można
takie opakowania sterylizować, a nawet opakowywać nimi produkty, które podczas użytkowania mają zostać poddane obróbce
termicznej. Będzie chroniło produkt przed czynnikami zewnętrznymi. Z kolei próbki z PET pod wpływem wysokiej temperatury
wykazują dużo gorszą stabilność wymiarową.
W drugim etapie badań wzięto pod uwagę aspekty promocyjne
i ekologiczne opakowań. W tym przypadku oceny dokonano przy
pomocy karty oceny, która umożliwia ocenę punktową opakowania na podstawie oględzin w oparciu o trzy podstawowe cechy,
jakie opakowanie musi spełnić, czyli funkcjonalność, informacyjność oraz estetyka. Każdej cesze przypisano współczynniki ważkości. Wyniki oceny przedstawiono w tabeli 3.
Wyniki oceny wartości ekologicznej przedstawiono w tabeli 2.
Zarówno opakowanie z PE-HD, jak i z PET posiadały odpowiednie oznakowanie oraz zapewniały ochronę otoczenia przed
działaniem produktu, wyrób przed środowiskiem zewnętrznym.
Opakowanie z PE-HD nie jest przezroczyste, dlatego też chroni
przed działaniem promieni słonecznych. Polietylen o dużej gęstości wyróżnia się także dużą barierowością na przenikanie kwasów i zasad oraz niską przepuszczalnością pary wodnej i tlenu.
Również opakowanie z PET spełnia wymagania odnośnie funkcji
ochronnej. Stąd obu opakowaniom przyznano w tym zakresie po
3 punkty.
Przy rozpatrywaniu możliwości przetwarzania zużytych opakowań, czyli zdolności do recyklingu, należy wyróżnić tutaj recykling materiałowy oraz energetyczny. Recykling surowcowy jest
Tabela 2. Karta oceny wartości ekologicznej opakowań
Kryteria oceny

Ocena (pkt.)

Tworzywo sztuczne

PE-HD

PET

Gatunek materiału, z którego wykonano
opakowanie

3

2

Funkcja ochrony produktu przez opakowanie

3

3

Możliwość powtórnego użytku

3

0

Możliwość powtórnego przetwórstwa

3

2

Możliwość spalania z odzyskiem energii

3

3

Ocena wartości ekologicznej

3

2

Rys. 6. Widok próbek przed i po badaniu kurczliwości

jednym z najlepszych sposobów zagospodarowywania odpadów.
Odpady polietylenowe poddaje się myciu, czyszczeniu, regranulacji. Dzięki temu otrzymuje się PE-HD w formie surowca i wykorzystuje ponownie do produkcji. Jedynym minusem tej metody jest
częściowe zmniejszenie się właściwości polietylenu przy regranulacji, dlatego też przy produkcji nowych opakowań należy dodać
do zrecyklingowanego PE-HD świeżego polietylenu. W przypadku
recyklingu energetycznego odpady polietylenowe można wykorzystywać jako paliwo, gdyż mają one dużą wartość opałową. Z kolei
tworzywo powstałe w procesie recyklingu butelek PET może zostać
wykorzystane do produkcji przezroczystych folii poliestrowych, folii
pokryciowych i przekładkowych, włókien i przędz poliestrowych,
znajdujących zastosowanie w produkcji ubrań, dywanów, tkanin
obiciowych, namiotów, a także jako wypełnienie kurtek, śpiworów,
wyrobów formowanych wtryskowo: części samochodowych, części konstrukcyjnych mebli, izolacyjnych materiałów budowlanych
(włókien poliestrowych, warstw foliowych), żywicy poliestrowej.
Po analizie poszczególnych punktów kryterium dotyczącym oceny
wartości ekologicznej opakowania otrzymały 3 punkty (opakowanie z PE-HD) oraz 2 punkty (z PET).
KOMPLEKSOWA OCENA JAKOŚCI OPAKOWANIA Z PE-HD
Na podstawie oceny jakości technicznej, promocyjnej oraz
ekologicznej określono kompleksową ocenę jakości badanych
opakowań. Każda z wymienionych cech otrzymała odpowiednią
wagę, zgodnie z jej istotnością. Ze względu na to, że techniczne
aspekty opakowania są najważniejsze, współczynnik ważkości

Tabela 3. Karta oceny wartości promocyjnej opakowań
Cechy

Współczynnik ważkości

Ocena (pkt.)

Ocena cząstkowa (pkt.)

1

2

3

4

Funkcjonalność

PE-HD

PET

PE-HD

PET

PE-HD

0,40

3

3

1,2

0,80

Informacyjność

0,30

3

2

0,9

0,90

Estetyczność

0,30

3

1

0,9

0,30

Ocena wartości promocyjnej

-

-

-

3,0

2,00
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Tabela 4. Karta kompleksowej oceny jakości opakowań (pierwsza liczba dotyczy opakowania z PE-HD, druga opakowania z PET;
PE-HD/PET)
Kryteria opakowań
Etap
oceny

Wartość techniczna

Rodzaj
badania

Rozciąganie

Termokurczliwość

Funkcjonalność

Informacyjność

Estetyczność

Rodzaj
materiału

Funkcja
ochronna

Możliwość
powtórnego użycia

Możliwość
powtórnego przetwórstwa

Przydatność do
procesu
spalania

Ocena

3/3

3/2

3/2

3/3

3/1

3/2

3/3

3/0

3/2

3/3

Wartość promocyjna

Wartość ekologiczna

Suma
ocen

6/5

9/6

15/10

Średnia
ocen

3/2,5

3/2

3/2

współczynnik
ważkości

0,5

0,3

0,2

ostateczna ocena

1,5/1,25

0,9/0,6

0,6/0,4

tej cechy określono jako 0,5. Wagę dla oceny jakości estetycznej przyjęto równą 0,3, natomiast dla jakości ekologicznej
współczynnik ważkości wyniósł 0,2. Całościowa ocena polegała na zsumowaniu wszystkich ocen cząstkowych z odpowiednio
uwzględnionymi wagami. Ostatecznie wyznaczono średnią ważoną ze wszystkich ocen. Aby ułatwić czytelne określenie oceny,
przygotowano kartę kompleksowej oceny jakości opakowania
z PE-HD oraz PET i przedstawiono w tabeli 4.
Opakowanie z polietylenu o dużej gęstości otrzymało ostateczną ocenę 2,802 punktu na możliwe do uzyskania 3 punkty.
Jest to bardzo pozytywna ocena, świadczy o wysokim poziomie
jakości opakowania. PE-HD jest dobrym materiałem opakowalniczym. Jego dobra odporność na rozciąganie oraz wysokie temperatury znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle opakowalniczym. Istotne są także cechy ekologiczne i promocyjne, dzięki
którym producenci chętniej sięgają po ten surowiec. Polietylen
nie tylko pełni w stopniu bardzo dobrym funkcje ochronne opakowań, ale także jest atrakcyjny dla klienta, jego walory estetyczne
są dodatkowym atutem. Coraz częściej zwraca się uwagę także
na ekologię opakowań. W tym przypadku istnieje wiele metod
obróbki badanego opakowania, a przede wszystkim możliwość
jego spalania z odzyskiem energii oraz recyklingu surowcowego.
Procent wykorzystania polietylenu o dużej gęstości jako materiału opakowaniowego jest duży, pojawiają się coraz to nowsze
modyfikacje tego tworzywa oraz innowacyjne opakowania produkowane właśnie z PE-HD.
Opakowanie z PET uzyskało także wysoką ocenę ostateczną
2,25. Posiada dobre właściwości mechaniczne, zapewniające
odpowiednią giętkość. Ma niską odporność na wysokie temperatury, stąd jego główne zastosowanie na butelki na wodę,
soki, torebki na słodycze. Opakowania po PET z punktu widzenia
ekologii można poddawać recyklingowi z wykorzystaniem metod
mechanicznych, chemicznych oraz poprzez spalanie.
PODSUMOWANIE
Kompleksowa ocena jakości opakowania z polietylenu o dużej
gęstości oraz politereftaletylenu wykazała, że opakowania spełniają wymagania, jakie mogą być stawiane zarówno przez producentów, dystrybutorów, jak i użytkowników opakowań. PE-HD
jest materiałem wszechstronnym, który można wykorzystywać
w przemyśle opakowalniczym do pakowania różnych produktów
ze świadomością, że jest on bezpieczny zarówno dla środowiska, jak i dla konsumentów, dzięki jego wysokiej odporności, co
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Suma

jest bardzo istotnym elementem przy wyborze surowca do wytwarzania opakowań. Z kolei opakowania z PET cechują się dobrymi
właściwości mechanicznymi, zapewniającymi odpowiednią giętkość, nieco mniejszą odpornością na wysokie temperatury oraz
możliwością recyklingu.
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SATECH – nie tylko maszyny
do produkcji opakowań
Firma SATECH oferuje maszyny i urządzenia oraz wsparcie techniczne dla firm zajmujących się produkcją wyrobów metodą wytłaczania z rozdmuchem oraz opakowań z HDPE/PP/LDPE/PETG.

l

l
l

l

Firma oferuje:
energooszczędne maszyny rozdmuchowe KAI MEI jedno- i dwuwózkowe z wielokrotnymi głowicami kontynuacyjnymi w technologii mono- i wielowarstwowej oraz maszyny z głowicami
akumulatorowymi dla detali do 1500 litrów pojemności;
formy rozdmuchowe;
kompletne gniazda produkcyjne dla technologii wytłaczania
z rozdmuchem;
wyspecjalizowany oprzęt wspomagający i usprawniający proces rozdmuchowy do nowych oraz istniejących maszyn;

l

l

l

l

pomoc w procesie projektowania detali i form rozdmuchowych
oraz optymalizacji procesu produkcji;
urządzenia sprawdzające i testujące wyroby, roboty etykietujące w formie IML, układy zawracania odpadów technologicznych, podawania i precyzyjnego przygotowania tworzywa,
odbioru i automatycznego pakowania i paletyzacji gotowych
detali;
serwis maszyn, części zamienne oraz szkolenia w zakresie
rozdmuchu;
pomoc przy odsprzedaży maszyn używanych.

SATECH
ul. Rzemieślnicza 12, 05-270 Marki
tel. kom. 511 826 665
biuro@sa-tech.pl, www.kai-mei.com.tw
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Innowacja dla branży
transportowej – ultralekkie
opakowania zwrotne z EPP
Właściwie dobrane zwrotne opakowanie transportowe to kluczowy element procesu logistycznego. Dziś w przemyśle najczęściej znajdują zastosowanie pojemniki plastikowe, jednak branża wciąż poszukuje innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą
zoptymalizować wszystkie etapy procesu logistycznego. Taką innowacją są wszechstronne pojemniki Komebac® marki Knauf
Industries ze spienionego tworzywa EPP.

O

pakowania transportowe pełnią wiele zróżnicowanych funkcji nie tylko na etapie samego transportu,
lecz również magazynowania. Przede wszystkim muszą odpowiednio chronić ładunek przed czynnikami
klimatycznymi, mechanicznymi czy chemicznymi. Powinny również dawać czytelną informację dla spedytora o przewożonym
ładunku oraz umożliwiać bezpieczne przenoszenie i magazynowanie już u odbiorcy. Tworzywa sztuczne znalazły doskonałe
zastosowanie jako materiał do produkcji wielorazowych pojemników do transportu różnego rodzaju towarów, ze względu na
swoją wytrzymałość, łatwość czyszczenia, możliwość dopasowania do zawartości czy w końcu przydatność do recyklingu.
Najczęściej używanym obecnie tworzywem jest plastik, jednak na rynku pojawiła się atrakcyjna materiałowa alternatywa
w postaci lekkiego spienionego polipropylenu EPP. Wykonywane z niego pojemniki Komebac® jeszcze lepiej odpowiadają na
wyzwania stojące przed branżą logistyczną, dlatego zostały wpisane na listę 1000 ekologicznych, a zarazem ekonomicznych
rozwiązań, które zmienią świat, według ekspertów z prestiżowej fundacji Solar Impulse.
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EKOLOGICZNY I EFEKTYWNY EKONOMICZNIE MATERIAŁ
W branży logistycznej niezmiennie dąży się do usprawnienia
procesów transportowych i zwiększenia pewności dostaw poprzez m.in. intermodalność i nowoczesne technologie informatyczne. Kolejnym wyzwaniem na miarę dzisiejszych czasów
jest redukcja wpływu tego sektora na środowisko naturalne.
Innowacyjne pojemniki Komebac® pokazują, jak w prosty sposób można pogodzić efektywność ekonomiczną z polityką środowiskową. Używana do ich produkcji technologia formowania
spienionego polipropylenu jest powszechnie znana, dlatego jej
zastosowanie nie wiąże się ze zwiększonymi kosztami. Jednocześnie zapewnia bardzo dużą elastyczność i łatwość wprowadzania modyfikacji poszczególnych elementów, pozwalając na
łatwe dopasowanie do indywidualnych wymagań. Ponieważ aż
95% tego materiału stanowi powietrze, jest on niezwykle lekki,
a jednocześnie na tyle wytrzymały, że znajduje zastosowanie
w produkcji elementów bezpieczeństwa w samochodach, jak
np. wypełnienia zderzaków. Pojemniki Komebac® są przy tym
aż o 62% lżejsze niż ich plastikowe odpowiedniki, co przekłada
się na zmniejszenie wagi transportu nawet o 1456 kg przy pełnej dostawie. Oznacza to nie tylko mniejsze zużycie paliwa, ale
też niższą emisję CO2.
WSZECHSTRONNE ROZWIĄZANIE DLA WSZYSTKICH BRANŻ
Każdy rodzaj towaru wymaga innego zabezpieczenia. Wrażliwa
elektronika musi być chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi, a produkty spożywcze – zmianami temperatur. Spieniony
polipropylen posiada optymalne właściwości fizykochemiczne,
które pozwalają na zapewnienie wszechstronnej ochrony przewożonym towarom. Produkowane z niego opakowania posiadają
doskonałe parametry izolacyjności cieplnej, dzięki czemu tworzą skuteczną barierę przed przenikaniem ekstremalnych temperatur. Pianka EPP doskonale pochłania uderzenia i posiada
właściwości tłumiące, dzięki czemu chroni szczególnie wrażliwe
produkty przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wysoka elaTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2022

trendy w branży – opakowania

styczność technologii pozwala ponadto na idealne dopasowanie
pojemnika do zawartości, a co za tym idzie – skuteczne zabezpieczenie przed przemieszczaniem się przewożonych wyrobów.
Praktyczne pojemniki Komebac® mają nie tylko ergonomiczne
uchwyty i uniwersalną pokrywę, ale mogą też łatwo uzyskać dowolny kolor, specjalnie wyprofilowane przegródki na zawartość,
oznaczenie w postaci logotypu czy wbudowane specjalne czujniki rejestrujące parametry transportowe i przesyłające je w czasie
rzeczywistym. Rozwiązania te są produkowane w standardowych
wymiarach dopasowanych do tradycyjnych palet i mogą być łatwo układane w stos oraz ze względu na niewielki ciężar – przenoszone przez jedną osobę.

Knauf Industries Polska Sp. z o.o.
ul. Styropianowa 1, Adamowice, 96-320 Mszczonów
tel. +48 46 857 06 17
rfq.poland@knauf.com, www.knauf-industries.pl
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Nowoczesna wtryskarka –
wymóg współczesnych warunków
działalności produkcyjnej
Bogdan Zabrzewski

P

atrząc na trendy rozwoju przetwórstwa tworzyw, w odniesieniu do konstrukcji wtryskarek, można dostrzec kilka
kierunków zmian.
l wprowadzenie procesów w obiegu zamkniętym;
l wprowadzenie do przetwórstwa nowych materiałów bio i eko;
l ograniczanie kosztów produkcji dzięki wykorzystywaniu maszyn o coraz większej sprawności energetycznej;
l wprowadzenie do układów sterowań nowych funkcji pozwalających wtryskarce na samodzielną kontrolę i korektę parametrów pracy;
l wprowadzenie nowych standardów integracji urządzeń peryferyjnych;
l wprowadzenie elementów rozszerzonej rzeczywistości do obsługi i sterowania wtryskarki.
W przetwórstwie tworzyw sztucznych coraz większego znaczenia nabierają działania proekologiczne. Są one prowadzone
wielotorowo. Od producentów wyposażenia w tym producentów wtryskarek oczekuje się wprowadzenia do oferty nowych
energooszczędnych napędów oraz podjęcia działań związanych
z ograniczeniem emisji C02. Dostawcy wtryskarek wprowadzają
programy zmieniające organizację ich produkcji, tak by uwzględnić wymagania związane z ochroną klimatu. Niektóre duże firmy
przetwórcze, już dziś jako jedno z kryteriów wyboru dostawcy maszyn, wprowadziły ocenę klimatyczną.
54

Podobne działania obserwowane są na poziomie przetwórców.
Dla wielu firm ograniczenie zużycia energii elektrycznej stało się
wymogiem, a nie tylko chęcią. Wymiana parku maszynowego wtryskarek na bardziej energooszczędne jest dziś faktem. Wzrost ilości
dostarczanych wtryskarek elektrycznych nie wynika tylko z faktu,
że maszyny te są bardziej dokładne w działaniu. W głównej mierze
o wyborze tych konstrukcji decyduje zużycie energii. Dla przetwórcy
istnieje obecnie możliwość porównania konstrukcji różnych typów
wtryskarek pod kątem przyszłego zużycia energii. Wprowadzona norma EUROMAP 60 pozwala bowiem na takie porównanie. W oparciu
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o normę EUROMAP 60 powstała 10-punktowa klasyfikacja energetyczna. Klasa 10 uznawana jest za najbardziej energooszczędną.
Dziś kupujący wtryskarkę może zażądać od dostawcy informacji
o zużyciu energii wyliczonej w KWh na 1 kg przetworzonego materiału lub informacji o klasie energetycznej. Niestety wielu użytkowników maszyn nadal bagatelizuje to narzędzie. Z drugiej strony wielu
producentów wtryskarek woli nie ujawniać wyników rzeczywistych
pomiarów zużycia energii wg EUROMAP 60 i nadal zasłania się
hasłami „Nasza konstrukcja jest najbardziej energooszczędna”.
To czy zamiast haseł przejdziemy na poziom rzeczywistej rozmowy technicznej zależy niestety nadal od kupujących wtryskarki.
WITTMANN należy do światowej czołówki w zakresie ograniczania zużycia energii przez wtryskarki, dlatego też już w materiałach prospektowych znajdą Państwo informację o klasie energetycznej wtryskarki.
Działania proekologiczne wykonywane przez przetwórców to
także zamknięcie obiegu materiału. Wykorzystanie odpadów produkcyjnych i zawracanie materiału ponownie do produkcji. Trend
ten znalazł także odzwierciedlenie w konstrukcjach wtryskarek.
Coraz więcej producentów oferuje wtryskarki wraz z wyposażeniem w urządzenia peryferyjne. WITTMANN opracował do tego
celu specjalną konstrukcję INGRIDER. Wtryskarka w tym wykonaniu pokazana będzie podczas tegorocznych targów PLASTPOL.
W konstrukcji tej wtryskarka uzupełniona jest o specjalny chwytak wlewków, zabudowany w ramach osłon układu zamykania
wtryskarki. Specjalny młyn przystanowiskowy, zabudowany pod
maszyną. Podajnik granulatu z zaworem dla dozowania uzyskanego przemiału. Zwarta i integralna konstrukcja zapewniająca
zamknięcie obiegu materiału.

Wielu z przetwórców upatruje dziś szansy we wprowadzeniu
do produkcji materiałów bio lub eko. Dlatego też producenci
wyposażenia muszą podążać za tym trendem. Dostawcy wtryskarek opracowują nowe układy plastyfikujące pozwalające na
przetwórstwo materiałów biodegradowalnych. A producenci suszarek wprowadzają wyposażenie pozwalające na przygotowanie
materiałów bio do wtrysku. Materiały te zawierają bowiem zazwyczaj znacznie większą ilość wilgoci niż klasyczne polimery.
Etap suszenia jest wiec tu bardzo istotnym dla otrzymywanych
wyników przetwórstwa.
Peryferia stanowią dziś nierozłączną część przetwórstwa
i w zasadzie powinniśmy mówić nie o wtryskarce jako osobnym
urządzeniu, do którego „dostawiane” są w miarę potrzeb urządzenia peryferyjne, ale o komórce produkcyjnej, w której peryferia stanowią integralną część wtryskarki.
WITTMANN z dużym powodzeniem od lat promuje swój autorski system integracji urządzeń peryferyjnych WITTMANN 4.0.
Dla przetwórcy zmiana standardu połączenia jest w tym wypadku bardzo istotna. Wykorzystując jeden rodzaj przyłącza, może
on bowiem zintegrować z wtryskarką różnego typu urządzenia.
WITTMANN 4.0 pozwala na podłączenie termostatów, automatycznych przepływomierzy, suszarek czy też dozowników grawimetrycznych. Technolog w zależności od potrzeb procesu może
zaplanować wykorzystanie konkretnych peryferii. Ustawiacz
procesu, dokonując podłączenia, nie popełni błędu wyboru niewłaściwego urządzenia, bo wtryskarka sprawdzi status podłączonego urządzenia peryferyjnego i porówna go z założeniami
technologii. Operator nie popełni błędu, bo wszystkie parametry
urządzeń peryferyjnych są kontrolowane przez wtryskarkę. Kontroler jakości lub planista otrzyma natomiast pełną informację
o wynikach produkcji, gdyż system zarządzania produkcją identyfikuje w swej strukturze nie tylko wtryskarkę, lecz każde urządzenie peryferyjne.
Współczesna technologia przetwórstwa to także nowe funkcje w zakresie nadzoru nad jakością produkcji. Wszyscy wiodący
producenci wtryskarek dostrzegli potrzebę wsparcia użytkowników w nowe funkcje. WITTMANN wprowadził do sterowania
swych wtryskarek funkcje HiQ pozwalające wtryskarce na kontrolę i automatyczną korektę parametrów na podstawie wyników
pomiaru warunków dozowania i wtrysku. Dzięki funkcji HiQ wtryskarka ocenia wahania występujące w danym cyklu i wprowadza automatycznie korektę punktu przełączenia na docisk lub
ciśnienia docisku. Co jest najważniejsze korekta ta dokonywana
jest w trakcie trwania tego samego cyklu. Autonomiczność pracy
układu sterowania wtryskarki staje się dziś faktem.
Prawdopodobnie też w niedługim czasie przetwórcy doczekają się rozwiązań z rzeczywistości wirtualnej i tzw. sztucznej
inteligencji. Producenci wtryskarek już dziś prowadzą bowiem
zakrojone na szeroką skalę próby sterowania pracy wtryskarek
gestem lub głosem. Być może także w niedługim czasie technologie te staną się dostępne obsługującym maszyny, a także
osobom z działów utrzymania ruchu, które, dzięki np. wirtualnym okularom, będą prowadzone przez serwisantów producenta wtryskarki w działaniach zmierzających do ustalenia przyczyn
awarii i jej usunięcia.
Z pewnością w zakresie rozwoju konstrukcji maszyn czekają
nas zmiany, których trendy możemy już dziś zauważyć, ale ich
wyniki jeszcze nie do końca możemy oszacować.

info@wittmann-group.pl
www.wittmann-group.com
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I N F O R M A C J A P R A S O WA

Rynek tworzyw
sztucznych
formowanych
metodą mikrowtrysku

Według Instytutu Technologii i Automatyki Przemysłowej, mikrokomponenty są często mniejsze niż pojedyncze ziarno granulatu. Elementy tworzywowe formowane metodą mikrowtrysku mają
zwyczajowo gramaturę od 1 do 0,1 g z tolerancjami wymiarowymi
w zakresie od 10 do 100 mikronów. Ten proces formowania
umożliwia producentom wytwarzanie skomplikowanych małych
geometrii z maksymalną możliwą dokładnością i precyzją.
W 2020 r. komputery PC stanowiły jeden z większych segmentów w tym rynku i przewiduje się również dalszy umiarkowany
wzrost w okresie prognozy.
Branża medyczna to największe zastosowanie dla tworzyw formowanych metodą mikrowtrysku. Mikroformowanie medyczne
jest wysoce wyspecjalizowanym sektorem. W miarę jak sprzęt
medyczny staje się coraz bardziej zminiaturyzowany, wykorzystuje elementy formowane metodą mikrowtrysku, aby zapewnić niezbędną opiekę nad pacjentem zarówno w ciele, jak i poza nim.
Przykłady zastosowań i użycia form dla wyrobów medycznych
obejmują urządzenia chirurgiczne, urządzenia endoskopowe,
cewniki, aparaty słuchowe, urządzenia do testowania punktów
opieki, urządzenia do zarządzania cukrzycą, urządzenia do badań
i sekwencjonowania DNA, elementy elektroniczne do urządzeń
medycznych, mikroprzepływy i zastosowania farmaceutyczne,
w tym urządzenia do podawania leków, fiolki, nasadki, kubki na
próbki, probówki do pobierania krwi, strzykawki i części dożylne.
Zmieniający się trend w kierunku miniaturyzacji i nanotechnologii w sektorze medycznym napędza popyt na kompatybilne mikroformy dla różnorodnych zastosowań w sektorze medycznym.
Zwiększone wydatki konsumpcyjne i eksport napędzają gospodarkę regionu. Europa ma dobrze rozwinięty sektor motoryzacyjny. Jest jednym z największych producentów pojazdów
użytkowych i posiada silny przemysł części zamiennych. Oferuje idealną platformę logistyczną dla firm do eksportu na rynki
międzynarodowe. Europa jest ważnym rynkiem dla japońskich
i amerykańskich producentów samochodów, którzy chcą wzmocnić swoją pozycję w Europie.
Oczekuje się, że czynniki makroekonomiczne, takie jak ożywienie gospodarki, rosnący popyt krajowy oraz wzrost wydatków
konsumenckich i eksportu, będą napędzać wzrost gospodarczy
Europy.

REKLAMA

Przewiduje się, że rynek tworzyw sztucznych formowanych metodą mikrowtrysku osiągnie do 2026 r. wartość 1,692 mln
USD, przy średniorocznym tempie wzrostu CAGR 11,2% z 995
mln USD w 2021 r. Wysoce precyzyjne komponenty z tworzyw
termoplastycznych, o mikronowej tolerancji wymiarowej, są
stosowane w różnych gałęziach przemysłu, takich jak medycyna, motoryzacja, elektronika i inne.

