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Niezawodni na rynku
FORM WTRYSKOWYCH
I ROZWIĄZAŃ DO FORM

BÄNNINGER-FORMTECHNIK jest przedsiębiorstwem z wieloletnim doświadczeniem oferującym
klientom usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa form wtryskowych do tworzyw sztucznych,
form ciśnieniowych do metali, tłoczników, wykrojników, oprzyrządowania specjalnego oraz obróbki
skrawaniem.Posiadamy nowoczesny park maszynowy. Zajmujemy się również modernizacją i naprawą
narzędzi. Naszymi klientami są między innymi firmy z branży motoryzacyjnej, energetycznej,
przetwórstwa tworzyw sztucznych. Posiadamy własne biuro konstrukcyjne.
Jesteśmy dystrybutorem elementów znormalizowanych wysokiej jakości do form wtryskowych
i tłoczników francuskiej firmy MDL oraz włoskiej firmy Nuova Ret.
Firma posiada System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.
Zapraszamy do współpracy!
Więcej informacji: www.formtechnik.pl, kontakt: biuro@formtechnik.pl.

Bio-Circle Polska specjalizuje się w optymalizacji procesów czyszczenia przemysłowego.
Jesteśmy producentem nowoczesnych środków chemicznych i urządzeń czyszczących. Wspieramy
branżę przetwórstwa tworzyw sztucznych we wdrażaniu skutecznych, a jednocześnie bezpiecznych
i ekologicznych rozwiązań w dziedzinie czyszczenia.
Nasze urządzenia RWR-80-KST to specjalistyczne systemy do czyszczenia układów chłodzenia form
wtryskowych, umożliwiające przywrócenie ich maksymalnej efektywności w sposób praktycznie
bezobsługowy. Świadczymy również profesjonalne usługi czyszczenia i udrażniania układów
chłodzenia w zakładach przemysłowych na terenie całej Polski.
Zapraszamy do współpracy!
Więcej informacji: www.bio-circle.com.pl.

Jako jeden z wiodących producentów systemów szybkozłączy na świecie, Stäubli oferuje systemy
połączeń dla wszystkich typów cieczy, gazów i połączeń elektrycznych. Jesteśmy dostawcą
rozwiązań standardowych, jak i specjalnie opracowanych na potrzeby danej aplikacji.
Długoletnia i ścisła współpraca z klientami z różnych sektorów przemysłu zaowocowała bogatym
doświadczeniem w dziedzinie łączenia różnego rodzaju mediów.

Firma Wadim Plast od ponad 25 lat jest dostawcą, a od ponad 15 lat producentem systemów
gorącokanałowych. Dostarczamy dysze centralne, pełne systemy gorącokanałowe, a także
wyspecjalizowaliśmy się w wykonywaniu i dostawie systemów zabudowanych w gorących
połówkach. Nasza niezawodność wynika z doświadczenia oraz stosowania i oferowania klientom
programu Cadmould – narzędzia do symulacji procesu wtryskiwania. Oferujemy również szeroki
asortyment elementów znormalizowanych firm, tj. Strack czy Rabordin. Nasze wieloletnie
doświadczenie umożliwiło nam wdrożenie nowego produktu na rynku polskim, jakim są czujniki
ciśnienia do form wtryskowych firmy Cavity Eye. Jest to innowacyjne rozwiązanie pozwalające
kontrolować i optymalizować proces wtrysku.

Firma YUDO jest jednym z wiodących na świecie dostawców systemów i rozwiązań technologicznych
w zakresie systemów gorącokanałowych. W Polsce jesteśmy obecni od 2001 roku.
Zajmujemy się projektowaniem, produkcją i obsługą pełnej gamy produktów w obszarze grzanych
kanałów, która obejmuje systemy gorącokanałowe, regulatory temperatury, gorące połówki.
Nasz oddział zlokalizowany jest we Wrocławiu, gdzie posiadamy duży magazyn części zamiennych
do naszych systemów gorącokanałowych, kontrolery temperatury oraz kontrolery sekwencji.
Gwarantujemy najwyższy poziom obsługi dzięki naszemu doświadczonemu zespołowi.
Zapraszamy do kontaktu, przesyłania zapytań ofertowych drogą mailową na adres:
yudopl@yudoeu.com.
*reklama
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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,
4

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

formy wtryskowe i rozwiązania do form
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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Wtryskarki Tederic NEO
– nowa oferta InAutom
Nowością w ofercie firmy InAutom są wtryskarki Tederic serii NEO. Maszyny z serii NEO cechują się nowoczesnym, eleganckim
i minimalistycznym designem.

B

azują one na sprawdzonych rozwiązaniach konstrukcyjnych i oferują szerokie możliwości konfiguracji dostosowanej do potrzeb klienta. Wtryskarki Tederic NEO
dostępne są w wariantach: hydrauliczne, hybrydowe,
jak również w pełni elektryczne. Wyposażone są w system sterowania KEBA i wysokiej jakości dotykowe panele sterujące
z ekranem o przekątnej od 12 do 21 cali. Najnowsza wersja
oprogramowania posiada zaimplementowane, intuicyjne menu
pozwalające na łatwą obsługę przez operatora.
Uniwersalne wtryskarki hydrauliczne Tederic serii NEO.T
z dźwigniowo-kolanowym systemem zamykania oferowane są
w zakresie siły zwarcia od 90 do
500 T i pozwalają na wtrysk do
2 000 g tworzywa. Napęd pompy hydraulicznej wykonany jest
na serwomotorze współpracującym z falownikiem, co pozwala
na redukcję zużycia energii elektrycznej. Do produkcji większych
wyrobów oferowane są wtryskarki hydrauliczne w wykonaniu
dwupłytowym serii NEO.H, dysponujące siłą zwarcia od 680
do 4500 T i gramaturą wtrysku
aż do 61 kg. Maszyny dwupłytowe mogą być doposażone
w wiele przydatnych funkcji w zależności od wymagań klienta
takich jak: elektryczny napęd plastyfikacji, wysuwaną kolumnę
czy powiększone maksymalne otwarcie, gdy zachodzi potrzeba
produkcji wyjątkowo wysokich wyrobów.
Na szczególną uwagę zasługują maszyny hybrydowe Tederic
serii NEO.EC i elektryczne Tederic serii NEO.E, które charakteryzują się wyjątkową oszczędnością energii elektrycznej. Pozwalają one na osiągnięcie szybkich cykli produkcyjnych przy
równoczesnym zaoszczędzeniu energii 20 do 50%. Wysoką
energooszczędność osiągnięto poprzez zastosowanie zoptymalizowanych napędów elektrycznych i precyzyjnych prowadnic liniowych. Polecane są one szczególnie do produkcji wielkoseryjnej
wyrobów precyzyjnych dla elektroniki, AGD, automotive, jak również do wytwarzania opakowań.
Wtryskarki hybrydowe Tederic serii NEO.EC dysponują siłą
zwarcia od 168 do 1088 T i objętością wtrysku od 155 do 4750
cm3 w zależności od wielkości maszyny. W maszynach hybrydowych, które posiadamy w ofercie, ruchy stołów, plastyfikacja
oraz wtrysk posiadają napęd elektryczny, natomiast regulacja
wysokości formy, docisk agregatu i wyrzutnik są napędzane hy6

draulicznie. Dodatkowym atutem maszyn hybrydowych jest możliwość podłączenia rdzeni hydraulicznych bezpośrednio do maszyny bez konieczności stosowania zewnętrznego źródła takiego
jak centralka hydrauliczna.
W pełni elektryczne wtryskarki Tederic NEO.E oferowane są
z siłą zwarcia w zakresie od 55 do 460 T i objętością wtrysku od
30 do 1080 cm3. Ze względu na zastosowanie wysokowydajnych
napędów elektrycznych dysponują one dużą szybkością wtrysku
dochodzącą do 400 mm/s idealną dla wtrysku wyrobów cien-

kościennych. Dla przykładowej wtryskarki Tederic NEO.E 290/
e620 ze ślimakiem o średnicy 45 mm prędkość wtrysku 400
mm/s przekłada się na możliwość wtryśnięcia 580 g tworzywa
na sekundę (wartość teoretyczna dla PS), dysponując przy tym
maksymalnym ciśnieniem do 200 MPa. Precyzyjny napęd wtrysku pozwala na kontrolę ciśnienia z dokładnością do ±0,1 MPa
i położenia ślimaka z dokładnością 0,05 mm.
Wtryskarki w pełni elektryczne i hybrydowe wyposażone są
w standardzie w monitor poboru energii elektrycznej pozwalający
na stały nadzór nad konsumpcją energii. Ułatwia to optymalizację procesu pod kątem mniej energochłonnej produkcji.
W naszej ofercie znajdą Państwo ponadto wtryskarki dwukomponentowe Tederic NEO.M z układami plastyfikacji umieszczonymi równolegle, jak również wtryskarki Tederic NEO.MS
z jednostkami wtryskowymi umieszczonymi naprzeciwko siebie
i poziomym stołem obrotowym.
Przekrojowa oferta zaawansowanych technicznie maszyn Tederic i możliwości ich rozbudowy pozwalają sprostać potrzebom
klientów na dynamicznie zmieniającym się rynku przetwórstwa
tworzyw sztucznych.
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Projektowanie i produkcja
form wtryskowych oraz
detali i przyrządów

P

rofesjonalna i nowoczesna narzędziownia DTM System
wykonuje detale, elementy oraz przyrządy i części na
podstawie projektów dostarczonych przez klienta, jak
i kompleksową obsługę obejmującą prace od zaprojektowania detalu, wykonania narzędzi do jego produkcji, aż po
wdrożenie powstałych rozwiązań do procesu technologicznego
w firmie klienta.

Narzędziownia specjalizuje się w produkcji form wtryskowych
oraz szeroko pojętej obróbce metali i tworzyw.
Świadczymy usługi cięcia i drążenia na elektrodach własnych,
jak i elektrodach klienta, obróbkę skrawaniem, frezowanie, toczenie i szlifowanie. Wykonujemy formy wtryskowe, formy rozdmuchowe, wykrojniki, prawidła, tłoczniki i przyrządy produkcyjne.
W narzędziowni wdrażane są: produkcja części, elementów
i kompletnych narzędzi rozmaitego przeznaczenia zarówno
w sposób mało-, jak i wieloseryjny.
Zapewniamy naszym klientom kompleksowość realizacji. Wykwalifikowana kadra, doświadczenie, wiedza i narzędzia oraz
nowoczesny, ciągle powiększający się park maszyn, w którym
posiadamy wycinarki, prasy krawędziowe, frezarki, tokarki i wiele innych, to elementy pozwalające na optymalizację procesów
wytwórczych.
Oferujemy dokładność i atrakcyjne ceny, gwarantując jak najkrótszy czas realizacji zleceń.
www.dtm.pl
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Technologia laserowa jako nowoczesna
metoda w procesie czyszczenia
wtryskowych form produkcyjnych
Odpowiednie i dokładne oczyszczenie formy wtryskowej z resztek tworzywa zalegającego w szczelinach matrycy zapobiega produkowaniu detali o obniżonej jakości. Obecnie w przemyśle wykorzystywanych jest wiele mechanicznych oraz chemicznych metod czyszczenia form. Do najczęściej
wybieranych należy piaskowanie, czyszczenie suchym lodem, czyszczenie ultradźwiękowe lub
konwencjonalne czyszczenie manualne z wykorzystaniem środków chemicznych. Jednak metody
te często prowadzą do abrazji powierzchni formy, co wymusza konieczność jej regeneracji, wymagają stosowania czyściwa zewnętrznego lub powodują konieczność demontażu formy. Doskonałą
alternatywą dla tych metod jest czyszczenie powierzchni z wykorzystaniem promieniowania laserowego. To technologia, która
powoli zyskuje uznanie i coraz częściej jest wykorzystywana w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych.

C

zyszczenie laserowe wykorzystuje mechanizm ablacji,
aby skutecznie usuwać zanieczyszczenia z obrabianych powierzchni. Odpowiednia długość fali promieniowania laserowego oraz optymalne parametry procesu
sprawiają, że światło wyemitowane ze źródła laserowego zostaje
pochłonięte przez nawarstwienia znajdujące się na czyszczonej
powierzchni, natomiast reszta promieniowania zostaje całkowicie odbita od powierzchni, materiału podłoża. W procesie tym
wykorzystywana jest różnica absorpcyjności – jest to współczynnik opisujący wartość energii przenoszonej przez światło
o konkretnej długości fali, która może zostać pochłonięta przez
naświetlany materiał. Różnica ta jest zupełnie inna dla metali
i zanieczyszczeń składających się najczęściej z powłok lakierniczych, tlenków, zanieczyszczeń technologicznych i wielu innych
drobnych cząstek. Energia, zaabsorbowana przez nawarstwienia
naświetlanej powierzchni, powoduje w pewnym momencie rozrywanie połączeń pomiędzy jej pojedynczymi cząstkami. Podczas
gwałtownego odparowania nawarstwień generowana jest fala
akustyczna, która w pierwszej kolejności porusza się w kierunku
materiału podłoża. Po odbiciu od granicy pomiędzy podłożem,
a nawarstwieniami fala zaczyna poruszać się w przeciwnym
kierunku, wspomagając przy tym efekt „wyrzucania” oderwanych
cząsteczek nawarstwień w powietrze.
W procesie czyszczenia laserowego wykorzystywane są głównie impulsowe źródła laserowe. Charakteryzują się one szerokim zakresem parametryzacji mocy wyjściowej, częstotliwości
padania oraz czasu trwania impulsów wyemitowanego promieniowania laserowego. Odpowiednie dostosowanie parametrów

emitowanej wiązki do grubości nawarstwienia, jego rodzaju, jak
i materiału rodzimego naświetlanego podłoża gwarantuje przeprowadzenie szybkiego, bezinwazyjnego i kontrolowanego procesu czyszczenia bez ingerowania w strukturę materiału podłoża.
Czyszczenie form wtryskowych z wykorzystaniem ablacji
laserowej może być przeprowadzone mobilnie bez konieczności
demontażu jej elementów. Co istotne czyszczenie może odbywać się w dowolnych warunkach na gorącej lub zimniej formie.
Niezależnie od typu powierzchni formy, możliwe jest takie
dostosowanie parametrów procesu czyszczenia, aby wiązka
została zaabsorbowana zarówno z polerowanej, jak i fakturowanej powierzchni.
Zachowanie odpowiedniej jakości detali jest kluczowym
aspektem w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych. Aby
zapewnić ich ciągłą powtarzalność, konieczne jest utrzymanie
form w odpowiednim stanie. Wybór optymalnej pod dany proces produkcyjny metody czyszczenia może znacznie usprawnić
jego przebieg. Seria czyszczących systemów laserowych firmy
ECL TECH Polska charakteryzuje się wysoką niezawodnością.
Ze względu na szeroki wybór maszyn o bogatym zakresie parametrów zapewnia znakomitą wydajność i pozwala na odpowiednie
dopasowanie urządzenia czyszczącego pod wymagania klienta.

ECL TECH POLSKA Sp. z o.o.
ul. Turystyczna 21, 31-213 Kraków, tel. 12 333 71 10
sprzedaz@eclpolska.pl
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Automatyzacja czyszczenia
układów chłodzenia form
wtryskowych
Małgorzata Tomczyk, dyrektor operacyjny, Bio-Circle Polska

Zabrudzenia gromadzące się w układach chłodzenia form wtryskowych powodują zmniejszenie przepływu cieczy w kanałach.
Następuje spadek efektu chłodzenia, który niesie dalsze konsekwencje – spowolnienie tempa produkcji i wzrost zużycia energii.
W ostateczności może też prowadzić do zatoru i kosztownych przestojów produkcyjnych. Dlatego do konieczności czyszczenia
układów chłodzenia nie trzeba dziś nikogo przekonywać. Warto jednak zastanowić się nad metodą. A może automatycznie?

U

rządzenia RWR-80-KST od Bio-Circle, przeznaczone do
czyszczenia układów chłodzenia form wtryskowych, od
lat cieszą się uznaniem zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych. Umożliwiają one czyszczenie kanałów
bez konieczności praco- i czasochłonnego demontażu i montażu
formy. Oprócz efektu ekonomicznego, zyskuje się dzięki temu
pewność, że delikatne elementy wewnętrzne nie zostaną uszkodzone wskutek działania mechanicznego lub zastosowania agresywnych środków chemicznych. Skomplikowana geometria układu czy niewielkie średnice kanałów nie stanowią tu problemu.
Urządzenia RWR zostały zaprojektowane tak, by udrażniać nawet
całkowicie niedrożne układy i to w sposób bezpieczny.
Najnowszy model – RWR-80-KST Fully Automatic PLC – umożliwia prowadzenie procesu czyszczenia w sposób całkowicie
automatyczny. System wyposażony został w sterownik PLC,
którego zastosowanie ogranicza do minimum udział operatora
w procesie i eliminuje większość potencjalnych błędów. Czytelny
wyświetlacz dotykowy zapewnia łatwą obsługę urządzenia, a zintegrowany przepływomierz i licznik godzin pracy – monitorowanie
postępów. Izolacja termiczna zbiornika redukuje straty ciepła
i zmniejsza zużycie energii, a izolacja akustyczna zapewnia cichą
pracę urządzenia.
Jak przebiega proces czyszczenia? Wejścia i wyjścia kanałów
chłodzących podłącza się do systemu RWR wężami, a następnie

inicjuje proces czyszczenia dedykowanym płynem z linii Power
Cleaner pracującym w temperaturze około 60oC. Od tej chwili
cały proces przebiega automatycznie. Urządzenie utrzymuje stałą temperaturę płynu i podaje go do wnętrza układu impulsami, przy zmiennym kierunku. Dzięki temu następuje stopniowe
zmiękczanie zabrudzeń – również czopów blokujących przepływ
– i usuwanie ich z układu. Postępy czyszczenia można śledzić
za pomocą przepływomierza. Po zakończeniu czyszczenia, układ
jest automatycznie neutralizowany przez przepłukanie roztworem
inhibitora korozji. Przepłukaną formę można odłączyć i ponownie użyć do produkcji detali lub składować do czasu kolejnego
wykorzystania, bez ryzyka pojawienia się wewnątrz nalotów korozji. Cały proces odbywa się niemal bezobsługowo, gwarantując
oszczędność czasu operatorów i mierzalne rezultaty.
Standardowo w wyniku takiego procesu przepływ w kanałach
chłodzenia formy udaje się zwiększyć o 3–7 l/min (oczywiście jest
to w dużej mierze uzależnione od budowy układu). Jak należy to
rozumieć? Każdy 1 l na minutę, to 60 l na godzinę, czyli 480 l
na każdą 8-godzinną zmianę. Przy pracy na 3 zmiany, przez 7 dni
w tygodniu, osiągamy zatem wzrost przepływu o 10 080 l. Warto
uświadomić sobie, w jakim stopniu wpłynie to na tempo całego
procesu i skróci jednostkowy czas produkcji wyrobu. Zakład będzie w stanie wyprodukować więcej detali o najwyższej jakości.
Czy można czyścić wnętrza form wtryskowych jeszcze prościej,
z jeszcze mniejszym zaangażowaniem operatorów? Można.
W przypadku gdy zakład dąży do całkowitego wyeliminowania
udziału swoich pracowników w procesie lub gdy brak jest środków
na zakup urządzenia, warto skorzystać ze specjalistycznych usług
czyszczenia układów chłodzenia form wtryskowych. Bio-Circle
Polska posiada zespół wykwalifikowanych serwisantów w całym
kraju, wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu takich usług
i szerokie grono ich regularnych odbiorców w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Podczas pierwszego kontaktu przygotowujemy diagnozę potrzeb zakładu, uwzględniając ilość i częstotliwość zapotrzebowania na usługi czyszczenia oraz wszelkie
indywidualne aspekty techniczne. Zapraszamy do przetestowania urządzeń RWR w Państwa zakładach.
Bio-Circle Surface Technology Sp. z o.o.
ul. Połomińska 16, 40-585 Katowice, tel. 32 205 29 44
biuro@bio-circle.com.pl, www.bio-circle.com.pl
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Nowa metoda badawcza umożliwia
kwantyfikację zjawiska uwalniania
kształtek z form wtryskowych
Marcin Opas

We współpracy z europejskimi partnerami Centrum Tribologii Duńskiego Instytutu Technologicznego opracowało metodę kwantyfikacji wpływu stosowania fakturowania i powlekania powierzchni oraz implantacji jonów na rozformowywanie kształtek.

W

ramach konsorcjum złożonego z dwóch duńskich
przedsiębiorstw i partnerów ze Szwajcarii oraz Hiszpanii (patrz: ramka informacyjna), Centrum Tribologii Duńskiego Instytutu Technologicznego (DTI;
Aarhus, Dania) opracowało, przebadało i zweryfikowało nowe
powłoki zapewniające poprawę procesu uwalniania kształtek
podczas formowania wtryskowego.
Mechanizm uwalniania w procesie formowania wtryskowego
jest procesem bardzo złożonym i siła wyrzutu zależy od wielu
czynników, m.in.:
l stosowanego tworzywa sztucznego;
l konstrukcji i układu przestrzennego formy wtryskowej;
l parametrów procesu formowania wtryskowego;
l obkurczania materiału na zastosowanym rdzeniu;
l właściwości powierzchni oraz zastosowanych powłok, włącznie z uzyskiwanymi metodą implantacji jonów.
Właściwości powierzchni można kształtować stopniem jej
gładkości nadawanym w procesie produkcyjnym, obróbką CNC,
elektroerozyjną i innymi sposobami, bądź stosując różne technologie wykończenia, na przykład piaskowanie, polerowanie itp.
Aktualnie realizowany przez DTI, w ramach programu EUROSTARS, projekt badawczy o nazwie Super Slip został zainicjowany pod egidą E SURF EUREKA, finansowanej ze środków
publicznych międzyrządowej organizacji Unii Europejskiej, której
zadaniem jest wspieranie konkurencyjności europejskiej.
– Osiągnięto znaczny postęp w zakresie projektowania, opracowywania, wdrażania i weryfikowania nowej metody badawczej
umożliwiającej kwantyfikację właściwości uwalniania kształtek
z form wtryskowych o geometrii powszechnie spotykanej w przemyśle – mówi dr Lars Pleth Nielsen, Dyrektor Centrum Tribologii
DTI. – Już samo mierzenie powtarzalnej siły wyrzutu było zadaniem bardzo skomplikowanym – dodaje. – Osiągnęliśmy to z tak

Partnerzy trzyletniego projektu EUROSTARS:
l Duński Instytut Technologiczny, Centrum Tribologii
(Aarhus, Dania);
l Winther Mould Technology A/S (Lynge, Dania);
l Novo Nordisk A/S (Bagsværd, Dania);
l Instytut Badań Stosowanych nad Tworzywami Sztucznymi
Wyższej Szkoły Inżynierskiej we Fryburgu (Szwajcaria);
l IK4-Tekniker (Gipuzkoa, Hiszpania);
l PROINYEC (Galdakao, Vizcaya, Hiszpania).
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Rys. 1. Opracowana forma wtryskowa (a, b) z wbudowanym
czujnikiem siły (zaznaczony kolorem żółtym) rejestrującym
siłę rozformowania po wykonaniu elementu z tworzywa (c);
wymiary formy są następujące: a = 206 mm, b = 196 mm
i h = 387 mm, wtryskiwana kształtka została
zoptymalizowana przez dodanie w jej wnętrzu czterech
równoległych żeber usztywniających, zapobiegających jej
odginaniu od podłoża na środku i w ten sposób odrywaniu
od powierzchni rdzenia w trakcie wypychania elementu
za spód podczas procesu rozformowania; długość
wykonywanej kształtki z tworzywa wynosi 69,0 mm,
zaś powierzchnia jej styku z wewnętrznym
rdzeniem – 31,7 cm2

wysoką powtarzalnością, że zdaliśmy sobie sprawę z tego, że
wszystkie elementy badane muszą być swoimi własnymi wzorcami. Oznacza to, że technika pomiarowa jest obecnie tak dokładna, a powtarzalność tak wysoka, że możemy mierzyć różnice
pomiędzy poszczególnymi rdzeniami – w ujęciu nominalnym –
gdy są one wytwarzane w taki sam sposób dla takich samych
specyfikacji.
Firma Winther Mould Technology A/S opracowała formy wtryskowe (rys. 1) i technikę pomiarów wykonywanych wbudowanym
w formę czujnikiem siły, zaś Centrum Tribologii DTI opracowało
różnorodne powłoki i domieszki implantowane jonowo wykorzystane w badaniach. Praktyczne wdrożenie i udoskonalanie badanych procesów wtryskowych przeprowadzono w Instytucie Badań
Stosowanych nad Tworzywami Sztucznymi Wyższej Szkoły Inżynierskiej we Fryburgu w Szwajcarii, zaś tworzenie modeli i pilotażowe formowanie wtryskowe rzeczywistych wyrobów, na skalę
przemysłową, odbywa się odpowiednio w instytucie badawczym
IK4 Tekniker i firmie PROINYEC w Hiszpanii. Centrum Tribologii
DTI dobrało parametry formowania wtryskowego odzwierciedlające warunki panujące w przemyśle we współpracy z firmą Novo
Nordisk A/S. Wyczerpujący protokół pomiarowy obejmuje cztery
różne rodzaje tworzyw – PP, POM, ABS i TPU – różne rodzaje
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 4/2022
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wykończeń powierzchni – fakturowane laserowo, piaskowane,
szlifowane itp. – oraz dużą liczbę różnych powłok i parametrów
implantacji jonów. – To był długotrwały proces – mówi Nielsen.
Na przykład, niezbędne okazało się zmodyfikowanie rdzenia
przez doposażenie go w cztery równoległe rowki biegnące na zewnątrz (rys. 1c). Wykonaliśmy je po to, żeby zwiększyć sztywność
kształtki w celu zapobiegania jej deformacji i odsuwania się od
rdzenia podczas rozformowania – wyjaśnia Nielsen.
Zdaniem Nielsena doświadczenia pokazały, że bez czterech
wzdłużnych żeber nie było możliwe obserwowanie skutków stoso-

wania różnych powłok, ponieważ siła wypychająca powodowała
pęcznienie kształtek na rdzeniu i faktyczne oddziaływanie pomiędzy tworzywem i powierzchnią, na której było osadzone, stawało
się pomijalne (rys. 2). Ostatecznie badacze zaobserwowali, że
optymalizacja geometrii kształtki umożliwiła mierzenie ogromnej
i powtarzalnej różnicy siły wypychania pomiędzy, na przykład,
wypraską z TPU i rdzeniem z powłoką DTI CrN Super Slip (DTICrN-SS) autorstwa Centrum Tribologii i bez niej, co pokazano na
rys. 3. Wciąż pozostaje do wykonania wiele pracy doświadczalnej i analitycznej. Jednak już obecnie konsorcjum opracowało

Rys. 2.
Odpowiedź czujnika siły,
odpowiednio przy ciągnięciu
i pchaniu; ponieważ miernik
siły jest w stanie rejestrować
zarówno siły dodatnie, jak
i ujemne, będzie możliwe
mierzenie nie tylko siły
wypychania, ale także
siły działającej podczas
napełniania formy

Rys. 3.
Siła usuwania przy
rozformowaniu elementu TPU
z powłoką DTI-CrN-SS (Super Slip)
i bez niej; siła usuwania spada
około siedmiokrotnie w wypadku
pokrycia rdzenia powłoką
DTI-CrN-SS, rdzeń użyty
w doświadczeniu miał
powierzchnię szlifowaną
mechanicznie

t

Rys. 4.
Znormalizowana siła wyrzutu
dla czterech tworzyw
(PP, POM, ABS i TPU) przy
tym samym rdzeniu wzorcowym
w trzech różnych stanach:
bez powłoki, z powłoką
DTI-CrN-SD i z powłoką
DTI-CrN-SS
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srebrnoszara

srebrnoszara
złota
niebieskoszara

niebieskoszara

czarna
czarna
niewidzialna
lekko
brązowa
niebieska
szara

Zbliżona do DTI-CrN-SD, przeznaczona do materiałów
wrażliwych na temperaturę, jak utwardzane aluminium
i stal odpuszczana w niskiej temperaturze. Możliwość
stosowania bardzo grubych powłok jako warstwy naprawczej.
Antykorozyjna. Warstwa ułatwiająca rozformowywanie wielu
rodzajów tworzyw sztucznych.

Opracowana specjalnie pod kątem rozformowywania wielu
rodzajów tworzyw sztucznych.

Ochrona przed zużywaniem i rozformowywanie niektórych
tworzyw sztucznych.

Bardzo twarda powłoka do narzędzi narażonych na wysokie
zużycie. Do materiałów o twardości > ok. 60 HRC.
Także do rozformowywania niektórych tworzyw sztucznych.

Twarda powłoka do narzędzi narażonych na wysokie zużycie.
Do materiałów wrażliwych na temperaturę i o twardości
> ok. 60 HRC. Także do rozformowywania niektórych tworzyw
sztucznych.

Warstwa suchosmarująca zapobiegająca zacieraniu części
suwliwych.

Warstwa suchosmarująca zapobiegająca zacieraniu części
suwliwych.

Powłoka powierzchniowa ograniczająca zużycie, szczególnie
wlotów form wtryskowych do tworzyw sztucznych.

Całkowicie stabilna wymiarowo ochrona antykorozyjna.
Wykorzystywana m.in. w kanałach odpowietrzających
formy wtryskowe do tworzyw.

Implantowana w powierzchnię ochrona przed zużyciem.
Do ochrony twardych hartowanych narzędzi i jako podkład
pod kolejne powłoki.

DTI-CrN-SD

DTI-CrN-LT

DTI-CrN-SS

DTI-TiN

DTI-TiAlN-TR

DTI-DLC-TR

DTI-IBAD-DLC

DTI-N-Plus

DTI-Cr-Plus

DTI-PLASNIT

DTI-TiAlN-LT

srebrnoszara

Twarde i miękkie materiały podkładowe, np. stal narzędziowa
poniżej ok. 58 HRC i stopy miedzi. Możliwość stosowania
bardzo grubych powłok jako warstwy naprawczej.
Antykorozyjna. Warstwa ułatwiająca rozformowywanie wielu
rodzajów tworzyw sztucznych.
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Barwa

Zastosowanie

Obróbka
powierzchni

Formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych

500-1600**

-

-

1300

1200-1800

2600

3300

2200

1800

1800

1800

Twardość,
hv

480-580/500

<180/450

<180/350

<50/350

220/250

180*/800

450/850

450/450

180*-450/450

180*/700

<450/700

Temp.
w procesie
nakładania,
o
C

PN

II

II

PVD+II

PVD + PCVD

PVD

PVD

PVD

PVD+II

PVD

PVD

Typ
procesu

Depth 0,4-0,6

Depth 0,2

Depth 0,3

1

3

3

3
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Rys. 5.
Wykonane z użyciem
mikroskopu elektronowego
zdjęcia klasycznej powłoki
azotku chromu (CrN) oraz
zoptymalizowanej przez
Centrum Tribologii supergęstej
powłoki DTI-CrN-SD
(Super Dense), która jest
również podkładem dla
superśliskich powłok
DTI-CrN-SS (Super Slip)

nową i innowacyjną metodę oceny skuteczności obróbki powłok
i powierzchni w rzeczywistych warunkach ich stosowania. – Być
może jako pierwsi na świecie obserwujemy spójność pomiędzy
tym, co według naszej wiedzy sprawdza się w praktyce, a tym, co
teraz, możemy faktycznie zmierzyć i skwantyfikować bezpośrednio w formie wtryskowej – twierdzi Nielsen. Pierwsze wyniki są
ogromnie obiecujące (rys. 4) i potwierdzają nasze doświadczenia z rozmów z licznymi klientami na całym świecie. Potwierdzają
oni, że rozformowanie staje się coraz łatwiejsze, gdy przechodzą
z nieobrobionych powierzchni stalowych na pokryte powłoką DTI
CrN Super Dense (DTI-CrN-SD) lub nawet o krok dalej – powłoką
DTI CrN Super Slip (DTI-CrN-SS). Dobrze jest dysponować wiedzą
empiryczną – ocenia Nielsen – ale jeszcze lepiej jest móc dysponować powtarzalnymi danymi z rozformowań. Najbliższe lata
potwierdzą wyniki naszej bliskiej współpracy z partnerami z Danii, Szwajcarii i Hiszpanii. Możliwość skwantyfikowania siły wyrzucania jest bezwzględnie konieczna, by można było poprawiać
działanie form przez opracowywanie nowych pokryć powierzchni
w połączeniu z implantacją jonów – mówi Nielsen. – Centrum
Tribologii DTI przygotowuje się do wprowadzenia powłok z azotku
chromu napylanych metodą impulsowego rozpylania magnetronowego z dużą mocą (High Power Impulse Magnetron Sputtering), czyli CrN Hi-PIMS, które szacunkowo są o około 20% twardsze, niż tradycyjne powłoki CrN. Ponadto mają większą gęstość,
mniej wad powierzchni i są jeszcze gładsze. Warto przy okazji
zauważyć, że powłoka z azotku chromu (CrN) powłoce z azotku
chromu nierówna (rys. 5). Co producent, to inna powłoka PVD
(fizycznie osadzana z fazy gazowej) – wskazuje Nielsen.
Powłoki takie, jak CrN, DLC i TiAlN będą różne zależnie od
dostawcy. Właściwości powłoki będą zależne od zastosowanego
procesu technologicznego i jego parametrów. I tu właśnie wyróżnia się wieloletnie doświadczenie Centrum Tribologii DTI (tab).
– Od lat poświęcaliśmy dużo czasu i wysiłku na optymalizowanie naszych rodzin powłok – mówi Nielsen.
Centrum Tribologii postanowiło skupić się wyłącznie na technologii napylania magnetronowego, ponieważ – zdaniem Nielsena – zapewnia ona jedne z najlepszych warunków do nanoszenia
powłok cechujących się bardzo nielicznymi defektami powierzchni i ogólnie dobrymi parametrami wydajnościowymi. Ponadto jest
to technika bardzo uniwersalna i elastyczna, choć nie aż tak
szybka, jak na przykład techniki łukowe. – Przykładowo, obserwujemy, że strukturę krystaliczną i przyrost kolumn w powłoce
azotku chromu (CrN) można znacząco zmieniać przez zmiany np.
ilości azotu (N2) podczas procesu powlekania. Oczywiste jest, że
takie zmiany mają ogromny wpływ na właściwości mechaniczne,
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 4/2022

chemiczne i fizyczne powłoki, a co za tym idzie na jej działanie
podczas rozformowywania kształtek formowanych wtryskowo –
podsumowuje dr Lars Pleth Nielsen.

Informacje przedstawione w niniejszym artykule dostarczyli
Lars Pleth Nielsen i Henrik Horup Reitz z Centrum Tribologii
Duńskiego Instytutu Technologicznego, a zredagowane zostały przez PlasticsToday.
Centrum Tribologii DTI zaprasza wszystkich zainteresowanych do nieformalnych rozmów na temat możliwych do zastosowania rozwiązań ułatwiających rozformowanie, takich
jak powłoki DTI-CrN-SD czy DTI-CrN-SS.
Centrum wydało także katalog zawierający informacje
o różnych oferowanych powłokach i możliwościach obróbki
powierzchni form wtryskowych i innych narzędzi. By go otrzymać, należy przesłać wiadomość pocztą elektroniczną do
Larsa Pletha Nielsena na adres lpn@dti.dk lub skontaktować się z przedstawicielstwem Centrum Tribologii w Polsce
www.dtitechnologie.pl/tribologia.
CENTRUM TRIBOLOGII
DUŃSKIEGO INSTYTUTU TECHNOLOGICZNEGO
Centrum Tribologii produkuje i rozwija zaawansowane procesy obróbki powierzchniowej narzędzi, elementów składowych oraz zużywających się części wykorzystywanych np.
w przemyśle metalowym, maszynowym i tworzyw sztucznych,
branży medycznej, przetwórstwie żywności czy sektorze
energetycznym. W tym celu wykorzystywane są procesy powlekania typu PVD, Plazma-CVD, implantacji jonowej, IBAD,
azotowania plazmowego, jak również różnorodne kombinacje procesów obróbki powierzchni. Unikalną cechą Centrum
jest połączenie prowadzonych na szeroką skalę działań badawczych i rozwojowych z komercyjnym świadczeniem usług
powlekania powierzchni na rzecz przemysłu, co gwarantuje
stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań tribologicznych
dostosowanych do unikalnych potrzeb klientów.

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie „Przegląd Mechaniczny” 2017, zeszyt 3.

Marcin Opas
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Analiza przyczyn niezgodności
technologicznych wyprasek
z tworzywa termoplastycznego
Kamil Kołtało, Krzysztof Nowacki

CHARAKTERYSTYKA PROCESU PRODUKCYJNEGO
Istnieje wiele technik przetwórstwa tworzyw sztucznych. Najważniejsze z nich to wtrysk, wytłaczanie, prasowanie i kalandrowanie. Najpopularniejszą techniką jest formowanie wtryskowe,
które jest cyklicznym procesem, podczas którego materiał,
głównie w formie granulatu, jest doprowadzany do nagrzanego
cylindra, gdzie uplastycznia się, a następnie pod wpływem siły
wywieranej przez ślimak lub tłok jest najpierw przemieszczany
do strefy końcowej urządzenia, a następnie wtryskiwany poprzez dyszę do gniazd formy. Potem, pod wpływem czynników
chłodzących, dochodzi do zestalenia tworzywa, później jest ono
wypychane z formy w postaci gotowego wyrobu (tzw. wypraski)
[Smorawiński 1984].
Proces formowania wtryskowego jest podzielony na poszczególne fazy działania wtryskarki. Pierwszą z nich jest zamknięcie
obu połówek formy przez układ wtryskowy oraz dosunięcie cylindra wraz z dyszą do formy. Ruch postępowy ślimaka spowodowany działaniem tłoka hydraulicznego powoduje przemieszczenie plastyczno płynnego tworzywa z dozownika do dyszy, gdzie
następuje wtrysk do gniazd formy. W trakcie wypełnienia gniazd
18

znacznie wzrasta ciśnienie, które jest maksymalne podczas fazy
docisku. Następnie ma miejsce chłodzenie, które powoduje
zestalenie się wypraski. Ślimak wprowadzony w ruch obrotowy
powoduje pobranie granulatu z leja zasypowego, ogrzanie i stopienie go, a równocześnie przemieszczanie do strefy końcowej.
Podczas ostatniej fazy następuje odsunięcie formy od cylindra,
otwarcie formy i wypychanie za pomocą wyrzutników gotowej
wypraski [Smorawiński 1984; Zawistowski, Frenkler 1984]. Na
rysunku 1 przedstawiono omówione fazy procesu wtrysku.