Źródło: www.tworzywa.pl
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Kontrola kolorów tworzyw
sztucznych za pomocą
spektrofotometru w geometrii d/8
Andrzej Wojtkowski

Z

mniejszenie kosztów i strat materiałowych to nie jedyna para zalet wynikających ze stosowania urządzeń do
pomiarów kolorów tworzyw. Następstwem ograniczenia
strat będzie przecież zaoszczędzenie czasu związanego
z zawróceniem produkcji, w której wykryto za późno niezgodne
kolory detali. To krótkie przedstawienie korzyści pokazuje zalety
stosowania pomiarów. Można mierzyć nie tylko finalny produkt,
ale przede wszystkim surowce na wejściu i dalej na każdej maszynie produkcyjnej. Takie podejście sprzyja prowadzeniu lepszej
analizy i możliwości eksploracji danych pomiarowych. Dysponując spektrofotometrem, przestaniemy się zastanawiać, czy dany
detal był na przykład czerwony, amarantowy a może malinowy.
Urządzenia pomiarowe Konica Minolta pasują do pracy
z tworzywami produkowanymi z wtryskarki. Ponadto świetnie się
sprawdzają do detali produkowanych z maszyn do formowania
czy z urządzeń do rozdmuchu. Pomiar i kontrolę koloru można
wykonywać na różnego rodzaju tworzywach.
Co jeszcze wnosi pomiar koloru? Odpowiedź jest prosta, wprowadza usprawnienie informacji o kolorze pomiędzy producentem
a klientem. Daje możliwość prostej komunikacji o różnicach kolorów? Za żółty, zbyt czerwony? Pytanie o ile? Z urządzeniem
pomiarowym jednoznacznie można przedstawić wyniki, opierając
się o wartości z układu współrzędnych L*a*b*. Dla przykładu
produkt jest za żółty o 3 jednostki na parametrze b* a zbyt czerwony o 4 jednostki na parametrze a*, w porównaniu do wzorcowego detalu. Takie określanie koloru pozwoli na rozwikłanie
wątpliwości, jak bardzo próbka różni się kolorem od wzorca lub
względem poprzedniej dostawy.
Przedsięwzięcie polegające na wprowadzeniu kontroli koloru poprzez pomiar poprawia ład pracy, wprowadza porządek,
usprawnia produkcję i niweluje kłopotliwe dywagacje związane
z oceną koloru.
Jeżeli nasza praca jest związana ze sprawdzaniem wytłoczonych lub formowanych detali, to warto zapoznać się bliżej ze
spektrofotometrem CM-26dG. Jest to przykład urządzenia lekkiego i przenośnego. Świetnie się z nim pracuje, zwłaszcza jeżeli istotne jest ciągłe branie ze sobą urządzenia i sprawdzanie
koloru w różnych częściach zakładu. Pierwsza cecha, jaka od
razu da się odczuć po krótkim zapoznaniu się z nim, to prosta
i intuicyjna obsługa. Od momentu włączenia spektrofotometr
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Spektrofotometr CM-36dGV w ustawieniu pionowym

prowadzi nas przez kalibrację i nie pozwoli mierzyć, jeśli nie została ona poprawnie wykonana. Urządzenie jest lekkie i dobrze
leży w ręku. Japońscy inżynierowie zadbali o najlepszą wygodę pracy. Jeden przycisk umożliwia jednoczesny pomiar koloru i połysku. Czyli urządzenie pozwala sprawdzać poprawność
produkcji koloru i jego wykończenia. Wyniki są automatycznie
zapamiętywane, a pomiar jest wykonywany wyjątkowo szybko.
Oprócz tej cechy legitymuje się ponadto najwyższą dokładnością
i powtarzalnością wśród urządzeń przenośnych. Dodając do tego
fakt lekkiej, zwinnej obudowy i posiadanie wizjera, który pozwala
zobaczyć miejsce przed pomiarem, dostajemy świetne urządzenie kontrolne. Pamięć pomiarowa pozwala zapamiętać do 7000
pomiarów. Niezależnie od tego, czy mierzymy z polem pomiarowym o średnicy 3 mm, czy 8 mm.
Pełna funkcjonalność urządzenia jest dostępna z samego
menu, które jest w języku polskim. Oprócz podstawowych funkcji
takich jak: ustawienia pomiarowe, rodzaj iluminantów i obserwatora można wprowadzić uśrednianie pomiarów, a formę przed-
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stawianych wyników można ustawić wedle swoich preferencji.
Ponadto w samym urządzeniu możemy wprowadzać nazwy pomiarów zarówno dla próbek, jak i dla wzorców i ustalać, które
mają być porównane ze sobą. Kolejną, ciekawą funkcją jest możliwość wprowadzenia danych wzorca po parametrach L*a*b*
bez potrzeby pomiaru i następnie w samym urządzeniu można
wprowadzić dopuszczalne odchyłki. Takie podejście usprawnia
i przyspiesza pracę związaną z akceptacją próbek, ponieważ na
wyświetlaczu po pomiarze automatycznie widzimy zielone tło dla
dobrej próbki i czerwone dla tej, która jest poza tolerancją.
Ważną częścią produkcji detali z tworzyw sztucznych jest potrzeba sprawdzania wpływu światła na ich własności. W tym miejscu spektrofotometr CM-26dG służy pomocą poprzez możliwość
jednoczesnego pomiaru ze światłem UV i bez niego. Z poziomu
menu urządzenia można ustawić równoczesny pomiar i po jednym
wciśnięciu przycisku będziemy mieli wyniki koloru dla dwóch trybów. Taka funkcja niesamowicie skraca czas badania wpływu UV
na detal i pozwala uniknąć ewentualnych błędów pomiarowych.
Jeżeli w naszej pracy zamierzamy kontrolować dostawy elementów, zarówno kryjących, jak i przeźroczystych, to warto
bliżej zapoznać się z urządzeniem CM-36dG. Jest to właściwe rozwiązanie, kiedy zależy nam, by urządzenie było zawsze
w jednym miejscu bez możliwości przenoszenia. Urządzenie jest
wszechstronne. Dlaczego? Przede wszystkim przez możliwość
wyboru kilku rozmiarów pól pomiarowych i odsuwanej na wskroś
przestrzeni do pomiaru detali przeźroczystych. Reprezentuje ono
rozwiązanie stacjonarne wykonane w tej samej geometrii co opisany wyżej model CM-26dG. Oznacza to, że możemy porównywać wyniki pomiarów z tych dwóch spektrofotometrów. Jest to
szczególnie istotne, gdy wymieniamy się danymi pomiarowymi
z naszymi klientami i dostawcami.
CM-36dG stanowi najnowszą odsłonę dobrze znanego poprzednika – serii CM-3600d i następnie CM-3600A, który był
produkowany od 1997 roku. Oznacza to, że w tej klasie urządzeń Konica Minolta ma ogromne doświadczenie i zdobyła duże
grono klientów z branży tworzyw sztucznych, którzy z powodzeniem doświadczają korzyści z użytkowania spektrofotometrów.
Dlaczego tak jest? Odpowiadając na to pytanie, najlepiej zacząć
od tego, co może charakteryzować japońską technologię, czyli
precyzja pomiaru. W najnowszym stacjonarnym spektrofotometrze CM-36dG została ona ulepszona. Oznacza to, że powtarzalność między instrumentami jest obecnie na poziomie dE≤0,12
dla pomiarów w odbiciu przy ustawieniach największej przysłony pomiarowej w trybie SCI jako średnia z 12 kolorów BCRA.
Natomiast powtarzalność pomiarowa prezentuje wysoki stopień
precyzji i wynosi dE≤0,02. Przechodząc dalej, warto przedstawić widoczne cechy, jakie charakteryzuje najnowszy spektrofotometr Konica Minolta CM-36dG. Przede wszystkim występuje
przedni panel, który zawiera informacje o wprowadzonych ustawieniach. Jest to cecha niesamowicie ułatwiająca pracę z urządzeniem. Nie potrzebujemy zastanawiać się, gdzie są widoczne
ustawienia urządzenia w programie. Wystarczy tylko spojrzeć
na spektrofotometr i mamy odpowiedź. W związku z tym warto
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pokrótce opisać, jakie informacje są widoczne na przednim panelu. Przede wszystkim widoczny jest rodzaj założonej przysłony
i rodzaj trybu pomiarowego, to znaczy, czy urządzenie mierzy
w odbiciu czy w przeźroczu. Ponadto dla trybu odbiciowego widzimy na panelu, czy pomiar jest ze składową lustrzaną, czy bez
niej lub oba tryby naraz. W celu sprawniejszej i szybszej pracy
można wykonywać pomiary przyciskiem na panelu urządzenia.
Kolejną istotną cechą spektrofotometru CM-36dG jest funkcja
wykrywania przysłony nakładanej na pomiar w odbiciu. Jest to
rozwiązanie, które sprawia, że nie popełnimy błędu z nałożeniem
niewłaściwej przysłony. Podczas pracy z tym urządzeniem nie
będzie sytuacji, w której programowo jest ustawione większe
pole pomiarowe jak fizyczna przysłona. Taka sytuacja prowadzi
przecież do ogromnych błędów, których unikniemy, dysponując
modelem CM-36dG.
W dobie coraz większej ilości pracy i złożoności raportów z kontroli jakości nie bez znaczenia pozostaje fakt możliwości przyśpieszenia pracy. W tym miejscu z pomocą po raz kolejny przychodzi
nam opisywany model, który od razu po pomiarze koloru wykonuje
pomiar połysku. Taka sytuacja daje jeszcze dodatkową korzyść,
jaką jest pewny pomiar koloru i połysku w tym samym jednym
miejscu, reasumując, następuje skrócenie czasu pomiarów.
Przechodząc do kolejnych cech urządzenia, warto wspomnieć
o kamerze podglądu miejsca pomiarowego, która sprawia, że
czas przygotowawczy ulega skróceniu, bo szybko i łatwo znajdujemy właściwe miejsce szczególnie, gdy mamy do czynienia
z próbką wzorzystą lub z nadrukiem. Dodatkowo spektrofotometr CM-36dG został standardowo wyposażony w niespotykaną
wcześniej przysłonę o rozmiarze Ø16 mm. Tzn. że w pomiarach
REKLAMA
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Przenośny spektrofotometr CM-26dG

w odbiciu mamy do wyboru aż 4 rozmiary pól pomiarowych: Ø4
mm, Ø8 mm, Ø16 mm i Ø25,4 mm. Taki wachlarz wyboru odpowiedniego pola pomiarowego daje możliwość zwiększenia jakości pomiaru i lepszego dopasowania odpowiedniej przysłony dla
różnorodnych próbek.
Spektrofotometr CM-36dG jest urządzeniem stacjonarnym,
który oprócz pomiaru w odbiciu, czyli dla próbek nieprześwitujących, posiada również możliwość pomiaru próbek przeźroczystych. Część, w której mierzy się przeźroczyste detale, jest
odsuwana, a to oznacza, że mierzony element może być długi
i przechodzić na wskroś urządzenia.
Istotnym aspektem branży tworzyw sztucznych jest potrzeba recyklingu. Jest to istotny czynnik w dobie dbania o środowisko. Nieodłącznym urządzeniem w takich zastosowaniach powinien być
spektrofotometr, dzięki któremu możemy kontrolować parametry
koloru, stopnia krycia czy parametrów związanych z zamgleniem
przeznaczonych do przeźroczystych produktów. Tam, gdzie stosowane są rozjaśniacze optyczne, warto rozważyć spektrofotometr,
który ma możliwość regulowania źródła światła w zakresie UV.
Taką funkcjonalnością może również pochwalić się model CM-36dG. Posiada on możliwość nałożenia filtra na źródło światła
w zależności od zapotrzebowania na 400 nm lub 420 nm.
Praca ze wszystkimi urządzeniami Konica Minolta odbywa
się poprzez program komputerowy Spectra Magic NX. Mnóstwo
klientów chwali go za intuicyjną i prostą obsługę z niesamowicie
bogatymi funkcjami. Program umożliwia zaprojektowanie i wykonywanie raportów do fizycznego druku lub formatu PDF.
Kolejną cechą wartą przedstawienia jest możliwość wprowadzenia danych próbki wzorcowej bez jej pomiaru. W dobie obiegu
elektronicznego występuje coraz częściej sytuacja, w której nie
posiadamy fizycznego wzorca, a jedynie jego parametry. W takiej
sytuacji do programu można wprowadzić zarówno spektrum, jak
i parametry koloru na przykład w układzie L*a*b* zarówno dla
jednego, jak i dwóch iluminantów.
Wiadomo, że komputer niewątpliwie upraszcza pracę. Duży
ekran sprawia, że pracując z tym programem w jednym czasie widzimy tabelę z wynikami i poniżej możemy zobaczyć wizualizację
pomiarów w postaci podstawowej statystyki, histogramu i zobrazowania, w jakiej odległości znajduje się pomiar od standardu.
Kolejną zaletą pracy przez program Spectra Magic NX jest
możliwość ustanowienia konkretnego rodzaju użytkownika
i nadania mu określonych funkcji programu. Można ustawić 3
rodzaje osób: administratora, kierownika i pracownika. Naturalnym jest fakt, że ten pierwszy posiada pełną funkcjonalność,
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a ostatni ograniczoną. Praca z programem w takiej konfiguracji
będzie wiązała się z każdorazowym wpisaniem hasła. Takie podejście zapewnia, że tylko wyznaczone osoby mogą pracować
z aplikacją. Niewątpliwą zaletą jest możliwość automatycznego
archiwizowania wszystkich czynności wykonywanych w programie. Ponadto poprzez ustawienie ograniczenia funkcjonalności
w zależności od rodzaju pracownika mamy pewność, że nie dojdzie do kliknięcia niewłaściwej funkcji lub do przypadkowego
skasowania danych.
Kolejną funkcją programu Spectra Magic NX wartą omówienia jest możliwość przedstawiania wyników pomiarów w sposób
zindywidualizowany. Jeśli chcemy wyrażać kolor w specjalnych
jednostkach, które nie są standardowo zaimplementowane do
programu, to możemy wprowadzić ten wzór na przeliczenie i dołączyć do tabeli z wynikami pomiarów.
Program jest tak skonstruowany, że istotne funkcje znajdują się w głównym widoku ekranu i są dostępne bezpośrednio
w postaci ikonek. Natomiast dla zapewnienia indywidualnego wyglądu paska narzędzi można ustawić inne funkcje bez potrzeby
szukania w menu programu. Do dyspozycji jest ponad 60 funkcji, z których można skomponować swój własny pasek narzędzi.
Kolejną funkcją uprzyjemniającą pracę jest możliwość skomponowania własnych skrótów klawiszowych. Do wyboru jest ponad
100 zadań, które można ustawić poprzez kombinację klawiszy
na klawiaturze komputera.
Reasumując, posiadanie urządzenia pomiarowego sprawia, że
na pewno wzrasta nasza renoma w oczach naszych odbiorców.
Poza kwestią prestiżu powstaje szereg innych dodatkowych zalet. Chociażby przez fakt posiadania spektrofotometru komunikujemy niewerbalnie możliwość sprawdzenia detali na prośbę
zaprzyjaźnionych firm. Taka sytuacja pokazuje z doświadczenia
niejednokrotne dalsze możliwości rozwoju. To buduje przewagę
rynkową i pretenduje firmy do bycia w czołówce.
Jeżeli jesteście Państwo bliżej zainteresowani urządzeniami
do pomiaru kolorów tworzyw sztucznych, to z chęcią pomożemy
w tego typu inwestycjach.

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
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Badania zawartości wody
w granulatach tworzyw sztucznych
metodą termograwimetryczną
Sławomir Janas, Iwona Kwiecień, Małgorzata Kowalska
Zawartość wody jest istotnym parametrem jakościowym dla transportowania, przechowywania oraz przetwórstwa tworzyw
sztucznych. Nadmiar wody w tworzywach sztucznych podczas ich przetwarzania skutkuje zazwyczaj otrzymaniem produktu
o niskiej jakości, często z widocznymi wadami powierzchni. Defekty struktury mogą pojawiać się nawet wtedy, gdy granulat jest
wstępnie suszony, co może wskazywać na konieczność modyfikacji parametrów prowadzonego procesu. Najpowszechniejszą
metodą badania zawartości wody w tworzywach sztucznych jest metoda polegająca na określeniu straty masy próbki po jej
suszeniu (LOD), tzw. metoda wagosuszarkowa. Pozornie prosta metodyka badania nie zawsze jednak daje wyniki prawdziwe,
ponieważ wymaga bardzo dokładnego zmierzenia niewielkiego ubytku masy. W pracy przedstawiono możliwości pomiarowe
wagosuszarki, którą wykorzystano w badaniach zawartości wody różnego rodzaju granulatów tworzyw sztucznych.

A

bsorpcja wody przez tworzywa sztuczne jest zjawiskiem
fizycznym zależnym od warunków ich przechowywania
i składowania oraz od możliwości sorpcyjnych materiału.
W przypadku tworzyw o niskiej sorpcji takich jak
polyetylen (PE), polypropylen (PP), polichlorek winylu (PVC) czy
polystyren wilgoć gromadzi się na ich powierzchni [7]. Tworzywa
takie jak poliamid (PA), polistyren (PS), poliwęglan (PC), politereftalan etylenu (PET), akrylonitryl-butadien-styren (ABS), politereftalan butylenu (PBT) wykazują znacznie większy poziom
sorpcji wilgoci, która może znacząco zmienić ich masę, nawet do
ok. 10% tak jak w przypadku poliamidu [5, 6]. Tak duży poziom
sorpcji wody jest wynikiem migracji wilgoci do wnętrza granulatu,
przez co uzyskuje się efekt jej objętościowego pochłaniania.
Zazwyczaj granulaty z tworzyw sztucznych wymagają wstępnego suszenia, które jest prowadzone przez kilka godzin w odpowiedniej temperaturze. Istotne znaczenie w tym procesie ma
metoda suszenia (adsorpcyjna, kondensacyjna, metody hybrydowe), która powinna zapewnić dehydratyzację granulatu do takiego poziomu, jaki wymaga proces jego przetwarzania. Domyślnie
zakłada się skuteczność procesu osuszania, ale i tak zawsze
weryfikowana jest jakość produktu finalnego w kontekście cech
wizualnych, mechanicznych, wytrzymałościowych itd.

Zgodnie z teorią, że Quality by Design [8], jakość powinna być
wbudowana w produkt, a nie weryfikowana na etapie końcowym,
dąży się zatem do opracowania takiej metody produkcji (transportowanie, magazynowanie, przetwarzanie), która pozwala na
szybką międzyoperacyjną weryfikację kluczowych determinantów
jakościowych granulatu. Jednym z nich jest zawartość wody.
Parametr ten może być weryfikowany dla materiału, który jest
dostarczany do magazynu. W tym przypadku uzyskuje się informację weryfikującą jakość zamówionego granulatu, czyli wiarygodność dostawcy. Kluczowym badaniem jest jednak określenie wilgotności granulatu po procesie przemysłowego suszenia.
Na podstawie pomiarów zawartości wody można wnioskować
o skuteczności procesu osuszania oraz wprowadzać korekty
w zakresie parametrów sterujących procesem wstępnego suszenia. Niezależnie od miejsca poboru próbki, badania zawsze
wykonywane są w laboratorium, które powinno posiadać wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą na dokładne określenie
wilgotności badanej próbki. Należy tu zauważyć, że wymagania
co do dopuszczalnej zawartości wody w procesie formowania są
zróżnicowane (tab. 1) i mają dość niskie wartości [9], co stawia
przed systemem pomiarowym wysokie wymagania co do precyzji, jak i dokładności pomiaru.

Tabela 1. Zawartość wody oraz dopuszczalna zawartość wody podczas przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Źródło: https://www.tworzywa.pl/wiedzopedia/baza-tworzyw
Absorpcja wilgoci
(ISO 62)

Temperatura
suszenia/czas

Temperatura
przetwórstwa

(%)

(oC/godz.)

(oC)

(%)

PA 6 (poliamid)

1,60-1,90

75-85/4-5

240-280

0,10

Nazwa tworzywa

Dopuszczalna
zawartość wody

PW (poliwęglan)

0,10-0,20

100-120/3-4

270-310

0,05

ABS – oli(akrylonitryl-co-butadien-co-styren)

0,10-1,80

75-85/3-4

190-260

0,10

PMMA – poli(akrylan metylu)

0,10-0,40

75-95/2-6

190-250

0,05

POM (polioksymetylen)

0,15-0,50

90-100/2-3

180-220

0,10

PBT (politereftalan butylenowy)

0,10-0,20

110-130/2-4

230-260

0,05

PPO – polioksyfenylen

0,06-0,12

100-120/2-4

240-380

0,10

PS (polistyren)

0,01-0,04

70-80/2-3

190-270

0,10

HDPE

0,01

x

190-290

0,10

Tarnamid T-27 GF30 NAT bez dosuszania (Grupa Azoty)

1,90

80/2-4

240-290

0,10

Alphalon 27 C bez dosuszania (Grupa Azoty)

1,60-1,90

75-85/4-5

240-280

0,10
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MATERIAŁ I METODY
Badanie zawartości wody zrealizowano dla granulatów tworzyw sztucznych takich jak: PA6 Ultramid, PA66 GF50 EMS, PW
Makrolon 1260, PC BAYER APEC 2095, ABS Nowodur HH-12,
PMMA Plexiglas, POM Delrin 90 P BK602, HDPE CRP 1000,
Tarnamid T-27 GF30 NAT, Alphalon 27oC. Wszystkie próbki
przed badaniem były przechowywane w szczelnie zamkniętych
szklanych pojemnikach, z których pobierano odpowiednią ilość
próbki do analizy metodą kulometryczną Karla-Fischera oraz metodą termograwimetryczną – wagosuszarka MA 50.X2 produkcji
firmy Radwag Wagi Elektroniczne. Analizy metodą kulometryczną Karla-Fischera wykonano zgodnie z wymaganiami normy ISO
15512 B2 w Centrum Projektowania i Rozwoju Aplikacji Tworzyw
w Grupie Azoty S.A., wykorzystując urządzenie Metrohm 831 KF
Coulometer z 874 Oven Sample Processor.
W metodzie kulometrycznej KF niewielka ilość próbki była
umieszczana w hermetycznie zamkniętej fiolce. Do wnętrza fiolki
wprowadzano sondę, która poprzez suchy strumień gazu nośnego przenosiła uwolnioną w efekcie podgrzewania wilgoć do celi
miareczkowej, rys. 1.
W celi miareczkowej następowała reakcja wody z jodem generowanym elektrolitycznie. Proces przebiegał automatycznie do
osiągnięcia punktu końcowego analizy. Stechiometrycznie 1 mol
wody reagował z 1 molem jodu, tym samym osiągnięcie punktu
końcowego oznaczało to, że w układzie pomiarowym nie było
już wody, gdyż została ona związana z wygenerowanym jodem.
Iloczyn czasu analizy oraz prądu wymaganego do osiągnięcia
punktu końcowego miareczkowania był wprost proporcjonalny
do ilości wytworzonego jodu, co pozwoliło na wyznaczenie ilości
wody, jaką posiadała próbka.

Rys. 1. Schemat kulometrycznej metody KF.
Źródło: Determination of Moisture in Petroleum Samples
According to ASTM D6304 (Karl Fischer Oven Method).
Metrohm USA Inc.
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W metodzie wykorzystującej wagosuszarkę MA 50.X2.A (rys.
2) próbka w ilości kilkunastu gramów była umieszczana na szalce wagi w komorze suszenia. Automatycznie rejestrowana była
masa początkowa granulatu w stanie wilgotnym, a następnie
komora suszenia była ogrzewana do ustalonej temperatury. Ubytek masy granulatu w efekcie desorpcji wilgoci był na bieżąco
rejestrowany, a wilgotność była wyznaczana z zależności (1).
		

wc =

m1 – m2
∙100%		
m1

(1)

gdzie: m1 – masa wilgotnego granulatu; m2 – masa granulatu
po suszeniu.
Zastosowano profil narastania temperatury STANDARD, co oznaczało szybki wzrost temperatury ze stanu początkowego do zadanej
temperatury, w której następowało wygrzewanie granulatu.
Parametry analizy dla badanych próbek granulatu, takie jak
temperatura suszenia oraz sposób zakończenia analizy, były
optymalizowane celem uzyskania jak najlepszej zbieżności wyników zawartości wody z wynikami, jakie uzyskano metodą kulometryczną Karla-Fischera.
Wzrost temperatury granulatu niezbędny do usunięcia wilgoci uzyskiwano w efekcie zjawiska konwekcji i promieniowania
podczerwonego. Należy zauważyć, że taki sposób ogrzewania
jest znacząco różny od typowych procesów ogrzewania próbek
realizowanych w suszarkach laboratoryjnych, gdzie dominuje zjawisko konwekcji lub suszarniach przemysłowych, gdzie występuje kontrolowany ruch gorącego powietrza. Zakończenie analizy
równoważne z całkowitym usunięciem wody z próbki było zdefiniowane jako niezmienność masy granulatu w zakresie ±1mg
w określonym czasie. Sterowanie czasem obserwacji umożliwiło
uzyskanie lepszej zbieżności wyników zawartości wody metody
wagosuszarkowej względem wyników zawartości wody, jakie
uzyskano metodą Karla-Fischera, co było jednym z elementów
procesu walidacji. Parametry suszenia, jakie wykorzystano
w metodzie wagosuszarkowej, zaprezentowano w tabeli 2.
Podczas analizy zawartości wody z zastosowaniem wagosuszarki następowała desorpcja z granulatu wszystkich substancji,
które mogą być usunięte z próbki w efekcie wzrostu jej temperatury. Tym samym w pewnych przypadkach uzyskany wynik
zawartości wody może być obarczony błędem wynikającym z wydzielania się np. formaldehydu [11] w procesie depolimeryzacji,
tak jak w przypadku suszenia polioksymetylenu (POM).

Rys. 2. Wagosuszarka MX 50 X2.A.
Źródło: opracowanie własne

t

Zawartość wody w granulatach tworzyw sztucznych można wyznaczać co najmniej dwiema metodami. Pierwsza wykorzystuje
reakcję Karla-Fischera i jest podana w dokumentach normatywnych [1, 2, 3]. Zaletą tej metody jest detekcja tylko cząstek
wody, jaka istnieje w badanym produkcie, co przy wielowariantowości metody czyni ją skuteczną nawet wtedy, gdy wilgotność
granulatu jest bardzo niska. Metoda KF nie jest powszechnie
stosowana przez laboratoria związane bezpośrednio z produkcją
ze względu na koszty eksploatacji oraz poziom skomplikowania. Takich cech nie posiada druga metoda badania zawartości
wody, która bazuje na ubytku masy granulatu w czasie jego kontrolowanego ogrzewania [4]. Jest to znacznie prostsza metoda,
która jednak wymaga walidacji, czyli empirycznego zweryfikowania poprawności parametrów suszenia. Jest ona uniwersalna,
tańsza w eksploatacji, ale niestety nieco mniej dokładna.
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Tabela 2. Parametry suszenia – metoda wagosuszarkowa
Nazwa próbki

Profil suszenia

Temperatura analizy

Zakończenie analizy

Masa próbki

PA Ultramid

Standard

150oC

1 mg/40 sek.

~12 g

PA 66 GF50 EMS

Standard

150oC

1 mg/40 sek.

~12 g

PW Makrolon

Standard

115oC

1 mg/60 sek.

~15 g
~12 g

o

PC Bayer APEC 2095

Standard

70 C

1 mg/60 sek.

ABS Nowodur HH-12

Standard

110oC

t = 28 min

~13 g

PMMA Plexiglas

Standard

100oC

1 mg/80 sek.

~15 g

POM Derlin 90 BK 602

Standard

100oC

1 mg/60 sek.

~13 g

HDPE CRP 1000

Standard

100oC

1 mg/60 sek.

~14 g

Tarnamid T-27 GF30 NAT

Standard

120oC

1 mg/60 sek.

~13 g

1 mg/60 sek.