Rys. 1. Fazy procesu wtrysku: a) wtrysk, b) docisk
i uplastycznienie, c) usuwanie wypraski z formy.
Źródło: [Strankowski 2003]

CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU BADAWCZEGO
Materiałem użytym do badań był polipropylen bez zastosowanych wypełniaczy, o nazwie handlowej Moplen RP248R, produkowany przez Lyondell Basell Industries. Charakteryzuje się
transparentnością, bardzo dobrą udarnością oraz dobrą płynnością podczas przetwórstwa (jego wskaźnik szybkości płynięcia
wynosi 30 g/10 min). Posiada środek nukleujący oraz antystatyk oraz jest stosowany do wytwarzania artykułów użytkowych
gospodarstwa domowego i wyrobów cienkościennych [www.
basellorlen.pl]. Na rysunku drugim zaprezentowano zakres optymalnego przetwórstwa tego polimeru proponowany przez proTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 4/2022
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ISTOTA CIĄGŁEGO DOSKONALENIA
Przetwórstwo tworzyw sztucznych jest jedną z najpopularniejszych i najważniejszych technologii wytwarzania wyrobów użytkowych czy konstrukcyjnych. Pomimo powszechnej opinii łatwego
przetwórstwa, tworzywa sztuczne przysparzają wiele problemów
technicznych, często większych niż tworzywa metaliczne czy
ceramiczne. Z tego powodu wyroby są często niezgodne z wymaganiami klienta, co prowadzi do licznych strat finansowych
przedsiębiorstwa. Dlatego otrzymywanie wyrobów pozbawionych
wad jest jednym z najważniejszych zadań współczesnego przedsiębiorstwa produkcyjnego [Raszewska 2017]. Niestety jest
to bardzo często niemożliwe ze względu na specyfikę danego
procesu: jego złożoność, stopień skomplikowania czy z powodu
błędu ludzkiego. Dlatego z roku na rok firmy stosują coraz to
nowsze techniki mające na celu usprawnienie procesów technologicznych lub dokładniejsze poznanie obecnie stosowanych.
Zastosowanie w przedsiębiorstwie narzędzi zarządzania jakością
pozwala na wykrycie defektów związanych z gotowym wyrobem,
co umożliwia skuteczną implementację środków zaradczych [Kipigroch 2017; Kardas 2017].
Celem pracy była analiza przyczyn niezgodności technologicznych wyprasek inicjowanych podczas procesu wtrysku za
pomocą wybranych metod zarządzania jakością, sformułowanie
przyczyn ich występowania oraz zaproponowanie działań korygujących.
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ducenta, gdzie na osi pionowej opisano temperaturę wtrysku,
natomiast na osi poziomej temperaturę formy. Kolorem szarym
zaznaczono obszary preferowanego przetwórstwa, natomiast
białym i czarnym odpowiednio obszary optymalnego i niewykonalnego przetwórstwa.
ANALIZA WYSTĘPUJĄCYCH NIEZGODNOŚCI
Na podstawie danych produkcyjnych dotyczących braków dokonano analizy ilościowej wad wyprasek, powstających podczas
formowania wtryskowego. W tabeli 1 przedstawiono liczbę poszczególnych niezgodności.
Stwierdzono, że najczęściej występującą wadą były niedolewy, czyli sytuacja, kiedy tworzywo nie wypełnia w pełni gniazda
formy wtryskowej. Występuje najczęściej w przypadku obszarów
znacznie oddalonych od punktu wtrysku lub żeber wyrobów cienkościennych. Krawędź zastygniętego polimeru na zakończeniu
frontu tworzywa jest przeważnie zaokrąglona.
ANALIZA Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Klasyfikacja ilości wad
Pierwszym zastosowanym narzędziem jakości była analiza Pareto-Lorenza, która pozwala na klasyfikację wad według liczby
jej występowania. Umożliwia także wyróżnienie niezgodności mających największy wpływ na końcowy efekt procesu [Kipigroch
2017]. W tabeli 1 przedstawiono uporządkowane dane dotyczące niezgodności wyprasek. Na ich podstawie wyznaczono procentowy udział poszczególnej wady oraz skumulowany udział
procentowy, co pokazano w tabeli 2. Na rysunku 3 zaprezentowano uzyskany diagram Pareto-Lorenza.
Na podstawie diagramu Pareto-Lorenza opracowanego na
podstawie danych z tabeli 2 stwierdzono, że istotnie niedolewy odpowiadają za największy procent niezgodności (32,86%).
Ponadto za 77,14% wadliwych wyprasek odpowiadają trzy niezgodności: wspomniane niedolewy, wypaczenia (23,57%) oraz
Tabela 1. Rodzaje wad wyprasek z polipropylenu

przebarwienia (20,71%). Natomiast pozostałe cztery wady, czyli ślady po wypychaczach, efekt Diesla, pęcherzyki powietrza
i rozwarstwienia stanowią 22,86% elementów niespełniających
wymagań.
ANALIZA PRZYCZYN POWSTAWANIA NIEDOLEWÓW
Wykres Ishikawy jest jednym z najpopularniejszych narzędzi
zarządzania jakością. Pozwala w prosty sposób określić obszary
odpowiedzialne za występujące problemy [Kardas 2017]. W diagramie Ishikawy wykorzystano najczęściej występującą niezgodność, która została zidentyfikowana podczas tworzenia Diagramu Pareto-Lorenza, czyli niedolewy. Ponadto do budowy wykresu
wykorzystano klasyczną strukturę 5M, czyli: człowiek (Man),
maszyna (Machine), materiał (Material), metoda (Method) oraz
zarządzanie (Management). Uzyskany diagram został zaprezentowany na rysunku 4.
Na podstawie analizy przeprowadzonej za pomocą diagramu
Ishikawy stwierdzono, że istnieje wiele możliwych przyczyn związanych z wadą. Powiązane są zarówno z nieodpowiednim doborem materiału w tym konkretnym przypadku, co pozwala na
postawienie tezy o niedostatecznej wiedzy technologów o procesie, w efekcie czego zostały nieprawidłowo dobrane parametry procesu. Dodatkowo doświadczenia przemysłowe pozwalają
stwierdzić, że stan maszyn nie był na odpowiednim poziomie
oraz istnieje możliwość wystąpienia błędu ludzkiego.
METODA 5 WHY
Metoda 5 WHY jest jedną z metod mających na celu znalezienie przyczyn występujących defektów. Poprzez pięciokrotne
zadawanie pytania „dlaczego?” jesteśmy w stanie rozłożyć proTabela 2. Dane do analizy Pareto-Lorenza
Opis wady

Liczba
niezgodności

Udział
procentowy
[%]

Wartość
skumulowana
[%]

Niedolew

46

32,86

32,86

Wypaczenia

33

23,57

56,43

Przebarwienia

29

20,71

77,14

Ślady po
wypychaczach

11

7,86

85,00

Efekt Diesla

9

6,43

91,43

9

Pęcherzyki
powietrza

7

5,00

96,43

Wypaczenia

33

Rozwarstwienie

5

3,57

100,00

Rozwarstwienie

5

Suma

140

Numer wady

Opis wady

Liczba niezgodności

1

Niedolew

46

2

Przebarwienia

29

3

Ślady po wypychaczach

11

4

Pęcherzyki powietrza

7

5

Efekt Diesla

6
7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów z przedsiębiorstwa
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Rys. 3. Diagram Pareto-Lorenza dla występujących
niezgodności.
Źródło: Opracowanie własne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów z przedsiębiorstwa
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Rys. 2. Zakres przetwórstwa polipropylenu Moplen RP248R.
Źródło: [Baza materiałowa programu Autodesk Moldflow
Adviser]
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Rys 4.
Diagram Ishikawy dla niezgodności
niedolewu.
Źródło: Opracowanie własne

Tabela 3. Metoda 5 WHY dla niedolewu
Problem

Niedolew

Pytanie 1

Dlaczego powstał niedolew?

Odpowiedź

Ponieważ tworzywo nie wypełniło w pełni formy

Pytanie 2

Dlaczego tworzywo nie wypełniło formy?

Odpowiedź

Ponieważ wystąpiły zbyt duże opory w przepływie
polimeru

Pytanie 3

Dlaczego wystąpiły zbyt duże opory w przepływie
polimeru?

Odpowiedź

Ponieważ ciśnienie wtrysku jest zbyt niskie

Pytanie 4

Dlaczego ciśnienie zbyt niskie?

Odpowiedź

Ponieważ droga płynięcia tworzywa jest zbyt
długa

Pytanie 5

Dlaczego droga jest zbyt długa?

Odpowiedź

Ponieważ nie został odpowiednio wybrany model
kanałów wlewowych

Źródło: Opracowanie własne

blem na czynniki pierwsze, określić przyczynę pierwotną oraz zaproponować skuteczne rozwiązanie problemu [Kipigroch 2017].
W tabeli 3 zaprezentowano przeprowadzoną metodę 5 WHY dla
niezgodności niedolewu. Na podstawie analizy z wykorzystaniem
metody, można kolejno zagłębiać się w analizowanej wadzie,
która jest spowodowana niepełnym wypełnieniem gniazd formy
wtryskowej. Problemy ze zbyt wczesnym zakrzepnięciem tworzywa mają zazwyczaj swoje źródło w tym, że polimer nie jest w sta-

nie pokonać pełnej drogi płynięcia. Największe straty ciśnienia
pojawiają się w dyszy wtryskarki oraz przewężce układu wlewowego, dlatego projektowanie odpowiedniego układu wlewowego
jest niezwykle ważną czynnością. Ostatecznie stwierdzono, że
główną przyczyną jest dobrany układ wlewowy. Nieodpowiednio
zoptymalizowany typ nie pozwala na równomierny rozkład ciśnienia w każdym gnieździe formy, powoduje zbyt duże opory w przepływie tworzywa (np. przez zbyt mały przekrój przewężki) czy jednoczesne wypełnianie każdego gniazda formy. Proponowanym
rozwiązaniem jest dobranie układu wlewowego, który zapewni
najbardziej zbilansowany rozkład ciśnienia podczas procesu.
Przykładami takich układów są systemy promieniowe oraz równoległe (zaprezentowane na rysunku 5), które zapewniają jednoczesne wypełnianie wszystkich gniazd form, najmniejsze straty
ciśnienia oraz satysfakcjonującą jakość końcową wyrobu [Smorawiński 1984; Zawistowski, Frenkler 1984]. Powyższa metoda
została zweryfikowana poprzez symulacje numeryczne, których
wyniki stanowiły podstawę do zmiany technologii.
PODSUMOWANIE
W artykule przedstawiono analizę przyczyn niezgodności wyprasek powstałych podczas formowania wtryskowego. W tym
celu zastosowano wybrane narzędzia zarządzania jakością, takie
jak: diagram Pareto-Lorenza w celu klasyfikacji ilości wad, diagram Ishikawy dla poznania przyczyn niezgodności oraz metodę
5 WHY, która pozwoliła na zidentyfikowanie przyczyny pierwotnej
niedolewów. Dzięki zastosowaniu wyżej wymienionych narzędzi
uzyskano szczegółową analizę problemu oraz przedstawiano
propozycje działań korygujących.
LITERATURA
Literatura u autora.
Artykuł został opublikowany w czasopiśmie
„Inżynieria Zarządzania. Cyfryzacja Produkcji. Aktualności badawcze 1”,
2019, (pp.725-732).

Rys. 5. Przykłady proponowanych kanałów wlewowych:
a) równoległy, b) promieniowy.
Źródło: [www.dc.engr.scu.edu]
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Co czwarta firma z branży
przetwórstwa tworzyw
sztucznych inwestuje
w park maszyn i urządzeń
W trakcie trwania pandemii koronawirusa 27% przedsiębiorstw z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych zwiększyło nakłady
na odnowienie parku maszyn, a 25% rozwinęło automatyzację procesów produkcji – wynika z badania Siemens Financial Services w Polsce. Mimo wciąż utrzymującej się niepewności gospodarczej, przedsiębiorcy reprezentujący tę branżę prognozują
wzrost. Prawie połowa (48%) ankietowanych planuje przeznaczyć wyższe nakłady na odnowienie parku maszyn i urządzeń,
a 38% zwiększyć automatyzację. Ponad 44% firm spodziewa się także wzrostu przychodów z eksportu.

24

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% ankietowanych.
PRZETWARZAJĄCY TWORZYWA SPODZIEWAJĄ SIĘ
WIĘKSZEJ SPRZEDAŻY
Jak wynika z badań Siemens Financial Services, 20% firm
przetwarzających tworzywa sztuczne odnotowało w ostatnich
6 miesiącach wzrost sprzedaży na rynku krajowym, natomiast
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 4/2022
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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 parków maszyn i urządzeń (MiU).
Wśród krajowych przetwórców jest liczna reprezentacja eksporterów. Z badania wynika, że aktualnie 80% 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
miesięcy aż 48% ankietowanych z tej branży zamierza przeznaczyć więcej środków na odnowienia, przy czym połowa planuje
zakupić wyłącznie nowe urządzenia. W szczególności informują
o tym eksporterzy.
– Wyższe budżety na inwestycje w parki maszynowe i częstsze modernizowanie środków trwałych – to ważne elementy
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35% informuje o spadku obrotów. Co istotne, prognozy sprzedaży kształtują się już znacznie lepiej.
W perspektywie najbliższych miesięcy większej sprzedaży zagranicznej spodziewa się ponad 44% ankietowanych firm. Spadki przewiduje zaledwie 7,6%.
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 subindeksu MiU dla
branży przetwórstwa tworzyw sztucznych wynosi obecnie 52,28
pkt. Oznacza to, że badani producenci poprawili swoją zdolność
do konkurowania i będę skupiać się na dalszej ekspansji na
nowe rynki zbytu, a także na utrzymaniu dotychczasowego tempa inwestycji w parki MiU i automatyzację.
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.
FINANSOWANIE PARKÓW MIU
Przetwarzający tworzywa sztuczne, przeznaczając środki
na odnowę parków MiU, najczęściej sięgają po środki własne

(52,3%). Taka praktyka podyktowana jest wieloma motywami
i wynika po części z przyzwyczajeń. Kolejne 40% badanych wskazuje, że stara się dywersyfikować źródła finansowania podczas
podejmowania decyzji o inwestowaniu w maszyny i urządzenia.
Chętnie wybieranym modelem jest również mix środków własnych, łączonych z leasingiem, kredytem lub dotacją. Warto
tu zaznaczyć, że ogółem 13% 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.
Siemens AG to lider technologiczny będący globalnym
symbolem doskonałości.
Źródło: Communication Group sp. z o.o.
Foto: redakcja
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ARTYKUŁ

PROMOCYJNY

Rozwiązanie „pod klucz”; energooszczędny i elastyczny automatyczny system
produkcji nano przycisków

Wystarczy nacisnąć
przycisk
Od ponad 35 lat firma elobau opiera się na technologii i know-how z Lossburga. Do współpracy przy tworzeniu systemu automatyzacji do produkcji bezkontaktowych nanoczujników przyczynił się między innymi fakt, że firma ARBURG zaoferowała energooszczędne i bardzo elastyczne rozwiązanie z elektryczną wtryskarką ALLROUNDER.

F

irma elobau GmbH & Co. KG z Leutkirch w regionie
Allgäu, w Niemczech produkuje niezawodne elementy eksploatacyjne do maszyn budowlanych i rolniczych
oraz wózków przemysłowych, czujniki w technologii bezkontaktowej, a także czujniki pomiaru poziomu do maszyn i urządzeń. We wszystkich aplikacjach firma opracowuje indywidualne
rozwiązania lub stosuje produkty z kompleksowego standardowego asortymentu.
PODAWANIE BARDZO MAŁYCH MAGNESÓW
W lutym 2018 r. firma elobau chciała rozszerzyć i zautomatyzować produkcję nanoczujników, do realizacji której potrzebny
był gotowy system umożliwiający zastosowanie dodatkowego,
nowego wariantu magnesu. Główną ideą było uniknięcie ręcznego wkładania magnesów do form, ze względu na bardzo małe
i delikatne części oraz realizację produkcji w dwóch wariantach
na jednej maszynie.
Argumentami przemawiającymi za automatyzacją produkcji
były: właściwa orientacja magnesów, musiały być włożone do
narzędzia w pozycji z odwróconymi biegunami, oraz ich niewielki rozmiar, mają wymiary 1,5 x 2,0 x 3,0 milimetra. Według
Dominika Schuberta, szefa działu formowania wtryskowego
w firmie elobau, możliwe jest wytworzenie do 500 000 części
rocznie.
Nano przyciski zajmują mało miejsca, są bezpieczne i mogą
być wykorzystywane wszędzie. Stosowane są na całym świecie
w joystickach, uchwytach, podłokietnikach lub obudowach pojazdów niedopuszczonych do ruchu po drogach, takich jak wózki
przemysłowe, maszyny budowlane i rolnicze, a także w innych
zastosowaniach przemysłowych.
ZINTEGROWANE ETAPY PROCESU
Dzięki zintegrowanej separacji magnesów dla dwóch wariantów produkcji i indywidualnej budowie chwytaka, manipulator
MULTILIFT V, zainstalowany na elektrycznej wtryskarce ALLROUNDER 370 A, może pobierać pojedyncze magnesy z obu wariantów i wkładać je z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
Dwugniazdowa forma powstała w należącym do firmy zakładzie
w miejscowości Probstezella w Turyngii w Niemczech. Prawidłową pozycję magnesu sprawdzają czujniki Halla. Badają one
zamknięte pole magnetyczne. Jeżeli obwód nie jest zamknięty,
następuje zgłoszenie błędu i zatrzymanie procesu formowania
wtryskowego. Ta kontrola zapewnia, że magnesy są włożone do
formy w prawidłowej pozycji i odpowiednio zorientowane. Po kon28

troli następuje obtrysk poliwęglanem z wykorzystaniem systemu
zimnokanałowego, a następnie obie części i wlewek są wyjmowane z formy. Wlewek jest odbierany przez manipulator MULTILIFT V, a gotowe części są odkładane na przenośnik taśmowy.
Cały cykl trwa około 26,5 sekundy.
DWA WARIANTY – JEDEN SYSTEM
System osiąga wysoki stopień autonomii dzięki ruchomym
magazynkom dla obydwu wariantów magnesów. Pionowa i pozioma płyta załadowcza, każda mieszcząca po 30 poziomych
lub pionowych magazynków magnesów, są napełniane przez
operatorów na stacji transferowej. Każda z dwóch zamykanych stacji transferowych może dostarczyć po dwa magnesy
dla każdego z wariantów, a następnie przejmowane są przez
chwytak na manipulatorze MULTILIFT V. Wyzwaniem było podawanie magnesów zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej,
ponieważ najważniejszym czynnikiem podczas obtrysku jest
prawidłowe położenie biegunów. W wariancie pierwszym biegun
znajduje się na krótszym boku, natomiast w wariancie drugim
– na długim boku.
PEŁNA INTEGRACJA Z SYSTEMEM STEROWANIA
Według Dominika Schuberta dla firmy elobau ważna była również „możliwość pełnego zintegrowania manipulatora oraz systemu rozdzielającego wraz z systemem sterowania maszyną.
Od dostawcy systemu, firmy ARBURG, otrzymaliśmy centralny
„sterownik systemu”, który znacznie ułatwia zarządzanie całym
procesem”.
IMPONUJĄCO KOMPLEKSOWY PAKIET
Kompetentne i przejrzyste doradztwo, szybki serwis o wysokiej
jakości, zwłaszcza w zakresie dostaw części zamiennych, a także niezawodność wtryskarek ALLROUNDER zadecydowały o tym,
że firma elobau zdecydowała się na współpracę z firmą ARBURG
przy tym wymagającym projekcie.
Kolejnym argumentem była wydajność, precyzja i energooszczędność systemu. Firma przywiązuje do tego dużą wagę,
ponieważ od 2010 roku jej produkcja jest neutralna dla klimatu. Wysokiej klasy technologia do wysokiej klasy komponentów
– oto właściwe uzasadnienie współpracy elobau i ARBURG.

www.arburg.com, www.elobau.pl
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Formowanie wtryskowe – najczęstsza
technologia produkcji komponentów
z tworzyw w branży automotive
Do głównych zalet technologii formowania wtryskowego należy jej wysoka precyzja i optymalizacja kosztów przy wielkoseryjnych produkcjach. Znajduje ona szerokie zastosowanie przy produkcji części samochodowych z materiałów polimerowych, a jej
powszechność wynika z wielu zróżnicowanych korzyści, jakie oferuje. Przyjrzyjmy się im bliżej.