~13 g

Alphalon 27 C

o

125 C

Standard

WYNIKI BADAŃ
Wyniki zawartości wody w granulatach tworzyw sztucznych, jakie uzyskano metodą Karla-Fischera przedstawiono w tabeli 3.
Największe wartości uzyskano dla próbek PA 6, PA 66, co potwierdziło ich właściwości higroskopijne, a najniższą dla polietylenu o dużej gęstości HDPE, który ma właściwości hydrofobowe.
Wyniki zawartości wody z metody KF wykorzystano jako wartości
referencyjne dla metody wagosuszarkowej, która wymagała optymalizacji w zakresie parametrów suszenia.
Badanie zawartości wody metodą wagosuszarkową MA
50.X2.A przeprowadzono wykorzystując parametry podane w tabeli 2. Przed pomiarami każda z próbek była przechowywana
w szczelnie zamkniętych pojemnikach, które otwierano tylko w
momencie poboru próbki analitycznej do badań. Wyniki zawarTabela 3. Zawartość wody w metodzie Karla-Fischera
Nazwa

Masa
próbki (g)

Temperatura
analizy (oC)

Zawartość
wody (%)
1,62±0,04

PA 6 Ultramid

0,5

180

PA 66 GF50 EMS

0,5

180

1,41±0,01

PW Makrolon 1260

0,5

180

0,11±0,01
0,04±0,001

PC BAYER APEC 2095

0,5

180

ABS Nowodur HH-12

0,5

180

0,37±0,04

PMMA Plexiglas

0,5

160

0,18±0,001

POM Delrin 90 P
BK602

0,3

145

0,21±0,01

HDPE CRP 1000

1,0

145

0,001±0,001

Tarnamid T-27
GF30 NAT

0,3

180

0,09±0,01

Alphalon 27 C

0,3

180

0,02±0,001

tości wody granulatów tworzyw sztucznych, precyzję pomiaru,
dokładność analizy oraz czas badania, jakie uzyskano z wykorzystaniem wagosuszarki MA 50.X2.A, pokazano w tabeli 4.
Największy ubytek wody stwierdzono dla higroskopijnych granulatów PA 6, PA 66, co było zgodne z wynikami zawartości wody,
jakie uzyskano metodą Karla-Fischera. Całkowity czas analizy tych
próbek wyniósł około 15–16 minut, gdy do badań użyto próbkę
o masie ok. 12 g. Precyzja pomiaru zawartości wody wyniosła
0,03%, co jest wystarczające z metrologicznego punktu widzenia,
uwzględniając graniczną zawartość wilgoci, jaka wymagana jest
w czasie przetwórstwa tego typu tworzywa (tab. 1). Zawartość
wody w poliwęglanach, Makrolon 1260/ Apec 2095 była nieco
zróżnicowana, otrzymano wartości 0,10%, 0,07% przy wysokiej
precyzji pomiaru wynoszącej 0,01%. Granulat Apec 2095 był de
facto kondensatem standardowego biosfenolu A (poliwęglanu
Makrolon) oraz BPTMC tym samym jego właściwości higroskopijne mogły być nieco inne niż w przypadku Makrolonu 1260.
Wykazane podczas badania różnice w zawartości wody poliwęglanów mogły wynikać z warunków przechowywania oraz transportowania próbek do badań – wartość absorpcji wody według
ISO 62 wynosi dla obydwu poliwęglanów 0,30%. Zawartość wody
w granulacie ABS wyznaczono jako 0,33% (metodą wagosuszarkową MA 50.X2.A) z błędem – 0,04%, co sugeruje, że granulat
był lekko niedosuszony względem badania przeprowadzonego
metodą KF. Otrzymano precyzję pomiaru 0,01%, co pozwala różnicę w wynikach zawartości wody uwzględnić jako tzw. błąd systematyczny. W czasie badań określono stały czas analizy ABS
jako 28 ze względu na bardzo małą dynamikę zmian masy próbki
w drugim okresie jej suszenia (rys. 3). Zastosowanie kryterium
zakończenia analizy bazujące na obserwacji zmian masy próbki
w czasie nie było wystarczające w tym procesie.

Zawartość wody ± precyzja pomiaru *
x– ± st. dev. (%)

Czas analizy

Ubytek masy

Błąd oznaczenia zawartości wody **

(min:s)

(mg)

(%)
- 0,01

PA 6 Ultramid

1,62 ± 0,02

14:18

~205,8

PA 66 GF50 EMS

1,41 ± 0,03

15:48

~202,2

0,00

PW Makrolon 1260

0,10 ± 0,01

07:09

~20,4

- 0,01

PC BAYER APEC 2095

0,07 ± 0,01

04:04

~6,2

0,03

ABS Nowodur HH-12

0,33 ± 0,01

28:00

~47,3

- 0,04

PMMA Plexiglas

0,17 ± 0,01

15:48

~30,3

- 0,01

POM Delrin 90 P BK602

0,23 ± 0,01

09:09

~31,4

0,01

HDPE CRP 1000

0,02 ± 0,003

04:36

~2,4

x

Tarnamid T-27 GF30 NAT

0,09 ± 0,01

05:40

~12

-0,003

Alphalon 27 C

0,02 ± 0,001

01:31

~2,7

0,001

* – precyzję pomiaru wyznaczono jako odchylenie standardowe z serii 5 pomiarów; ** – błąd oznaczenia zawartości wody wyznaczono jako różnicę między średnią zawartością wody
uzyskaną metodą wagosuszarkową MA 50.X2 i wynikiem zawartości wody uzyskanym metodą Karla-Fischera
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Rys. 3. Dynamika zmian masy granulatów w czasie suszenia

Zawartość wody dla granulatów PMMA oraz POM wyznaczono
z dokładnością 0,01% przy takiej samej precyzji pomiaru wynoszącej 0,01%. Uzyskano wyniki zawartości wody 0,17% dla PMMA
oraz 0,23 % dla POM, przy ubytku masy wynoszącym ok. 30 mg.
Istotna różnica dotyczyła czasu analizy, który dla polioksymetylenu był o ok. 30% krótszy niż czas badania polimetakrylanu metylu,
który wyniósł około 16 minut. To wskazuje na pewne trudności
w desorpcji wody ze struktury PMMA, gdy temperatura analizy była
taka sama dla obydwu próbek, tj. 100oC. Najniższą zawartość
wody uzyskano dla polietylenu o dużej gęstości (HDPE) oraz Alphalonu 27oC (0,02%) przy precyzji pomiaru zawierającej się w zakresie 0,001%–0,003%. Wyznaczone wartości były bliskie dolnej
granicy oznaczalności zawartości wody metodą wagosuszarkową
(LOQ – Limit of Quantification). W przypadku analizy takich próbek
konieczne było studzenie komory suszenia między pomiarami.
Miało to na celu dokładne określenie masy początkowej próbki,
ponieważ całkowity ubytek masy granulatu w efekcie suszenia wynosił poniżej 3 mg. Bardzo dobra wartość precyzji pomiaru, jaką
uzyskano dla granulatu HDPE oraz Alphalonu wskazuje na to, że
badania zawartości wody metodą wagosuszarkową MA 50.X2
można prowadzić nawet dla próbek o śladowej wilgotności. Należy jednak zauważyć, że w takich badaniach kluczowa jest wiedza
o zjawiskach, jakie zachodzą w czasie analizy, w kontekście suszonej próbki, jak i działania urządzenia. Proces suszenia Tarnamidu T-27 wymagał czasu około 6 minut, uzyskano dokładność
suszenia jako 0,003% przy precyzji wyznaczenia zawartości wody
0,01 % (tab. 4). Masa analizowanej próbki wyniosła około 12 g,
a jej ilość była tak dobrana, żeby pokrywała całą powierzchnię
szalki niezbyt grubą warstwą. Z praktyki wiadomo, że możliwe
jest zastosowanie w badaniu znacznie większych mas granulatu,
ale zwiększenie masy próbki prowadzi zazwyczaj do otrzymania
zaniżonego wyniku zawartości wody. Gradient temperatury, jaki
powstaje w strukturze suszonej próbki, ogranicza desorpcję wody
z dolnych jej warstw.
WNIOSKI
Badanie zawartości wody w granulatach tworzyw sztucznych
można wykonać za pomocą wagosuszarki MA 50.X2.A, jednakże
każdy proces pomiarowy wymaga optymalizacji oraz uwzględnienia możliwości pomiarowej urządzenia. W przypadku prowadzenia
badań laboratoryjnych w krótkim okresie czasu dokładność analizy powinna być determinowana tylko przez precyzję pomiaru, gdy
założymy że inne parametry prowadzonego procesu takie jak: temperatura suszenia, masa próbki, tryb zakończenia suszenia są
dobrane optymalnie. Poza sferą techniki należy uwzględnić także
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czynnik ludzki, czyli wymagany pewien poziom
wiedzy oraz umiejętność jej aplikacji w rzeczywistości. Współcześnie wiele urządzeń działa
intuicyjnie, tak więc podobne oczekiwania dotyczą także urządzenia i metody wyznaczania
zawartości wody wykorzystującej wagosuszarkę. Niestety nie wszystkie procesy można
zautomatyzować, a wiedza dotycząca tego,
jakie procesy zachodzą w urządzeniu i próbce podczas badania, jest kluczowa dla oceny
otrzymanego wyniku. Z drugiej strony istnieje
wsparcie merytoryczne ze strony producenta
sprzętu pomiarowego, co daje nadzieję na
opracowanie takich metod badawczych dla
przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych,
które będą dokładne oraz efektywne.
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INNOFORM ® – innowacje – inteligentne
rozwiązania – nowe technologie
Jedyne w Polsce targi skupiające oferentów i decydentów odpowiedzialnych za rozwój branży narzędziowo-przetwórczej w Polsce odbędą się w tym roku wyjątkowo jesienią – 27-29 września w Bydgoszczy. Targi INNOFORM® ponownie sprawią, że miasto
stanie się kluczowym punktem na przemysłowej mapie Polski.

5. Międzynarodowe Targi INNOFORM® są jedyną w Polsce imprezą poświęconą formie wtryskowej i peryferiom. W Bydgoszczy, leżącej w polskiej Dolinie Narzędziowej, działa prawie 1000
podmiotów zajmujących się produkcją narzędzi specjalnych oraz
przetwórstwem tworzyw sztucznych. To bezkonkurencyjne miejsce dedykowane specjalistom z branży narzędziowo – przetwórczej i dlatego właśnie tutaj, podczas czterech ostatnich edycji
1214 producentów zaprezentowało swoje rozwiązania ponad
12 tys. klientom.
Targi INNOFORM® to kompletne wydarzenie mające głębokie
znaczenie techniczne i wydźwięk edukacyjny. Producenci i dystrybutorzy prezentują najnowsze technologie, maszyny i narzędzia.
Impreza jest również areną premier i nowości produktowych oraz
miejscem konferencji, podczas których naukowcy i praktycy poruszają aktualne problemy związane z przetwórstwem tworzyw
polimerowych. Wyjątkowość tego wydarzenia potwierdzają opinie
Wystawców poprzednich edycji:
– Targi INNOFORM® są pierwszymi targami w Polsce, na
których się wystawiamy. O naszym udziale zdecydowało to, że
w Bydgoszczy i okolicy jest wiele firm, które są dla nas potencjalnymi klientami. Uważam, że decyzja o uczestnictwie była słuszna. Przeprowadziliśmy konkretne rozmowy i wierzę, że część
z nich przerodzi się we współpracę. – powiedział Marcin Drozd,
Regionalny Kierownik Sprzedaży w firmie XYZ MACHINE TOOLS
podczas ostatniej edycji w 2020 roku.
Nowy termin Targów INNOFORM, to także ukłon w stronę firm,
które chcą zaprezentować się wczesną jesienią w Dolinie Narzędziowej. Na liście Wystawców znajdziemy m.in.: ARPOL TOOLS,
ASD SYSTEMS POLSKA, APLEX, CMS POLSKA, DETUR CHEM,
ZN EKOPLAST, FANUC POLSKA, FATPOL TOOLS, GÜNTHER HEISSKANALTECHNIK GmbH, HANPLAST, HASCO POLSKA, HIGH
TECHNOLOGY MACHINES, INAUTOM POLAND, KUKA ROBOTER
CEE GmbH, LENSO, MAKINO, MAPAL NARZĘDZIA PRECYZYJNE,
MEUSBURGER GEORG GmbH & Co KG, MILAR, PROPLASTICA,
SHAPERS’ POLSKA, STAÜBLI ŁÓDŹ, TOOLS-CHEM SERVICE,
ZMS SYSTEMY MAGAZYNOWE.
Bogata i sprofilowana tematycznie oferta wystawców prezentowana na stoiskach to jak zawsze największy atut targów INNOFORM®. Organizatorzy zadbali także o starannie przygotowany
wartościowy i merytoryczny program towarzyszący ukierunkowany na obecnie stojące przez branżą wyzwania. Tegoroczna Konferencja Narzędziowo-Przetwórcza poruszy tematykę przemysłu
4.0. w branży narzędzi specjalnych i przetwórstwa oraz problematykę skracania globalnych łańcuchów wartości, jako szansy
dla branżowych przedsiębiorstw.
Wdrożenie założeń Przemysłu 4.0 jest jednym z kluczowych
wyzwań dla branży narzędziowo-przetwórczej. Takie rozwiązania
jak cyfryzacja, automatyzacja czy robotyzacja stwarzają ogromne możliwości dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw, ale wymagają też odpowiednich zasobów finansowych i kadrowych
w firmach. Prelegentami tego panelu będą zarówno specjaliści
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w zakresie robotyzacji i automatyzacji przemysłu, jak również
przedsiębiorcy, którzy w formie case studies opowiedzą o udanych wdrożeniach rozwiązań 4.0. w swoich zakładach.
Kolejnym ważnym dla branży zagadnieniem są sprawy związane z globalnymi łańcuchami wartości. Paneliści porozmawiają
o tym, jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości, jak przenieść
produkcję z Chin. Skracanie globalnych łańcuchów wartości to
duża szansa na możliwość rozwoju branżowych firm. Przenoszenie produkcji do Europy bliżej ostatecznych odbiorców może
stworzyć szansę na nowe projekty i większe zamówienia. Omówione zostaną również wyzwania, które stoją przed firmami,
chcącymi podjąć to wyzwanie.
Sukces firmy w dużej mierze zależy od kontaktów, które
przekładają się na nowe zlecenia. Podczas poprzednich edycji
dużym zainteresowaniem cieszyła się Strefa Usług Przemysłowych, która była idealną przestrzenią do budowy długofalowych
relacji biznesowych. Dzięki pozytywnym opiniom również w tym
roku organizatorzy zdecydowali się na utworzenie strefy. Wezmą
w niej udział firmy podwykonawcze, świadczące usługi w zakresie produkcji form, obróbki materiałów, regeneracji narzędzi czy
remontów maszyn.
Nie zabraknie też cenionej Giełdy Kooperacyjnej, która w tym
roku będzie miała formułę hybrydową. Rozmowy odbędą się
w formie tradycyjnych spotkań przy stolikach podczas targów,
lub na specjalnej platformie internetowej. Dopełnieniem oferty
będzie Strefa Kariery, gdzie wśród ofert można znaleźć zarówno
nową pracę, jak i wartościowego pracownika.
Szczegółową ofertę targową znajdą Państwo we wrześniowym
numerze PLAST ECHO – oficjalnym przewodniku po targach INNOFORM®. A w nim: pełen pakiet informacji, plan targów, lista
wystawców, wykaz nowości prezentowanych na stoiskach, wywiady oraz artykuły na temat najnowszych trendów w branży narzędzi specjalnych. Zachęcamy do bieżącego śledzenia strony
www.innoform.pl

Targi w Krakowie Sp. z o.o., ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
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Co czwarta firma z branży
przetwórstwa tworzyw sztucznych
inwestuje w park maszyn i urządzeń
W trakcie trwania pandemii koronawirusa 27 proc. przedsiębiorstw z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych zwiększyło nakłady na odnowienie parku maszyn, a 25 proc. rozwinęło automatyzację procesów produkcji - wynika z badania Siemens Financial
Services w Polsce. Mimo wciąż utrzymującej się niepewności gospodarczej, przedsiębiorcy reprezentujący tę branżę prognozują
w najbliższym roku wzrosty. Prawie połowa (48 proc.) ankietowanych planuje w tym okresie przeznaczyć wyższe nakłady na
odnowienie parku maszyn i urządzeń, a 38 proc. zwiększyć automatyzację. Ponad 44 proc. firm spodziewa się także wzrostu
przychodów z eksportu.

– Wyższe budżety na inwestycje w parki maszynowe i częstsze modernizowanie środków trwałych – to ważne elementy
budowania konkurencyjności. Nowoczesne, zautomatyzowane
linie produkcyjne nie tylko wspierają rozwój, ale też zapewniają
większą elastyczność w czasie permanentnie zmieniającej się
rzeczywistości gospodarczej, na którą wpływa z jednej strony postęp technologiczny i oczekiwania klienta, a z drugiej skutki pandemii koronawirusa – mówi Tomasz Kukulski, prezes Zarządu
Siemens Financial Services w Polsce.
Co czwarty badany producent z branży przetwórstwa tworzyw
sztucznych zwiększył także automatyzację procesów produkcji
w stosunku do minionych 6 miesięcy. Co więcej, w najbliższej
przyszłości w ten obszar chce inwestować 38 proc. ankietowanych.

t

FIRMY ODNAWIAJĄ MASZYNY I ZWIĘKSZAJĄ
AUTOMATYZACJĘ
Według badania Siemens Financial Services w Polsce, co czwarte przedsiębiorstwo przetwarzające tworzywa sztuczne, mimo trudnych okoliczności, w jakich dziś działa biznes, zwiększyło nakłady
na odnowienie parku maszyn i urządzeń (MiU). Wśród krajowych
przetwórców jest liczna reprezentacja eksporterów. Z badania wynika, że aktualnie 80 proc. firm prowadzi aktywne działania w handlu
zagranicznym, co z kolei wymaga posiadania najnowocześniejszych
urządzeń, które dają przewagę na tym silnie konkurencyjnym rynku.
W perspektywie najbliższych 12 miesięcy aż 48 proc. ankietowanych z tej branży zamierza przeznaczyć więcej środków na odnowienie, przy czym połowa planuje zakupić wyłącznie nowe urządzenia.
W szczególności informują o tym eksporterzy.
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PRZETWARZAJĄCY TWORZYWA SPODZIEWAJĄ SIĘ
WIĘKSZEJ SPRZEDAŻY
Jak wynika z badań Siemens Financial Services, 20 proc. firm
przetwarzających tworzywa sztuczne odnotowało w ostatnich 6
miesiącach wzrost sprzedaży na rynku krajowym, natomiast 35
proc. informuje o spadku obrotów. Co istotne, prognozy sprzedaży kształtują się już znacznie lepiej. Mniej, bo jedynie 12 proc.,
zakłada utrzymanie się spadków również w tym roku, a jednocześnie 21 proc. spodziewa się wzrostów.
W eksporcie, w ostatnich sześciu miesiącach, wzrosty odnotowało blisko 23 proc. badanych, natomiast spadki objęły 29,1
proc. firm. W perspektywie najbliższych miesięcy większej sprzedaży zagranicznej spodziewa się ponad 44 proc. ankietowanych
firm. Spadki przewiduje zaledwie 7,6 proc.
KONKURENCYJNOŚĆ BRANŻY POWINNA WZRASTAĆ
Umiarkowanie dobre wyniki sprawiły, że kondycja do konkurowania ankietowanych firm wzrosła, co potwierdza odczyt branżowego wskaźnika zdolności do konkurowania Siemens Financial
Services w Polsce (Indexu MiU). Wartość sub-indeksu MiU dla
branży przetwórstwa tworzyw sztucznych wynosi obecnie 52,28
pkt. Co ważne, jest to wzrost o 6,49 pkt w relacji do pomiaru
marcowego, przeprowadzonego w przeddzień wybuchu pandemii. Oznacza to, że badani producenci poprawili swoją zdolność
do konkurowania i będą skupiać się na dalszej ekspansji na
nowe rynki zbytu, a także na utrzymaniu dotychczasowego tempa inwestycji w parki MiU i automatyzację.
Poprawę konkurencyjności w trakcie trwania pandemii potwierdzają również sami ankietowani – uważa tak 17 proc. Z kolei
w najbliższym roku, poprawy w tym obszarze spodziewa się blisko 40 proc.
– Pandemia przyspiesza zmiany, które powinny w dłuższym
horyzoncie korzystnie wpłynąć na pozycję firm, ich rozwój, ale
też na gotowość do rozwijania się na nowe rynki. Bez wątpienia właśnie dzięki inwestycjom w maszyny i automatyzację konkurencyjność przedsiębiorstw poprawia się. Ostatnie miesiące
przyspieszyły zarówno pewne trendy, w wyniku których intensywne działania firm powinny zaprocentować w najbliższych latach,
jak również decyzje, z którymi być może w wielu organizacjach
zwlekano – mówi Anita Grygorowicz, szef Zespołu Vendorskiego
w Siemens Financial Services w Polsce.
FINANSOWANIE PARKÓW MIU
Przetwarzający tworzywa sztuczne przeznaczając środki na odnowę parków MiU najczęściej sięgają po środki własne (52,3
proc). Taka praktyka podyktowana jest wieloma motywami
i wynika po części z przyzwyczajeń. Kolejne 40 proc. badanych
wskazuje, że stara się dywersyfikować źródła finansowania podczas podejmowania decyzji o inwestowaniu w maszyny i urzą74

dzenia. Chętnie wybieranym modelem jest również mix środków
własnych, łączonych z leasingiem, kredytem lub dotacją. Warto
tu zaznaczyć, że ogółem 13 proc. firm z tej branży informuje, że
w najbliższych miesiącach zamierza zwiększyć udział finansowania zewnętrznego przy inwestycjach w park MiU.
– Spora grupa firm stawia na dywersyfikację źródeł finansowania. Jak wynika z naszych badań, przedsiębiorstwa, które
inwestują w taki sposób, częściej automatyzują i odnawiają
park MiU. W efekcie także lepiej oceniają swoje przygotowanie
do konkurowania, niż ci, którzy wykorzystują wyłącznie własne
środki. Trudno jest bowiem wyprzedzać konkurencję, opierając
się tylko na wypracowanych zyskach, podczas gdy inni maksymalizują swoje możliwości inwestycyjne – mówi Tomasz Kukulski.
– W dobie obecnych wyzwań, zewnętrzny kapitał jest coraz
ważniejszy, aby biznes funkcjonował na najwyższym poziomie,
a jego środki trwałe umożliwiały dostosowywanie się do ciągłych zmian. Wymaga to jednak elastycznego finansowania od
partnerów, którzy rozumieją technologię oraz specyfikę branży – podsumowuje prezes Zarządu Siemens Financial Services
w Polsce.

Źródło:
https://clear-communication-group-sp-z-o-o.prowly.com/
Źródło wykresy:
Badanie Instytutu Keralla Research na zlecenie
Simens Financial Services w Polsce, wrzesień 2020 r.
N = 100 firm produkcyjnych z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych (MŚP)
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Tendencje rozwojowe
w technologii przetwórstwa
tworzyw sztucznych
Maciej Heneczkowski

B

ranża przetwórstwa tworzyw sztucznych jest silnie
rozwijającą się gałęzią przemysłu, korzystającą z wielu dziedzin techniki: syntezy i modyfikacji polimerów,
nowych technologii wytwarzania, budowy maszyn i narzędzi, systemów informatycznych do projektowania, symulacji
i sterowania procesami wytwórczymi oraz symulacji użytkowania wyrobów, tj. poddawania ich naprężeniom mechanicznym
i wpływowi otaczającej atmosfery (szokom termicznym, starzeniu
pod wpływem promieniowania UV czy termooksydacji). Liczne zalety tworzyw sztucznych, wynikające z ich dobrych właściwości
eksploatacyjnych i przetwórczych, sprawiają, że materiały te coraz częściej stają się zamiennikami tradycyjnych tworzyw. Z tych
powodów w rozważaniach na temat tendencji rozwojowych tej
branży skoncentrowano się na takich obszarach, jak:
l nowe materiały, w tym zwłaszcza kompozyty polimerowe;
l innowacyjne procesy przetwórcze przyjazne dla środowiska,
w tym recykling;
l systemy do komputerowej symulacji i sterowania przetwórstwem (w sferze projektowania, przetwarzania i stosowania
tworzyw sztucznych);
l nowe, technologicznie zaawansowane maszyny i narzędzia;
l technologie przyrostowe;
l systemy zapewniające elastyczne reagowanie na indywidualne
potrzeby odbiorców i konsumentów.
NOWE MATERIAŁY POLIMEROWE
Znaczący postęp w inżynierii materiałowej i technologii polimerów umożliwił opracowanie nowych tworzyw wielkocząsteczkowych o znacznie większej wytrzymałości mechanicznej i cieplnej,
a więc o szerszym zakresie zastosowania. Pod tym względem
ważną rolę odgrywają kompozyty polimerowo-włókniste, a zwłaszcza tworzywa wzmacniane włóknami węglowymi, które wyraźnie
poprawiają wytrzymałość mechaniczną i moduł sprężystości przy
niewielkim zwiększeniu gęstości produktu.
W ostatnich latach kompozyty polimerowo-węglowe (CFRP) na
dużą skalę stosowano w budowie elementów konstrukcyjnych
kadłubów samolotów pasażerskich, m.in. Boeinga 787 (Dreamlinera) czy Airbusa A350XWB. W tych modelach elementy kompozytowe stanowią 50% (Boeing), a nawet 53% (Airbus) masy
samolotu. Dzięki zastosowaniu CFRP w tak dużej ilości Boeing
787 jest (według danych Japan Carbon Manufacturers Association [1]) o 20% lżejszy od samolotu o tradycyjnej konstrukcji,
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zawierającego ok. 3% kompozytów, a ponadto podczas rocznej
eksploatacji emituje o 2700 t mniej CO2, co odpowiada zużyciu
benzyny lotniczej zmniejszonemu o ok. 880 t i pozwala na zwiększenie zasięgu lotów. To przełożyło się na wyraźne ograniczenie zużycia lekkich stopów lotniczych z ok. 70% masy samolotu
(w latach 90. ub.w.) do ok. 20%. W przypadku samochodów,
których karoseria byłaby zbudowana z CFRP, ograniczenie emisji
CO2 wyniosłoby 0,4 t/rok.
Poważną przeszkodą w upowszechnieniu CFRP jest wysoka
cena włókna węglowego oraz kosztowny proces technologiczny
kompozytów. Z tego względu CFRP są stosowane głównie do
wytwarzania produktów, które muszą zapewnić dobre osiągi
techniczne (wysoką wytrzymałość przy niewielkiej masie) – w tym
przypadku cena odgrywa mniejszą rolę. Te kompozyty wykorzystuje się zatem w takich obszarach, jak: lotnictwo, sprzęt sportowy, elektrownie wiatrowe, specjalne konstrukcje budowlane czy
samochody elektryczne.
Dotychczasowe tradycyjne techniki formowania kompozytów
włóknistych – metoda kontaktowa i pultruzja – zastępuje się
metodami wydajniejszymi i zapewniającymi bardziej powtarzalne
właściwości wyrobów. Polegają one na stosowaniu prepregów,
nawijaniu, wstępnym przesycaniu włókien i natrysku żywicy.
Ważnym zagadnieniem eksploatacji elementów z CFRP (zwłaszcza odpowiedzialnych części, z których są wykonane środki transportu publicznego – np. samoloty) jest monitorowanie ich stanu
technicznego. Do tego celu wykorzystuje się różne metody fizyczne:
l wprowadzenie do kompozytu włókien węglowych zasilanych
prądem elektrycznym – w przypadku pęknięcia włókna następuje zanik przewodnictwa,
l metody ultradźwiękowe,
l zastosowanie
czujników światłowodowych wbudowanych
w kompozytowe elementy konstrukcyjne [2].
Ostatnia z tych metod pozwala na ciągłe monitorowanie konstrukcji i diagnozowanie jej stanu, co ułatwia przewidywanie nawet nieznacznego pogorszenia struktury kompozytów.
Ważnym kierunkiem jest rozwijanie samonaprawialnych kompozytów (SHC – self healing composites). Do naprawy służą zawarte w tych kompozytach żywica i katalizator. Są one zamknięte
w szklanych sferach i uwalniają się pod wpływem mechanicznego uszkodzenia kompozytu – wtedy dochodzi do reakcji i zalania
pęknięcia, dzięki czemu element staje się znów gotowy do eksploatacji [3].
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W artykule omówiono aktualne tendencje w dziedzinie modyfikacji tworzyw polimerowych, w tym kompozytów, nowych technik
przetwórczych i systemów sterowania procesami produkcyjnymi.
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Rys. 1. Prototyp implantu stawu kolanowego firmy
Okani Medical Technology, wykonany całkowicie
z tworzyw polimerowych. Głównymi elementami
konstrukcyjnymi są kształtki z PEEK o nazwie handlowej
Zeniva [6]