F

ormowanie wtryskowe przede wszystkim umożliwia osiągnięcie wysokiego poziomu produkcji komponentów samochodowych z tworzyw sztucznych przy stosunkowo
niskich kosztach. Sprawdza się ono zwłaszcza w przypadku dużych lub średnich serii produkcyjnych, gdyż wymaga
początkowej inwestycji w formy wtryskowe. Metoda ta pozwala
ponadto na stosowanie różnego rodzaju materiałów polimerowych, takich jak: polistyren (PS), polipropylen (PP), ABS, PC,
PC/PMMA, PPHC, PPT czy PPS GF. Ostatni z tych materiałów
(tworzywo PPS wzmocnione włóknem szklanym) posiada dużą
wytrzymałość mechaniczną i termiczną, dlatego idealnie nadaje
się do produkcji części technicznych.
Wykorzystanie profesjonalnych narzędzi cyfrowych pozwala
ponadto na optymalizację czasu i kosztów realizacji nawet bardzo złożonych projektów. Dzięki komputerowej symulacji procesu wtrysku tworzyw sztucznych można już na wstępnym etapie
wykonać analizę techniczno-finansową i dokonać niezbędnych
zmian. Ulepszenia dokonane we wczesnej fazie projektowania
wypraski oraz prototypowania pozwalają wyeliminować potencjalne ryzyka technologiczne i uniknąć kosztów, jakie mogą wiązać się na przykład z późniejszą modyfikacją form wtryskowych.
Oznacza to pełne bezpieczeństwo całego procesu.

w procesach produkcji części znajdujących zastosowanie zarówno w nadwoziach, jak i we wnętrzach samochodów. Wśród produkowanych przy jej pomocy części wewnętrznych można wymienić
m.in. elementy kokpitu samochodowego i desek rozdzielczych,
jak również wyloty powietrza, panele drzwiowe czy słupki nadwozia. Natomiast do gamy elementów zewnętrznych należą klamki,
zderzaki, listwy nadkoli, kratki, a także chlapacze i błotniki.
Oprócz produkcji najwyższej jakości części firma Knauf Industries
oferuje także usługi dodatkowe obejmujące m.in. montaż elementów dźwiękochłonnych, klipsów i zatrzasków bezpośrednio na linii
produkcyjnej, a także zgrzewanie ultradźwiękowe. Uzupełnieniem
portfolio są dopasowane na miarę zwrotne opakowania transportowe z wytrzymałego ekspandowanego polipropylenu (EPP).
Knauf Industries
REKLAMA

ZRÓWNOWAŻONA METODA PRODUKCJI
Do zalet formowania wtryskowego, które producenci cenią
sobie najbardziej, należą możliwość łatwego dostosowania materiału do dowolnej formy czy rozmiaru i wysoka precyzja wykonania detalu. Proces ten pozwala uzyskać elementy o czystych
i gładkich powierzchniach, które wymagają niewielkiej obróbki.
Daje to możliwość optymalizacji produkcji, ze względu na efektywne wykorzystanie materiału. Nawet w przypadku wytwarzania
części z metalowymi insertami technologia ta eliminuje możliwość formowania się nadlewek.
Kolejnym czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze tej
technologii jest jej minimalny wpływ na środowisko naturalne.
W procesie formowania wtryskowego nie dochodzi do emisji gazów, ani powstawania odpadów ciekłych. Zastosowanie polimerów umożliwia ponadto odzyskanie i przetworzenie wykonanych
z nich części. Z wszystkich tych powodów wiodący producenci
z branży automotive zaufali ekspertom, którzy wykorzystują tę
metodę do produkcji wysokiej jakości części samochodowych.
SZEROKA GAMA MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH
W zakładach Knauf Industries Automotive powstaje szeroka
gama komponentów samochodowych wytwarzanych w technologii formowania wtryskowego tworzyw. Wszystkie z nich posiadają
certyfikat IATF 16949:2016 gwarantujący najwyższą jakość produkcji dla sektora samochodowego. Metoda ta jest stosowana
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Targi PLASTPOL – wtryskarki,
wytłaczarki do tworzyw sztucznych
i granulatu oraz firmy z całego świata
Prawie 400 firm z 26 krajów świata i niemal 10 tys. m2 powierzchni wystawienniczej – to wynik Targów PLASTPOL 2022. Targi
Kielce już od ponad ćwierć wieku oferują branży przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy przestrzeń do prowadzenia udanych
spotkań biznesowych i zacieśniania kontaktów personalnych. To także miejsce, gdzie swoje pierwsze kroki stawiało wiele firm
z branży przetwórczej. Następna edycja datowana jest na 23–26 maja 2023 i już teraz gromadzi wokół siebie niemałe zainteresowanie.

E

konomiczny potencjał Targów Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych i Gumy PLASTPOL od lat dostrzegają zarówno debiutanci, jak i doświadczeni „gracze” branży plastików. W 2022 roku o rynkach europejskich zamarzyły
firmy z Angoli i Kataru. Przedstawiciele firm z obu tych krajów
zdecydowali więc, że idealnym miejscem do poszerzenia stref
wpływów na Polskę i Europę będą targi PLASTPOL. Spotkania
okazały się sukcesem, a przedstawiciele firm już teraz zapowiadają swoją obecność na edycji 2023.
MEETINGI, KONFERENCJE, PRELEKCJE I SPOTKANIA
W TARGACH KIELCE
Wydarzenia organizowane w kieleckiej przestrzeni wystawienniczej przyzwyczaiły nas nie tylko do bogatej oferty tematycznej,
czy możliwości poszerzenia kontaktów biznesowych, ale też jako
miejsce do zdobywania specjalistycznej wiedzy. Nie inaczej jest
w przypadku PLASTPOLU. Tak jak co roku, także i tym razem
targi rozpoczęła konferencja prowadzona przez Fundację PlasticsEurope Polska, która przy okazji zaprezentuje swój roczny
raport dotyczący kondycji branży przetwórstwa plastików i gumy.
Równie wartościowym wydarzeniem było seminarium techniczne PLASTECH-INFO. Zakres tematyczny spotkania w największej
mierze odnosił się do niezwykle dynamicznego w ostatniej dekadzie rozwoju technologii wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych, przede wszystkim wtryskiwania.
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA PLASTPOL
Kategoria – Narzędzia i oprzyrządowanie do przetwórstwa
tworzyw sztucznych.
Wyróżnienie:
l za tworzenie innowacyjnych systemów chłodzenia konturowego dla Listemann Polska Sp. z o.o. z Krakowa;
l za siłownik V450CP z innowacyjnym systemem zintegrowanego chłodzenia dla VEGA Srl z Włoch.
Medal:
l za regulator temperatury dla systemów gorących kanałów profiTEMP Plus dla Meusburger Georg GmbH&Co KG z Austrii.
Kategoria – Tworzywa i środki pomocnicze w przetwórstwie
tworzyw sztucznych.
Wyróznienie:
l za WPC1164V1C nowoczesny materiał polimerowy dla Compositive z Kukowa.
Medal:
l za granulat Bioplast do produkcji kompostowalnej folii bąbelkowej, biodegradowalnego sznurka rolniczego, kompostowalnej żyłki do kosiarki dla Biopolimer.pl ze Zgierza.
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Kategoria – Technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Wyróżnienie:
za system MES nadzoru, planowania i zarządzania produkcją
TEMI+ dla Wittmann Technology GmbH z Austrii.
Medal:
za technologię wtórnego wykorzystania granulatu odpadów
folii polipropylenowej i gumy z opon samochodowych w wyrobach wielkogabarytowych typu krata do umacniania gruntów
sypkich dla konsorcjum: Bydgoski Klaster Przemysłowy-ML
Polyolefins, Politechnika Bydgoska, Technische Universität
Chemitz.
Kategoria – Wyroby z tworzyw sztucznych i ich zastosowanie.
Medal:
za opracowanie pierścieniowego zbiornika ciśnieniowego
wzmocnionego włóknem węglowym do magazynowania wodoru dla Tomasz Osiecki TU Chemnitz z Niemiec.
Kategoria – Nowoczesne rozwiązania przemysłu polskiego.
Medal:
za biopolimerowe kompozycje termoplastyczne biodegradowalne i kompostowalne dla Grupy Azoty S.A. z Tarnowa.
WYRÓŻNIENIA TOP DESIGN
Za atrakcyjny i nowoczesny sposób prezentacji stoiska:
KOLTEX Plastic Recycling Systems Sp.z o.o. Sp. k.;
DREMECO Sp. z o.o.;
GRAFE POLSKA Sp. z o.o.;
Qatar Development Bank;
POLYPLAST MÜLLER GMBH;
Nexeo Plastics Poland Sp. z o.o.;
AXIA PLASTICS POLAND Sp. z o.o.;
ENGEL Austria GmbH;
BIESTERFELD POLSKA Sp. z o.o.
NAGRODY TOP DESIGN
za elegancję i kompleksowy styl wystąpienia targowego:
ASTEN GROUP;
GRUPA AZOTY;
PLASTOPLAN POLSKA Sp. z o.o.;
GABRIEL CHEMIE POLSKA Sp. z o.o.;
GLOBAL COLORS POLSKA S.A.

Źródło: Targi Kielce
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COMPOSITIVE – przyszłość
kompozytów w przemyśle
tworzyw sztucznych
Z dumą informujemy, że podczas tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 2022 firma Compositive została wyróżniona za stworzenie nowoczesnego materiału polimerowego zawierającego łuski kawy.

ŁUSKA KAWY JAKO NATURALNY WYPEŁNIACZ
Compositive stale wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku
tworzyw sztucznych, poszerzając tym samym swoje portfolio
o kolejne materiały produkowane na bazie odpadów. Tym razem
padło na tworzywo zawierające łuskę kawy. Z uwagi na zwiększające się zużycie zasobów ropy naftowej, wzrost jej ceny oraz problem związany z odpadami i wpływem na środowisko, w naszej
firmie poszukujemy coraz nowszych możliwości zastosowania
naturalnych surowców w przemyśle tworzyw sztucznych. Zastosowanie takich napełniaczy pozwala na uzyskanie odpowiednich
właściwości tworzyw kompozytowych, ale także przyczynia się
do rozwiązania problemu zagospodarowywania rosnących ilości
odpadów poprodukcyjnych. Z tych powodów na tapetę postanowiliśmy wziąć łuskę kawy. Po ropie naftowej kawa jest drugim
najbardziej skomercjalizowanym produktem na świecie, a łuska
kawy to wysuszona łupina będąca odpadem poprodukcyjnym
z procesu jej wypalania. Właśnie dlatego łuska jest tak cennym
i przyjaznym dla środowiska zasobem, a dzięki naturalnym związkom przeciwutleniającym, którymi się cechuje, jest znakomitym
surowcem pozwalającym ograniczyć ilość zużywanych tradycyjnych tworzyw sztucznych.
DLACZEGO TWORZYWA KOMPOZYTOWE?
Granulaty kompozytowe wykazują wyższą sztywność, a w porównaniu z tworzywami tradycyjnymi również niższy skurcz liniowy. Nie stanowią one zagrożenia dla środowiska w trakcie
procesów przetwarzania i recyklingu. Ponadto, po odpowiedniej
modyfikacji, mogą być częściowo lub całościowo biodegradowalne. Bezcenną zaletą tworzyw kompozytowych jest połączenie
cech, które występują także w materiałach tradycyjnych. Mowa
tu przede wszystkim o dużej wytrzymałości na obciążenia, która
idzie w parze z niewielkim ciężarem i zoptymalizowaną gęstością, a ponadto materiały pozyskiwane z przyrody cechuje wysoka odporność na ścieranie.
Przetwórstwo takich tworzyw niesie za sobą także pozostałe
korzyści, nie tylko środowiskowe, ale także ekonomiczne. Jako
że tworzywa zawierające naturalne wypełniacze przetwarza się
w temperaturach niższych nawet do 45oC niż tradycyjne materiały, możemy zaobserwować znaczny spadek zużywanej w tym celu
energii elektrycznej.
ZERO WASTE – GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM
Compositive to Polska marka stworzona przez firmę Pacyga
Meble. Wprowadziliśmy na rynek granulaty kompozytowe będące
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 4/2022

szeroko modyfikowalnymi pod kątem osiągnięcia wysokiej wytrzymałości. Naszym
celem jest realizacja filozofii zero waste,
w ramach której chronimy nasze środowisko, przetwarzając zarówno odpady
powstałe z własnej produkcji mebli drewnianych – mączkę drzewną, jak również
łuski kawy czy konopie. Nasza firma specjalizuje się w produkcji mączki drzewnej
oraz granulatów kompozytowych przeznaczonych do wtrysku, wytłaczania, rozdmuchu i termoformowania. Posiadając nowoczesne laboratorium oraz rozbudowany
park maszynowy, mamy możliwość tworzenia i modyfikowania
mieszanek pod indywidualne oczekiwania każdego klienta. Mączka drzewna, którą stosujemy w Compositive pochodzi w całości
z drewna, które posiada certyfikat FSC, co oznacza że pozyskiwane jest wyłącznie z legalnych źródeł. W naszych granulatach
stosujemy wyłącznie drewno liściaste, co znacznie ułatwia ich
przetwórstwo oraz znacznie wydłuża żywotność form i układów
plastyfikujących.

BE ECO POSITIVE AND CHOOSE COMPOSITIVE
COMPOSITIVE – PACYGA IMPORT-EXPORT
Kuków 86, 34-206 Krzeszów, tel. 33 874 80 35
kontakt@compositive.pl, www.compositive.pl
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Nagroda TOP Design oraz
Omniplast

M

iędzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL to dla naszej branży czas
i miejsce zupełnie wyjątkowe, dość powiedzieć, że
w maju tego roku odbyła się już 26 edycja tej imprezy. Tegoroczne targi z pewnością nie zawiodły ani wystawców
ani zwiedzających. Gołym okiem widać było, że impreza wraca
do swojej świetności, symptomatyczne były wypełnione hale
z atrakcyjnymi stoiskami oraz mnogość towarzyszących targom
spotkań, seminariów, paneli czy też konferencji. Organizatorzy
targów, Pani Agnieszka Dąbrowska i Pan Kamil Perz z Zespołem
wykonują doskonałą robotę organizacyjną, dzięki której my, wystawcy, możemy w sposób ciekawy zaaranżować targową przestrzeń.
Historia Plastoplan Polska jest ściśle związana z PLASTPOLEM,
mamy tutaj swoje miejsce praktycznie od samego początku funkcjonowania naszej Spółki w Polsce. Nasi klienci wiedzą, że znajdą nas na targach i zostaną podjęci filiżanką dobrej kawy.

PLASTPOL 2022 to edycja, w trakcie której ponownie działo
się dużo dobrego dla naszej firmy. Drugi raz z rzędu Plastoplan
Polska został doceniony przez kapitułę i otrzymaliśmy nagrodę
Top Design za elegancję i kompleksowy styl prezentacji targowej. Zawsze staramy się godnie prezentować na targach, a otrzymywane nagrody potwierdzają, że wybieramy dobrą drogę.
Nasz kolega, Jacek Łyżwa, odniósł ogromny sukces, wygrywając trzeci raz z rzędu konkurs Omniplast organizowany przez
serwis Tworzywa.pl oraz Targi Kielce. To konkurs, którego celem jest popularyzacja wiedzy dotyczącej tworzyw sztucznych
i technologii ich przetwórstwa, trójetapowy i bardzo wymagający merytorycznie. Dla Plastoplan Polska to powód do dumy
i radości, takie sukcesy mówią najwięcej o ludziach tworzących
naszą firmę.

Plastoplan Polska Sp. z o.o.
Al. Księcia J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa
tel. +48 22 295 92 31
www.plastoplan.pl
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DREMECO dla podniesienia
konkurencyjności polskich
przedsiębiorstw
Na wstępie chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim firmom, które zdecydowały się nas odwiedzić na stoisku na targach
PLASTPOL 2022, było to dla naszego zespołu niezapomniane wydarzenie.
Oczywiście dziękujemy również organizatorom targów za wspólną owocną pracę, zaangażowanie oraz za wyróżnienie naszego
stoiska D23 nagrodą TOP DESIGN, sprawiło nam to ogromną radość.

J

ako firma staramy się odpowiadać na potrzeby naszych
klientów, nieustannie poszukujemy nowych czy innowacyjnych, czy też klasycznie dobrze przyjętych w Europie rozwiązań, docelowo wpływających na większą konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.
W tym artykule chcielibyśmy zaprezentować dwie nowości na
naszym rynku oraz przypomnieć rozwiązania, które promujemy
już od kilku lat.
Podczas międzynarodowych targów Ifat udało nam się porozumieć z firmą WAGNER austriackim producentem rozdrabniaczy
jedno- i dwuwałowych. Rodzinna firma z niewielkiego miasteczka

Neuhause istnieje od ponad 40 lat. W okresie tym wyprodukowali setki nagradzanych w przeszłości rozdrabniaczy jednowałowych typu WS (poniżej zestawienie modeli).
Ofertę swą firma uzupełnia również rozwiązaniami dwuwałowymi przeznaczonymi do nieco mniejszych wydajności. Seria WS
doskonale sprawdza się zarówno w recyklingu różnego rodzaju
tworzyw, jak i tkanin, kabli, drewna i wielu innych. Sukces marce
zapewniają między innymi lata doświadczeń, staranność w doborze najczęściej lokalnych sprawdzonych podzespołów, dbałość
o szczegóły oraz duży wachlarz urządzeń.

Oto podstawowe modele urządzeń jednowałowych Wagner typu WS:

l

l

l

l

l

l
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WS 5 długość rotora 460 mm, moc do 10 kW,
waga: ok. 1 000 kg;
WS 11-15 długość rotora 670 mm, moc do 18,5 kW,
waga ok. 1 500 kg;
WS 22 długość rotora 1000 mm, moc do 45 kW,
waga ok. 3 500 kg;
WS 30 długość rotora 1300 mm, moc do 55 kW,
waga ok. 500 kg;
WS 50 długość rotora 1570 mm, moc do 90 kW
waga ok. 10 500 kg;
WS 70 długość rotora 1800 mm, moc do 132 kW
waga ok. 12 500 kg.
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Poniżej podstawowe modele urządzeń dwuwałowych typu Proshred:

l
l
l
l

PROSHRED
PROSHRED
PROSHRED
PROSHRED

300 – długość wałów 300 mm, moc 6 kW, waga ok. 1 500 kg;
500 – długość wałów 500 mm, moc do 15 kW, waga ok. 1 800 kg;
800 – długość wałów 800 mm, moc do 30 kW, waga ok. 4 200 kg;
1 300 – długość wałów 1 300 mm, moc do 60 kW, waga ok. 8 000 kg.

Kolejną nowością w portfolio naszej firmy jest niemiecki producent separatorów mechanicznych.
W ofercie znanej w Europie firmy TRENNSO znajdą Państwo
takie urządzenia jak np. stoły powietrzne, wielopoziomowe sita
wibracyjne, przesiewacze powietrzne typu zig-zag, całe systemy
sortowania i wiele innych.
TRENNSO jest specjalistą w dziedzinie separowania materiału
na bazie jego gęstości, kształtu czy rozmiaru. W swojej siedzibie
w Weißenhorn firma TRENNSO posiada zaawansowane centrum
testowe, gdzie można symulować prawie każdy proces separacji
w tym wieloetapowe rozdzielanie mieszanych materiałów w różnych frakcjach. Jeśli posiadacie Państwo niejednorodny materiał, a po jego rozdzieleniu będziecie Państwo chcieli zwiększyć
jego czystość, przydatność do procesu, czy wartość zapraszamy
koniecznie do kontaktu z naszymi doradcami.