Rozszerzenie zastosowań polimerów następuje w konsekwencji stałego doskonalenia ich właściwości, zwłaszcza odporności
cieplnej i własności przetwórczych. W tym przypadku, obok syntezy nowych rodzajów polimerów, ogromną rolę odgrywa inżynieria materiałowa, m.in. opracowywanie nowych tworzyw w wyniku
komponowania ze sobą różnych polimerów lub innych materiałów, z uwzględnieniem występujących między nimi efektów synergicznych.
Warto też wspomnieć o intensywnym rozwoju nanokompozytów polimerowych, w których napełniacze (modyfikowane glinokrzemiany warstwowe, grafen, nanorurki węglowe) rozproszone
są w osnowie polimerowej do rozmiarów nanometrycznych, co
pozwala na uzyskanie znacznie większej wytrzymałości takich
tworzyw [4, 5].
Podstawowe tendencje w obszarze modyfikacji znanych polimerów to również przygotowywanie nowych blend, które pozwalają na poszerzenie zakresu zastosowania tworzyw standardowych bądź inżynierskich mieszanek z polimerami należącymi
do wyższej kategorii (tworzyw inżynierskich, specjalnych) oraz
ułatwiają przetwórstwo niektórych materiałów wielkocząsteczkowych. Jest to możliwe dzięki opracowywaniu innowacyjnych
metod skutecznie poprawiających wzajemną kompatybilność
składników mieszanek. Klasycznymi przykładami są chociażby
takie blendy, jak: PA/PP, PPE/PS, PPE/PP, PC/ABS, PA/PPA,
PEI/PEEK.
Jednym z głównych kierunków rozwoju specjalnych tworzyw polimerowych jest ich zastosowanie w medycynie – na implanty,
materiały opatrunkowe, akcesoria medyczne itp.
Na rys. 1 pokazano prototyp implantu stawu kolanowego, całkowicie wykonany z tworzyw polimerowych, który ma lepsze właściwości eksploatacyjne (m.in. mniejszą ścieralność) w porównaniu z jego odpowiednikami wytworzonymi ze stopów metali.
PROCESY PRZETWÓRCZE PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
Stały nacisk na rozwój technik produkcji niezagrażających środowisku naturalnemu i pozwalających na ograniczanie zużycia
zasobów naturalnych dotyczy także przetwórstwa tworzyw sztucznych. Można tu wymienić takie tendencje, jak:
l maszyny i technologie energooszczędne,
l ograniczanie zużycia surowców z zachowaniem funkcjonalności wyrobów,
l skracanie czasu operacji technologicznych,
l opracowywanie różnorodnych form recyklingu.
76

Innowacyjne procesy gwarantujące mniejsze zużycie energii koncentrują się na: ograniczaniu poboru prądu podczas
wykonywania operacji pomocniczych lub uruchamiania napędu, zmniejszaniu strat ciepła, skracaniu niektórych operacji
technologicznych lub wymiany narzędzi. Dla form wtryskowych
opracowano systemy elektromagnetycznego mocowania oraz
zunifikowanego podłączania mediów chłodzących bądź zasilania elektrycznego. W przypadku wtryskarek zmniejszenie
zużycia energii jest realizowane przez zastosowanie maszyn
elektrycznych bądź hybrydowych (hydrauliczno-elektrycznych)
i wprowadzenie izolacji ogrzewania cylindrów. Sposobem na
zwiększenie efektywności pracy wtryskarek hydraulicznych było
wprowadzenie akumulatorów hydraulicznych i serwonapędu,
co przyspieszyło wykonywanie operacji technologicznych i zapewniło oszczędności energii. W podobnym kierunku następuje
także rozwój rozdmuchiwarek.
Zmniejszenie zużycia tworzyw zapewnia technologia wtrysku
wspomaganego gazem (GAIM) lub parą wodną (WAIM) oraz
wtrysku wyprasek mikroporowatych (MuCell – wtrysk tworzywa
wraz z gazem wprowadzanym w stanie nadkrytycznym do cylindra uplastyczniającego). Trzeba podkreślić, że ze względów
ekonomicznych technologia GAIM rozwijana jest zdecydowanie bardziej niż WAIM. Wspomniane techniki pozwalają także
na skrócenie czasu chłodzenia wyprasek oraz zmniejszenie
ciśnienia wtrysku i siły zwarcia wtryskarki niezbędnej do przeprowadzenia procesu. Dzięki równoczesnemu zastosowaniu
technologii MuCell oraz systemu szybkiego ogrzewania i chłodzenia gniazd formujących (RHCM) wyeliminowano podstawową pierwotną wadę tej technologii – gorszy połysk wyprasek
w stosunku do kształtek wtryskiwanych tradycyjnie. Obecnie
maszyny dostosowane do tej techniki oferują wszyscy znaczący
producenci wtryskarek.
Firma MuCell Extrusion LLC proponuje linie wytłaczarskie do
folii lub płyt, wykorzystujące mutację technologii MuCell. Inne
warianty procesu wytłaczania folii bazują na rozwiązaniu, które
pozwala na zmniejszenie jej grubości dzięki zastosowaniu opracowanej przez firmę Alpha Marathon Film Extrusion Technologies Inc. głowicy z modularnymi dyskami, w której następuje podział strumienia stopu na wiele warstewek o niewielkiej grubości
(nanowarstw) [7]. W ten sposób grubość folii można zmniejszyć
o ok. 25% w stosunku do folii wytworzonej w typowej technologii. Wytłaczanie rur złożonych z kilku (dwóch lub trzech) warstw,
z których wewnętrzna może być wykonana z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, a pozostałe – z materiału niezbrojonego, poprawia właściwości eksploatacyjne produktu. Podobnie
można wykonać płyty lub folie, w których wewnętrzną warstwę
stanowi recyklat. Takie produkty, w których recyklat jest odizolowany warstwą polimeru wyjściowego, mogą być stosowane
w wyrobach stykających się z żywnością.
W ostatnich latach rozwinęło się również wiele bardziej
przyjaznych dla środowiska technologii obróbki wyrobów gotowych, np. metalizacja za pomocą próżniowego pokrywania
powierzchni detali tworzywowych (sputter deposition), która
stanowi alternatywę dla dotychczas stosowanej metalizacji
elektrochemicznej (w tej metodzie uzyskanie końcowej powłoki
z metalicznego chromu wymagało zastosowania kąpieli z toksycznymi związkami tego pierwiastka na stopniu utlenienia IV).
Z kolei w celu poprawy barierowości tworzyw opakowaniowych
(PET) ich powierzchnię pokrywa się SiO2 w obecności niskotemperaturowej plazmy.
Największym wyzwaniem badawczym w obszarze recyklingu
tworzyw sztucznych jest zagospodarowanie odpadów kompozyTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2022
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SYSTEMY KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PRAC
INŻYNIERSKICH (CAE)
W dobie intensywnego rozwoju informatyki oraz sterowania
procesami projektowymi i wytwórczymi narzędzia te wkroczyły
bardzo silnie do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Dotyczy to
zwłaszcza: wtryskiwania, prasowania przetłocznego i wytłaczania, formowania kompozytów, a ostatnio – także termoformowania.
Do projektowania kształtu i symulacji obciążenia wyprasek
wtryskowych służy większość dostępnych programów CAD:
CATIA, NX, Pro/Engineer, Autodesk Inventor itp. Do symulacji
formowania wtrysku wyprasek przeznaczone są programy: Autodesk Moldflow Insigth (AMI), CADMOULD, Moldex3D i SIGMA
Soft – wobec szybko wprowadzanych modyfikacji technologii
wtrysku są one stopniowo uaktualniane, aby nadążać za zmianami i sprostać konkurencji.
Zauważalna jest także tendencja do łączenia tych programów z systemami CAD. W ten sposób najstarszy program symulacyjny Moldflow został wykupiony przez firmę Autodesk,
co pozwoliło na jego integrację z innymi produktami obecnego
właściciela. Ułatwia to projektowanie form wtryskowych za pomocą programu Autodesk Inventor i przenoszenie wyników do
obliczeń wytrzymałościowych (w programie Nastran). Podobne
działania podjęły firmy CoreTech (właściciel Moldex3D) i Siemens PLM Software (właściciel NX) – na mocy ich porozumienia program Moldex3D został zintegrowany z systemem NX,
począwszy od wersji NX 8.5.
Współczesne wtryskarki wyposaża się w czujniki monitorujące temperaturę i/lub ciśnienie panujące w gniazdach formujących, a także w systemy sterowania, które pozwalają na bieżącą
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2022

kontrolę stanu wypełniania gniazda i odpowiednie korygowanie
ustawień maszyny albo na eliminowanie wadliwych kształtek,
wytworzonych przy źle dobranych parametrach. Przykładem takiego systemu jest Priamus, przeznaczony głównie do wytwarzania kształtek o zwiększonej dokładności. Czołowi producenci
wtryskarek stosują systemy oparte na podobnej idei, gwarantujące bieżącą, statystyczną kontrolę procesu dostosowaną do
koordynacji ze zdalnym sterowaniem produkcją. Wszystkie te
działania mieszczą się w ramach tzw. czwartej rewolucji przemysłowej – Industry 4.0.
Podobnie jest w przypadku wytłaczania, dla którego opracowano kilka komercyjnych programów do projektowania narzędzi
i sterowania procesem: ANSYS Polyflow, COMPUPLAST VEL,
polyXtrue, LabVIEW i ERP (dla wytłaczania profili).
TECHNOLOGIE PRZYROSTOWE – ZAGROŻENIE CZY
WZBOGACENIE TRADYCYJNYCH METOD PRZETWÓRCZYCH?
Techniki przyrostowe (rapid prototyping), które początkowo
miały ułatwić i przyspieszyć wytwarzanie prototypów, szybko się
rozwinęły i stały się bardzo elastyczną metodą produkcji narzędzi
(rapid tooling) oraz krótkich serii wyrobów (rapid manufacturing).
Takie metody, jak FDM czy SLS, są często stosowane do wytwarzania z tworzyw sztucznych niewielkiej liczby detali, przy czym
dają możliwość szybkiej modyfikacji kształtu tych detali bez konieczności zmiany narzędzi. Duża elastyczność technologii przyrostowych pozwala na łatwe dostosowywanie cech wyrobów do
potrzeb i wymagań klientów. Te metody skutecznie konkurują
więc z wtryskiwaniem, wytłaczaniem, termoformowaniem itp.,
a więc z procesami, w których każda zmiana cechy wyrobu wymaga modyfikacji narzędzi (np. formy, głowicy), co zazwyczaj jest
kosztowne i czasochłonne. Należy się zatem spodziewać dalszego rozwoju technologii przyrostowych.
Technologie przyrostowe, zwłaszcza te z grupy rapid tooling –
np. laserowe spiekanie proszków metali (DMLS) – umożliwiają
wytwarzanie bardzo skomplikowanych geometrycznie gniazd formujących oraz uzyskiwanie dostosowanych do kształtu wyprasek
kanałów chłodzących gniazda lub rdzenie formujące – tzw. kanałów konformalnych (rys. 2) [2]. W tych przypadkach technologie
przyrostowe zapewniają większą efektywność wtryskiwania dzięki bardziej równomiernemu chłodzeniu wyprasek i skróceniu czasu tej operacji w formach wyposażonych w kanały konformalne.
INFORMATYZACJA ZAPEWNIAJĄCA ELASTYCZNE
REAGOWANIE NA POTRZEBY RYNKU
Kolejnym czynnikiem, zdecydowanie wkraczającym do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz powodującym bardziej efektywne i elastyczne reagowanie na mocno zindywidualizowane
wymagania klientów, jest pełna informatyzacja procesu wytwarzania. Realizuje się ją poprzez takie systemy, jak:
l statystyczna kontrola procesu SPC (statistical process control) – program do stałej oceny jakości wyrobów, polegającej
na ciągłej kontroli parametrów technologicznych i sprawdzaniu, czy mieszczą się one w dopuszczalnych granicach. Połączenie tych danych w systemie informatycznym pozwala na
eliminację wadliwych produktów i zapobiega konieczności wyrywkowego sprawdzania jakości produktów;
l system realizacji produkcji MES (manufacturing execution system) – pozwala na bieżące zbieranie, gromadzenie i selekcję
informacji o stanie poszczególnych procesów produkcyjnych
bezpośrednio, praktycznie ze wszystkich stanowisk pracy.
Dzięki temu dyspozytor ma wgląd do danych o stanie realizacji
zamówień i może sterować zmianami poszczególnych strumie77

t

tów polimerowo-włóknistych, w których osnowę stanowią usieciowane żywice. W literaturze naukowej ten temat pojawia się
często, ponieważ jest ważny także z punktu widzenia ekonomicznego i ekologicznego.
Jednym z zagadnień jest recykling opon samochodowych. Zużyte opony często są przeznaczane do spalania w piecach do
wypalania cementu, gdyż mają dużą wartość opałową. Podejmowane są jednak projekty, w których w wyniku pirolizy wywołanej za pomocą różnych czynników – przegrzanej pary wodnej,
ultradźwięków czy promieniowania mikrofalowego – następuje
pękanie wiązań wielosiarczkowych, odzyskanie łańcuchów kauczuku i przeznaczenie ich do ponownego przetwórstwa. Taki
produkt jest jednak zanieczyszczony pochodnymi siarki, co ogranicza jego zastosowanie, dlatego trwają prace nad usunięciem
tej wady. W przypadku odpadów kompozytów konstrukcyjnych
polimerowo-węglowych bardzo cennym surowcem jest zwłaszcza
włókno węglowe. Na temat odzysku tych surowców w ostatnich
latach pojawiło się kilkadziesiąt prac, w których opisano różne
sposoby oddzielania utwardzonego polimeru od włókna węglowego, lecz na razie projekty te osiągnęły zaledwie skalę laboratoryjną.
W ostatnim czasie intensywnie rozwijają się tworzywa sztuczne na osnowie z polimerów – takich jak polilaktyd, poli(kwas
glikolowy) czy modyfikowane polimery naturalne – ze wzmocnieniem z włókien konopnych, sizalowych, lnianych itp. Są one
otrzymywane lub pozyskiwane ze źródeł odnawialnych. Zaletą
tych materiałów jest ich biodegradowalność, przez co nadają się
one zwłaszcza na produkty o krótkim okresie użytkowania (np.
na naczynia jednorazowego użytku, opakowania jednorazowe)
i nie stanowią długotrwałego obciążenia dla środowiska jako odpady poużytkowe.
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Rys. 2. Przykład kształtek z zaprojektowanymi, dostosowanymi do ich geometrii chłodzącymi kanałami
konformalnymi – rozwiązanie firmy FADO [2]

ni materiałowych. System ten jest zazwyczaj skorelowany z
MRP i ERP;
l planowanie zapotrzebowania materiałowego MRP (material
requirements planning) i planowanie zasobów przedsiębiorstwa ERP (enterprise resource planning) – MRP określa procedury dotyczące surowców, materiałów, komponentów itp.,
natomiast ERP obejmuje systemy informatyczne do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem lub firmami stanowiącymi łańcuch dostawców, tj. systemy zbierające potrzebne
poszczególnym jednostkom dane oraz pozwalające na ich obrabianie.
Dopasowywanie produkowanych wyrobów do indywidualnych
wymagań różnych klientów/konsumentów jest możliwe dzięki
wprowadzaniu tzw. inteligentnych robotów reagujących na bieżące potrzeby. To główny kierunek zmian w organizacji wytwórczości zgodnie z regułami Industry 4.0.
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ARTYKUŁ

PROMOCYJNY

HYDROFLOW CHRONI UKŁADY CHŁODZENIA PRZED OSADAMI I KOROZJĄ

Ochrona instalacji
chłodzenia

C

hłodzenie w procesach formowania tworzyw sztucznych ma decydujące znaczenie dla końcowej jakości
produktu. Brak zanieczyszczeń w kanałach chłodzących jest kluczowym parametrem związanym z zachowaniem jakości i powtarzalności parametrów produktu. Jeśli
woda chłodząca zawiera rozpuszczone jony minerałów i nie jest
odpowiednio uzdatniona, dochodzi do krystalizacji minerałów na
powierzchniach wymiany ciepła. Powstają twarde osady tworzące barierę cieplną. Bariera ta negatywnie wpływa na istotne dla
procesu równomierne odprowadzanie ciepła. Efektem są niepożądane naprężenia wywołane różnicą temperatur. Naprężenia te
mogą wywoływać w produkcie odkształcenia, czego konsekwencją może być niestabilność wymiarowa oraz zmiany strukturalne
materiału produktu końcowego.
W procesie formowania tworzyw sztucznych zalecane jest stosowanie jako wody chłodzącej, wody uzdatnionej.
Elektroniczny uzdatniacz wody HydroFLOW to nowoczesny,
niechemiczny, uzdatniacz wody korzystający z opatentowanej
technologii HYDROPATH. Technologia ta znajduje zastosowanie w wielu rodzajach przemysłowych i komercyjnych instalacji
wodnych. Uzdatniacze wody HydroFLOW wprowadzają do cieczy odpowiednio zaprojektowany i zmodulowany sygnał elektryczny. Wpływa on na proces krystalizacji minerałów. Efektem
jest zapobieganie procesowi powstawania twardych osadów
mineralnych nawet w przypadku stosowania wody wysoce zmineralizowanej.
W instalacjach chłodzenia wielu procesów technologicznych,
temperatury wody bywają na tyle wysokie, że sprzyjają namnażaniu się różnego rodzaju mikroorganizmów. Mikroorganizmy te
kolonizują ściany instalacji wodnych, powodując powstawanie
osadów biologicznych nazywanych biofilmem. Te osady nie tylko wpływają na procesy wymiany ciepła, ale również mają negatywny wpływ na korozyjność instalacji. W wielu przypadkach
występowanie biofilmu objawia się brunatnobrązowym, śliskim
osadem występującym na wewnętrznych powierzchniach instalacji. Taki osad widoczny jest na przykład na szybach rotametrów.
Sygnał elektryczny o częstotliwości około 120 kHz, emitowany
przez uzdatniacze HydroFLOW, umożliwia usunięcie istniejących
osadów mineralnych i biologicznych z instalacji wodnej. Proces
ten zachodzi w trakcie normalnej eksploatacji. Jednocześnie
urządzenia HydroFLOW zabezpieczają instalacje przed powstawaniem nowych osadów.
Uzdatniacze przeznaczone dla typowych układów chłodzenia
to modele HydroFLOW P AQUAKLEAR oraz HydroFLOW INDUSTRIAL. Technolodzy z firmy HYDROPATH zapewniają odpowiedni dobór modelu, jak i lokalizacji montażu urządzeń. W większości przypadków zastosowanie elektronicznych uzdatniaczy wody
HydroFLOW pozwala na całkowite wyeliminowanie stosowania,
zmiękczania wody, antyskalantów i biocydów.
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Producentem urządzeń jest firma Hydropath Technology Ltd.
z Wielkiej Brytanii. W standardowej ofercie producenta, występują urządzenia na rury o średnicy zewnętrznej od 45 do 200
mm. Producent w zależności od potrzeb i oczekiwań klientów
może dostarczyć urządzenia dla rur o większych średnicach.
Montaż urządzeń HydroFLOW nie wymaga cięcia rur i wprowadzania przerw w pracy instalacji. Urządzenia pracują 24 godziny
na dobę przez 7 dni w tygodniu, a ich prognozowana trwałość to
ponad 30 lat bezawaryjnej pracy.
Zastosowanie urządzeń HydroFLOW zamiast kosztownych
środków chemicznych do uzdatniania i kondycjonowania wody
chłodzącej jest ekonomicznym i zalecanym przez projektantów
oraz często wybieranym przez użytkowników rozwiązaniem zarówno w dużych, jak i małych zakładach produkcyjnych.
Urządzenia HydroFLOW można montować w zamkniętych
i otwartych układach chłodzenia. Nie wymagają przeglądów oraz
serwisowania. Są ekonomiczne i ekologiczne.
Więcej informacji dotyczących technologii HYDROPATH można uzyskać, kontaktując się z konsultantem z firmy Hydropath
Sp. z o.o. lub korzystając z informacji zamieszczonych na stronie
www.hydropath.pl.
Obszary zastosowania urządzeń HydroFLOW:
l kanały chłodnicze w formach wtryskowych;
l wymienniki ciepła (woda-woda, woda-olej);
l agregaty wody lodowej;
l wieże chłodnicze;
l kompresory chłodzone wodą;
l instalacje dystrybucji wody.

Hydropath Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 111, 43-100 Tychy
tel. +48 500 068 835
biuro@hydropath.pl, www.hydropath.pl
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INNOWACYJNA WYTŁACZARKA MRSJUMP O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
ODKAŻANIA I ZWIĘKSZONEJ LEPKOŚCI W JEDNYM ETAPIE

Technologia wytłaczania
gneuss

G

neuss prezentuje nową wytłaczarkę MRSjump na targach Plastpol. Podobnie jak w przypadku sprawdzonej
wytłaczarki MRS, proces ekstruzji nie wymaga wstępnej obróbki materiału wejściowego, takiej jak krystalizacja lub wstępne suszenie materiału. Krótkie czasy pozostawania na powierzchni, niskie naprężenia termiczne i mechaniczne
w stopie oraz wysoce wydajne odgazowanie charakteryzują technologię MRS od dziesięcioleci.
Dzięki nowej wytłaczarce MRSjump, unikalna sekcja ślimaka
MRS została zmodyfikowana w taki sposób, że w połączeniu
z jednostką próżniową 1 mbar, opracowaną w tym celu, lepkość
poliestru może zostać podniesiona lub ustabilizowana do pożądanego poziomu bezpośrednio na etapie wytłaczania. Dalsze
zwiększanie w procesie polikondensacji w stanie stałym (SSP)
nie jest konieczne. Po raz pierwszy przetwarzanie materiałów
o niskiej lub bardzo zmiennej lepkości wejściowej jest możliwe
w jednym etapie wytłaczania.
W porównaniu z innymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku,
niezwykle kompaktowa konstrukcja linii do wytłaczania MRSjump wymaga niewiele miejsca, energii i konserwacji.

Rys.1. Wytłaczarka Gneuss MRSjump

TECHNOLOGIA FILTRACJI GNEUSS
Nowy rozmiar 110 do rotacyjnych systemów filtracyjnych,
modernizacyjne rozwiązania na potrzeby wymagających
zastosowań
Technologia filtracji Gneuss wprowadza dodatkowy rozmiar
w całej swojej linii Rotary Filtration Systems. Modele RSFgenius,
SFXmagnus, SFneos i CSFprimus są teraz dostępne w rozmiarze
110, który oferuje prawie 20% więcej przestrzeni filtracyjnej niż
rozmiar 90, w zależności od konkretnego modelu. W przeszłości
kolejnym większym rozmiarem był rozmiar 150, ze zwiększeniem
aktywnej przestrzeni filtracyjnej o ponad 50%. Nowy rozmiar pośredni zapewni zoptymalizowane i ekonomiczne rozwiązanie filtracyjne dla każdego zastosowania.
Obrotowe systemy filtracyjne działają w sposób ciągły, automatyczny, procesowy i ciśnieniowy na stałym poziomie. Charakteryzują się tarczą filtracyjną, na której sita rozmieszczono
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w kształcie pierścienia. W części tarczy, która nie jest aktywna
w kanale topienia, można wymieniać sita, a proces produkcyjny
przebiega bez przerw i zakłóceń. Systemy Gneuss Melt Filtration
można łatwo zintegrować z istniejącym procesem, doskonale
nadają się one jako rozwiązanie modernizacyjne, np. do wymagających zastosowań recyklingowych.
Poszczególne modele różnią się m.in. projektem napędu, hermetyzacją i tym, czy oferują zintegrowane płukanie wsteczne.

Rys. 2. Ciśnienie i stałość procesu Gneuss Rotary
Filtration Systems

TECHNOLOGIA POMIAROWA GNEUSS
Inteligentna, cyfrowa komunikacja z czujnikami
i niestandardowe rozwiązania
Jako producent maszyn, Gneuss ma możliwości produkcyjne pozwalające spełnić nawet nietypowe wymagania dotyczące
czujników. Struktura produkcji w Gneuss umożliwia to przy najkrótszych terminach dostaw. Dostępne czujniki Gneuss mają
spełniać wymagania regionalne lub specyficzne dla danego zastosowania, np. Atex, Hart Communication lub EAC, dostępne
są również z cyfrową komunikacją IO-Link. W przypadku specjalnych warunków procesowych lub trudnych miejsc instalacji, Gneuss oferuje indywidualne rozwiązania. Obrotowy wałek czujnika
i rozwiązanie do montażu kołnierzowego są tutaj nowością.

Rys. 3. Czujnik ciśnienia kołnierza Gneuss

www.mastercolors.com.pl
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PLASTPOL 2022⃒ ZAPRASZAMY NA STOISKO C-15

Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2022

83

trendy w branży – wytłaczanie

84

Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2022

trendy w branży – wytłaczanie

Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 3/2022

85

trendy w branży – wytłaczanie

ARTYKUŁ
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Busch prezentuje swoją nową
generację systemów odgazowywania
wytłaczarek na targach PLASTPOL
Busch Vacuum Solutions zaprezentuje najnowszą generację systemów próżniowych PLASTEX do odgazowywania wytłaczarek
na targach PLASTPOL w Kielcach w dniach 24–25 maja 2022 r. Nowe systemy próżniowe PLASTEX mogą być programowane
i monitorowane za pomocą wyświetlacza. Są w pełni połączone w celu wymiany danych z układem sterowania wytłaczarki
i można nimi sterować bezpośrednio przez wytłaczarkę. Połączenie wszystkich komponentów oznacza przygotowanie systemów
próżniowych PLASTEX do Przemysłu 4.0. System odgazowywania jest sterowany w zależności od potrzeb przez silnik z przemiennikiem częstotliwości. Zapewnia to precyzyjne utrzymywanie zaprogramowanego poziomu próżni. Kolejną korzyścią jest
oszczędność energii w ramach procesu.