Wśród naszej bogatej oferty znajdą Państwo również niemieckiego producenta urządzeń do mycia, suszenia i aglomeracji firmę WiPa.
Firma WiPa GmbH z siedzibą w Stadtlohn w Niemczech działa
na rynku od 1994 roku. Projektuje i tworzy maszyny oraz kompletne systemy do recyklingu, rozdrabniania, mycia, separacji
i suszenia szerokiej gamy tworzyw sztucznych.
Jakość i niezawodność to podstawowe cechy produktów firmy
WiPa. Niekonwencjonalne podejście do planowania i produkcji
naszych maszyn prowadzi do zastosowania innowacyjnych rozwiązań.
Producent oferuje między innymi: aglomeratory, myjki flotacyjne i dynamiczne, wirówki, silosy, separatory typu zig-zag.
Zapraszamy na testy na linii pokazowej.

l
l
l
l
l

W naszej bogatej ofercie znajdą Państwo również np.:
Gilotyny do rolek foliowych – Austropressen;
Młyny – lidera rynku firmy Dreher;
Urządzenia do cięcia rolek – Lidem;
Wytłaczarki dynamicznej hiszpańskiej firmy – Altero;
Prasy belujące solidnych producentów – Austropressen,
Kavurlar;
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Rozwiązania do recyklingu i produkcji materiałów włókienniczych i tekstylnych – Dell’orco, TECHNOplants.

Dremeco Sp. z o.o.
ul. Bysławska 82, 04-993 Warszawa
tel. kom. 506 107 898, 530 050 020, 888 465 444
biuro@dremeco.pl, www.dremeco.pl
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Grupa Azoty S.A. rozwija
technologie oparte na skrobi
termoplastycznej
Grupa Azoty S.A. jest pierwszą firmą w Polsce, która wprowadziła na rynek linię granulatów polimerowych biodegradowalnych
i kompostowalnych. Nowa linia pod marką envifill® powstała w oparciu o opracowaną w Grupie Azoty technologię otrzymywania
skrobi termoplastycznej, która wytwarzana jest z materiałów bioodnawialnych i kompostowalnych i nie zawiera plastyfikatorów.
Produkty envifill® dedykowane są do przetwórstwa w technologii wytłaczania z rozdmuchem, wtryskiwania oraz do innych technologii, w tym technologii druku 3D.

P

rodukty linii envifill® przeznaczone są do przetwórstwa
metodami wytłaczania i wtryskiwania, przy użyciu konwencjonalnych urządzeń do przetwórstwa tworzyw
sztucznych, co jest ich niewątpliwym atutem. Wśród
produktów powstających za pomocą tych technologii można
wskazać chociażby na: folie, opakowania, doniczki, elementy
urządzeń, które są zużywalne lub wymagają częstej wymiany,
elementy zastawy stołowej, opakowania na kosmetyki. Wyroby
z granulatów envifill® formowane wtryskowo cechują się unikatową estetyką powierzchni oraz stosunkowo niskim skurczem
przetwórczym, czyli zmniejszeniem rozmiarów.
Przykładowo, folie wytworzone z granulatów envifill® mają wysoką wytrzymałość i elastyczność, aksamitną w dotyku strukturę, semi-transparentność o mlecznym odcieniu i charakterystycznym zapachu. Można je zgrzewać, stosując tradycyjne zgrzewarki
do folii polietylenowych LDPE. Folie z granulatów envifill® mogą
być stosowane do wyrobu toreb zakupowych, worków na śmieci, szczególnie bioodpadów, folii agro oraz opakowań jednostkowych. Możliwe jest uzyskanie z granulatów envifill® zarówno
cienkich folii, poniżej 15 μm, ale także grubszych, o bardzo wysokiej wytrzymałości.
Warto przypomnieć, że linia pilotażowo-produkcyjna do wytwarzania skrobi termoplastycznej o zdolnościach produkcyjnych
300 ton na rok została uruchomiona w Grupie Azoty S.A. w maju
2021 roku. Wprowadzana obecnie linia granulatów polimerowych biodegradowalnych i kompostowalnych pod marką envifill®

została zbudowana na bazie tej właśnie skrobi termoplastycznej.
Nowa linia jest więc kolejnym krokiem w stronę rozbudowy portfolio produktów biodegradowalnych od Grupy Azoty.
Opracowaną w Grupie Azoty S.A. skrobię termoplastyczną, na
bazie której powstała linia envifill®, wyróżnia przede wszystkim
fakt, że może być wykorzystywana jako samodzielny polimer
w niektórych zastosowaniach oraz jako baza lub dodatek do
kompozycji polimerowych, biodegradowalnych lub kompostowalnych. I tak też, na bazie skrobi termoplastycznej – oprócz granulatów polimerowych – Grupa Azoty opracowała również ekologicz36
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ny klej termotopliwy, który może być stosowany jako spoiwo do
produktów drewnopochodnych i celulozowych, co potwierdzono
podczas testów u klientów. Klej nie zawiera formaldehydu, ani
dodatków toksycznych.
– Nie mam wątpliwości, że wprowadzenie nowej linii do naszej oferty to rewolucja na krajowym rynku granulatów, to również nasza kolejna technologia odpowiadająca na wymagania
Europejskiego Zielonego Ładu. Wśród klientów obserwujemy
wzrost zainteresowania tworzywami biodegradowalnymi – to rynek z dużym potencjałem, stąd pewnie stawiamy kolejne kroki
w kierunku rozwoju tego obszaru biznesu. Linia envifill® to nasza
odpowiedź na trendy związane z rozwojem zastosowań tworzyw
termoplastycznych biodegradowalnych i kompostowalnych. Co
kluczowe, udział składników bioodnawialnych w granulatach nowej linii może dochodzić nawet do 100%, a powstałe kompozycje
nie zawierają plastyfikatorów – mówi Tomasz Hinc, prezes zarządu, Grupa Azoty S.A.
– Odkąd rok temu uruchomiliśmy linię do wytwarzania skrobi
termoplastycznej, regularnie otrzymujemy coraz większą liczbę
zapytań o nasz produkt. Produkty marki envifill® wytwarzane są
ze składników roślinnych, biodegradowalnych i kompostowalnych. Ich rozkład w glebie lub kompoście zachodzi w obecności
mikroorganizmów, wyłącznie do CO2, H2O i biomasy, bez pozostawiania mikroplastiku. Standardowo granulaty te są biodegradowalne i kompostowalne zgodnie z normą EN 13432, w czasie
nie dłuższym niż 180 dni w kompostownikach domowych i nie
dłużej niż 90 dni w kompostownikach przemysłowych. Nasze
zaawansowane zaplecze technologiczne powoduje, że jesteśmy
w stanie dostosować czas degradacji produktów w zależności
od oczekiwań i potrzeb klienta – mówi dr Grzegorz Kądzielawski,
wiceprezes zarządu, Grupa Azoty S.A.
Konkretny czas przydatności wyrobów z linii envifill® do użycia
zależy od warunków użytkowania oraz składu kompozycji. W standardowych warunkach, w temperaturze pokojowej, bez bezpośredTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 4/2022

niego eksponowania na wysoką wilgotność i temperaturę, wyroby
z granulatów envifill® zachowują cechy użytkowe przez wiele lat.
Obecnie w ofercie Grupa Azoty S.A. posiada granulaty: odmiany do wytłaczania – seria envifill® F oraz envifill® E, odmiany do
przetwórstwa wtryskowego – seria envifill® M, a także klej termotopliwy – envifill® G oraz envifill® GP.
Granulaty naturalnie zwykle mają mleczno-transparentną barwę
i charakterystyczny, przyjemny zapach. Oferowane są odmiany
zabarwione w masie lub w kolorach pochodzących od zastosowanych dodatków naturalnych, a także granulaty do zastosowań
specjalnych, np. wysokiej gęstości lub efektach designerskich.
Nowa linia zdobyła już pierwsze pozytywne recenzje z rynku.
Kompozycje termoplastyczne envifill® zostały nagrodzone na
XXVI Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 2022.

Grupa Azoty SA
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Regranulat z napełnieniem
gumowym nagrodzony
Po raz kolejny podczas Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych
i Gumy PLASTPOL zaprezentowano laureatów konkursu na najlepsze produkty. Nagrodę
w kategorii „Technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych” uzyskało ML Polyolefins wraz
z partnerami: Bydgoskim Klastrem Przemysłowym, Politechniką Bydgoską oraz Technische
Universität Chemnitz za opracowanie metody innowacyjnego wykorzystania odpadów gumy
z opon samochodowych.

M

L Polyolefins, wchodząc w skład konsorcjum wraz
z Bydgoskim Klastrem Przemysłowym, Politechniką Bydgoską i Technische Universität Chemnitz,
uzyskało nagrodę w kategorii „Technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych” za metodę wtórnego wykorzystania granulatu odpadów folii polipropylenowej i gumy z opon
samochodowych. Medal i dyplom w imieniu konsorcjum odebrali Tomasz Mikulski, prezes zarządu ML Polyolefins oraz Piotr
Wojciechowski, dyrektor zarządzający Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.
– Jesteśmy bardzo dumni z uzyskanego wyróżnienia. Ideą
działalności naszego przedsiębiorstwa jest ochrona środowiska poprzez minimalizację ilości odpadów i ich recykling.
Nasz dział R&D wciąż pracuje nad nowymi recepturami recyklatów, zagospodarowując odpady trudnoprzetwarzalne tak
jak w przypadku tego projektu, gdzie użyto regranulatów folii
i gumy z opon samochodowych. Jest to odpowiedź naszej
branży na wyzwania środowiskowe obecnych czasów – wskazuje Tomasz Mikulski, prezes ML Polyolefins. – Jako przedsiębiorstwo włączamy się w różne projekty, bo jesteśmy przekonani, że wspólne działanie sfery biznesowej z nauką to klucz
do powstawania innowacji w zakresie gospodarki o obiegu
zamkniętym. To przybliża nas do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju – dodaje.
Projekt wpisuje się w rozwiązania gospodarki cyrkularnej, według której wyprodukowane już tworzywa powinny znajdować się
w obiegu jak najdłużej. W związku z tym duży nacisk kładzie się
obecnie na recykling odpadów oraz wykorzystanie recyklatów,
czemu odpowiada technologia opracowana przez konsorcjum.
– To duże osiągnięcie dla Klastra i naszych partnerów. Wspieranie działalności B+R, oprócz takich zagadnień jak integracja,
wspólna promocja, współpraca międzynarodowa i edukacja, jest
jednym z kluczowych obszarów naszej działalności. Natomiast
współpraca nauki z biznesem jest podstawą dalszego rozwoju
firm – mówi Piotr Wojciechowski, dyrektor zarządzający Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Dolina Narzędziowa.
Granulat odpadów folii polipropylenowej i gumy z opon samochodowych został wykorzystany do stworzenia prototypu gotowego produktu, czyli kraty przeznaczonej do umacniania gruntów
sypkich. Jest to przykład praktycznego zastosowania opracowanej technologii. Wsparcie merytoryczne projektu zapewniały
ośrodki naukowe wchodzące w skład konsorcjum. Badania granulatu, proszku gumowego, jak i kompozycji przeprowadził Technische Universität Chemnitz. Współpraca zaowocowała również
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publikacją dwóch artykułów naukowych, w tym w 2022 roku
w prestiżowym czasopiśmie „Materials”.
– Projekt zakładał użycie jednorodnego proszku gumy oponowej o wielkości ziarna poniżej 0,5 mm jako napełniacza regranulatu polipropylenu. Przygotowana kompozycja rPP-GTR stanowiła
materiał wsadowy w procesie wtryskiwania. Trudność polegała
na tym, że mieszanka zawierała minimum 50% napełniacza gumowego. Gruntowne badania parametrów technicznych materiału pozwoliły wykonać i dostosować formę wtryskową – tłumaczy
prof. Dariusz Sykutera z Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej.
Badania rozpoczęły się w 2019 roku i trwały do roku 2021.
Podmiotem łączącym uczestników i kierującym pracami był Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa. Natomiast wdrożenie technologii oraz zastosowanie opracowanej mieszanki
w produkcie ostatecznym było po stronie partnera biznesowego
ML Polyolefins.
– Takie projekty jak ten, realizowane w partnerstwie międzynarodowym są dużym wyzwaniem organizacyjnym, dlatego tym bardziej cieszymy się z tego osiągnięcia i docenienia naszych prac
przez komisję konkursową – podkreśla Piotr Wojciechowski.

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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Termoplastyczne elastomery
poli(estro-uretanowe)otrzymywane
z udziałem bioglikolu poddane
dwukrotnemu przetwórstwu
Ewa Głowińska, Joanna Niesiobędzka, Arkadiusz Cybart, Janusz Datta

Recykling materiałów polimerowych w istotny sposób wpływa na zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych składowanych na wysypiskach śmieci. Jedną z metod recyklingu jest recykling mechaniczny, stosowany szczególnie w przypadku
materiałów o właściwościach termoplastycznych. W pracy zbadano wpływ dwukrotnego przetwórstwa termoplastycznych elastomerów poli(estro-uretanowych), TPU, otrzymywanych z udziałem bioglikolu na strukturę chemiczną, właściwości termiczne, przetwórcze i mechaniczne. W efekcie umożliwi to prognozowanie ilości cykli przetwórczych oraz określenie zmian, jakie
mogą zajść w strukturze i właściwościach. Poli(estro-uretany) otrzymano metodą prepolimerową. Zsyntezowane materiały po
uprzednim rozdrobnieniu poddano dwukrotnie procesom przetwórczym za pomocą mieszalnika typu Brabender. Próbki do badań
formowano przy użyciu prasy hydraulicznej. Strukturę chemiczną otrzymanych materiałów określono za pomocą spektroskopii
w podczerwieni FTIR. Zbadano wskaźnik szybkości płynięcia (MFI), właściwości termiczne i mechaniczne, twardość oraz gęstość. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano wpływ ponownego przetwórstwa na zmiany w strukturze oraz badanych
właściwościach poli(estro-uretanów). Stwierdzono, że otrzymane materiały mogą być ponownie wykorzystane do produkcji
nowych wyrobów, niemniej jednak zmianie ulegną ich warunki przetwórcze.