W

ostatnich latach systemy próżniowe PLASTEX stały
się popularnym rozwiązaniem do odgazowywania
stopionej masy w strefie śruby wytłaczarek. Model
prezentowany na targach PLASTPOL jest wyposażony w kłową pompę próżniową MINK. Te pompy próżniowe pracują na sucho, tj. nie wymagają płynów eksploatacyjnych takich
jak woda, których użycie może skutkować wysokimi kosztami
czyszczenia i utylizacji.
Nowa generacja systemów próżniowych PLASTEX firmy Busch
zapewnia dodatkowe korzyści. Dzięki sterowaniu na podstawie
zapotrzebowania i możliwości dokładnego dostosowania poziomu próżni do materiału do wytłaczania, do wytłaczarki i warunków temperaturowych można zapewnić stałą jakość produktów bez ręcznej regulacji poziomu próżni za pomocą zaworów
w trakcie procesu. Systemy próżniowe PLASTEX są dostępne
w różnych konfiguracjach i rozmiarach. Nadają się zarówno do
mieszanek, jak i partii wzorcowych. Można je wykorzystywać do
odgazowywania poliolefinów, np. PP/PE, EVA, PBT, ABS, EVOH
oraz POM. Nowe systemy próżniowe PLASTEX nie mają problemu nawet z odgazowywaniem materiału z recyklingu. Urządzenie
płuczące umożliwia czyszczenie pompy próżniowej po procesie
lub w jego trakcie. Można też zaprogramować częstotliwość
czyszczenia oraz dozowanie środka czyszczącego.
Nowy układ sterowania systemu próżniowego PLASTEX stale monitoruje stan filtrów oraz separatorów i natychmiast informuje operatora za pomocą wyświetlacza lub układu sterowania wytłaczarki, jeśli filtr wymaga czyszczenia lub konieczne
jest odprowadzenie kondensatu z separatora poprocesowego
bądź zbiornika kondensatu. Dzięki temu operator ma stały
wgląd we wszystkie parametry pracy. Wszelkie niezbędne
czynności są natychmiast wskazywane operatorowi. Zwiększa
to niezawodność oraz upraszcza pracę i minimalizuje koszty
eksploatacji.
Kłowe pompy próżniowe MINK sprawdzają się nie tylko przy
odgazowywaniu stopionej masy w procesie wytłaczania. Ta
technologia próżniowa stała się również standardem przy pneumatycznym doprowadzaniu materiału. Busch zaprezentuje na
stoisku targowym najnowsze rozwiązanie w kłowych pompach
próżniowych MINK: MINK MV 0080 D standardowo wyposażono
w silnik z przemiennikiem częstotliwości, dzięki czemu pompa
86

Nowa generacja systemów próżniowych PLASTEX
do odgazowywania wytłaczarek jest przygotowana
do Przemysłu 4.0

Zapraszamy na targi PLASTP
OL,
Hala D, Stoisko 48.
może dostosować wydajność pompowania do rzeczywistych wymagań. Umożliwia to nie tylko odpowiedni transport materiału,
ale również dodatkowe oszczędzanie energii.

Busch Polska Sp. z o.o.
Nowa Wieś ul. Dedala 7, 87-853 Kruszyn
tel. 54 231 54 00
busch@busch.com.pl
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ARTYKUŁ

PROMOCYJNY

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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Ekstruzja – wybrane aspekty
techniczne i technologiczne
Agnieszka Wójtowicz

W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące techniki ekstruzji oraz możliwości aplikacyjnych w zależności od zastosowanych rozwiązań technicznych urządzeń. Omówiono podział i budowę ekstruderów jedno-, dwu- i wieloślimakowych, porównano wybrane charakterystyki techniczne urządzeń, przedstawiono zalety procesu, przemiany przetwarzanych komponentów
w zależności od parametrów procesu oraz zastosowanie ekstruzji w różnych branżach, począwszy od przetwórstwa rolno-spożywczego, po biopolimery oraz obróbkę materiałów lignocelulozowych.

E

kstruzja (extrusion-cooking) jest procesem znanym od
ponad 70 lat. Pierwsze doniesienia dotyczące zastosowania ekstruderów do celów spożywczych pochodzą
z 1946 roku z USA [10]. W Europie ekstruzja pojawiła
się na początku lat 60. XX wieku. Proces wykorzystywany był
pierwotnie do przetwarzania tworzyw sztucznych, które charakteryzują się stabilną temperaturą płynięcia i dużą jednorodnością w odniesieniu do poszczególnych rodzajów polimerów [18,
20]. Modyfikacje konstrukcji cylindra oraz ślimaka ekstrudera
pozwoliły na przetwarzanie również surowców roślinnych różnego pochodzenia botanicznego, charakteryzujących się dużą
zmiennością pod względem kompozycji składników chemicznych oraz cech fizycznych [1, 7, 9]. Udoskonalanie urządzeń
oraz technologii przetwarzania ciągle poszerza możliwości wykorzystania ekstruzji w przetwórstwie rolno-spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, papierniczym, w utylizacji odpadów i w innych branżach [18, 22]. Główną zasadą prowadzenia
procesu ekstruzji jest obróbka HTST (high temperature, short
time), obejmująca uplastycznienie przetwarzanych surowców
pod wysokim ciśnieniem, przy wysokiej temperaturze i pod
działaniem sił ścinających oraz w efekcie wytłoczenie materiału przez dyszę formującą. Oddziaływania termomechaniczne
wywołują w przetwarzanych materiałach szereg przemian fizy-

kochemicznych oraz wpływają na cechy jakościowe uzyskanych
ekstrudatów [20, 22, 21]. Uniwersalność ekstruderów HTST
daje możliwość stosowania ich jako ciągłych reaktorów chemicznych. Surowce zawierające biopolimery, czyli praktycznie
wszystkie surowce pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
mogą być przetwarzane do różnorodnych zastosowań lub poddane obróbce wstępnej przed dalszą obróbką technologiczną.
Szereg układów sterowania pozwala na regulację warunków
pracy urządzeń (rys. 1), co pozwala na obróbkę różnego rodzaju surowców w celu uzyskania ekstrudatów o określonych
cechach.
W zależności od temperatury masy podczas przetwarzania proces ekstruzji można podzielić na:
o
l ekstruzję wysokotemperaturową w temperaturze 120–200 C
– ekstruzja typu HTST, która wykorzystywana jest w produkcji
ekspandowanych wyrobów spożywczych i paszowych oraz teksturowanych białek roślinnych;
o
l ekstruzja w temperaturze 65–120 C – ekstruzja niskotemperaturowa, stosowana przy produkcji zbożowych pelletów przekąskowych i wyrobów podgotowanych;
o
l ekstruzja w temperaturze 50–65 C – tzw. ekstruzja „na zimno”, tą technologią uzyskiwane mogą być makarony i pellety
ziemniaczane [2, 9, 25, 31, 35].

Rys. 1.
Charakterystyka
możliwości regulacji
parametrów procesu
ekstruzji w różnych
sekcjach ekstrudera [37]
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EKSTRUDERY – PODZIAŁ I BUDOWA
Urządzenia wykorzystywane do realizacji procesu to ekstrudery. Podział ekstruderów możliwy jest zarówno ze względu na
aspekty procesowe, jak i konstrukcyjne. Charakterystyki techniczne urządzeń, przepływy materiału i energii oraz modelowanie procesu ekstruzji w urządzeniach jedno- i dwuślimakowych
zostały opracowane już w latach 80. XX w przez Harpera [10]
i są aktualne do dziś. Ze względu na sposób generowania energii dostarczanej do przetwarzanego materiału można wyróżnić
ekstrudery autogenne, w których źródłem ciepła jest tarcie
cząsteczek surowca wywołane obracającym się ślimakiem (np.
typu collet), ekstrudery izotermiczne, w których elementy układu plastyfikującego są ogrzewane/chłodzone oraz ekstrudery
politropowe, w których wykorzystuje się zarówno ogrzewanie
niektórych elementów cylindra, jak również ciepło generowane w wyniku tarcia. Ze względu na ilość generowanej energii
mechanicznej można wyróżnić ekstrudery niskonaprężeniowe,
wytwarzające niewielkie naprężenia ścinające oraz ekstrudery
wysokonaprężeniowe, generujące duże ilości energii mechanicznej i naprężeń ścinających. Jednak najczęściej występujący
podział obejmuje różnice w budowie zespołu plastyfikującego,
dzieląc ekstrudery na jednoślimakowe, dwuślimakowe oraz
wieloślimakowe [10, 16, 18].
Ekstruder zbudowany jest z kilku kluczowych podzespołów,
z których każdy pełni inną rolę w procesie. Korpus ekstrudera stanowi lity lub modułowy cylinder połączony z koszem zasypowym
na surowiec zasilanym podajnikiem ślimakowym, z którego materiał trafia do sekcji zasilającej ekstrudera. W cylindrze obraca
się odpowiednio uzwojony pojedynczy ślimak lub zestaw ślimaków wykonanych z materiałów odpornych na zużycie ścierne, które zasilane są poprzez przekładnię pasową połączoną z silnikiem
elektrycznym o dużej mocy (od kilkunastu do ponad 200 kW przy
wydajności przerobowej 5–10 t/h). Dzięki ich specjalnej konstrukcji następuje mieszanie, ściskanie, zagęszczanie, ścinanie i przesuwanie surowca w komorze ekstrudera, zaś ogrzewanie cylindra
i ślimaka umożliwia upłynnienie, uplastycznienie oraz częściowe
ugotowanie gęstwy [31]. Materiał w ekstruderze podczas procesu
przebywa stosunkowo krótko (od kilkunastu sekund do kilku minut). Czas przebywania RTD (residence time distribution) wpływa
na intensywność przemian oraz stopień ujednorodnienia przetwarzanego materiału i jest wynikiem rozkładu prędkości przepływu
strumienia materiału wewnątrz urządzenia oraz długości ślimaka,

wielkości przestrzeni międzyzwojowej ślimacznicy, stopnia jej wypełnienia, a także stopnia sprężania ślimaka [20].
Ekstrudery jednoślimakowe mogą przetwarzać suche i sypkie
materiały, głównie surowce zbożowe. Są to urządzenia o stosunkowo prostej budowie, w którym zadaniem obracającego
się w cylindrze ślimaka jest transport, zagęszczanie, uplastycznianie i sprężenie masy oraz przetłoczenie jej pod znacznym
ciśnieniem przez niewielkie otwory matrycy zainstalowanej na
końcu cylindra. Warunkiem przesuwania się materiału jest
przepływ wleczony, który powoduje, że materiał nie przykleja
się do ścianek cylindra [7, 25]. Ślimak może być wykonany
jako jednolity, odpowiednio frezowany element, bądź zbudowany z wymiennych modułów. Najczęściej wykorzystywane
jest uzwojenie transportujące i sprężające, których wzajemne
ułożenie na rdzeniu wpływa na intensywność sprężania oraz
ogrzewania i ugotowania materiału. Ślimaki mogą mieć różną
geometrię rdzenia, od jednakowej średnicy na całej długości
ślimaka, do zwiększającej się średnicy rdzenia przy końcowej
strefie uplastyczniania i sprężania, co sprzyja generowaniu
wyższego ciśnienia w ostatnich sekcjach ekstrudera. W tabeli
1 zestawiono charakterystykę ekstruderów jednoślimakowych
przeznaczonych do różnych zastosowań. Różne typy ekstruderów jednoślimakowych, w zależności od L/D (stosunku długości do średnicy ślimaka) układu plastyfikującego oraz zakresu
temperatury obróbki i wilgotności przetwarzanego materiału,
mogą być wykorzystywane zarówno w produkcji wyrobów bezpośrednio ekspandowanych, jak chrupki czy galanteria śniadaniowa, jak również do wytwarzania teksturatów białkowych czy
modyfikowanych skrobi [10, 20].
W ekstruderach dwuślimakowych para ślimaków obraca się
w cylindrze współbieżnie lub przeciwbieżnie do siebie, przemieszczając materiał w kierunku matrycy formującej, ślimaki
mogą mieć konstrukcję prostą lub stożkową, zaś zwoje ślimacznicy zachodzą na siebie lub nie zazębiają się [10]. W tych urządzeniach zachodzi bardziej intensywna obróbka przetwarzanego materiału, w związku z czym mogą być wykorzystywane do
przetwarzania bardziej niejednorodnych materiałów i wytwarzania produktów wielokomponentowych (tab. 2). W ekstruderach
współbieżnych ślimaki obracają się w jednym kierunku i z dużą
prędkością obrotową, co sprzyja dobrej efektywności przemieszczania i wymieszania materiału, uplastycznieniem i równomiernym wytłaczaniem [11, 18, 20]. Wzajemnie obracające się i za-

Tabela. 1. Wybrane charakterystyki ekstruderów jednoślimakowych [10, 20]
Prasy
makaronowe

Wysokociśnieniowe
ekstrudery

Niskonaprężeniowe
ekstrudery

Wysokonaprężeniowe
ekstrudery

Ekstrudery
typu collet

Wilgotność materiału [%]

32

25

28

15-25

11

Maksymalna temperatura
produktu [oC]

52

80

150

180

200

Sekcje ogrzewania/
chłodzenia

Chłodzenie

Chłodzenie

Chłodzenie/
Ogrzewanie

Chłodzenie/
Ogrzewanie

Chłodzenie/
Ogrzewanie

Prędkość ścinania [s-1]

5

10

20-100

120-180

140

Typowe L/D

9-11

12-15

15-30

15-25

3-5

pellety
ziemniaczane

pellety zbożowe,
mąka podgotowana,
płatki zbożowe,
wilgotne karmy
dla zwierząt

wyroby podgotowane,
galanteria śniadaniowa,
teksturaty białkowe,
modyfikaty
skrobiowe,
suche karmy
dla zwierząt
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bezpośrednio
ekspandowane
przekąski,
chrupki

t

Typy produktów

makaron,
ravioli,
ciasta
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Rys. 2. Schemat i widok ekstrudera planetarnego [6]
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cach lepkości i konsystencji [3]. Dla ekstruderów planetarnych
zostały opracowane charakterystyki przepływu materiału, rozkładu temperatury, ciśnienia, czasu przebywania w ekstruderze oraz
zagadnienia energetyczne [32]. W procesie można zastosować
również chłodzenie cylindra oraz obniżenie temperatury do nawet –15oC, co wykorzystuje się przy produkcji lodów. Ekstrudery
planetarne znajdują zastosowanie głównie w przetwórstwie tworzyw sztucznych oraz w procesach mieszania, homogenizowania i technologii reakcyjnej w przetwórstwie tworzyw sztucznych
i kompozytów, w branży chemicznej, lakierniczej, farmaceutycznej [16, 17], natomiast niewiele jest doniesień o możliwościach
ich zastosowania w przetwórstwie spożywczym, np. do wytwarzania analogów mięsa [28]. Trwają prace nad możliwością zastosowania ekstruderów planetarnych do wytwarzania czekolady,
nadzień i mas cukierniczych, przecierów i dań dla dzieci, płatków
zbożowych [6], lecz dotychczas opublikowana literatura z tego
zakresu jest uboga.
Porównanie wybranych charakterystyk ekstruderów różnego
typu zestawiono w tabeli 2. Dobierając rodzaj ekstrudera do potrzeb przetwórczych, warto określić najważniejsze zadania, które
mają być realizowane w trakcie procesu. Jeśli najważniejsze jest
intensywne mieszanie i homogenizacja materiału, lepiej sprawdzą się ekstrudery dwu- i wieloślimakowe. Jeśli ważniejsze jest
uplastycznienie materiału, to bardziej efektywne będą ekstrudery jednoślimakowe z długim układem plastyfikującym.
ELEMENTY ROBOCZE EKSTRUDERA
W ostatnich latach, oprócz ślimaków toczonych w postaci
jednoelementowego modułu, pojawiły się możliwości dowolnego kreowania funkcjonalności ślimaka dzięki pojedynczym
modułom roboczym o różnej konfiguracji (m.in. transportowe,
mieszające, zawracające, zagęszczające, ugniatające, sprężające, odpowietrzające, dyski dystansowe) oraz o różnej gęstości
uzwojenia (jednozwojne, dwuzwojne, trójzwojne, uzębione tzw.
TME, toothed mixing elements), które wg specyfikacji umieszcza
się na ryflowanym wrzecionie/wale pełniącym rolę rdzenia. Możliwość zaprojektowania konfiguracji ślimaka za pomocą kombinacji wielu elementów sprawia, że proces jest bardzo elastyczny, można w ten sposób regulować intensywność mieszania, sił
ścinających, wzrost ciśnienia oraz czas przebywania materiału
w przestrzeni roboczej. Użycie modułów ugniatających, które
mogą być ustawione naprzemiennie pod różnymi kątami (zwykle
30o, 45o, 60o i 90o), w kierunku zgodnym lub przeciwnym do kierunku przemieszczania obrabianego surowca, może powodować
duże naprężenia ścinające poprzez wymuszanie przeciskania
materiału przez małe prześwity pomiędzy dyskami oraz między
dyskami i powierzchnią cylindra [11]. Możliwe jest również skonfigurowanie regionów uszczelnionych, w których ciśnienie może
być znacznie wyższe niż w innych strefach roboczych ekstrudera
[20, 31, 33]. Najbardziej popularne są elementy transportujące
i sprężające, których ułożenie na rdzeniu wpływa na intensywność sprężania oraz ogrzewania i ugotowania materiału. Ślimaki ekstrudera mogą być zróżnicowane, jeśli chodzi o geometrię
rdzenia, od jednakowej średnicy do zwiększającej się średnicy
przy końcowej części ślimaka w strefie uplastyczniania i sprężania [20, 25]. Modułowa konstrukcja ślimaka umożliwia tworzenie dedykowanych konfiguracji do konkretnych zastosowań.
Podobne rozwiązania konstrukcji ślimaków można stosować zarówno w ekstruderach jedno- jak i wieloślimakowych.
Ślimaki modułowe zazwyczaj składają się z kilku sekcji. W strefie transportowej znajdują się moduły głębokie i szeroko uzwojone, co umożliwia pobieranie surowców i ich transport wzdłuż
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chodzące na siebie zwoje ślimaków są równoległe i efektywnie
przepychają do przodu materiał, który praktycznie nie zalega
w przestrzeni między ślimakami a powierzchnią cylindra. Z tego
właśnie powodu ten rodzaj ekstruderów dwuślimakowych często
określany jest jako maszyny samooczyszczające się. Ekstrudery o ślimakach przeciwbieżnych, ze ślimakami obracającymi się
do lub od siebie, używane są do generowania bardzo dużych
sił ścinających. Może to jednak powodować nadmierne zużycie
i wycieranie ślimaków, co sprawia, że są one mniej popularne.
Typ współbieżny ekstrudera dwuślimakowego o ściśle współpracujących ślimakach znalazł najszersze zastosowanie, głównie
w przetwórstwie materiałów wielokomponentowych [7, 25, 34].
W celu wydłużenia czasu oddziaływania wysokiej temperatury
na materiał, zmniejszenia zużycia energii mechanicznej i zwiększenia wydajności oraz lepszego związania składników i skleikowania skrobi, często łączy się ekstrudery z kondycjonerami.
W urządzeniach tych istnieje możliwość wstępnego wymieszania materiału, jego równomiernego dowilżenia wodą bądź parą
wodną, czy dodania komponentów tłuszczowych. Najczęściej
kondycjonery stosuje się przy wytwarzaniu wieloskładnikowych
karm dla zwierząt towarzyszących i ryb oraz materiałów kompozytowych [22, 27].
Stosunkowo nowym rozwiązaniem konstrukcyjnym są ekstrudery wieloślimakowe planetarne, skonstruowane w Niemczech
około 45 lat temu, pracujące w układzie od 4 do 24 ślimaków
o niewielkiej średnicy („planetek”) rozmieszczonych wokół centralnego ślimaka (rys. 2). Podczas procesu przetwarzany materiał jest wciągany pomiędzy uzwojenie trzpienia głównego oraz
uzwojone ślimaki zewnętrzne, rozwalcowywany na cienką warstwę pomiędzy planetkami oraz pomiędzy ślimakami a cylindrem
i jednocześnie transportowany do przodu maszyny. Takie wielokrotnie powtarzające się rozwalcowywanie materiału umożliwia
bardzo dokładne kontrolowanie temperatury materiału w całej
jego objętości [33]. Ogrzewane/chłodzone są zarówno ślimak
centralny, jak również ścianki cylindra. Przez wprowadzenie regulacji temperatury za pomocą ciśnieniowych systemów hydraulicznych oraz polepszoną konstrukcję kanałów chłodzących można uzyskać bardzo dokładne sterowanie temperatury procesu
przetwórczego (z dokładnością nawet do 0,5oC) w zależności od
przetwarzanego materiału. Urządzenia te charakteryzują się wyjątkowo wysoką efektywnością mieszania ze względu na dużą
powierzchnię roboczą ślimaków, a dzięki ich modułowej budowie
posiadają możliwość zmiany konfiguracji ślimaków. Konfiguracja
urządzeń uzależniona jest od ilości modułów (od kilku do kilkunastu) oraz od ilości i geometrii ślimaków „planetek”.
Różne konfiguracje ślimaków w urządzeniach planetarnych
pozwalają uzyskać wysoką wydajność, dobrą efektywność przemieszczania i mieszania materiału, uplastycznienie i równomierne wytłaczanie. Możliwe jest dozowanie dodatków płynnych
i stosowanie systemu odpowietrzania w poszczególnych sekcjach
cylindra, co umożliwia przetwarzanie materiałów o dużych różni-
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cylindra. W kolejnej strefie następuje zmniejszenie głębokości
i rozstawu zwojów ślimacznicy umożliwiające wymieszanie materiału i zapoczątkowanie oddziaływania sił ścinających. Po przetransportowaniu materiału do strefy uplastyczniającej zwiększa
się znacznie intensywność ścinania oraz ciśnienie, wywołując
zmiany strukturalne w przetwarzanym materiale, który przechodzi w stan lepkosprężysty. Zwiększenie intensywności sił ścinających można regulować przez umieszczenie na rdzeniu modułów uzębionych bądź zawracających [20]. W następnej strefie
gęstwa jest przeciskana przez niewielkie prześwity pomiędzy
gęsto uzwojonym ślimakiem a cylindrem ekstrudera, powodując
intensywne ścinanie materiału, zwiększenie temperatury przetwarzanej masy aż do jej ugotowania oraz generując powstawanie wysokiego ciśnienia bezpośrednio przed matrycą formującą.
Wykorzystanie modułowych ślimaków, zarówno w urządzeniach
jedno-, jak i wieloślimakowych, umożliwia kontrolę warunków
procesu przez różnicowanie ilości sekcji, konfiguracji elementów w każdej z sekcji oraz regulacji intensywności ścinania przez
umieszczanie dysków dystansowych lub rozluźnianie struktury
materiału przez odpowietrzanie [31].

a różnorodność zastosowanych komponentów nadaje produktom charakterystyczny smak, wygląd i teksturę.
Można również wykorzystać układ dwóch lub większej ilości
ekstruderów do oddzielnego przygotowania składników o odpowiedniej konsystencji, które następnie łączy się w wielokanałowej głowicy formującej do uzyskania ostatecznego kształtu
produktów nadziewanych o różnorodnej teksturze lub wielokolorowych ekstrudatów. Przykładem stosowania koekstruzji w przetwórstwie spożywczym i paszowym mogą być kolorowe płatki
śniadaniowe, wielobarwne przekąski i karma dla zwierząt domowych, nadziewane kremem lub dżemem rurki lub ciastka, czy
przekąski, w których chrupiąca zewnętrzna powłoka zbożowa
może być współwytłaczana ze słodkim lub pikantnym nadzieniem. Rozwiązania konstrukcyjne obejmują wbudowaną wielokanałową matrycę formującą z trzpieniem kanałowym doprowadzającym masę do głowicy z dyszą formującą lub wolnostojący
moduł zatrzaskowy do koekstruzji, który może być wbudowany
w nowe linie produkcyjne lub dodany do istniejącej infrastruktury
jako rozwiązanie modernizacyjne w celu zróżnicowania asortymentów i poszerzenia możliwości produkcyjnych [22].

KOEKSTRUZJA
Koekstruzja, czyli współwytłaczanie, stosowane jest w celu
uzyskania produktu łączącego dwie lub więcej warstw: jeden
rodzaj materiału jest wytłaczany i stale napełniany lub powlekany innym, aby uzyskać wielowarstwowy produkt (rys. 3). Współwytłaczanie obejmuje zastosowanie ekstrudera do tworzenia
zewnętrznej powłoki, zaś układu pomocniczego do wstrzykiwania nadzienia lub zastosowanie kilku ekstruderów dozujących
przetworzone materiały do wspólnej wielokanałowej głowicy
formującej. Wyroby koekstrudowane z kilkoma różnokolorowymi nadzieniami wymagają podawania ich odrębnymi kanałami,

SUROWCE I PRZEMIANY SKŁADNIKÓW
W PROCESIE EKSTRUZJI
W wyniku zintegrowanego oddziaływania wysokiej temperatury
przy określonej ilości wody dostępnej w surowcach, sił ścinających, wysokiego ciśnienia przy sprężaniu materiału i gwałtownego
rozprężenia po opuszczeniu matrycy, w przetwarzanych surowcach zachodzi szereg przemian. Główne procesy podczas wytwarzania żywności czy pasz obejmują skleikowanie skrobi, zwiększenie lepkości przetwarzanej gęstwy, denaturację białek, hydrolizę
tłuszczów, formowanie kompleksów tłuszczowo-białkowych i tłuszczowo-skrobiowych, inaktywację niepożądanych enzymów, unieczynnienie związków antyżywieniowych, a przy temperaturze przekraczającej 100oC sterylizację mikrobiologiczną materiału [7, 20,
25]. W odniesieniu do fizycznych cech przetworzonych w trakcie
ekstruzji materiałów następuje wzrost rozpuszczalności w wodzie,
wzrost wodochłonności, ujednorodnienie materiału oraz jego odwodnienie. Przez dobór odpowiednich warunków procesu można
kreować cechy fizyczne ekstrudatów, m.in. ekspandowanie ekstrudatów, ich gęstość, porowatość itp.
Surowce używane w procesie ekstruzji muszą spełniać kilka
podstawowych funkcji, m.in.: pełnią rolę strukturotwórczą, regulują przebieg przemian fizycznych w trakcie ekstruzji, wpływają
na zmiany lepkości gęstwy oraz jej uplastycznienie, ułatwiają
rozproszenie składników w cieście, przyspieszają upłynnienie
i kleikowanie skrobi, poprawiają walory smakowe, czy służą

Rys. 3. Schemat głowicy do koekstruzji
[rys. S. Juśko, za zgodą]