M

ateriały poliuretanowe są powszechnie stosowane
zarówno w życiu codziennym, jak i w przemyśle. Ze
względu na szereg zalet są używane w sektorze motoryzacyjnym, meblarskim, obuwniczym czy w izolacjach. Na podstawie raportu „Tworzywa sztuczne – Fakty” przygotowanego przez PlasticsEurope wynika, że popyt na te materiały
stale rośnie. Zgodnie z analizą poliuretany stanowią prawie 8 %
światowego zapotrzebowania na tworzywa sztuczne [1]. Niestety,
materiały te są poważnym zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Zwiększona produkcja wymaga równie efektywnych technik
recyklingu. Tworzywa sztuczne mogą być poddawane recyklingowi
surowcowemu, mechanicznemu czy energetycznemu, dzięki czemu w mniejszej ilości są składowane na wysypiskach.
Recykling mechaniczny jest jedną z metod, która jest wykorzystywana w zagospodarowaniu odpadów polimerowych, w tym poliuretanowych. Obejmuje on głównie operacje i procesy fizyczne,
takie jak oczyszczanie, rozdrabnianie czy mielenie odpadu polimerowego. Rozdrobniony odpad może być ponownie przetworzony, np. metodą wtrysku czy wytłaczania lub stanowić napełniacz
w materiałach kompozytowych. Wykorzystanie poliuretanów jako
napełniaczy dotyczy głównie materiałów spienionych [2]. Ideą
recyklingu mechanicznego jest umożliwienie ponownego zastosowania uzyskanego recyklatu i jego zastosowanie w nowym
cyklu przetwórczym w taki sposób, aby nie dochodziło do utraty
jakości nowego wyrobu.
Elastomery termoplastyczne (TPE) wykazują cechy usieciowanych chemicznie kauczuków oraz charakteryzują się łatwością
przetwarzania i recyklingu charakterystyczną dla termoplastów
[3]. Do powszechnie stosowanych elastomerów termoplastycznych należą termoplastyczne elastomery poliuretanowe (TPU),
które otrzymuje się na drodze syntezy jedno- lub dwuetapowej.
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Głównymi substratami w tych procesach są poliole, izocyjaniany
oraz przedłużacze łańcucha [4]. Należy wspomnieć, że poliuretany są bardzo zróżnicowaną grupą polimerów, do której zaliczają
się zarówno pianki, jak i materiały elastomerowe, w tym elastomery termoplastyczne. TPU mają strukturę blokową zbudowaną
z segmentów sztywnych (cząsteczki izocyjanianów, przedłużaczy
łańcucha) oraz segmentów miękkich (poliole) [5]. Segmenty
sztywne wpływają na wytrzymałość mechaniczną oraz termiczną. Faza miękka odpowiada za elastyczność oraz odporność
w niskiej temperaturze [6]. Budowa segmentowa odgrywa istotną rolę w kształtowaniu właściwości tych materiałów. Do zalet
termoplastycznych elastomerów poliuretanowych zalicza się
małą ścieralność, odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz mały współczynnik tarcia. Jednak niektóre rodzaje
TPU (np. na bazie poliestrów) charakteryzują się krótkim okresem trwałości oraz podatnością na hydrolizę [7]. To, że TPE
mogą być przetwarzane metodami typowymi dla termoplastów,
czyni je wartościowym surowcem do recyklingu mechanicznego. W literaturze przedmiotu znajdują się nieliczne opracowania
związane z badaniami procesu recyklingu mechanicznego TPE.
Na możliwość ponownego ich wykorzystania jako recyklatu ma
wpływ charakter sieci przestrzennej i oddziaływań międzycząsteczkowych w tych materiałach.
Podczas procesów przetwórczych może dochodzić do rozpadu
łańcucha makrocząsteczek materiałów polimerowych pod wpływem działania wysokiej temperatury, tlenu, czy sił ścinających.
W efekcie ich właściwości mogą ulegać zmianie, zwłaszcza po
wielokrotnych cyklach przetwórczych. Zmiany te mogą być rejestrowane za pomocą zarówno technik spektroskopowych, jak
również w badaniach podstawowych właściwości mechanicznych
czy fizykochemicznych. Na postawie badań zmian struktury cheTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 4/2022
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CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
Materiały
Termoplastyczne elastomery poli(estro-uretanowe) otrzymano
metodą prepolimerową. Do syntezy prepolimeru użyto: 4,4′-diizocyjanianu difenylometanu, MDI (BorsodChem, Węgry) oraz
α,ω-dihydroksyoligo(adypinianu etylenowo-butylenowego), Polios
55/20 o średniej masie molowej 2000 g/mol (Purinova, Polska).
Jako inhibitora użyto kwasu ortofosforowego (Polskie Odczynniki
Chemiczne, Polska). Reakcję przedłużania łańcucha przeprowadzono przy użyciu bio-1,4-butanodiolu, bio-BDO o masie molowej
90,1 g/mol (BASF, Niemcy) oraz katalizatora – 1,4-diazabicyklo[
2,2,2]oktanu, DABCO (Sigma-Aldrich, USA).
Na pierwszym etapie przeprowadzono syntezę prepolimerów
uretanowych o różnej zawartości wolnych grup izocyjanianowych
(6% i 8%). Reakcję poprzedzono przygotowaniem substratów.
W tym celu poliol Polios 55/20 odwodniono i odgazowano
w reaktorze w temperaturze 90oC przy użyciu próżni. Następnie
po ochłodzeniu poliolu do temperatury 60oC wprowadzono do
reaktora oczyszczony diizocyjanian MDI i kwas ortofosforowy.
Reakcję prepolimeryzacji prowadzono pod obniżonym ciśnieniem
w temperaturze 85 °C. Otrzymane prepolimery charakteryzowały
się zawartością wolnych grup izocyjanianowych na zakładanym
poziomie: %NCO = 6,49±0,07 i %NCO = 7,70±0,06. Drugi etap
syntezy poli(estro-uretanów) obejmował przedłużanie łańcucha
prepolimeru za pomocą bio-BDO. Otrzymano materiały o stosunku molowym NCO/OH równym 0,95. W efekcie zsyntezowano
poli(estro-uretany) o zawartości segmentów sztywnych (HS) wynoszącej odpowiednio 33% (prepolimer 6%) i 39% (prepolimer
8%).
Reakcje drugiego etapu były katalizowane przy użyciu katalizatora DABCO (0,3% mas.). Po dokładnym wymieszaniu i odgazowaniu mieszaniny, odlano ją do przygotowanych form umieszczonych na płycie grzewczej o temp. 80oC. Po zżelowaniu, próbki
umieszczono w suszarce laboratoryjnej i wygrzewano w 100oC
przez 24 h.
Przetwarzanie poli(estro-uretanów)
Wszystkie otrzymane poli(estro-uretany) przetworzono dwukrotnie w mieszalniku zamkniętym firmy Brabender (model:
821300). TPU po rozdrobnieniu był uplastyczniany w mieszalniku przez 10 minut. Temperatura w trakcie procesu wynosiła
odpowiednio 186oC (±2oC) i 192oC, odpowiednio dla prepolimerów o zawartości 6% i 8% NCO. Następnie produkt poddawano
prasowaniu na gorąco przez 10 min w prasie firmy ZUP, pod
ciśnieniem 5 MPa (temperatura jak powyżej). Na kolejnym etapie próbki były prasowane na zimno do momentu osiągnięcia
temperatury pokojowej. Poniżej przedstawiono sposób kodowania otrzymanych materiałów:
l 6-P0 i 8-P0 – próbki po syntezie, nieprzetwarzane, otrzymane
z prepolimerów o zawartości wolnych grup izocyjanianowych
odpowiednio 6% i 8%;
l 6-P1 i 8-P1 – próbki po pierwszym procesie przetwórczym,
otrzymane z prepolimerów o zawartości wolnych grup izocyjanianowych odpowiednio 6% i 8%;
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6-P2 i 8-P2 – próbki po drugim procesie przetwórczym, otrzymane z prepolimerów o zawartości wolnych grup izocyjanianowych odpowiednio 6% i 8%.
Metody badań
Spektroskopia w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR)
Strukturę chemiczną zweryfikowano i określono za pomocą
spektroskopii w podczerwieni z transformatą Fouriera. Badanie
przeprowadzono przy użyciu spektrofotometru Nicolet8700 z
przystawką ATR Golden Gate w zakresie pomiarowym od 500 do
4500 cm–1. Częstość skanowania wynosiła 64, a rozdzielczość
aparatu 4 cm–1.
Termograwimetria
Analiza właściwości termicznych, w tym wyznaczenie temperatury początku dekompozycji termicznej (T5%) została wykonana za pomocą urządzenia TGA Pyris 1 (Perkin Elmer). Badanie
przeprowadzono w atmosferze azotu, w zakresie temperatury
50–600oC. Szybkość grzania wynosiła 20oC/min.
Wskaźnik szybkości płynięcia
Badanie wskaźnika szybkości płynięcia przeprowadzono przy
użyciu plastometru Mflow firmy Zwick/Roell zgodnie z normą EN-ISO: 1133:2006. Pomiary przeprowadzono w zakresie temperatury 170–185 °C przy obciążeniu 10 kg. Próbkę po rozdrobnieniu
umieszczono w cylindrze grzewczym (masa próbki ok. 6 g). Czas
wstępnego ogrzewania wynosił 300 s. Wykonano 5 odcinków pomiarowych w odstępach 6 s. Na tej podstawie obliczono wskaźnik szybkości płynięcia, zarówno masowy, jak i objętościowy.
Statyczna próba rozciągania
Badanie przeprowadzono przy użyciu maszyny wytrzymałościowej Zwick/Roell Z020 zgodnie z normą PN-EN ISO 37:2007.
Próbki o kształcie wiosełek rozciągano z szybkością 300 mm/
min. Długość odcinka pomiarowego wynosiła 25 mm. Pomiary
wykonywano w temperaturze pokojowej.
Twardość
Pomiar przeprowadzono przy użyciu twardościomierza Shore’a
A (Zwick/Roell) zgodnie z normą ISO 7619-1:2010. W przypadku
każdego z materiałów wykonano 10 pomiarów, których wyniki
zostały uśrednione.
Gęstość
Badanie gęstości wykonano według normy PN-ISO 2781:1996
za pomocą wagi analitycznej AS 310/X firmy RADWAG. Próbki
ważono w powietrzu, a następnie w metanolu (ρ = 0,7918 g/
cm3) o temperaturze 21oC. Każdą próbkę badano trzykrotnie.
Wynik jest średnią arytmetyczną z przeprowadzonych pomiarów.
l

WYNIKI BADAŃ
Struktura otrzymanych poli(estro-uretanów) została potwierdzona za pomocą techniki FTIR-ATR. Na rysunkach 1 i 2
przedstawiono widma FTIR poli(estro-uretanów) otrzymanych
z prepolimerów zawierających odpowiednio 6 i 8% wolnych grup
izocyjanianowych. Ze względu na fakt, że otrzymane materiały poliuretanowe różnią się wyłącznie zawartością segmentów
sztywnych, zarejestrowane widma mają podobny przebieg. Analizując rysunki 1 i 2, można stwierdzić, że nie obserwuje się
pasma pochodzącego od grupy izocyjanianowej (przy liczbie falowej ok. 2200 cm–1), co świadczy o jej pełnym przereagowaniu
w trakcie syntezy [8]. Na obu widmach obserwujemy pasma od
drgań rozciągających N–H przy ν = 3300 cm–1 oraz drgań rozciągających grupy C=O w zakresie 1640–1740 cm–1 [9]. Ponadto,
drgania rozciągające dla grupy C–(O)O–C zarejestrowano w zakresie liczby falowej 1100–1220 cm–1, pochodzą one od grupy
estrowej poliolu. Pasmo przy wartości liczby falowej ok. 1540
cm–1 wskazuje na drgania deformacyjne grupy N–H (II pasmo
41
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micznej i właściwości można nie tylko wnioskować o przydatności takiego materiału wielokrotnie przetwarzanego, ale także
analizować procesy degradacji polimerów.
Celem pracy było zbadanie zmian zachodzących w strukturze
chemicznej i wybranych właściwościach termoplastycznych elastomerów poli(estro-uretanowych) poddanych dwukrotnym cyklom przetwórczym. Analizowane materiały zostały zróżnicowane
pod kątem zawartości segmentów sztywnych.
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Rys. 1. Widma FTIR poli(estro-uretanów) otrzymanych
z prepolimerów zawierających 6% wolnych grup
izocyjanianowych

Rys. 2. Widma FTIR poli(estro-uretanów) otrzymanych
z prepolimerów zawierających 8% wolnych grup
izocyjanianowych

Rys. 3. Krzywa ubytku masy w funkcji temperatury
poli(estro-uretanów) przed przetwórstwem, po 1 cyklu (P1)
i po 2 cyklach (P2)

Rys. 4. Krzywa pochodnej ubytku masy (DTG) w funkcji
temperatury poli(estro-uretanów) przed przetwórstwem,
po 1 cyklu (P1) i po 2 cyklach (P2)

amidowe) [10]. Na widmie widoczne są charakterystyczne pasma dla drgań rozciągających C–H, asymetryczne i symetryczne
w zakresie 2800–3000 cm–1 [11]. Analiza widm materiałów nie
wykazała znacznych różnic wynikających z procesów przetwórczych. Wielokrotne przetwórstwo wypłynęło natomiast na zmianę
udziału wiązań wodorowych w poli(estro-uretanach), co przejawia się jako zmiana intensywności pasma multipletowego grupy
karbonylowej oraz wiązania N–H niezależnie od tego, jaka była
zawartość segmentów sztywnych (rys. 1 i 2).
Stabilność termiczna
Na rysunkach 3 i 4 przedstawiono odpowiednio krzywe ubytku
masy (TG) i jej pochodną (DTG) w funkcji temperatury, zarówno
materiałów referencyjnych, jak i tych poddanych dwóm cyklom
przetwórczym (włącznie z rozdrobnieniem materiału). Na podstawie uzyskanych danych wyznaczono: temperaturę początku
degradacji (T5%), a także temperaturę, w której dochodzi do degradacji z największą prędkością oraz wyznaczono pozostałość
stałą w T = 550oC poli(estro-uretanów). Analizując dane, można stwierdzić, że degradacja otrzymanych materiałów zachodzi
dwuetapowo, niezależnie od zawartości segmentów sztywnych,
czy ponownego przetwórstwa. Różnice, które są możliwe do zaobserwowania (rysunek 4) są związane z szybkością degradacji
i nieznacznie z temperaturą, w której materiał degraduje z największą prędkością (TDTG1 i TDTG2). Na podstawie danych zawar42

tych w tabeli 1 zauważono, że po dwóch cyklach przetwórczych
obniża się stabilność termiczna TPU, temperatura początku
ubytku masy (T5%) jest mniejsza o ok. 7oC. Ponadto zauważono,
że ponowne przetwórstwo wpływa na przyspieszenie degradacji
segmentów elastycznych, co przejawia się niższymi wartościami
TDTG2. Może to być spowodowane degradacją łańcucha polimerowego.
Właściwości przetwórcze poli(estro-uretanów) zawierających
w strukturze reszty bioglikolu zestawiono w tabeli 2. Analiza
danych wykazała spadek wartości współczynników płynięcia
po dwukrotnym procesie przetwórczym próbek z mniejszą zawartością segmentów sztywnych (seria 6-P). Może to wynikać
z zachodzących procesów degradacji podczas ponownych cykli
przetwórczych, w tym z sieciowania. Porównując próbki 6-P0
i 8-P0, można zauważyć wpływ udziału segmentów sztywnych
na wartości MFI, które są większe dla materiałów z większą
zawartością HS.
Na podstawie przeprowadzonych badań w tabeli 3 podano wyniki modułów wydłużenia (M50%, M100%, M200%, M300%) oraz parametrów statycznej próby rozciągania (wytrzymałość na rozciąganie,
wydłużenie przy zerwaniu i wydłużenie trwałe po zerwaniu).
Poli(estro-uretany) o niższej procentowej zawartości segmentów sztywnych charakteryzowały się lepszymi właściwościami
mechanicznymi. Analiza wartości modułów wydłużenia wykazała,
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 4/2022
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Tabela 1. Stabilność termiczna poli(estro-uretanów) przed dwukrotnym przetwórstwem i po nim
Próbka

T5% [oC]

TDTG1 [oC]

TDTG2 [oC]

mT = 550 C [%]

6-P0

352,4

377,1

456,2

7,11

6-P1

345,3

372,0

439,0

6,96

6-P2

345,5

372,0

442,0

7,12

8-P0

350,3

372,8

460,3

8,85

8-P1

346,8

369,7

452,9

8,98

8-P2

343,4

369,3

453,9

7,91

o

TDTG1 – temperatura, w której degradacja zachodzi z największą prędkością na etapie I;
TDTG2 – temperatura, w której degradacja zachodzi z największą prędkością na etapie II.

Tabela 2. Wskaźnik szybkości płynięcia poli(estro-uretanów) przed dwukrotnym przetwórstwem i po nim
Próbka

Temperatura badania [oC]

MFR [g/10min]

MVR [cm3/10min]

6-P0

170

4,24 ± 0,52

3,83 ± 0,40

6-P1

170

2,97 ± 0,12

2,63 ± 0,19

6-P2

170

2,66 ± 0,18

2,43 ± 0,15

8-P0

170

13,22 ± 1,21

11,90 ± 1,12

8-P1

185

6,17 ± 0,79

5,54 ± 0,75

8-P2

185

21,08 ± 2,13

19,49 ± 0,89

Próbka

M50%

M100%

M200%

M300%

σ [N/mm2]

εb [%]

εt [%]

6-P0

3,7 ± 0,1

4,9 ± 0,1

6,9 ± 0,1

9,1 ± 0,1

25,8 ± 2,4

593 ±

29 32 ± 3

6-P1

3,6 ± 0,4

4,5 ± 0,4

5,8 ± 0,2

7,6 ± 0,1

33,0 ± 1,4

684 ± 51

40 ± 5

6-P2

4,2 ± 0,1

5,3 ± 0,2

6,6 ± 0,3

7,9 ± 0,3

27,6 ± 4,8

838 ± 64

74 ± 12

8-P0

4,8 ± 0,1

6,2 ± 0,2

8,4 ± 0,4

10,7 ± 0,7

18,7 ± 2,0

532 ± 79

50 ± 15

8-P1

6,3 ± 0,1

7,4 ± 0,2

8,6 ± 0,2

9,6 ± 0,2

18,6 ± 2,0

864 ± 28

118 ± 4

8-P2

6,1 ± 0,5

7,3 ± 0,5

8,7 ± 0,6

9,7 ± 0,6

12,0 ± 0,6

568 ± 55

113 ± 19

Tabela 4. Wyniki pomiarów twardości i gęstości
otrzymanych poli(estro-uretanów)
Próbka

Twardość [ShA]

Gęstość [g/cm3]

6-P1

80,8±0,7

1,213±0,002

6-B1

80,7±0,9

1,214±0,001

6-B2

81,5±1,0

1,213±0,002

8-P1

86,4±0,4

1,223±0,001

8-B1

87,3±0,6

1,217±0,004

8-B2

86,0±1,3

1,218±0,002

że wraz ze wzrostem zawartości segmentów sztywnych, co wynikało z użycia prepolimeru o wyższej zawartości wolnych grup
NCO, wzrasta sztywność materiałów. Dla próbek otrzymanych
z użyciem prepolimeru o zawartości 6% NCO widoczne są nieznaczne różnice pomiędzy materiałami niepoddanymi procesom
przetwórczym, a tymi, które przetworzono dwukrotnie. Oznacza
to, że ponowne przetwórstwo tych materiałów nie wpływa na
pogorszenie ich właściwości mechanicznych. Materiały przetworzone przy użyciu mieszalnika Brabendera zachowują ciąTworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 4/2022

głą strukturę, stąd ich dobre parametry mechaniczne. Dopiero
dwukrotne przetwórstwo elastomerów termoplastycznych z serii
6-P powoduje wzrost ich modułu wydłużenia. Związane jest to
z częściową degradacją termiczną materiałów. Natomiast w przypadku poliuretanów o wyższej zawartości segmentów sztywnych
nie stwierdzono znaczących różnic w modułach wydłużeń. Cykle
przetwórcze powodują niewielki spadek wytrzymałości na rozciąganie.
Wyniki pomiarów twardości i gęstości otrzymanych poli(estro-uretanów) przestawiono w tabeli 4. Analiza wykazała zależność
twardości TPU od procentowej zawartości nieprzereagowanych
grup NCO w prepolimerze. Dla poli(estro-uretanów) otrzymanych
z użyciem prepolimeru o zawartości 8% NCO zaobserwowano
wzrost twardości w porównaniu do materiałów na bazie prepolimerów o 6% zawartości NCO. Wynika to z większej zawartości
segmentów sztywnych, które wpływają na twardość oraz sztywność poli(estro-uretanów). Zawartość segmentów sztywnych
zależy od ilości izocyjanianu i przedłużacza łańcucha, ponieważ
są one odpowiedzialne za fizyczne sieciowanie [12]. Wraz ze
wzrostem ich zawartości nieznacznie zwiększyła się również gęstość otrzymanych TPU. Ponowne przetwórstwo materiałów nie
wpłynęło znacząco na ich twardość oraz gęstość.
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Tabela 3. Moduły wydłużenia oraz parametry uzyskane z statycznej próby rozciągania

tworzywa
PODSUMOWANIE
W pracy przeprowadzono syntezę poli(estro-uretanów) otrzymanych z bioglikolu i prepolimerów o zawartości nieprzereagowanych grup izocyjanianowych wynoszącej odpowiednio 6% i 8%.
Otrzymane materiały dwukrotnie przetworzono. Zbadano wpływ
ponownego przetwórstwa na strukturę chemiczną i wybrane właściwości mechaniczne, termiczne i przetwórcze. Analiza FTIR
pozwoliła na potwierdzenie pełnego przereagowania reagentów
oraz określenie struktury otrzymanych elastomerów termoplastycznych. Stwierdzono także, że w materiałach poddanych
dwukrotnemu przetwórstwu dochodzi do zmian w udziale wiązań wodorowych w obrębie grupy uretanowej. Zaobserwowano
również różnice we właściwościach mechanicznych i fizycznych
poli(estro-uretanów). Na podstawie badań termograwimetrycznych wykazano, że degradacja termiczna otrzymanych materiałów zachodzi dwuetapowo, bez względu na fakt, iż materiały były
dwukrotnie przetworzone, czy zawartość segmentów sztywnych.
Ponowne przetwórstwo wpłynęło natomiast na przyspieszenie
degradacji segmentów elastycznych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono wpływ zawartości segmentów
sztywnych na właściwości mechaniczne otrzymanych materiałów. Poli(estro-uretany) zsyntezowane z prepolimerów o niższej
procentowej zawartości nieprzereagowanych grup NCO charakteryzowały się lepszymi właściwościami mechanicznymi. Wraz ze
wzrostem zawartości segmentów sztywnych zwiększyła się twardość otrzymanych TPU. Badania nie wykazały negatywnego wpływu przetwórstwa na twardość oraz gęstość poli(estro-uretanów).

[3] Rzymski W., Polimery, 2005, 50, 4, 249–254.
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PRASOWA

Konkurs OMNIPLAST rozstrzygnięty
Po wielu zmaganiach zakończył się konkurs OMNIPLAST. Turniej od lat był częścią targów PLASTPOL. Na posiedzeniu w dn. 24 maja
2022 r. Komisja Konkursowa ustaliła: do III Etapu Konkursu (runda finałowa) przeprowadzonego w formie pisemnej na terenie Targów Kielce w trakcie pierwszego dnia XXVI Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL 2022
przystąpiło 9 z 9 uprawnionych uczestników, wyłonionych w II etapie Konkursu.
W wyniku rozstrzygnięcia III etapu Konkursu nagrody otrzymują:
1. Nagrodę główną w postaci bonu rabatowego o wartości
6 000 PLN netto za zajęcie pierwszego miejsca w Konkursie
otrzymuje Jacek Łyżwa z firmy PLASTOPLAN, Warszawa;
2. Nagrodę w postaci bonu rabatowego o wartości 4 000 PLN
netto za zajęcie drugiego miejsca w Konkursie otrzymuje
Krzysztof Librant z firmy ALBIS Polska, Poznań;
3. Nagrodę w postaci bonu rabatowego o wartości 2 000 PLN
netto za zajęcie trzeciego miejsca w Konkursie otrzymuje
Tomasz Trąbski z firmy PLASTIGO, Częstochowa.
Zwycięzcom gratulujemy!
Organizator Konkursu: Targi Kielce S.A.
Komisja w składzie:
1. Jacek Szczerba, Business Manager ENTERIO s.c.;
2. Agnieszka Dąbrowska, Project Manager | Targi Kielce S.A.;
3. Maciej Heneczkowski, Politechnika Rzeszowska.
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PROMOCYJNY

Nowy bezhalogenowy,
niepalny związek PBT do
złącz wysokonapięciowych

W

układach napędowych lub w akumulatorach pojazdów elektrycznych, jak również w infrastrukturze
przeznaczonej do ładowania urządzeń elektromobilnych, elementy z tworzyw sztucznych narażone są
często na działanie wysokich temperatur oraz prądu o wysokim
natężeniu i napięciu. W takich warunkach plastikowe złącza muszą być izolowane i uniemożliwiać przepływ prądu pełzającego.
To właśnie do tego typu złącz wysokonapięciowych specjaliści
koncernu LANXESS opracowali nowy związek PBT (politereftalan
butylenu), który nie zawiera halogenu, jest trudnopalny i odporny
na hydrolizę.
– Jedną z zalet materiału konstrukcyjnego stanowi niewielka
wrażliwość jego znakomitych właściwości elektrycznych na temperaturę i wilgoć w typowych warunkach pracy złącz wysokonapięciowych – wyjaśnia dr Bernhard Helbich, który kieruje pracami
działu marketingu technicznego ds. obsługi kluczowych klientów
w jednostce High Performance Materials koncernu LANXESS.
– Można go stosować w temperaturach do 150oC.