Tabela 2. Wybrane charakterystyki układów uplastyczniających ekstruderów
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jednoślimakowe

dwuślimakowe
przeciwbieżne

dwuślimakowe
współbieżne

wieloślimakowe

Pobieranie materiału z zasobnika

dostateczne

bardzo dobre

bardzo dobre

bardzo dobre

Uplastycznianie

dobre

dobre

bardzo dobre

bardzo dobre

Mieszanie rozprowadzające

dobre

dostateczne

bardzo dobre

bardzo dobre

Mieszanie rozdrabniające

dobre

bardzo dobre

bardzo dobre

bardzo dobre

Wytwarzanie ciśnienia

dobre

bardzo dobre

dostateczne

słabe

Samooczyszczenie się ślimaków

słabe

dobre

bardzo dobre

bardzo dobre

Rozkład czasu przebywania w ekstruderze

szeroki

bardzo wąski

wąski

wąski
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do zabarwienia wyrobu [22, 25]. Surowce strukturotwórcze
to przede wszystkim surowce o wysokiej zawartości skrobi,
tj. kukurydza, ryż, owies, gryka, pszenica, susz ziemniaczany,
płatki i skrobie [2, 13, 19, 36, 38]. Funkcję wypełniaczy pełnią najczęściej frakcje włókniste oraz białkowe roślin oleistych
i ziarniaków zbóż, dodawane do podstawowych składników. Poprawiają one elastyczność ciasta po hydratacji w czasie fazy
uplastyczniania masy w ekstruderze. Jako wypełniacze wykorzystuje się też komponenty bogate w błonnik pokarmowy [39].
Do plastyfikatorów należą woda, oleje, tłuszcze oraz emulgatory. Ograniczona ilość wody stymuluje tarcie i powoduje intensywną obróbkę przetwarzanego materiału [1]. Woda działa
również jako rozpuszczalnik polimerów skrobiowych, co powoduje dyspersję ziarenek skrobi. Oleje i tłuszcze z jednej strony
ułatwiają transport i proces zagęszczania masy, z drugiej wpływają na jakość i wartość odżywczą ekstrudatów. Emulgatory
ułatwiają cięcie i tworzenie jednolitej powierzchni zewnętrznej
produktów oraz chronią je przed sklejaniem [35]. Substancje
spulchniające, jak soda czy węglan wapnia oraz komponenty
smakowe (głównie sól i cukier) sprzyjają tworzeniu porowatej
struktury ekstrudatów cenionej przez konsumentów przekąsek
zbożowych i snacków [19]. Do uzyskania pożądanej barwy ekstrudatów wykorzystywać można barwniki naturalne, organiczne,
roślinne oraz syntetyczne.
Szerokie możliwości regulowania parametrów procesu pozwalają na zastosowanie ekstruderów do celów spożywczych, paszowych, ale także w innych branżach przemysłu. Obecnie ekstrudery stosuje się do produkcji:
l galanterii śniadaniowej, błyskawicznych płatków zbożowych;
l grzanek, chleba chrupkiego;
l chrupek, przekąsek ekspandowanych, pelletów przekąskowych ziemniaczanych i zbożowych, tortilli;
l kaszek i kleików błyskawicznych, odżywek dla niemowląt;
l kruszonek, panierek i posypek zbożowych;
l podgotowanych substytutów kasz, ryżu, kuskusu;
l makaronów błyskawicznych i bezglutenowych;
l skrobi modyfikowanych i mąk podgotowanych, zagęstników do
zup, sosów i napojów, deserów instant w proszku;
l teksturatów sojowych, koncentratów białkowych;
l gum do żucia, żelek i lukrecji, czekolad i mas czekoladowych,
słodyczy, również mrożonych;
l suchych karm dla psów i kotów, karm dla ryb, ptaków ozdobnych, karm specjalistycznych (bezglutenowe, wysokoenergetyczne, dietetyczne), przekąsek dla psów;
l materiałów biodegradowalnych, skrobi termoplastycznej, biokompozytów;
l substratów lignocelulozowych i bioodpadów do biogazowni.
Wprowadzanie dodatków wzbogacających w postaci proszków
owocowych, warzywnych czy z roślin strączkowych bezpośrednio
do wyrobów ekstrudowanych w celu poprawy właściwości żywieniowych, ale także nadania ekstrudatom specyficznych cech użytkowych jest możliwe w szerokim zakresie produktów (przekąski,
chrupki, kaszki i kleiki błyskawiczne, chleb chrupki, makarony,
pellety czy karmy dla zwierząt) [8, 12, 14, 26, 30, 40]. Dowiedziono, że ekstruzja, dzięki krótkotrwałemu oddziaływaniu wysokiej
temperatury, nie wpływa istotnie na obniżanie zawartości składników bioaktywnych, głównie polifenoli wykazujących aktywność antyoksydacyjną w produktach z dodatkiem owoców, warzyw czy ziół,
zaś zastosowanie ekstruderów umożliwia wytwarzanie produktów
o podwyższonej wartości odżywczej [4, 41, 42].
Dużą uwagę należy zwrócić na możliwość stosowania ekstruzji
w przetwórstwie biopolimerów i biokompozytów, które stanowią
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bazę do wytwarzania materiałów biodegradowalnych i kompostowalnych do celów opakowaniowych, medycznych, farmaceutycznych czy rolniczych. Specjalne miejsce od wielu lat zajmuje zastosowanie ekstruzji do wytwarzania skrobi termoplastycznej [5, 23,
24]. W literaturze naukowej znaleźć można również przykłady zastosowania techniki ekstruzji do przygotowywania substratów lignocelulozowych i bioodpadów do stosowania w biogazowniach. Słoma,
siano, odpady zielone czy odpady z przemysłu drzewnego poddane
obróbce ciśnieniowo-termicznej stają się użytecznym komponentem do produkcji biogazu. Obróbka takich surowców ma na celu
degradację struktury lignin i przekształcenie węglowodanów złożonych do cukrów prostszych, które stają się bardziej dostępne dla
bakterii fermentacji metanowej i skraca się znacznie czas trwania
fermentacji substratów lignocelulozowych [15, 29, 43].
PODSUMOWANIE
Przedstawione wybrane zagadnienia z zakresu ekstruzji nie
wyczerpują tematu. Mogą zaś być przydatne przy wyborze odpowiednich rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych czy technologicznych do wytwarzania różnych typów wyrobów ekstrudowanych. Do zalet techniki ekstruzji zaliczyć można: pracę
w długich cyklach produkcyjnych i wysoką wydajność procesu,
sprawność energetyczną, możliwość przetwarzania relatywnie suchych, ale także włóknistych i lepkich materiałów oraz
kontroli intensywności zachodzących przemian. Zróżnicowanie warunków prowadzenia procesu pozwala na kształtowanie
strukturalnych i smakowych właściwości żywności i pasz oraz
na zastosowanie niekonwencjonalnych surowców i dodatków.
Nowości w zakresie konstrukcji urządzeń obejmują modułowe
ślimaki o zróżnicowanej konfiguracji oraz ekstrudery planetarne, które stosować można nie tylko w przetwórstwie tworzyw
sztucznych i branży chemicznej, ale także w produkcji żywności. Szeroki wachlarz możliwości nie został jeszcze wyczerpany
i wiele nowych zastosowań zapewne pojawiać się będzie w literaturze tematu.
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PROMOCYJNY

Linie compoundingowe MAS
W porównaniu do innych linii compoundingowych redukcja kosztów energii może sięgać
nawet do 30%.

L

inie MAS Austria to innowacyjne i oszczędzające zasoby
naturalne rozwiązania dla wytłaczania dwuślimakowego
w świecie recyklingu. Technologia MAS, opracowana
przez specjalistów w dziedzinie przetwórstwa tworzyw
sztucznych, łączy w sobie doskonałe właściwości uplastyczniania, homogenizacji i odgazowywania wytłaczarek dwuślimakowych współbieżnych z solidną konstrukcją mechaniczną, wymaganą w zastosowaniach recyklingowych, compoundingowych
oraz recompoundingowych.
Wysoce elastyczne linie mają swoje zastosowanie w produkcji
tworzyw sztucznych (PET, ABS, PE, PP, PC, PC- ABSPBT-PC, PRT,)
napełnianych włóknem szklanym; linie do produkcji tworzyw wysokonapełnionych (ok. 80%) linie do produkcji kompozytów WPC,
TPE oraz wiele innych. Modułowa koncepcja ślimaka umożliwia
szybkie dostosowanie do specyficznych warunków zastosowania – od wrażliwych na temperaturę termoutwardzalnych tworzyw
sztucznych po wymagające, techniczne termoplasty.
Jako jeden z wiodących producentów w dziedzinie recyklingu
tworzyw sztucznych firma MAS Austria oferuje maszyny, które są
szczególnie energooszczędne i jednocześnie materiałooszczędne.

www.mas-austria.com
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Wpływ wielokrotnego przetwarzania
na właściwości wytrzymałościowe
mieszaniny polilaktyd/polistyren
Mariusz Fabijański

O

trzymywanie nowych polimerów jest pracochłonne
i drogie, postęp w technologii polimerów spowodował, że jednym ze sposobów nadania istniejącym
materiałom nowych właściwości jest sporządzanie ich
mieszanin z różnymi tworzyw [1–3]. Kompozycje polimerowe to
materiały, które otrzymuje się w wyniku zmieszania bądź też zestawienia różnych polimerów w odpowiednich proporcjach. Do
tego typu fizycznych modyfikacji zalicza się zmianę: struktury
spowodowaną wymuszoną orientacją, tworzeniem kompleksów
polimerowych, zmianę stopnia zdyspergowania i struktury fazowej oraz zmianę oddziaływań międzycząsteczkowych na granicy
faz wskutek dodania tak zwanych promotorów mieszalności [4].
Wśród metod wytwarzania mieszanin polimerowych można
wyróżnić metodę ciągłego sporządzania mieszanin polimerowych w stanie plastycznym na typowych urządzeniach przetwórczych (wytłaczarki, wtryskarki) oraz w celu wcześniejszego
przygotowania granulatu do dalszego przetwórstwa z użyciem
wytłaczarek mieszających (wytłaczarki dwuślimakowe). Sposób
przygotowania mieszanin ma też wpływ na właściwości końcowego produktu [4-6].
W niemniejszej pracy do przygotowania mieszaniny polimerowej wytypowano dwa materiały: polilaktyd i polistyren.
Polilaktyd (PLA) jest termoplastycznym poliestrem liniowym,
całkowicie biodegradowalnym w warunkach kompostowanie
przemysłowego. Można go przetwarzać wykorzystując typowe
technologie: wtrysku, wytłaczania, termoformowania i wytłaczania z rozdmuchem [7, 8]. Otrzymywany jest na drodze polimeryzacji kondensacyjnej kwasu mlekowego albo laktydów
cyklicznych. Kwas mlekowy jako produkt wstępny otrzymuje się
z kolei na drodze bakteryjnej fermentacji skrobi pochodzącej
najczęściej z kukurydzy lub z przetwórstwa mleka [9, 10]. PLA
znalazł zastosowanie w przemyśle opakowaniowym, medycynie
i rolnictwie, można go też wielokrotnie przetwarzać [11–13]. Często nazywany jest „podwójnie zielonym”, ponieważ jest zarówno
biodegradowalny, jak i otrzymywany z surowców odnawialnych,
w związku z czym uważany jest za tworzywo XXI wieku. Stanowi
ok. 40% wszystkich, obecnie znanych i stosowanych polimerów
biodegradowalnych [14-16]. Jest to polimer o właściwościach
zbliżonych do polistyrenu, gdyż jest sztywny i kruchy, ma temperaturę kruchości ok. 57oC i płynięcia 170–180oC. Posiada
dobrą przeźroczystość i połysk. Wykazuje dobre właściwości wytrzymałościowe i niską wartość wydłużenia przy zerwaniu (ok.
3–4%). Jego wadą jest natomiast łatwa sorpcja wody, przez co
musi być suszony przed przetwórstwem [17–20]. Wadą jest również stosunkowo duża gęstość (1,25 g/cm3) w porównaniu z PP
i PS, natomiast duża polarność nie pozwala na dobrą adhezję
do niepolarnych polimerów (PE i PP) w strukturach wielowarstwowych. Ma też mniejszą odporność cieplną w porównaniu z
PET i niekorzystne właściwości barierowe w stosunku do wilgoci
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i gazów. Produkowane z polilaktydu butelki rozkładają się po 7580 dniach [21–25].
Drugim materiałem służącym do sporządzenia kompozycji
był polistyren, należy on do tworzyw bardzo popularnych i powszechne wykorzystywanych w różnych dziedzinach gospodarki
i techniki. Jest on polimerem termoplastycznym i amorficznym,
o budowie liniowej, dość twardym, kruchym i łamliwym oraz przezroczystym. Stopień polimeryzacji przemysłowej gatunków polistyrenu zależy od metody otrzymywania [26, 27]. Właściwości
mechaniczne polistyrenu zależą nie tylko od jego masy cząsteczkowej, ale także od temperatury i maleją wraz ze zbliżaniem się
do punktu mięknienia polistyrenu. Powyżej temp. 300oC ulega
depolimeryzacji. Przepuszczalność światła widzialnego wynosi
ok. 90% [28–30]. Polistyren charakteryzuje się bardzo dobrymi
właściwościami dielektrycznymi, ulega równie łatwo elektryzacji.
Pod wpływem światła słonecznego, szczególnie promieni nadfioletowych, ulega żółknięciu i przyspieszonym procesom starzeniowym, staje się kruchy i łamliwy [29].
Polistyren najczęściej stosowany jest w produkcji przedmiotów gospodarstwa domowego, zabawek, wyrobów galanteryjnych
i elektrotechnicznych. Bardzo istotne jest wytwarzanie formy
spienionej polistyrenu ekspandowanego, potocznie zwanego
styropianem [30].
Celem przeprowadzonych badań była próba wykonania mieszaniny polimerowej polilaktydu i polistyrenu oraz wpływu wielokrotnego przetwórstwa na właściwości wytrzymałościowe uzyskanych kompozycji.
CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
Surowce
Polilaktyd (PLA)
W niniejszej pracy do badań został wykorzystany polilaktyd
(PLA) firmy NatureWorks (USA) pod nazwą IngeoBiopolymer
3251D przeznaczony do przetwarzania metodą wtrysku. Odznacza się dobrą przezroczystością, barierowością na tlen, małym
skurczem przetwórczym. Przed przystąpieniem do przetwórstwa
należy materiał suszyć, aby jego wilgotność wynosiła ok. 0,01%,
gdyż zawartość wody ma wpływ na właściwości i końcową jakość
wyrobu (pęcherze i zapadnięcia wyprasek). Jego wskaźnik płynięcia MFR (210oC/2,16 kg) waha się w granicy 70–85 g/10
min [30].
Polistyren (PS)
W badaniach wykorzystano polistyren KRASTEN 552M firmy
SYNTHOS przeznaczony do formowania wtryskowego oraz wytłaczania. Odznacza się łatwością formowania, dobrą stabilności wymiarową. Przeznaczony jest głównie na produkcję opakowań do żywności, na kosmetyki, urządzenia gospodarstwa
domowego, akcesoria biurowe. Jego wskaźnik płynięcia MFR
(230oC/2,16 kg) wynosi 10 g/10 min [31].
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Tabela 1. Skład poszczególnych mieszanin PS +PLA

próbek do badań, a z pozostałymi postąpiono analogicznie. Proces ten prowadzono, aż do uzyskania pięciokrotnego procesu
przetwórstwa. W trakcie kolejnych prób konieczna była korekta
początkowych parametrów procesu. W tabeli 3 podano parametry kolejnych procesów oznaczonych od I do V.
Przed przystąpieniem do badań określających właściwości mechaniczne, wszystkie próbki były klimatyzowane w stałej temp.
23oC i wilgotności 50% przez 120 h.
Tabela 2. Parametry procesu wtrysku mieszanin polimerowych
Parametry wtrysku

Wartości
wtrysk:

prędkość

20%

ciśnienie

80 bar
docisk:

czas

5s

ciśnienie docisku

40 bar
siła zamykania

średnia

887 N
zamykanie formy

ciśnienie

175bar

prędkość

40%

czas zabezpieczenia formy

5s
90 s

Tworzywo

PS, % mas.

PLA, % mas.

czas cyklu

I

100

-

przeciwciśnienie

II

75

25

5 bar
otwieranie formy

III

55

50

przeciwciśnienie

IV

25

75

czas chłodzenia

10 bar
15 s

V

-

100

temperatura

200°C

t

Metodyka badań
Do przygotowania próbek do badań wykorzystano poziomą wtryskarkę ślimakową UT90 firmy Ponar Żywiec serii UT do tworzyw
termoplastycznych, posiadającą pięciopunktowy, podwójny, dźwigniowy system zamykania formy oraz bezpośredni napęd ślimaka
silnikiem hydraulicznym wysokomomentowym. Urządzenia peryferyjne stanowiły: forma wtryskowa z wymiennymi wkładkami na wiosełka i beleczki, termostat, waga elektroniczna DARwag, suszarka
KC 100/200 oraz młynek do rozdrabniania tworzyw sztucznych.
PLA oraz PS poddano suszeniu w suszarce szufladkowej
w temp. 90oC przez 48 godzin. Następnie przygotowano w mieszalniku obrotowym materiał do wtrysku o udziałach procentowych poszczególnych tworzyw podanych w tabeli 1.
Tak przygotowane porcje tworzywa poddano wstępnemu procesowi wtryskiwania w celu homogenizacji, dobrego wymieszania się tworzyw.
Po dobraniu i ustawieniu parametrów wtryskarki wykonano
próbki do badań w postaci wiosełek i beleczek. Parametry procesu przedstawiono w tabeli 2.
Część kształtek przeznaczono do badań, natomiast resztę
zmielono w młynku nożowym. Przemiał posłużył do wykonania
kolejnej partii kształtek. Następnie ponownie oddzielono część
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Tabela 3. Zmiana głównych parametrów wtrysku w zależności od kolejności przetwórstwa
Skład mieszaniny
100% mas. PS

Parametr

I

II

II

IV

V

Prędkość, mm/s

38.8

38.7

38.7

45.6

39.1

Ciśnienie hydrauliczne, bar

52.1

56.7

55.6

52.7

56.1

25% mas. PS +
75% mas. PLA

Prędkość, mm/s

38.6

39.2

41.5

40.4

39.1

Ciśnienie hydrauliczne, bar

56.1

53.1

51.8b

52.1

53.1

50%mas. PS +
50% mas. PLA

Prędkość, mm/s

38.4

39.6

42.1

42

43.4

Ciśnienie hydrauliczne, bar

55.6

52

51.5

50.5

50.2

75% mas. PS +
25% mas. PLA

Prędkość, mm/s

38.2

38.9

39.4

38.9

43.2

Ciśnienie hydrauliczne, bar

54.9

51.1

50.1

49.3

47.6

100% mas. PLA

Prędkość, mm/s

38.6

38.7

39.3

38.6

38.7

Ciśnienie hydrauliczne, bar

57.3

56.7

48.1

49.9

47.6

Badanie cech wytrzymałościowych w próbie statycznego rozciągania przeprowadzono zgodnie z normą [32] na maszynie
wytrzymałościowej Fu1000e firmy Heckert (Niemcy) z głowicą
pomiarową do 10kN. Pomiar polegał na statycznym rozciąganiu
ze stałą prędkością 2 mm/min znormalizowanych próbek zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami przedmiotowymi.
W trakcie próby rejestrowano zmianę siły oraz wydłużenie przy
zerwaniu.
Oznaczenie udarności prowadzono metodą Charpy’ego, używając młota wahadłowego firmy Wolfgang Ohst (Niemcy) zgodnie
z normą [33].

Na podstawie otrzymanych wyników odkształceń można
stwierdzić, że PS może wydłużyć się nawet o 50%, a wydłużenie PLA oscyluje wokół wartości lekko przekraczających 10%.
Zaobserwowano również wpływ kolejnych procesów przetwór-

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Wyniki badań wytrzymałości oraz wydłużenia przy zerwaniu
w zależności od krotności przetwórstwa poszczególnych mieszanin przedstawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Wytrzymałość oraz wydłużenie przy zerwaniu
w zależności od krotności przetwórstwa
Skład
mieszaniny

100% PS

75% PS
+ 25% PLA

50% PS
+ 50% PLA

25% PS
+ 75% PLA

100% PLA
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Krotność
przetwórstwa

odkształcenie
względne [%]

Naprężnie,
MPa

I

53,0

59,70

II

50,0

59,47

III

48,0

60,30

IV

22,0

58,30

V

44,0

59,60

Rys.1. Krzywe rozciągania dla tworzywa 100% mas.
PS po kolejnych cyklach przetwórstwa

Tabela 5. Wyniki próby udarności
Skład
mieszaniny

Krotność
przetwórstwa

udarność
[kJ/m²]

odchylenie
standardowe

I

44,0

58,80

100% mas. PS

poza zakresem pomiarowym

II

36,0

55,90

III

34,0

60,00

75%mas. PS
+ 25% mas. PLA

poza zakresem pomiarowym

IV

34,0

59,40

V

33,0

57,90

I

18,0

61,20

II

20,0

62,00

III

23,0

61,87

IV

22,0

62,27

V

21,0

61,70

I

9,0

66,60

II

10,0

69,00

III

9,0

66,30

IV

9,0

65,20

V

8,0

62,70

I

11,0

74,70

II

11,0

72,90

III

14,0

72,67

IV

13,0

V

12,0

50% mas. PS
+ 50% mas. PLA

25% mas. PS
+ 75% mas. PLA

I

52,19

11,56
7,62

II

39,22

III

38,48

3,82

IV

37,47

17,65

V

36,52

5,29

I

35,21

3,36

II

30,63

3,48

III

27,94

3,35

IV

27,34

2,07

V

27,11

2,40

I

19,03

1,45

II

19,00

1,35

III

18,56

0,98

72,00

IV

18,47

1,25

72,00

V

18,32

2,20

100% mas. PLA
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Rys. 3. Krzywe rozciągania dla tworzywa 50% mas.
PS + 50% mas. PLA po kolejnych cyklach przetwórstwa

Wyniki pomiaru udarności poszczególnych mieszanin polimerowych zaprezentowano w tabeli 5. Z uwagi na ograniczone możliwości urządzenia, maksymalna siła uderzenia wahadła wynosiła 4J i nie zmierzono udarności próbek wykonanych z 100% mas.
PS oraz 75% mas. PS + 25% mas. PLA. Próbki podczas pomiaru
nie ulegały zniszczeniu. Można tu stwierdzić, że osnowa z PS
jest zdecydowanie mocniejsza niż osnowa z PLA w mieszanie
PLA i PS.
Udarność czystego PS jest zdecydowane wyższa niż PLA. Wraz
ze wzrostem zawartości PS w badanym tworzywie wzrasta udarność. Z kolei analizując zmianę parametru w tworzywach pochodzących z kolejnych przetwórstw, można zaobserwować spadek
udarności. Dotyczy to wszystkich badanych tworzyw. Potwierdza
REKLAMA

Rys. 4. Krzywe rozciągania dla tworzywa 25% mas.
PS + 75% mas. PLA po kolejnych cyklach przetwórstwa

Rys. 5. Krzywe rozciągania dla tworzywa 100% mas.
PLA po kolejnych cyklach przetwórstwa

czych na te właściwości, a tym samym pewien stopień degradacji tworzyw. Najwyższy jest on w przypadku próbek wykonanych
ze 100% mas. PS i jest on najbardziej podatny na wielokrotne
przetwórstwo. W przypadku PLA zmiana właściwości w zależność
od krotności przetwórstwa jest mniejsza w porównaniu z PS.
Wraz ze spadkiem zawartości polistyrenu w mieszaninie różnice
w odkształceniach względnych kolejno przetwarzanych tworzyw
są mniejsze. Na rysunkach od 1 do 5 przedstawiono krzywe rozciągania poszczególnych mieszanin po kolejnych cyklach przetwórstwa. W zależności od składu kompozycji widać dominację
jednego bądź drugiego tworzywa.
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Rys. 2. Krzywe rozciągania dla tworzywa 75% mas.
PS + 25% mas. PLA po kolejnych cyklach przetwórstwa
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to fakt, że po kolejnych cyklach przetwórczych oba materiały powoli ulegają degradacji.
PODSUMOWANIE
Przeprowadzone badania wykazały, że istnieje możliwość wykonania mieszanin polimerowych z dwóch istotnie różniących się
od siebie materiałów, jakimi są polilaktyd i polistyren. Materiały
te są bardzo intersujące z uwagi na podobieństwa właściwości.
Szczególnie interesująca jest tu mieszanina o stosunku wagowym polistyrenu i polilaktydu wynoszącym 1:1. Ciekawe byłyby
tu dalsze badania (również strukturalne), gdyż w takim przypadku nie można określić, który materiał jest osnową, a który dodatkiem (napełnieniem).
Zależność między krotnością przetwarzania, a właściwościami
wytrzymałościowymi materiału tradycyjnego i materiału biodegradowalnego jest podobna; widać delikatną różnicę na korzyć PLA,
który wdaje się być bardziej odporny na kojenie cykle przetwórstwa. Każda z badanych mieszanin wykazała najlepsze własności wytrzymałościowe dla materiału po jednokrotnym przetwarzaniu. Wraz z kolejnymi cyklami parametry ulegały obniżeniu.
Takie zjawisko jest często spotykane, bowiem każdorazowe
przetwarzanie oznacza pewną degradację materiału. Należy to
brać pod uwagę przy stosowaniu na wyroby użytkowe materiału
pochodzącego na przykład z recyklingu.
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Rosti rozwija świadomość
i technologie w aspekcie
ekologicznych
tworzyw
Rosti Poland świadczy najnowocześniejsze usługi w zakresie formowania wtryskowego, a nasza wiedza obejmuje cały proces produkcyjny. Znajdując się w centrum łańcucha dostaw, mamy obowiązek i możliwość wywierania pozytywnego wpływu na środowisko
w branży tworzyw sztucznych.

T

worzywa sztuczne bezsprzecznie wspierają szeroką
gamę naszych codziennych czynności i, co ciekawe, pomagają realizować wiele trendów i inicjatyw w zakresie
zrównoważonego rozwoju. Błędem jest więc postrzeganie ich tylko jako odpad. Rosti zmienia to myślenie poprzez
podnoszenie świadomości klientów i konsumentów, edukując
i wspomagając w zakresie projektowania ekologicznego.
Już dziś na skutek wdrożenia wielu projektów, Rosti Poland
jest niemal neutralne dla środowiska, miedzy innymi poprzez
korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Dalsze usprawnienia
koncentrują się na prawidłowym zaprojektowaniu urządzeń ekologicznych.
W konsekwencji wraz z utworzeniem Centrum Innowacji
w Rosti Poland w pierwszej kolejności rozpoczęliśmy badania
nad tzw. „ekologicznymi tworzywami”. Projekt zakończył się sukcesem w 2021 roku, a obecnie prowadzimy drugi, ukierunkowany na tworzywa produkowane na bazie innych surowców niż ropa
naftowa.
Należy podkreślić, że wyprodukowanie wyrobu nie generuje
znaczącego obciążenia dla środowiska w porównaniu z samą
produkcją tworzyw czy późniejszą utylizacją wyrobu lub jego dalszym przetworzeniem. Jednocześnie profesjonalny przetwórca
– taki jak Rosti – jest w stanie zaproponować najbardziej optymalne rozwiązanie dla naszych klientów ukierunkowane na doradztwo w kwestii optymalizacji konstrukcji tak, aby ich produkty
łatwiej i w większym stopniu nadawały się do powtórnego przetworzenia, poprzez użycie materiałów przyjaznych środowisku
i lepiej poddających się recyklingowi.
Poruszając się jedynie w obszarze tworzyw z ropy naftowej,
można istotnie ograniczyć negatywny wpływ na środowisko, gdyż
znacznie różnią się np. emisją CO2. Idąc za raportami Eco-profile
publikowanymi przez Plastic Europe, widzimy, że emisja przy
produkcji PP wynosi 1,63 kg CO2 na kg tworzywa, podczas gdy
dla popularnego ABSu jest to już wartość 3,10 kg, dla PC 3,40
kg, a dla PA6 nawet 6,70 kg. Powyżej przytoczone wartości są
uśrednione, różnica pomiędzy poszczególnymi producentami
jest również istotna, dlatego też Rosti zebrało odpowiednie dane
i w tym obszarze również doradza.
Bardzo popularne i wydatnie wpływające na środowisko jest
także używanie plastiku pozyskanego z przemiału odpadów pla106

stikowych (PCR – post consumer recycling/PIR – post industry
recycling). Obecnie nawet do 95% odpadów generowanych w naszej fabryce jest powtórnie przetwarzane. Dzięki zastosowaniu
tego typu tworzywa można zredukować emisję CO2 nawet o połowę, jednak materiał ten ma swoje ograniczenia:
l W 95% przypadków są dostępne jedynie tworzywa czarne.
l Nie wszystkie grupy tworzyw nadają się do mechanicznego recyklingu.
l Należy uwzględnić różnice MFR, niższe własności mechaniczne.
l Brak dopuszczenia do kontaktu z żywnością i ISO10993.
Niemniej jednak dla określonej grupy produktów tworzywa te
będą doskonałym rozwiązaniem, dlatego w swojej ofercie posiadamy ponad 10 zwalidowanych tworzyw.
Kolejną grupą są tworzywa wyprodukowane częściowo z surowców odnawialnych. Wciąż badamy dostępne tworzywa, już
teraz możemy zaproponować tworzywa z 30% dodatkiem naturalnego polimeru, który jest odpadem powstałym w innym
procesie przetwórczym, do tej pory utylizowanym (nawet do
80 Mt rocznie) – istnieje więc duże źródło naturalnego polimeru, który może potencjalnie zastąpić 25% polimerów z ropy naftowej globalnie. Jesteśmy na etapie wdrażania tego tworzywa
u jednego z naszych klientów i w tym obszarze mamy już pierwsze sukcesy.
Na naszej liście tworzyw do badań i rozwoju znalazły się
także tworzywa wyprodukowane w 100% z surowców odnawialnych. Jednak z powodu ograniczonej dostępności oraz
właściwości fizycznych, prace nad nimi rozpoczną się w dalszej perspektywie.
Podsumowując, mamy rozpoznany szereg tworzyw i dla każdej
aplikacji możemy zaproponować rozwiązanie wydatnie zmniejszające ślad węglowy, często w połączeniu ze zmianą konstrukcji wyrobu. Prace badawcze pozwoliły nam rozpoznać i przeciwdziałać ograniczeniom. Równie istotnym czynnikiem jest cena
tworzyw ekologicznych, która na dzień dzisiejszy jest znacznie
wyższa od standardowych tworzyw. Jednak edukacja klientów oraz konsumentów pozwoli na wdrożenie tych materiałów
w większym stopniu, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów ich
wytworzenia.
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PROMOCYJNY

Tworzywa sztuczne – w kierunku
zrównoważonego rozwoju
Tworzywa sztuczne pojawiły się w drugiej połowie XIX wieku i w niedługim czasie stały się
podstawą rozwoju gospodarczego. Wraz ze wzrostem ich popularności narastał również problem odpadów. Zasady gospodarki cyrkularnej wymagają, aby materiały zostały w obiegu
możliwie najdłużej, a odpady stały się surowcem. Jednym z narzędzi GOZ jest recykling, do
którego dobrze nadają się tworzywa sztuczne, a który umożliwia odejście od ich linearnego
cyklu życia.

R

ecykling rozwinął się pod koniec XIX wieku. Wraz z rewolucją przemysłową nastąpił gwałtowny wzrost konsumpcjonizmu, a co za tym idzie – również ilości różnych odpadów. W 1895 roku w Nowym Jorku powstał
pierwszy system selektywnej zbiórki odpadów. W następnych
latach zaczęto wprowadzać ten pomysł w życie także w innych
krajach. Na szeroką skalę surowce wtórne wykorzystywano jednak dopiero w drugiej połowie XX wieku.
- Ludzkość od zawsze szukała możliwości ponownego wykorzystania przedmiotów codziennego użytku. Z uwagi na ograniczone
zasoby od najdawniejszych czasów – ceramikę czy zepsute narzędzia naprawiano lub przerabiano na nowe. Dlatego też możemy powiedzieć, że recykling jest czymś naturalnym dla człowieka
– wskazuje Katarzyna Kędzior-Ulanowska, specjalista ds. zakupów w ML Polyolefins.
Wynalezienie tworzyw sztucznych było przełomowym odkryciem
dla społeczeństwa. Pierwszy taki materiał – nazwany od nazwiska jego wynalazcy parkesiną – pojawił się w drugiej połowie XIX
wieku. Wykonane z niego były codzienne przedmioty jak guziki czy
grzebienie. Produkcja parkesiny na większą skalę była jednak bardzo kosztowna. Masowa produkcja tworzyw sztucznych ruszyła w
XX wieku. Tworzywa sztuczne zrewolucjonizowały codzienne życie
milionów ludzi. Z uwagi na ich zalety stały się bardzo powszechnym materiałem. Od lat 50. wyprodukowano ich ponad 9 mld ton.
Natomiast do recyklingu przekazano jedynie 9%.
– Jeśli chodzi o recykling tworzyw sztucznych, większą świadomość widzimy w przypadku butelek PET, chociaż do ideału wiele
nam jeszcze brakuje. W obiegu było ich bardzo dużo, a konsumenci zostali częściowo już przyzwyczajeni do tego, że należy je

po użyciu wyrzucić do żółtego kosza. Teraz musimy edukować
społeczeństwo w zakresie innych materiałów z tworzyw sztucznych – wskazuje Katarzyna Kędzior-Ulanowska. – My specjalizujemy się w przetwórstwie surowców poliolefinowych – są to
różne rodzaje materiałów, głównie – opakowania giętkie, tzw.
folie opakowaniowe.
ML Polyolefins to przedsiębiorstwo, które działa na rynku tworzyw sztucznych od 2000 roku. Specjalizuje się w produkcji regranulatów PP oraz compoundów na bazie recyklatu, przetwarzając surowce pochodzące zarówno ze źródeł poprodukcyjnych, jak
i pokonsumpcyjnych. ML Polyolefins zajmuje się kompleksową
obsługą w zakresie gospodarki odpadami z tworzyw sztucznych,
odbierając polipropylen oraz polietylen, a także laminaty odpadów opakowaniowych.
– Trafiają do nas odpady w różnej postaci – folie BOPP, OPP,
CAST, a także folie PE. Nasze ponad dwudziestoletnie doświadczenie, technologia produkcji i wypracowane w tym czasie know-how daje nam wiele możliwości ich powtórnego wykorzystania,
ale pozwala też na przetwórstwo takich odpadów jak laminaty
poliolefinowe – podkreśla Katarzyna Kędzior-Ulanowska.
Recyklerzy to kluczowe ogniwo w całym cyklu życia tworzyw
sztucznych. Obecnie nacisk na odzysk surowców i przejście
z gospodarki linearnej do rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym kładzie legislacja Unii Europejskiej. Ma to przybliżyć
Europę do celu, jakim jest osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej.
– Wciąż w opinii publicznej istnieje wiele mitów dotyczących
tzw. plastiku. Zastąpienie tworzyw innymi materiałami nie rozwiązuje problemu zanieczyszczenia środowiska. Kluczowe jest
tutaj podstawowe narzędzie gospodarki cyrkularnej, czyli recykling. Przecież odpady tworzyw sztucznych to wartościowy surowiec do produkcji nowych wyrobów – dodaje Kędzior-Ulanowska.
Tworzywa sztuczne to materiały, które pozytywnie wpłynęły
na rozwój ludzkości i gospodarki. Ich negatywny wizerunek potęgowany jest jednak wciąż przez zalegające w środowisku odpady, których nie można zaakceptować. Dlatego też tak ważne
są działania przyspieszające wprowadzenie gospodarki o obiegu
zamkniętym i promujące recykling jako odpowiedź na problem
zanieczyszczenia przyrody.

ML Sp. z o.o.
ul. Berylowa 7, 82-310 Gronowo Górne
tel. +48 55 235 09 85
info@mlpolyolefins.com
www.mlpolyolefins.com
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Recykling materiałów
kompozytowych
Piotr Palimąka, Stanisław Pietrzyk, Wojciech Gębarowski
Obowiązujące przepisy w zakresie ochrony środowiska nakładają na producentów wszelkich materiałów inżynierskich obowiązek takiego ich projektowania i wytwarzania, aby mogły być poddane procesom recyklingu. Obecnie większość materiałów,
takich jak: metale, stopy metali, tworzywa sztuczne, szkło i in., spełnia te wymagania, dzięki czemu procesy odzysku i recyklingu pozwalają na ich powrót do obiegu. Szczególną grupę materiałów inżynierskich stanowią kompozyty, których recykling nie
został wystarczająco opracowany. Wynika to głównie z ich krótkiego czasu stosowania oraz skomplikowanej struktury, przez co
procesy odzysku i recyklingu są mało poznane lub okazują się zbyt kosztowne w porównaniu do składowania odpadów kompozytowych. Należy się jednak spodziewać, iż w przyszłości składowanie tego typu materiałów będzie zabronione, a badania nad
ich recyklingiem konieczne są już dziś. W niniejszej pracy dokonano przeglądu metod związanych z odzyskiem i recyklingiem
najbardziej popularnych na rynku kompozytów termoutwardzalnych, metalicznych i wieloskładnikowych. Wskazano zalety i wady
recyklingu mechanicznego, chemicznego i termicznego oraz dokonano oceny możliwości zastosowania wyżej wymienionych
metod do wybranych rodzajów kompozytów.

O

bowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska nakazują, aby wszystkie materiały inżynierskie podlegały procesom odzysku i recyklingu. Dotyczy to w szczególności tzw. produktów EOL (End
Of Life), czyli takich, których czas eksploatacji się zakończył.
Szczególną kategorią materiałów inżynierskich są kompozyty,
których recykling nie został dotychczas opracowany w sposób
pozwalający na efektywny ich przerób i odzysk. Jest to głównie
spowodowane zróżnicowanym charakterem materiałów stosowanych do produkcji kompozytów, jakimi są matryce, zbrojenia
i wypełniacze. Obecnie proponowane rozwiązania technologiczne dotyczące recyklingu materiałów kompozytowych są skomplikowane i w głównej mierze nieekonomiczne. Podstawowym
problemem jest trudność uwolnienia z kompozytu fazy zbrojącej (wzmacniającej). Recykling utrudniają zarówno włókna,
cząstki i inne rodzaje zbrojenia, jak i matryca oraz wypełniacze.
W związku z powyższym, większość operacji w zakresie recyklingu materiałów kompozytowych jest ograniczona do procesów
spalania z odzyskiem energii lub bezpośredniego wykorzystania odpadów kompozytowych jako paliwa stałego, natomiast
stopień recyklingu samego zbrojenia jest niewielki. Dodatkowo,
uzyskane w wyniku takich procesów recyklaty są znacznie gorszej jakości niż pierwotne, stosowane do produkcji kompozytu.
Stosunkowo niedawno ustanowione przepisy dotyczące ochrony
środowiska, jak dyrektywa UE o odpadach urządzeń elektrycznych i elektronicznych [1], powodują zwiększenie zapotrzebowania na techniki realizujące właściwy recykling materiałów.
Obecnie prowadzone badania i opracowane technologie pojawiające się na rynku, rozwijane są w kategoriach recyklingu
mechanicznego, termicznego oraz chemicznego. W niniejszej
pracy omówione zostaną techniki recyklingowe, które zostały
opracowane dla poszczególnych rodzajów kompozytów, jak również wyniki prac pozostających nadal w fazie eksperymentalnej,
w skali laboratoryjnej.
RECYKLING KOMPOZYTÓW TERMOUTWARDZALNYCH
Największy udział w rynku kompozytów stanowią termoutwardzalne kompozyty polimerowe, wzmacniane włóknem szklanym.
108

Zalicza się do nich zarówno tanie wyroby z poliestrowych żywic
wzmacnianych krótkimi, ciętymi włóknami szklanymi, jak i żywice
epoksydowe wzmacniane włóknami ciągłymi. W przypadku tych
drugich, mają one zastosowanie w konstrukcjach mocno zaawansowanych i wymagających, np. w przemyśle lotniczym. Popularność i szerokie spektrum zastosowań termoutwardzalnych
materiałów polimerowych powodują, iż w samej tylko Europie na
rynek trafia ponad milion ton wyrobów kompozytowych rocznie.
Największym problemem w przypadku recyklingu złomu kompozytowego tego rodzaju jest fakt, iż nie można ich powtórnie
przetopić, aby nadać im nowy, żądany kształt. Kompozyty z reguły są połączeniem kilku materiałów, w których oprócz polimerowej matrycy znajdują się szklane lub węglowe włókna wzmacniające, wypełniacze, środki pomocnicze i modyfikujące takie jak:
utwardzacze, zagęszczacze, środki antyadhezyjne, antypiryny,
antyutleniacze, stabilizatory i in. Dodatkowo, w wyrobie finalnym
często połączone są one z innymi materiałami niemetalicznymi lub/i metalicznymi. Wszystko to mocno komplikuje zbiórkę,
identyfikację, sortowanie i separację odpadów kompozytowych
i czyni ich recykling trudnym do realizacji.

Rys. 1. Technologie recyklingowe dla kompozytów
termoutwardzalnych, opracowanie własne na podstawie [2]
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Dla kompozytów termoutwardzalnych, których udział w rynku
jest przeważający w stosunku do innych, badania nad odzyskiem
realizowane były w kierunku opracowania głównie dwóch technologii recyklingowych, które schematycznie przedstawiono na
rys. 1.
Recykling mechaniczny jest najprostszy, najmniej kosztowny
i najbardziej rozpowszechniony. Polega on na przetwarzaniu zużytych materiałów w procesach fizycznych (rozdrabnianie, mielenie, klasyfikacja), w wyniku czego powstaje recyklat, który
można ponownie wykorzystać do wytworzenia produktów o właściwościach użytkowych.
Natomiast recykling termiczny, wykorzystuje wysoką temperaturę (300–1000oC) w celu rozłożenia żywicy i oddzielenia włókien i wypełniaczy. Czyste włókna lub wypełniacze nieorganiczne
mogą być regenerowane, natomiast dzięki procesom spalania,
zgazowania i pirolizy można również odzyskać energię oraz surowiec mający potencjalne zastosowanie jako paliwo. Należy jednak pamiętać, iż podczas procesów obróbki termicznej pogarsza się w różnym stopniu jakość odzyskanych włókien zbrojenia
i wypełniacza, co ogranicza zasadność tego typu operacji recyklingowych [3].
Recykling mechaniczny
Najwięcej uwagi w badaniach mechanicznych technik recyklingowych poświęcono materiałom zawierającym zbrojenie
z włókna szklanego. W pierwszym etapie recyklingu, stosowana
jest technika mechanicznego rozdrabniania termoutwardzalnych
odpadów kompozytowych w celu zmniejszenia wielkości elementów złomowych. W efekcie tej operacji uzyskuje się kawałkowy
złom kompozytowy o wymiarach 50–100 mm. Powstające recyklaty są mieszaniną polimerów, włókien i wypełniacza. Kolejnym
etapem jest proces klasyfikacji, mający na celu rozdzielenie
otrzymanego recyklatu na frakcje. Realizowany jest on w cyklonach i na sitach, w wyniku czego uzyskuje się frakcje drobne
(w postaci proszku), które zawierają większą ilość wypełniacza
i polimeru, niż pierwotny kompozyt. Z kolei frakcje grubsze mają
wyższą zawartość włókien. Drobna frakcja proszkowa może być
stosowana jako substytut wypełniacza do produkcji nowych
kompozytów. Ich dodatek w ilości do 10% masowych w akceptowalnym zakresie obniża własności mechaniczne nowych produktów. Dodatek powyżej 10% powoduje problemy już podczas produkcji nowych wyrobów, gdyż znacznie zwiększa lepkość żywic
i utrudnia formowanie wyrobów. Co więcej, produkty wykazują
znacznie niższe własności mechaniczne [4–8]. Zaletą recyklatu
proszkowego jest to, że ma mniejszą gęstość niż typowy wypełniacz, jakim jest węglan wapnia, ponieważ zawiera znaczną

ilość polimeru niskiej gęstości. Użycie grubszych frakcji włóknistych, w których większe kawałki recyklatu zawierają znaczne
ilości nienaruszonego włókna jest zasadniczo trudniejsze, gdyż
obserwuje się zmniejszenie wytrzymałości i odporności na obciążenia dynamiczne nawet przy niewielkich ilościach tego dodatku
do nowego produktu jako zamiennika wypełniacza. Może to być
związane z brakiem wiązań pomiędzy recyklatem i polimerową
osnową, gdzie większe cząstki recyklatu działają jako czynnik
wywołujący spiętrzenie naprężeń w kompozycie [5, 7, 8].
W innych badaniach [9] stwierdzono, że po recyklingu kompozytów termoutwardzalnych włóknisty recyklat może być z powodzeniem stosowany w celu zastąpienia częściowo krótkich
włókien szklanych, pod warunkiem zastąpienia części oryginalnych włókien krótkich – dłuższymi. Dłuższe włókna w każdym
przypadku podwyższają własności wytrzymałościowe i mogą być
używane, aby zrównoważyć szkodliwy wpływ dodatku recyklatu.
Recykling termiczny
Polimery termoutwardzalne, podobnie jak wszystkie inne substancje organiczne, mają określoną wartość kaloryczną i mogą
być traktowane jako źródło energii w procesach spalania. Wartość opałowa dla większości żywic stosowanych do produkcji
kompozytów termoutwardzalnych wynosi ok. 30MJ/kg. Ponieważ
używane jako zbrojenia włókna (szklane lub węglowe) i wypełniacze są niepalne, wartość opałowa kompozytu na ogół zależy
tylko od udziału w nim polimeru, jak pokazano na rys. 2.
Próby recyklingu termicznego przeprowadzone na kompozytach termoutwardzalnych dowiodły, że materiały tego typu mogą
być z powodzeniem spalane z odzyskiem ciepła [10, 11]. Spalanie mieszanego złomu kompozytowego zawierającego 10%
odpadów komunalnych może być praktycznym sposobem ich
utylizacji [11]. Aby wykorzystać części niepalne złomu kompozytowego, najefektywniejszym procesem jest spalanie w piecach
cementowych, gdyż zarówno włókno szklane, jak i mineralne
wypełniacze mogą uzupełniać skład produkowanego cementu.
Alternatywnym rozwiązaniem jest spalanie kompozytów przy okazji
spalania węgla w piecach fluidyzacyjnych, gdzie obecność węglanu wapnia w złomie kompozytowym działa korzystnie na proces,
gdyż powoduje wychwytywanie siarki obecnej w spalanym węglu,
co ogranicza emisję SO2 do atmosfery. Badania wykazały, że
CaCO3 obecny w złomie kompozytowym działa podobnie jak dodawany w czasie spalania węgla sproszkowany wapień, którego
zadaniem jest usuwanie tlenków siarki podczas spalania [12].
Recykling w warstwie fluidalnej
Najbardziej wartościowym składnikiem kompozytu poddawanego recyklingowi jest jego zbrojenie. Na uniwersytecie
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w Nottingham od kilkunastu lat trwają badania nad recyklingiem
włókien szklanych i węglowych z materiałów kompozytowych
zbrojonych tymi włóknami. Tematyka badań w szczególności dotyczy procesu fluidalnego, w którym można odzyskać wysokiej
jakości włókna szklane i węglowe [13, 14]. Początkowo kompozyty rozdrabniane są do kawałków o wielkości około 25 mm,
po czym materiał wprowadzany jest do złoża fluidalnego (rys.
3), którym jest piasek kwarcowy. Przez warstwę piasku przepływa strumień gorącego powietrza z typową dla stanu fluidalnego
prędkością 0,4–1,0 m/s i temperaturą w zakresie 450–550oC.
W złożu fluidalnym polimery ulatniają się z kompozytu, a uwolnione cząstki włókien i wypełniaczy są zawieszone w strumieniu
powietrza. Włókna i wypełniacze oddzielają się od strumienia
gazu, który następnie przechodzi do komory dopalania, gdzie
następuje całkowite utlenianie polimeru. Efektem spalania są
duże ilości ciepła, które może być odzyskiwane.
Produkt włóknisty z niniejszego procesu jest w postaci puszystej, a pojedyncze włókna mają długość od 6 do ponad 10 mm.
Są czyste i wykazują bardzo mało zanieczyszczeń powierzchniowych. Złomy kompozytowe na osnowie poliestru mogą być
przetwarzane już w 450oC, natomiast żywice epoksydowe wymagają wyższej temperatury (ok. 550oC). Pomiary własności mechanicznych uzyskanych recyklatów wykazały, że efektem procesu prowadzonego w 450oC są włókna szklane o zmniejszonej
o ok. 50% wytrzymałości na rozciąganie. Stwierdzono również, iż
wraz ze wzrostem temperatury w złożu fluidalnym pogarszały się
własności włókien szklanych. Włókna węglowe wykazują niższą
degradację wytrzymałości, zwykle 20% w porównaniu do pierwotnych, przy procesie prowadzonym w 550oC. Mimo że w procesie
panuje atmosfera utleniająca (przepływ powietrza), włókna węglowe nie wykazują mierzalnego utleniania.
Szczególną zaletą procesu ze złożem fluidalnym jest to, że
jest bardzo tolerancyjny dla materiałów mieszanych i zanieczyszczonych [13]. Wsadem do pieca mogą być mieszaniny kompozytów zawierające dowolny typ polimeru, jak również elementy
malowane i zawierające rdzenie z pianki czy też warstwy metaliczne (kompozyty warstwowe). Najbardziej obiecujące aplikacje
dla odzyskanych włókien są te, które wymagają krótkich włókien
zbrojenia w formie rozproszonej, np. do produkcji kompozytów
BMC (Bulk Moulding Compound), tkanin lub włóknin [13].
Piroliza
W procesie pirolizy kompozytów zbrojonych włóknem szklanym, palny materiał jest ogrzewany przy braku dostępu tlenu.
W takich warunkach rozpada się na substancje o niższej masie
cząsteczkowej (ciecze i gazy) przy współistnieniu stałych produktów węglowych. Schemat typowego procesu pirolizy jest pokazany na rys. 6, w którym to gazy palne procesowe stosowane są

Rys. 2. Wartość kaloryczna w zależności od udziału
materiałów niepalnych w kompozycie [10]
110

jako paliwo w celu dostarczenia ciepła do zasadniczego procesu.
Prace dotyczące procesu pirolizy kompozytów prowadzono
m.in. na Uniwersytecie w Leeds [16] oraz w Szkole Inżynierskiej
w Bilbao, w Hiszpanii [17]. Badania dotyczyły pirolizy kompozytu
SMC (Sheet Moulding Compound) w temperaturach od 300oC
do 700oC. Na podstawie eksperymentów stwierdzono, iż poniżej 400oC polimer nie ulegał dekompozycji, natomiast powyżej
tej temperatury uzyskano produkty stałe i ciekłe o składzie jak
przedstawiono w tab.1.
Gazy zawierające głównie CO2 i CO z zawartością węglowodorów mniejszą niż 10%, mają niską wartość kaloryczną, wynoszącą około 14 MJ/Nm3. Ciekłe produkty są złożoną mieszaniną
związków organicznych, zawierających 66% związków aromatycznych oraz ok. 25% związków takich jak ketony, kwasy karboksylowe, alkilobenzeny i arylowe naftaleny o wartości opałowej ok.
37MJ/kg, co jest wartością zbliżoną do oleju opałowego.
Obecnie proces pirolizy i zgazowania został opracowany i zastosowany w Danii do recyklingu kompozytów pochodzących
z łopatek turbin wiatrowych [40]. W tym procesie łopatka zostaje
pocięta na kawałki o wielkości około 1 metra, które następnie
zostają umieszczone w reaktorze ogrzewanym do zadanej temperatury bez dostępu powietrza. Jest ono wprowadzane dopiero
w końcowym etapie ogrzewania w celu utlenienia zwęgleń. Ciekłe i gazowe produkty pirolizy są stosowane jako źródło energii,
a odzyskane produkty takie jak włókno szklane i wypełniacz
mogą być powtórnie użyte do produkcji nowych kompozytów,
podobnie jak otrzymywana w recyklingu mechanicznym frakcja
włóknista.
Recykling chemiczny
Alternatywą dla wyżej omawianych procesów recyklingu kompozytów termoutwardzalnych jest recykling chemiczny. Uwolnienie
fazy zbrojącej możliwe jest zarówno w procesie depolimeryzacji
chemicznej, jak i rozpuszczenia osnowy za pomocą odczynników
chemicznych. Procesy takie mogą prowadzić do odzysku i regeneracji zarówno czystych włókien, jak i wypełniaczy oraz depolimeryzacji matrycy do postaci monomerów lub petrochemicznego
surowca. Proces rozpuszczania jest często nazywany solwolizą,
a w zależności od rozpuszczalnika może być dalej klasyfikowany jako: hydroliza (z użyciem wody), glikoliza (z użyciem glikoli) i trawienie (stosując kwasy). Wysoką wydajność i szybkość
procesów rozpuszczania można uzyskać poprzez zastosowanie
wysokiej temperatury i podwyższonego ciśnienia. Duży potencjał
w recyklingu włókien i żywicy wykazują płyny nadkrytyczne SCF
(Supercritical Fluid), a w szczególności woda w stanie nadkrytycznym SCW (Supercritical Water) i alkohole. Są to środowiska
względnie czyste, a ich zastosowanie daje możliwość późniejszego ich rozdziału poprzez odparowanie i destylację. Metody

Rys. 3. Proces recyklingu w warstwie fluidalnej,
opracowanie własne na podstawie [14]
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Rys. 4. Schemat procesu pirolizy [15]

recyklingu przy ich użyciu, mogą być stosowane zarówno dla
kompozytów wzmacnianych włóknem węglowym, jak i szklanym.
Zaletą jest to, iż odzyskane włókna zachowują większość swoich
właściwości mechanicznych. Powierzchnia odzyskanych włókien
jest praktycznie wolna od zanieczyszczeń żywicznych, nie występują także uszkodzenia fizyczne, zmiany średnicy czy też chropowatości włókien.
RECYKLING KOMPOZYTÓW METALICZNYCH
Pomimo dominującej roli kompozytów polimerowych, z punktu widzenia recyklingu, na uwagę zasługują również kompozyty
o osnowie metalicznej MMC (Metal Matrix Composites) czy też
laminaty z włóknami metalowymi. Mogą one być z powodzeniem
poddawane procesom recyklingu w celu odzyskania poszczególnych składników, zarówno osnowy, jak i fazy zbrojącej. Kompozyty o osnowie metalicznej, w których dominującą rolę odgrywają
kompozyty na bazie stopów aluminium są stosowane w coraz
większych ilościach między innymi w przemyśle motoryzacyjnym,
jako części silników.
Większość komercyjnych kompozytów o osnowie metalicznej,
jest zbrojona krótkimi włóknami (wiskersami) lub cząstkami takimi jak SiC, Al2O3, grafit, węglik boru oraz węglik tytanu. Objętość
frakcji fazy zbrojącej zazwyczaj nie przekracza 30% [35]. Stopy
metali mogą być wzmacniane w sposób nieciągły, za pomocą
cząstek czy też krótkich, ciętych włókien lub w sposób ciągły,
za pomocą włókien długich. Z uwagi na to, że MMC jako gotowe produkty mają znacznie wyższą wartość, w porównaniu do
materiałów, z których zostały wyprodukowane, w pierwszej kolejności rozważa się ich powtórne użycie, w jak najmniej przerobionej formie. Jeśli jest to niemożliwe, można prowadzić recykling
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w celu odzyskania aluminium bądź jego stopów, natomiast oddzielona faza zbrojąca kompozytu pozostaje jako bezużyteczny
odpad (dotyczy to kompozytów o budowie ciągłej).
W przypadku kompozytów o budowie nieciągłej (np. aluminium
wzmacniane cząstkami SiC) najczęściej ich recykling polega na
bezpośrednim, powtórnym użyciu materiału kompozytowego
poprzez przetopienie złomu i ponowne wykonanie z niego gotowych elementów. Jakość tak wykonanych elementów tylko
w niewielkim stopniu zostaje zdegradowana w stosunku do wyrobu pierwotnego. Obserwuje się jedynie niewielkie zmiany we
właściwościach mechanicznych kompozytu po kilku cyklach recyklingu. Dalsze, powtórne przetapianie materiału kompozytowego
o osnowie metalicznej prowadzi do obniżenia jakości tego materiału. W pewnym stopniu ten efekt może być niwelowany poprzez
mieszanie materiału z odzysku z pierwotnym materiałem kompozytowym. Jeśli mamy do czynienia ze starym, zanieczyszczonym
złomem, podczas jego przetapiania konieczne jest stosowanie
dodatkowo topników oraz odgazowania w celu oczyszczenia materiału do dalszego użycia. Niekiedy, z takiego typu materiałów
odzyskuje się tylko metal-osnowę, podobnie jak w przypadku materiałów kompozytowych o budowie ciągłej.
W przypadku MMC o budowie ciągłej, zazwyczaj odzyskiwane są tylko aluminium lub jego stopy, co odbywa się na
drodze przetopienia złomu. Faza zbrojąca nie nadaje się do
powtórnego wykorzystywania i jest traktowana jako odpad.
W związku z tym, efektywna metoda separacji metalu osnowy
od fazy zbrojącej jest kluczowa dla wydajności procesu recyklingu. Jedną z technik, ułatwiającą prawidłowy rozdział faz,
jest stosowanie podczas topienia różnych mieszanek topników składających się głównie z soli stopionych. Najczęściej
stosowanymi topnikami są NaCl i KCl oraz dodatki, w postaci
fluorków takich jak Na2SiF6 i NaF. Powodują one efektywne
zmniejszenie zwilżalności cząstek fazy zbrojącej przez aluminium, co ułatwia ich rozdział.
Recykling złomów MMC poprzez topienie może odbywać się
w piecach indukcyjnych, płomiennych, trzonowych oraz obrotowych. Przetopiony materiał odlewany jest w postaci gąsek. Proces przetapiania oraz rafinacji jest bardzo podobny do tego, jaki
stosuje się przy recyklingu aluminium oraz jego stopów.
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Tabela 1. Produkty pirolizy, wyrażone w % masowych [17]
Temperatura [oC]
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Rys. 5. Mechanizm rozdziału włókna zbrojącego od
osnowy, opracowanie własne na podstawie [18]