NAJWYŻSZA KLASA IZOLACJI CTI A 600
Prezentowany związek to pierwszy przedstawiciel nowej gamy
produktów Pocan BFN HR. Charakteryzuje się wysokim poziomem odporności objętościowej i wytrzymałości dielektrycznej.
Ten ostatni współczynnik osiąga wartość znacznie powyżej 30
kilowoltów na milimetr w temperaturze do 140oC (IEC 624311). W teście CTI (Comparative Tracking Index – porównawczy
wskaźnik odporności na prądy pełzające, IEC 60112) materiał
uzyskał wynik plasujący go w najwyższej przewidywanej przez
normę klasie, CTI A 600. Oznacza to, że jest wysoce odporny
na prądy pełzające, co zmniejsza ryzyko zwarć i defektów spowodowanych przez prąd płynący w ścieżkach przewodzących
i tym samym ułatwia zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania
na złącza miniaturowe.
– Można go używać także przy napięciach przekraczających
600 V. Projekt złącza dla systemów korzystających z prądu stałego optymalizuje się pod kątem napięcia aż do 1500 V zgodnie
z wytycznymi projektowymi ujętymi w normie IEC 60664/VDE
0110 – mówi dr Bernhard Helbich. Warto podkreślić, że odporność związku na przepływ prądu pełzającego nie zmniejsza się
niemal w ogóle w wyniku długotrwałego starzenia termicznego
w temperaturze 120oC ani w testach klimatycznych.
ODPORNOŚĆ NA HYDROLIZĘ I NIEPALNOŚĆ
Materiał, wzmocniony w 25 procentach wagowych włóknami szklanymi, jest bardzo odporny na hydrolizę. W badaniach
próbek opartych na rygorystycznych długoterminowych testach
hydrolitycznych SAE/USCAR-2 (wersja 6), opracowanych przez
amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Samochodowych
Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 4/2022

(SAE), uzyskał dobrą ocenę (klasa 3). O jego właściwościach
opóźniających palność świadczy pozytywny wynik w teście palności UL 94 amerykańskiego instytutu badawczego Underwriters
Laboratories Inc., w których materiał otrzymał doskonałą klasyfikację V-0 przy grubości próbki 0,75 mm. Dzięki swoim właściwościom mechanicznym materiał konstrukcyjny spełnia wymagania
stawiane powszechnie złączom wysokonapięciowym.
JASNE I TRWAŁE KOLORY
Związek można barwić na jaskrawe kolory, np. pomarańczowy, a więc kolor coraz częściej wykorzystywany w pojazdach
elektrycznych do wyróżnienia elementów pod napięciem, obudowanych tworzywem sztucznym. – Nasz materiał i zastosowane
barwniki zachowują kolor w wysokich temperaturach roboczych,
dzięki czemu elementy nie przestają się wyróżniać – tłumaczy dr
Bernhard Helbich.
LANXESS dąży do tego, aby prezentowane tworzywo termoplastyczne znalazło się na żółtej karcie instytutu UL w kategorii
„Wszystkie kolory”.
– W ten sposób oszczędzimy przetwórcy czasochłonnego procesu certyfikacji UL, który jest konieczny, gdyby chciał barwić
tworzywa sztuczne na własną rękę – zauważa dr Helbich i od
razu dodaje: – Zamiast tego może wykorzystać związek zabarwiony już wcześniej przez nas i w rezultacie obniżyć koszty.
Poza złączami wysokiego napięcia dr Bernhard Helbich widzi
jeszcze więcej zastosowań dla nowej gamy produktów Pocan
BFN HR w dziedzinie elektromobilności oraz w produkcji zminiaturyzowanych elementów elektrycznych i elektronicznych.
– Myślimy na przykład o miniaturowych złączach, miniaturowych wyłącznikach, kostkach zaciskowych i innych podobnych
zastosowaniach – opowiada o planach na przyszłość.
LANXESS AG
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Jak znaleźć wyroby
z tworzyw sztucznych?

P

oszukiwania zaczynamy od przeglądania stron firmowych i zamieszczonych na nich ofert, a następnie szukamy kontaktu, aby móc zapytać o interesujący nas
produkt. Nie zaprzestajemy na ofercie jednaj firmy, ponieważ interesuje nas najkorzystniejsza propozycja. Taka forma
poszukiwań wymaga czasu, gdyż wiąże się z wykonaniem wielu
telefonów lub wysłaniem dużej liczby e-maili.
JAK ZATEM NAJSZYBCIEJ ZNALEŹĆ FIRMĘ,
KTÓRA OFERUJE POSZUKIWANY PRODUKT?
Portal branżowy Tworzywa.org, który został stworzony dla szeroko pojętego przemysłu tworzyw sztucznych, daje możliwość wysłania Elektronicznego Zapytania Ofertowego na podstawie słów
kluczowych lub kategorii. Istnieje również możliwość określenia
obszaru poszukiwań zgodnie z województwem, miastem lub promieniem od konkretnego punktu.
Jedno zapytanie zostaje wysłane jednocześnie do kilkudziesięciu firm, dzięki czemu w łatwy i szybki sposób znajdziemy
taką firmę, która zaoferuje nam najkorzystniejszą ofertę. Takie
rozwiązanie wiąże się z dużą oszczędnością czasu, który dzisiaj
jest cenny.
A CO KIEDY JESTEŚMY WŁAŚCICIELAMI FIRMY
Z BRANŻY TWORZYW SZTUCZNYCH I CHCEMY
OTRZYMYWAĆ ZAPYTANIA OFERTOWE?
Każda firma zarejestrowana w portalu Tworzywa.org ma możliwość otrzymywania Elektronicznych Zapytań Ofertowych, a obecność w vortalu branżowym nie tylko zwiększa zasięg informacji,
ale także tworzy ekspercki wizerunek, który pomaga w zdobyciu
zaufania.
JAKIE SĄ KORZYŚCI PŁYNĄCE Z POSIADANIA FIRMOWEJ
PREZENTACJI W PORTALU TWORZYWA.ORG?
Firma, posiadająca wpis w portalu Tworzywa.org, ma możliwość przyciągnięcia osób zainteresowanych jej ofertą. Ponadto
linki, które zamieszczone są w prezentacji, wzmacniają pozycję
firmy w wynikach wyszukiwarki internetowej.
Vortal oferuje szeroki wachlarz usług reklamowo-promocyjnych, które mogą być indywidualnie dopasowane do potrzeb
każdego przedsiębiorstwa. Dopisanie firmy do Katalogu Firm
polega na stworzeniu prezentacji, czyli podaniu najważniejszych
informacji takich jak dane kontaktowe, adres strony www oraz
określenie zasięgu i branży działalności.
Prezentacja umożliwia firmie wypromowanie swoich produktów i usług, a także uwidocznienie informacji na temat profilu
działalności. W tym celu został stworzony intuicyjny pakiet 10
zakładek tematycznych:
l Dane kontaktowe,
l Branże i zasięg – umożliwia dookreślenie zasięgu i branży
działalności spółki,
48

Korzyści:
l wzrost rozpoznawalności marki, produktu bądź
usługi,
l zaprezentowanie oferty szerszej publiczności,
l zwiększenie renomy firmy,
l stworzenie eksperckiego wizerunku,
l bezpłatny dostęp do baz wiedzy, np. do specjalistycznych artykułów informacyjnych, informacji
handlowych.

O firmie – daje możliwość zamieszczenia informacji na temat
firmy, jej historii i strategii,
l Oferta – miejsce, w którym firma przedstawia usługi i produkty
stanowiące profil działalności przedsiębiorstwa,
l Produkty i usługi – zakładka, w której można umieścić dowolną liczbę produktów i/lub usług, które są indywidualnie indeksowane w wyszukiwarce internetowej,
l Referencje i nagrody,
l Publikacje – umożliwia zamieszczanie informacji branżowych,
które są dodatkowo prezentowane na stronie głównej portalu
w sekcji Informacje branżowe,
l Do pobrania,
l Galeria,
l Video.
Posiadanie Wpisu w katalogu branżowym w znacznym stopniu
przyczynia się do zwiększenia popularności firmy w sieci i dotarcia do szerszego grona klientów lub kontrahentów. Potencjalny
klient, który dotarł na konkretną prezentację firmy, niewątpliwie
zrobił to świadomie, mając na celu skorzystanie z usługi lub zakup produktu oferowanego przez promujące się na portalu przedsiębiorstwo.
l

Tworzywa.org – portal dla Ciebie i Twojej firmy.

www.tworzywa.org
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I N F O R M A C J A P R A S O WA

Innowacje – inteligentne rozwiązania
– nowe technologie.
Pozycja obowiązkowa dla formierzy.
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.
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
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.
Zachęcamy do bieżącego śledzenia strony www.innoform.pl.
www.innoform.pl
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Wpływ zmiany parametrów cięcia
wodno-ściernego na jakość przecinania
kompozytowych struktur przekładkowych
Elżbieta Doluk, Józef Kuczmaszewski, Paweł Pieśko

Przedstawiono wyniki badań dotyczące wartości kąta ukosowania powstającego podczas cięcia abrazywnego przekładkowych
struktur kompozytowych (stopu aluminium EN AW-2024 i kompozytu węglowego). Zbadano wpływ prędkości cięcia, ciśnienia
strugi wodno-ściernej, wydatku medium tnącego oraz materiału wejścia strugi i liczby warstw materiału kompozytowego na
jakość przecinanych powierzchni.

K

ompozyty stanowią grupę materiałów inżynierskich,
które od XIX w. odgrywają coraz większą rolę w wielu
dziedzinach współczesnej techniki. Wynika to z ich
właściwości fizykochemicznych [14]. Ciągłe dążenie
do redukcji kosztów produkcji przyczyniło się natomiast do
upowszechnienia stosowania kompozytów warstwowych typu
sandwich.
Materiały te są zbudowane z dwóch lub większej liczby warstw,
w których okładki zewnętrzne są rozdzielone warstwą dystansową w postaci lekkiego rdzenia. Dzięki temu kompozyty warstwowe cechuje lekka, sztywna, a zarazem wytrzymała konstrukcja.
Materiały te znalazły zastosowanie głównie w przemyśle lotniczym, m.in. do budowy kadłubów samolotów. Obróbka materiałów kompozytowych wiąże się z koniecznością pokonywania
wielu trudności, obejmujących m.in. dobór odpowiednich narzędzi oraz ich intensywne zużywanie się, występowanie zjawiska
delaminacji czy odprowadzanie szkodliwych pyłów powstających
podczas obróbki [8].
Specyficzna budowa kompozytowych konstrukcji przekładkowych narzuca dobór odpowiedniej techniki ich obrabiania. Brak
przemyślanej strategii może w tym przypadku powodować pogorszenie lub utratę właściwości użytkowych materiału [7]. Przecinanie struktur kompozytowych typu sandwich wymaga również
starannego doboru parametrów procesu. Materiały te charakteryzują się bowiem znaczną niejednorodnością, co prowadzi do
szybkiego zużywania się narzędzi tnących [1, 3].
Alternatywną techniką obróbki kompozytów warstwowych jest
przecinanie wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną. Cięcie
hydroabrazywne ma szereg zalet w porównaniu z pozostałymi
metodami przecinania. Są to m.in.: brak tworzenia się strefy
wpływu ciepła, brak topnienia materiału, brak potrzeby ostrzenia narzędzia tnącego, możliwość regulacji wartości ciśnienia,
minimalne odkształcanie materiału przecinanego, tolerancje na
poziomie 0,1–0,3 mm, możliwość cięcia szerokiego spektrum
materiałów [12].
Głównymi wadami tej metody przecinania są: powstawanie
śladów poobróbkowych w miejscach oddziaływania strugi wodno-ściernej oraz ukosowanie przecinanych powierzchni.
Podstawowe parametry cięcia hydroabrazywnego to: prędkość
przecinania, ciśnienie strugi wodno-ściernej oraz wydatek medium tnącego [2, 4–6, 9, 10, 13]. Zbadanie wpływu tych parametrów procesu na jakość przecinanych krawędzi kompozytowych konstrukcji przekładkowych umożliwi dobranie ich wartości
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w taki sposób, by uzyskać pożądaną jakość przy maksymalnej
wydajności procesu.
METODYKA BADAŃ
Celem eksperymentu było zbadanie wpływu prędkości cięcia,
ciśnienia strugi, wydatku ścierniwa oraz typu struktury kompozytu (dwu- lub trzywarstwowa) i materiału wejścia strugi wodno-ściernej (wejście narzędzia od strony płyty węglowej lub płyty ze
stopu aluminium) na jakość przecinanych krawędzi kompozytu
typu sandwich.
Zakres badania obejmował sklejenie, pocięcie oraz zbadanie
wartości kąta ukosowania powierzchni próbek za pomocą mikroskopu laboratoryjnego.
Wykorzystano płytę o wymiarach 500 × 500 mm oraz grubości
6 mm, wykonaną ze stopu aluminium EN AW-2024 (rys. 1a),
oraz płytę węglową o wymiarach 500 × 500 mm i grubości 6
mm, wykonaną metodą autoklawową, na osnowie z żywicy epoksydowej z preimpregnatem z tkaniny węglowej o naprzemiennym
ułożeniu włókien (rys. 1b).
Na powierzchnie obu płyt została naniesiona tkanina delaminażowa, zabezpieczająca płytę przed wpływem otoczenia oraz kształtująca rozwiniętą topografię powierzchni na potrzeby klejenia.
Przygotowanie materiałów do klejenia obejmowało: wstępne
odtłuszczenie płyt acetonem, ręczne szlifowanie włókniną ścierną Scotch-Brite 07447+, ponowne odtłuszczenie acetonem,
wykonanie analizy Water Break Test, naniesienie na powierzchnie płyt preparatu 3M AC 130. Płyty sklejono dwuskładnikowym
klejem strukturalnym 3M Scotch – Weld Structural Epoxy Adhesive EC-9323 B/A, zmieszanym w stosunku wagowym 100 : 27
(zgodnie z instrukcją), nakładanym obustronnie.

Rys. 1. Materiały wykorzystane w badaniu: a) płyta
ze stopu aluminium EN AW-2024, b) płyta węglowa
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W trakcie łączenia płyty zostały umieszczone w worku próżniowym pod ciśnieniem 0,1 bar na 24 godziny, a następnie były
sezonowane przez siedem dni w warunkach otoczenia.
Płyty sklejono w następujących kombinacjach:
l kompozyt węglowy + stop aluminium EN AW-2024 (struktura
dwuwarstwowa);
l stop aluminium EN AW-2024 + kompozyt węglowy + stop aluminium EN AW-2024 (struktura trzywarstwowa).
Proces cięcia próbek przeprowadzono z wykorzystaniem przecinarki portalowej COMBO firmy Eckert AS. Wysokość cięcia wynosiła 3 mm. Kąt ukosowania poszczególnych krawędzi zmierzono za pomocą mikroskopu laboratoryjnego Keyence VHX-500.
W tab. 1 zestawiono normatywny skład chemiczny badanego
materiału. Użyty w badaniu stop aluminium ma dobre własności
wytrzymałościowe, cechuje się niską odpornością na utlenianie
i korozję oraz słabą spawalnością. Materiał ten jest stosowany
najczęściej do budowy konstrukcji lotniczych.
Sklejoną, dwuwarstwową strukturę kompozytową pocięto na
26 próbek o wymiarach 60 × 120 mm. 13 próbek wycięto od
strony kompozytu węglowego (rys. 2a) i 13 próbek – od strony
stopu aluminium (rys. 2b). Strukturę trzywarstwową pocięto na
13 próbek o wymiarach 60 × 120 mm (rys. 2c).
W tab. 2 zamieszczono plan badania. Zakresy parametrów
procesu dobrano w oparciu o zalecenia producenta (dokumentację techniczno-ruchową), analizę literatury oraz doświadczenie.
WYNIKI BADAŃ
Po procesie cięcia oraz pomiarach kąta ukosowania próbek
przeanalizowano otrzymane wyniki w funkcji przyjętych parametrów cięcia.
Wyniki eksperymentu zostały podzielone na trzy części w zależności od konfiguracji cięcia:
l cięcie struktury dwuwarstwowej od strony kompozytu węglowego;
l cięcie struktury dwuwarstwowej od strony stopu aluminium;
l cięcie struktury trzywarstwowej.
Po zakończonym procesie cięcia próbki zostały poddane wstępnym oględzinom, których celem było określenie: czy dana próbka
została przecięta, czy wystąpił proces delaminacji, czy pojawiły
się wykruszenia pomiędzy łączonymi warstwami oraz jakie ślady
struktury powstały na powierzchniach przecinanych próbek.
Na rys. 3 przedstawiono zmianę wartości kąta ukosowania
w zależności od przyjętych parametrów cięcia.
Na podstawie analizy wykresu (rys. 3a) można zauważyć, że
najmniejszą wartość kąta ukosowania dla cięcia dwuwarstwowej
struktury z wejściem strugi od strony kompozytu otrzymano dla
próbki nr 1, a największą – dla próbki nr 11. W rozpatrywanym
przypadku przyjęte parametry były wystarczające do przecięcia
wszystkich próbek.
Tabela 1. Skład chemiczny stopu aluminium EN AW-2024 [11]
Pierwiastek

Zawartość, %

Si

0,5

Fe

0,5

Cu

3,8-4,9

Mn

0,3-0,9

Mg

1,2–1,8

Cr

0,01

Zn

0,25

Ti

0,15

Zr

<0,10
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Rys. 2. Próbki po procesie cięcia: a) struktura
dwuwarstwowa kompozyt węglowy + stop aluminium
EN AW-2024, b) struktura dwuwarstwowa stop aluminium
EN AW-2024 + kompozyt węglowy, c) struktura
trzywarstwowa

Podczas cięcia struktury dwuwarstwowej od strony stopu aluminium (rys. 3b) kąt ukosowania osiągnął najniższą wartość dla
próbek nr 1 i nr 4, a najwyższą – dla próbki nr 13. Przyjęte
w badaniu parametry nie wystarczyły, aby przeciąć próbki nr 8 i 9.
Cięcie struktury trzywarstwowej (rys. 3c) z założonymi parametrami okazało się mało efektywne – osiem z 13 próbek nie
zostało przeciętych (puste pola na wykresie). Dla tej konfiguracji
cięcia najniższą wartość kąta ukosowania otrzymano dla próbek
nr 1 i 2, a najwyższą – dla próbki nr 3.
PODSUMOWANIE
Analiza wyników badań oraz wizualna ocena powierzchni przecięcia pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków:
l podczas przecinania próbek w żadnym wariancie nie wystąpiło zjawisko delaminacji; nie odnotowano również przypadków
uszkodzenia połączenia klejowego;
Tabela 2. Plan eksperymentu
Wartość kodowa
parametru

Wartość rzeczywista
parametru

Nr
eksperymentu

Vc

P

Q

Vc
mm/min

P
bar

Q
kg/min

1

V1

P5

Q1

50

3500

0,5

2

V1

P4

Q1

50

3000

0,5

3

V1

P3

Q1

50

2500

0,5

4

V1

P2

Q1

50

2000

0,5

5

V1

P1

Q1

50

1500

0,5

6

V2

P1

Q1

75

1500

0,5

7

V3

P1

Q1

100

1500

0,5

8

V4

P1

Q1

200

1500

0,5

9

V5

P1

Q1

400

1500

0,5

10

V1

P1

Q2

50

1500

0,4

11

V1

P1

Q3

50

1500

0,5

12

V1

P1

Q4

50

1500

0,2

13

V1

P1

Q5

50

1500

0,1

Objaśnienia symboli: Vc – prędkość przecinania, P – ciśnienie strugi wodno-ściernej,
Q – wydatek ścierniwa
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materiałów, jakimi są kompozytowe struktury typu sandwich.
Kluczowym parametrem, umożliwiającym najskuteczniejsze sterowanie jakością przecinanych powierzchni, jest ciśnienie strugi
wodno-ściernej.