Separacja osnowy metalicznej od cząstek fazy zbrojącej może
odbywać się na dwa sposoby: metodą mechaniczną oraz metodą chemiczną [18]. W metodzie mechanicznej ciekły metal osnowy może być wyciskany z materiału kompozytowego lub filtrowany. W metodzie chemicznej, dodatki soli stopionych używane są
do zwilżenia i zaabsorbowania cząstek zbrojących, co ułatwia ich
separację od ciekłego metalu.
Inną grupą MMC są metalowe kompozyty z nasycanym zbrojeniem, które występują pod postacią wielu materiałów różniących się między sobą składem chemicznym oraz strukturą zbrojenia. Prace [19–23] przedstawiają badania dotyczące
recyklingu tego typu materiałów, poddając analizie rozdział
metalicznej fazy nasycającej od niemetalicznego zbrojenia.
Zdolność samoistnego wypłynięcia (wytopienia) ciekłego metalu ze zbrojenia jest uwarunkowana głównie strukturą zbrojenia
kompozytu, które może przyjmować formę długich uporządkowanych włókien, krótkich nieuporządkowanych włókien lub
spiekanych proszków. Struktury zbrojące mające niewielkie rozmiary porów, mogą w znacznym stopniu utrudniać wypłynięcie
z nich ciekłej osnowy metalicznej. Drugim czynnikiem wpływającym na rozdział są właściwości powierzchniowe układu zbrojenie-ciekła osnowa-ośrodek, w którym prowadzony jest proces
(głównie sole stopione). Dodatkowym parametrem, który wpływa na skuteczność rozdziału, jest temperatura procesu. Odpowiedni dobór parametrów procesu oraz ośrodka pozwalają
na uzysk metalu dochodzący do 95% dla kompozytu AlSi11-SIBRAL [24].
Głównym czynnikiem determinującym możliwość przeprowadzenia efektywnego procesu recyklingu MMC zbrojonych cząstkami niemetalicznymi, jak również tych z nasycanym zbrojeniem,
jest zdolność skutecznego oddzielenia osnowy metalicznej od
fazy zbrojącej. Aby było to możliwe, ośrodek w którym przeprowadza się proces musi być tak dobrany, aby kąt zwilżania materiału
zbrojącego przez metal-osnowę wynosił θ < 90o [25]. Zła zwilżalność powoduje, że ruch kapilarny ciekłego metalu w porach
struktury zbrojenia, nie jest możliwy bez dodatkowego ciśnienia
w kapilarze [22]. Korzystny układ napięć międzyfazowych, jest
osiągany głównie na drodze doboru ośrodka.
Rys. 5 przedstawia mechanizm uwalniania włókna fazy zbrojącej od stopionej osnowy metalicznej. Dodany topnik w postaci
soli stopionej penetruje granice fazowe osnowy i fazy zbrojącej,
powodując zastępowanie nim metalu osnowy. Ciekły metal zostaje „wypychany” w postaci kropli na powierzchnię materiału
kompozytowego. Autorzy pracy [35] twierdzą, że proste zastępowanie metalu osnowy przez topnik nie jest jedynym mechanizmem, jaki ma miejsce. Dodatkowym czynnikiem, umożliwiającym zachodzenie rozdziału, są uwalniające się gazy (chlor,
fluor). W wyniku częściowego rozkładu topnika, tworzy się również metaliczny sód i potas. Metale te z uwagi na swoją dużą
reaktywność z tlenem powodują jego wnikanie w głąb materiału
kompozytowego.
W pracy [26] Kamavaram przeprowadził odzysk aluminium
z MMC w cieczach jonowych na drodze elektrochemicznej. Elektrolit zawierał chlorek 1-butylo-3-metyloimidazoliowego (BMIC)
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Rys. 6. Reaktor do separacji metalicznej osnowy od
zbrojenia, opracowanie własne na podstawie [27]

oraz bezwodny AlCl3. Kompozyt zawierający 30% cząstek SiC został roztworzony anodowo, natomiast na miedzianej katodzie wydzielono aluminium, którego czystość wynosiła 98%. Proces był
prowadzony w temperaturze 103oC, przy gęstościach prądowych
z zakresu 200–500A/m2. Wydajność procesu wynosiła 70–90%,
a zużycie energii 3,2–6,7kWh/kg aluminium. W porównaniu z recyklingiem polegającym na topieniu i separacji, niniejsza technologia okazała się być zbyt energochłonna, aby była ekonomicznie
uzasadniona.
Innowacyjną metodę separacji MMC zbrojonych cząstkami zaproponował Mizumoto w pracy [27]. W metodzie tej zastosowano indukcyjnie ogrzewany reaktor, w którym stopiono materiał
kompozytowy (aluminium zbrojone cząstkami SiC oraz Al2O3),
a następnie przepuszczono go przez dyszę o niewielkiej średnicy, działając ciśnieniem z zewnątrz (argon). Na rys. 6 przedstawiono schemat reaktora do separacji.
W wyniku takiego działania, przepuszczony metal nie zawierał
cząstek fazy zbrojącej, które pozostawały w reaktorze i których
stężenie rosło wraz z upływem czasu. W pracy zbadano wpływ
średnicy dyszy, ciśnienia wypychającego oraz udział cząstek fazy
zbrojącej na skuteczność odzysku metalu. Otrzymane wyniki odzysku metalu ze stopu oscylowały od 30 do ponad 80%.
RECYKLING KOMPOZYTÓW WIELOSKŁADNIKOWYCH
Kompozyty FML (Fibre-Metal Laminates) to materiały wieloskładnikowe, w których skład wchodzą głównie metale, włókna i żywice. Typowe kompozyty FML są produkowane poprzez
naprzemienne układanie warstw folii metalowych, włókna
i żywicy, a następnie ich konsolidację na prasie lub w autoklawie. Kompozyty FML łączą w sobie najlepsze właściwości
metalu i kompozytu, dzięki czemu znalazły głównie zastosowanie w przemyśle lotniczym. Początkowo laminaty wzmacniano
komponentem włóknistym wykonanym z włókien aramidowych
(kevlaru). Były one produkowane w latach 80. XX w., ale ze
względu na wysoki koszt wytwarzania nie znalazły szerszego zastosowania. Obecnie włókna aramidowe zastąpiono włóknami
szklanymi – tańszymi w wytwarzaniu, a posiadającymi podobną
wytrzymałość. Materiały te nazwano GLARE (Glass Laminate
Reinforced) i są stosowane m.in. do wytwarzania struktur lotniczych (elementy poszycia).
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Pierwszym, który poddał recyklingowi kompozyty GLARE, był
Tempelman [28]. Ze względu na niską wartość rynkową żywicy
epoksydowej i włókna szklanego celem recyklingu był tylko stop
aluminium. Ponieważ złom GLARE pojawi się nie wcześniej niż
około 2030 roku, badaniom poddano złom produkcyjny. Aby odzyskać stop aluminium, pierwszym etapem jest rozwarstwienie laminatu. Do oddzielenia folii aluminiowej, włókna szklanego i żywicy
zastosowano metodę kriogeniczną. Wykorzystano dużą różnicę
termicznego współczynnika rozszerzalności cieplnej aluminium
(2,4 × 10-5 K-1) i włókna szklanego (0,8 × 10-5 K-1). W procesie tym
złom GLARE został rozdrobniony do kawałków o wielkości 10 mm
w granulatorze w obecności ciekłego azotu, a następnie poddano go procesowi odseparowania za pomocą prądów wirowych na
frakcje zawierające kawałki aluminium, włókien szklanych, żywicy i nieodseparowanych laminatów GLARE. Różne wymagania co
do wielkości cząstek w procesie granulacji kriogenicznej (maksymalnie 10 mm) i separacji z użyciem prądów wirowych (minimum
10 mm) mają negatywny wpływ na ostateczną jakość złomu.
Z punktu widzenia komercjalizacji, koszt procesu prowadzonego
w niskiej temperaturze jest wysoki w stosunku do wartości rynkowej odzyskanego złomu aluminium.
W przeciwieństwie do metody kriogenicznej, uwolnienie włókien
z osnowy podczas obróbki termicznej następuje w wysokiej temperaturze. Templeman w pracy [28], próbował rozwarstwiania
kompozytów GLARE poprzez zniszczenie żywicy w temperaturze
220oC w otwartym piecu, ale uwolnione aluminium wciąż pokryte było stałymi pozostałościami i wymagało obróbki mechanicznej, jak np. piaskowanie. Inną możliwością jest rozwarstwienie kompozytu w reaktorze ze złożem fluidalnym. Najnowsze
badania przeprowadzone zostały przez grupę badaczy w Delft
University of Technology. Udowodniono, że nowy złom GLARE może być termicznie rozwarstwiony w temperaturze 500oC
w obecności powietrza. Proces ten jest bardzo elastyczny w odniesieniu do wielkości elementów złomu i pozwala na rozdzielenie włókien od aluminium. Odzyskane włókno może być stosowane do innych, mniej wymagających aplikacji, a aluminium
może być przetapiane i rafinowane w obecności soli chlorkowych
oraz odlewane jako wlewki. Badania na ten temat można znaleźć
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w literaturze [29, 30]. Idealnym rozwiązaniem byłoby odzyskanie
stopu aluminium o takiej jakości, jak produkt pierwotny i jego
ponowne użycie do produkcji kompozytów GLARE. Spalanie żywicy epoksydowej zapewnia znacznie więcej ciepła niż jest wymagane do procesu rozdzielenia kompozytu. Wysoka temperatura
i nadmiar energii cieplnej, mogą być wykorzystane do dostarczania ciepła do topienia i rafinacji złomu aluminium w przypadku
zintegrowanego recyklingu.
Wysokie koszty recyklingu oraz niska wartość produktów prowadzą do dyskusji na temat opłacalności recyklingu GLARE [31].
Składowanie tego rodzaju złomu kompozytów jest nadal tańszą
opcją w porównaniu do wysokich kosztów recyklingu, lecz w przyszłości należy się spodziewać, że składowanie takiego złomu
zostanie zakazane. Z powodu braków innych możliwości, badania nad technologiami recyklingu powinny być prowadzone już
dzisiaj. Wyzwaniami i kryteriami są technologie recyklingu, które
będą miały znacznie mniejszy wpływ na środowisko niż składowiska, na których deponowane będą tego typu odpady.
PODSUMOWANIE
Obecnie istnieją trzy główne cele recyklingu kompozytów:
l skuteczna separacja matrycy od włókien zbrojenia i od wypełniacza;
l separacja i recykling produktów ubocznych;
l zachowanie właściwości mechanicznych włókien.
Każda metoda recyklingu wykazuje mniejsze lub większe sukcesy w osiąganiu powyższych celów, w zależności od warunków
procesu. Recykling mechaniczny sprawdza się w przypadku recyklingu złomu kompozytowego z matrycą polimerową, który został
poddany właściwej separacji i pochodzi ze znanego źródła. Badania właściwości recyklatów proszkowych i włóknistych, wskazują
na możliwość ich ponownego wykorzystania. Recyklat proszkowy
ma ograniczone możliwości w ponownym użyciu w kompozytach
termoutwardzalnych, gdyż obniża własności mechaniczne nowo
wytworzonego produktu. Recyklaty włókniste posiadają pewien
potencjał jako materiał wzmacniający, pomimo iż wykazują gorsze własności od włókien pierwotnych. Termiczne procesy recyklingu mają tę zaletę, że są w stanie tolerować bardziej zanieczyszczony złom (są elastyczne, jeśli chodzi o jego skład).
W procesie fluidalnym wytwarzany jest wysokiej czystości produkt końcowy w postaci włókien. Proces pirolizy natomiast jest
bardziej skomplikowany niż fluidalny, ale powstające produkty organiczne mogą być na tyle użyteczne, że zastosowany na
dużą skalę może stać się ekonomicznie uzasadniony. W przypadku recyklingu chemicznego, możliwy jest rozkład żywic do
postaci monomerów, które mogą być surowcem chemicznym.
Potencjalnym medium, które może zostać wykorzystane w procesie recyklingu włókien i żywic są płyny w stanie nadkrytycznym (zwłaszcza woda). Są one tanie, nietoksyczne, można je
poddać recyklingowi oraz łatwo się nimi operuje.
Skomplikowana struktura materiałów kompozytowych, wysokie koszty recyklingu i niższa jakość recyklatów w porównaniu
do surowców pierwotnych, są głównymi barierami komercjalizacji
technologii recyklingowych. Jakkolwiek przepisy ochrony środowiska przyczyniają się do promowania recyklingu, to konieczne
są długoterminowe zmiany technologiczne, obejmujące zarówno
wytwarzanie, jak i recykling produktów kompozytowych. Przełomowe innowacje potrzebne są w zakresie:
l rozwoju nowych materiałów kompozytowych, łatwych do recyklingu;
l wydajnych procesów recyklingu;
l efektywnych technologii oczyszczania recyklatów;
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dostępności technik produkcyjnych, które mogą przynajmniej
częściowo korzystać z recyklatów.
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Ekolinia – producent maszyn
do recyklingu tworzyw sztucznych
EKOLINIA to polska firma rodzinna, historia przedsiębiorstwa sięga roku 2000. Od samego początku działalność jest skupiona
wokół recyklingu w szerokim znaczeniu. Głównym profilem działalności jest produkcja maszyn do recyklingu tworzyw sztucznych.
Firma korzysta ze środków UE, posiada nowoczesny park maszynowy, dwie hale produkcyjne, własne biuro konstrukcyjne i B+R.

G

łównym profilem działalności firmy
jest budowanie kompletnych technologicznie linii do mechanicznego recyklingu tworzyw sztucznych.
Konfigurujemy i projektujemy rozwiązania pod
klienta, aby w sposób maksymalny wykorzystać potencjał maszyn i możliwości produkcyjne. Efektem końcowym jest odpowiednio pocięty, umyty i wysuszony surowiec.

SYSTEMY SORTOWANIA
Projektujemy i wykonujemy kompletne systemy sortowania i transportu tworzyw sztucznych.
Oferujemy rozwiązania „pod klucz” skonfigurowane do konkretnego materiału wyposażone
w przenośniki taśmowe, kabiny sortownicze,
urządzenia peryferyjne. Nasze instalacje konfigurujemy z głowicami sortowania automatycznego zachodnich dostawców.

MIELENIE I ROZDRABNIANIE
Firma nieprzerwanie od 20 lat z powodzeniem produkuje
szybkoobrotowe młyny nożowe. Maszyny te mają zastosowanie
zarówno we wstępnym, jak i końcowym rozdrabnianiu tworzyw
sztucznych. W naszej ofercie znajdziecie państwo kilka modeli
młynów MEV100, MEV120, MEV160 zróżnicowanych pod względem wielkości.
LINIE RECYKLINGU LDPE/LLDPE/PP/PE/HDPE
(TWORZYW MIĘKKICH I TWARDYCH)
Kompletnie skonfigurowanie linie technologiczne do mechanicznego recyklingu. Ciąg technologiczny stanowią wanny flotacyjne i sedymentacyjne z systemem stałego usuwania zanieczyszczeń, wirówki myjące i suszące oraz wszelkie urządzenia
pośrednie takie jak przenośniki ślimakowe i taśmowe pomiędzy
poszczególnymi maszynami. Instalacje wykonywane są w całości
ze stali nierdzewnej, wyposażone w podesty obsługi serwisowej.
Każda instalacja wyposażona jest w układ sterowania oparty na
sterowniku PLC.
SERWIS I CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE
Ekolinia zapewnia stałą dostępność części zamiennych,
a szczególnie komponenty, które ulegają zużyciu eksploatacyjnemu. Świadczymy usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
Ponad dwadzieścia lat na rynku polskim i zagranicznym to
ogromne doświadczenie w tej branży. Przekłada się to na wysoką jakość wyrobów i grono zadowolonych użytkowników.
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Sympozjum PLASTECH
zakończone
21 prezentacji, ponad 120 gości i blisko 70 firm to najkrótszy bilans ostatniej edycji Sympozjum Technicznego PLASTECH, które już po raz dwudziesty szósty w swojej historii odbyło się w dn. 07–08.IV.2022 r. na terenie Folwarku ŁOCHÓW. Tegoroczne
spotkanie, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, odbywało się pod hasłem „Rola i znaczenie nowoczesnych technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych dla rozwoju przemysłu”.

W

kowych w branży tworzyw sztucznych”. Jak zawsze wyjątkowym
zainteresowaniem słuchaczy cieszyło się pełne żywiołowości
i autorskiego spojrzenia na problemy przetwórców wystąpienie
Szymona Zięby (Politechnika Warszawska), wieńczące tę część
Sympozjum, prezentującego temat „Kierunki rozwoju procesu
wtryskiwania”.
Tak jak zazwyczaj tegorocznej edycji towarzyszyły wystąpienia
grona firm, które prezentowały się na PLASTECH-u w ramach
specjalnych bloków tematycznych dedykowanych m.in.: producentom i dystrybutorom maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw (głównie wtryskarek). W tej sesji zaprezentowali się kolejno
Bogdan Zabrzewski (Wittmann Battenfeld Polska) „Nowoczesna
wtryskarka wsparciem dla rozwoju innowacyjnych technologii”,
Jan Kulesza (Wadim Plast) – „Zastosowanie elektrycznych
wtryskarek JSW w nowoczesnym przetwórstwie TS”, Andrzej
Zwierzyński (Sumitomo Shi Demag Plastics Machinery Polska)
– „Wtryskarka elektryczna w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstwa” oraz Piotr Służalec (Mapro Polska, Częstochowa) –
„Hybrydowa przyszłość”.
Podsumowaniem tej części Sympozjum był Panel Dyskusyjny
z udziałem Prelegentów tej sesji oraz zaproszonych Gości reprezentujących ich własne firmy (kolejno Jacek Kuliś, Piotr Janasik,
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gronie gości znalazły się grupy producentów tworzyw sztucznych i compounderów oraz przede wszystkim
narzędziowni i zakładów przetwarzających tworzywa sztuczne.
W opinii organizatorów tegoroczna edycja była nie
tylko doskonałą okazją do wysłuchania wystąpień
i prezentacji wpisujących się w nurt przewodni Sympozjum, ale także doskonałą okazją do merytorycznej dyskusji z renomowanym gronem przedstawicieli
czołowych firm z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce.
Dodajmy, że wydarzeniu partnerowali: Wadim
Plast (Mecenas Sympozjum), Grupa AZOTY Partner
Strategiczny) oraz jako Partnerzy Sympozjum –
ALBIS, DRP Group, Mapro Polska, Plastics-Europe
Polska, Science and Plastics Experts, Sierosławski Group, Sumaris oraz Wittmann Battenfeld.
Wystąpienie otwierające Sympozjum wygłosiła
Anna Kozera-Szałkowska, Dyrektor Zarządzająca
Fundacji Plastics Europe Polska, prezentująca
„Perspektywy rozwoju branży tworzyw sztucznych”.
W tej samej sesji Aneta SARAMAK, reprezentująca firmę doradczą ARENA TAX, przedstawiła zagadnienia dotyczące „Ulg i oszczędności podat-
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Tomasz Marciniuk oraz Agnieszka Kulisiewicz). W niezwykle interesującej wymianie opinii i poglądów na temat rynku wtryskarek
istotna część czasu została poświęcona możliwościom i perspektywom wtryskarek o napędzie elektrycznym, a także ocenie
aktualnej sytuacji branży związanej z realiami całego otoczenia
biznesowego.
Zwieńczeniem pierwszego dnia były wystąpienia przedstawicieli Firm Partnerskich. W tej części zaprezentowali się Michał
Litwin (Sierosławski Group) „Kogo ta forma? Technologa czy
konstruktora?”, Michał Birenbaum (Sumaris) „Wykonywanie
faktur i oznaczeń na powierzchniach formujących” oraz Michał
Kurleto (Wadim Plast)„Systemy gorącokanałowe Wadim Plast –
rozwiązania stworzone z myślą o nowoczesnych formach wtryskowych”.
Równie interesujące prezentacje miały miejsce w obszarze materiałów polimerowych i ich aplikacji, prezentujących
niezwykłą rolę tworzyw sztucznych we współczesnym świecie
i życiu człowieka dzięki swoim wyjątkowym i unikalnym właściwościom.
O możliwościach zamiany innych materiałów tworzywami
i kompozytami polimerowymi w tym kontekście w niezwykle przejrzysty i obrazowy sposób mówili w swoich wystąpieniach Tomasz
Stachowiak „Szybciej, taniej, lepiej – innowacyjne technologie
w przetwórstwie tworzyw sztucznych” oraz Przemysław Postawa
reprezentujący Politechnikę Częstochowską – „Kompozyty po118

limerowe w nowoczesnych aplikacjach”. Z kolei w wystąpieniu
Rafała Sperczyńskiego (Sabic High Performance Polymers) zaprezentowane zostały „Nowoczesne trendy ekologiczne w projektowaniu właściwości TS”.
Tego obszaru zagadnień dotyczyło również wystąpienie Wojciecha Głuszewskiego, reprezentującego Instytut Chemii i Techniki
Jądrowej, którego tematem były „Zaawansowane materiały polimerowe modyfikowane radiacyjnie”.
Bardzo interesującymi okazały się wystąpienia Mariusza Makowskiego (DuPONT) poświęcone metodom badań i oceny palności tworzyw wraz z przeglądem wymagań dotyczących oceny
zagrożenia ogniowego dla wybranych branż przemysłu.
Nie zabrakło także bardzo interesujących wystąpień w zakresie technologii przetwórstwa oraz ich efektywności, wśród których prym wiedli przedstawiciele Mecenasa Sympozjum (Mariusz
Ambroziak, Karol Dryk, Piotr Klaczyński oraz Michał Kurleto),
a także zaproszeni do udziału przedstawiciele takich firm jak
Science and Plastic Experts (Roman Humienny – „Zastosowanie termowizji w kontroli procesu wtryskiwania”) oraz Wittmann
Battenfeld Polska (Jacek Kuliś – „System zarządzania produkcją
TEMI-MES”).
– Tworząc ponadczasowe relacje oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, razem zbudowaliśmy wyjątkowe miejsce
otwarte dla wszystkich branżystów, których miłością są tworzywa
sztuczne – mówi Jacek Szczerba, współwłaściciel serwisu www.
tworzywa.pl, będącego organizatorem wydarzenia. Oczywistym
jest, że PLASTECH w dalszym ciągu jest jednym z najistotniejszych spotkań branży przetwórców i kadry inżynierskiej oraz platformą do wspólnej dyskusji nad rozwojem techniki i poziomem
oferowanych rozwiązań. Dziękujemy wszystkim, którzy wspólnie
z nami potwierdzili, że najważniejszą wartością całej branży
przetwórstwa tworzyw sztucznych są ludzie. Pamiętając, że RAZEM TWORZYMY TEN ŚWIAT, pragnę zaapelować do wszystkich
branżystów, by każdego dnia przedstawiali tworzywa sztuczne
w prawdziwym świetle, kreując ich wizerunek adekwatnie do ich
nieograniczonych wręcz możliwości i unikalnych właściwości.
Dodajmy, że kolejna edycja Sympozjum PLASTECH
została zaplanowana na 20/21.04.2023 r. w Łochowie.
Do zobaczenia za rok!
www.tworzywa.pl
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Wiosenna edycja Targów
PLASTPOL będzie okazała

Przybywa firm rejestrujących się na XXVI Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL. Liczba
rośnie z dnia na dzień, a obecnie organizatorzy mogą pochwalić się prawie 500 firmami z całego świata.

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 Włoch, ale też potentaci
spoza starego kontynentu, w tym z Kataru i Iranu.
NOWOŚCI NA PLASTPOLU
Targi Plastpol od początku swojego istnienia są miejscem,
w którym producenci maszyn i asortymentu związanego z przetwórstwem tworzyw sztucznych mogą pochwalić się swoimi najnowszymi technologiami. Nie inaczej jest w tym roku. Wśród
nowości, które nie są objęte ścisłą tajemnicą, można wymienić np. hybrydową wtryskarkę Allrounder 520 H, skierowaną do
produkcji medycznej oraz cyfryzację za pośrednictwem portalu
dla klientów arburgXworld przygotowane przez Arburg. Temat
medyczny podejmuje także, powracająca na Plastpol, firma Wittmann, prezentując komórkę produkcyjną z wtryskarką EcoPower 55. Z kolei firma Vecoplan zaprezentuje rozwiązania do
rozdrabniania, magazynowania i transportowania surowców,
w tym rozdrabniacz VIZ 1700. Silną reprezentacją mogą pochwalić się Włochy. W halach targowych będzie można zapoznać się
z ofertą takich firm jak: Moretto, Filetc, Fisa czy Ambra Polymers.
Udział w targach PLASTPOL weźmie także Qatar Development
Bank. Instytucja prezentuje na swoim stoisku aż 8 rodzimych
firm. Odbędzie się także seria spotkań b2b na temat rozwoju
branż produkcyjnych w Katarze.
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SIŁA SPOTKAŃ TWARZĄ W TWARZ
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, podczas którego przedstawiony zostanie raport z rozwoju rynku plastików na świecie. Przy okazji targów organizatorzy przygotowali także serie szkoleń i prezentacji
podejmujących szeroko pojętą tematykę branży tworzyw sztucznych.
Dodatkowo, dla zainteresowanych odbędzie się seminarium „Recykling tworzyw sztucznych – jeden cel, wiele możliwości” organizowane przez Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy
Klaster Kluczowy i Fundację PlasticsEurope Polska.
PLASTPOL OKAZJĄ DO RYWALIZACJI
OMNIPLAST – konkurs popularyzujący wiedzę dotyczącą tworzyw sztucznych i technologii ich przetwórstwa wraca na Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PLASTPOL.
Towarzyszący targom PLASTPOL konkurs OMNIPLAST skierowany jest do wszystkich firm będących wystawcami 26. edycji Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych odbywających się 24-27 V 2022 r. Trzej najlepsi uczestnicy otrzymają
nagrody o łącznej wartości 12 tys. zł.
Przy okazji tegorocznej edycji PLASTPOLU wracają 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 Państwo 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 r.

■

www.targikielce.pl
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