Rys. 3. Wartość kąta ukosowania powierzchni podczas
cięcia: a) struktury dwuwarstwowej kompozyt węglowy +
stop aluminium EN AW-2024, b) struktury dwuwarstwowej
stop aluminium EN AW-2024 + kompozyt węglowy,
c) struktury trzywarstwowej

cięcie od strony płyty węglowej jest korzystniejsze dla jakości
przecinanych powierzchni, tj. występuje mniejszy kąt ukosowania, mniej widoczne są ślady na powierzchniach przecinanych, zostały przecięte wszystkie próbki oraz uzyskano lepszą jakość powierzchni przecięcia w porównaniu z procesem
z wejściem strugi wodno-ściernej od strony stopu aluminium
(ugięcie strugi w głębi stopu aluminium jest wyższe);
l zaobserwowano występowanie zjawiska „wciągania” strugi
przy dojściu do warstwy kompozytu węglowego;
l najlepszym parametrem sterowania jakością przecinanych powierzchni okazało się ciśnienie strugi – wzrost ciśnienia powoduje zmniejszanie wartości kąta ukosowania;
l wyższe ciśnienie strugi pozwoliło zwiększyć grubość przecinanych materiałów (struktura trzywarstwowa) bez znacznego
spadku jakości powierzchni przecięcia w porównaniu z materiałami o mniejszej grubości (struktura dwuwarstwowa);
l zwiększenie grubości kompozytu warstwowego bez zmiany założonych parametrów skutkuje powstawaniem dużych falistości w strefie dolnej krawędzi powierzchni przecięcia;
l wzrost wartości wydatku ścierniwa powoduje obniżanie głębokości przecinania struktury przekładkowej – wiąże się to z dławieniem dyszy formującej i obniżeniem zdolności erozyjnej strugi.
Przedstawione wyniki badań potwierdziły słuszność stosowania cięcia wodno-ściernego do przecinania niejednorodnych
l
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Automatyzacja procesu krojenia
materiałów kompozytowych

W

branży technicznej efektywne cięcie drogich, a zarazem trudnych w procesie krojenia materiałów,
jakimi są materiały kompozytowe, jest niezwykle
ważne dla każdego zakładu produkcyjnego. To na
uzyskaniu najmniejszego odpadu podczas cięcia oraz jak najwydajniejszej pracy maszyny zależy prezesowi firmy. Firma może
zoptymalizować swoją produkcję w znaczący sposób, wdrażając
automatyczne systemy dla cięcia swoich materiałów. Dystrybutorem tego typu maszyn jest polska firma Cut Service działająca
w branży od wielu lat.
– Współpracując z nami, firmy zyskują kompleksowe podejście
do krojowni, to znaczy doradztwo techniczne w doborze konfiguracji, montaż maszyn, szkolenia wdrożeniowe, dostępność do
wszystkich części zamiennych, natychmiastową pomoc techniczną online oraz szybki serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – mówi
Mariusz Gibas, właściciel firmy Cut Service. – Mamy w tej działalności wieloletnie doświadczenie, a dzięki codziennym usługom
montażowym, szkoleniowym i serwisowym jakość naszej pracy
jest na najwyższym poziomie.
Cut Service dostarcza pełnych rozwiązań w zakresie cutterów
jedno- i wielowarstwowych, układarek, różnych typów stołów: od
standardowych stołów MDF przez stoły z nadmuchem (tzw. poduszka powietrzna), kończąc na stołach automatycznych (tzw.
taśmociągi) z podziałem na dwie sekcje, które umożliwiają symultaniczną pracę. Magazyny automatyczne w pełni kompatybilne z cutterami oraz maszyny do cięcia rolek na pasy stanowią
idealne uzupełnienie powyższej oferty.
Niemiecki producent ma do zaproponowania dwa rozwiązania
w zakresie cięcia jedno- i wielowarstwowego dla materiałów jak
np.: szkło UD, włókna szklane, karbon, folia, pianka, materiały
o strukturze plastra miodu, prepregi.
Pierwszy typ cięcia jednowarstwowego odbywa się na cutterze
niemieckiej marki bullmer – Premiumcut, przeznaczonym do cięcia materiałów z rolki o maksymalnej grubości do 50 mm (po
kompensacji). Szerokość robocza okna kroju to: 1400, 1600,
1800, 2200, 2600, 2800, 3200 lub 5000 mm, natomiast długość okna kroju to: 1200, 2000, 2500 lub 3200 mm. Wysokość
cięcia wynosi 880 mm ±40 mm. Cutter wyposażony jest w dwa
silniki typu gantry o mocy 3,5 lub 7,5 kW w zależności od wielkości stołu. Stół krojczy zawiera system vacuum, który kompensuje i przytrzymuje materiał podczas cięcia. Proces prowadzony

jest z prędkością 120 m/min. Do zastosowania w tym modelu
dystrybutor proponuje różne narzędzia, w tym elektryczny obrotowy nóż krążkowy, pneumatyczny nóż oscylacyjny, elektryczny
nóż oscylacyjny, znacznik v-cut do cięcia pod kątem, narzędzie
do szlifowania, wybijak do nacinków, wybijak do otworów, narzędzie do bigowania, nóż wleczony, narzędzie nacinające, narzędzie do nadruku inkjet, narzędzie ultradźwiękowe i wrzeciono do
frezowania.
Dodatkowo krojownia może zostać doposażona w maszyny
uzupełniające procesy produkcyjne jak np. maszynę do cięcia na
pasy lub/i docinanania brzegów rolek.
Maszyna hiszpańskiej marki Oteman występuje w kilku wariantach: maszyna, gdzie rolkę zakłada się na sztangę model 27
M /P, charakteryzująca się lepszą jakością cięcia, lub maszyna,
gdzie rolkę kładzie się na dwa wałki – model 26 M/P, przy czym
na tym modelu nie uzyskamy takiej jakości jak na modelu 27.
Za to zaoszczędzimy czas wkładania rolki na sztangę. Maszyny
mogą być w pełni programowalne, gdzie operator uruchamia tylko program, a maszyna sama tnie lub w wersji półautomatycznej, gdzie zadane do cięcia szerokości są wcześniej zdefiniowane, jednak sam ruch głowicy w dół wykonuje operator.
Maszyny występują w 3 standardowych szerokościach, dla rolek o szerokości 2 m, 2,5 m lub 3,25 m. Maksymalna waga rolki
to w przypadku wersji standardowych 200/250 kg w zależności
od typu ciętego materiału oraz waga rolki do 50/60 cm w zależności od typu materiału.
Maszyna może być wyposażona w nóż tarczowy jednostronnie lub dwustronnie ostrzony, także w piłę w zależności od
typu ciętego materiału. Noże zaczynają się od średnicy 35 cm,
a kończą na 71 cm. Maszyny mogą być dodatkowo wyposażone
w chłodzenie noża, smarowanie noża, system owijania folią,
płytkę umożliwiającą lepszą jakość cięcia wąskich pasków, wózek załadunkowy oraz bariery bezpieczeństwa. Poza standardowymi konfiguracjami producent Oteman wdraża również projekty
niestandardowe, np. dla jumbo roli. Po przeprowadzeniu testów
na materiale klienta można dobrać dany model maszyny wraz
z niezbędnymi opcjami.
www.cut-service.pl
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Nowe opracowanie
– maszyna uniwersalna
Wkrótce będziemy mieć mamy okazję porozmawiać osobiście o naszych CNC obrabiarkach.
K-Messe Targi Plastik i Guma w Düsseldorfie od 19. do 26.10.2022 Hala 3, Stoisko A54.
Zapraszamy serdecznie!

N

owe opracowanie maszyny G-S-F (35-15)/B – HG
GRIMME SysTech GmbH jest dobrym przykładem obrabiarki o modułowej konstrukcji, z napędem po obu
stronach bramy (Gantry), w sensownie skalkulowanej
cenie. Jest przykładem maszyny podstawowej w typoszeregu.
Systemy frezujące o bramowej konstrukcji przekonują do
siebie sztywnością konstrukcji. Napędy i stosownie sztywna
konstrukcja umożliwiają osiągnięcie przyśpieszeń w granicach
4 m/s2 i szybki dojazd/posuw do 80 m/min w osiach X/Y/.
Moc standardowego elektrowrzeciona wynosi 15kW (gniazdo
narzędziowe HSK-F63). Płynna regulacja prędkości obrotowej
w zakresie do 24 000 1/min. Magazyn narzędzi. Powtarzalność
pozycjonowania: ±0,025 mm na odcinku 300 mm dla każdej
z osi. Zakresy pracy osi: X/Y/Z 4100 x 2100 x 1000 mm (wymiary przestrzeni obróbkowej 3500 x 1500 x 700 mm). Stół
obrabiarki aluminiowy, wyposażony w system otworów pasowanych. Możliwe wariacje systemów mocowań (rowki T-owe,
system podpór). Podział stołu na 2 stacje umożliwia pracę naprzemienną i zwiększenie produktywności maszyny. Jeżeli doposażymy maszynę w przegrodę pomiędzy stacjami stołu, możliwe
będzie zdjęcie gotowego detalu i załadowanie materiału podczas
obróbki trwającej na drugiej połowie stołu.
Instalując, zamiast stołu stałego, 2 ruchome stoły, zyskujemy
nowy wymiar komfortu załadunku materiału i zdejmowania gotowego wyrobu. Stoły możemy łączyć, zyskując możliwość obróbki
dużych detali. Uwaga: wszystkie napędy osi umieszczone zostały ponad ramą maszyny, poza strefą brudną! Stoły w trakcie
obróbki pozostają nieruchome. Maszyna otrzymała zadaszenie
harmonijkowe. 2 obrabiarki tego typu, w trochę większym wydaniu, pracują od roku w firmie Fendt. Ciągniki tej marki w kolorze
jasnozielonym pracują także u polskich rolników.
Dzięki zastosowaniu technologii 5-osiowej doskonale sprawdzi się przy wydajnej obróbce trójwymiarowych obiektów dla mo-

toryzacji, przemysłu lotniczego, przy produkcji jachtów i w branży
sanitarnej.
Zalety produktu i korzyści dla Twojej firmy:
l wyjątkowo solidna, odporna na skręcanie portalowa konstrukcja
stalowa; wszystkie napędy i prowadnice umieszczone nad obszarem roboczym i chronione przed dostępem wiórów, co zmniejsza
częstotliwość konserwacji i zwiększa żywotność urządzenia;
l kompaktowa 5-osiowa głowica frezarska do bardzo precyzyjnej
obróbki przestrzennej najróżniejszych materiałów, nieograniczone możliwości obróbki 5-osiowej, możliwość pozyskania
większej ilości zleceń;
l kabina bezpieczeństwa z dużym obszarem dostępu (opcjonalnie możliwa izolacja akustyczna), spełniająca w ten sposób
wszystkie przepisy lokalne;
l automatyczny, zintegrowany magazyn narzędzi;
l najnowsze wysokowydajne sterowanie CNC „Siemens Sinumerik 840D/SL” z 15-calowym monitorem wielodotykowym
LED o wysokiej rozdzielczości, prostą nawigacją po menu,
a tym samym kompatybilnością ze wszystkimi popularnymi
systemami CAD/CAM;
l pakiet dynamicznego napędu z silnikami serwo SIEMENS.
OPCJE, ROZSZERZENIA, DOSTOSOWANIE
Koncepcja systemu jest modułowa. Dzięki zmiennym, kompatybilnym interfejsom technologicznym możemy w każdej chwili
spełnić Twoje specyficzne wymagania. Dzięki ekonomicznym
adaptacjom projektowym oferujemy doskonały stosunek ceny
do wydajności i prawdziwą wartość dodaną dla Twojej firmy. Maszyna dostosowana do potrzeb.
Jako producent średnich i dużych, wysokowydajnych 5-osiowych
centrów obróbkowych, oferujemy frezarki bramowe, z napędami
Gantry, o stołach stałych i ruchomych (także obrotowych), frezarki
do produkcji modeli i form, systemy wycinające (noże, ultradźwiękowe), maszyny do cięcia strumieniem wody, maszyny specjalne.
Oferujemy przyrządy mocujące i oprogramowanie CAD/CAM, planowanie, wsparcie technologiczne, szkolenia.
Dzięki naszym modułowym metodom budowy jesteśmy w stanie wyprodukować maszyny we wszystkich rozmiarach, wariantach i stopniach rozbudowy. Oprócz standardowych systemów,
które dostosowujemy szeroką gamą akcesoriów i urządzeń zgodnie z życzeniem klienta lub wymaganiami materiałowymi, budujemy również maszyny specjalne.
Jacek Mierzejewski
(w zakresie obr. tw. sztucznych i kompozytów,
aluminium, drewna i drewnopodobnych,
modeli i form, termoformingu)

j.mierzejewski@hg-grimme.de
tel. +48 601 222 904
www.hg-grimme.de – NOWA STRONA WWW!
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Wykorzystanie kompozytów na bazie
odpadów pokonsumenckich
w sektorze budowlanym
Barbara Pietruszka, Ewa Sudoł, Ewelina Kozikowska, Marcin Czarnecki, Maria Wichowska

W ramach projektu B+R CEPLAFIB (LIFE17 ENV/SI/000119), finansowanego z Programu LIFE [12], wytworzono innowacyjne
materiały kompozytowe, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w budownictwie. Opracowane materiały w 100% pochodzą z recyklingu polietylenowych (PE) i polipropylenowych (PP) odpadów pokonsumenckich oraz papieru
gazetowego. W ramach projektu testowano formuły mieszanek, różniące się zawartością włókien, środków sprzęgających
i modyfikatorów udarności. Wynikiem prowadzonych prac było opracowanie dwóch optymalnych materiałów dostosowanych do
technologii formowania wtryskowego i termoformowania.

K

ompozyty polimerowe zbrojone włóknami roślinnymi
znajdują aktualnie szerokie zastosowanie w różnych
gałęziach przemysłu, jak motoryzacyjny, lotniczy, okrętowy czy budowlany [1, 2]. We włóknach roślinnych
docenia się biodegradowalność, odnawialność źródeł, niską gęstość przy jednocześnie wysokiej wytrzymałości i sprężystości,
a także niski koszt wytwarzania [3]. W kompozytach jako zbrojenie stosowane są włókna pozyskiwane z różnych gatunków
drzew, traw i roślin uprawnych, zarówno z surowca pierwotnego,
jak i z odpadów powstałych w procesie ich przetwarzania.
Do najpopularniejszych matryc należą polipropylen (PP), polietylen wysokiej gęstości (PEHD), polichlorek winylu (PVC), rzadziej
polistyren (PS). Wybór matrycy podyktowany jest planowanym
zastosowaniem kompozytu. Polichlorek winylu cechuje wysoka
wytrzymałość, ale jednocześnie stosunkowo niska udarność. Polietylen ma co prawda niższą wytrzymałość, ale istotnie wyższą
plastyczność. Rozwiązaniem pośrednim może być polipropylen
(PP) [4].
Z kompozytów stosowanych w sektorze budowlanym (najczęściej PVC lub PEHD) wytwarza się szeroką gamę profili, głównie
desek przeznaczonych do wykonywania podłóg tarasowych, okładzin elewacyjnych czy elementów małej architektury. Wyniki prac
poświęconych kompozytom polimerowym zbrojonym włóknami
roślinnymi wskazują na badania nad odpornością na czynniki
środowiskowe [5–8] jako najbardziej istotne w określeniu właściwości i możliwości zastosowania danego kompozytu. Hydrofilowy charakter włókien roślinnych sprawia, że w środowisku
wody łatwo ulegają spęcznieniu, co powoduje powstawanie pęknięć w hydrofobowej matrycy polimerowej, obniżając zdolność
przenoszenia naprężeń między włóknami a matrycą [6], a w
konsekwencji pogorszenie parametrów mechanicznych kompozytu. Promieniowanie słoneczne, w szczególności pasmo UV,
może prowadzić do pękania, łuszczenia czy zmiany barwy powierzchni profilu [5]. W odniesieniu do materiałów budowlanych,
w szczególności wyrobów przeznaczonych do wykonywania okładzin elewacji czy podłóg zewnętrznych, które przez cały okres
użytkowania podlegają bezpośredniej ekspozycji na działanie
promieniowania słonecznego, wody, zmian temperatury, czynników mikrobiologicznych, odporność na czynniki środowiskowe
jest jedną z kluczowych właściwości użytkowych. Decyduje ona

XII

o spełnieniu podstawowego wymagania zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, stanowiącego zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 305/2011 (CPR) jedno z siedmiu podstawowych wymagań, jakie powinny spełniać obiekty budowlane jako całość oraz
ich poszczególne części. Rozporządzenie to wskazuje, iż obiekty
budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby wykorzystanie zasobów naturalnych było zrównoważone
i zapewniało trwałość obiektów budowlanych.
Badania zachowania profili budowlanych z kompozytów polimerowych zbrojonych włóknami roślinnymi pod wpływem czynników środowiskowych obejmują badania odporności na sztuczne
starzenia z użyciem laboratoryjnych źródeł światła [7, 9], cykli
hydrotermicznych [7, 10] czy oddziaływania mikroorganizmów.
Analiza wyników badań zrealizowanych w ostatnich latach,
a dotycząca problemu odporności profili budowlanych z kompozytów polimerowych zbrojonych włóknami roślinnymi wykazała,
że najistotniejszy udział w spadku właściwości mechanicznych
ma sztuczne starzenie, następnie mikroorganizmy, a najmniejszy cykle hydrotermiczne [11].
W ramach prac badawczych prowadzonych w Instytucie Techniki Budowlanej dokonano oceny odporności innowacyjnych
kompozycji kompozytów polimerowych o osnowie z postkonsumenckich odpadów polimerowych (polietylenu PE, polipropylenu
PP) zbrojonych włóknami celulozowymi pochodzącymi z odzysku
na wpływ czynników środowiskowych właściwych dla warunków
użytkowania okładzin zewnętrznych przegród budowlanych. Rozpatrywano wpływ wysokiej temperatury, wody i promieniowania
UV na właściwości użytkowe przedmiotowych kompozytów. Zakres badań obejmował:
l ekspozycję starzeniową (sztuczne starzenie i cykle hydrotermiczne);
l właściwości
fizyczne (temperatura mięknienia, absorpcja
wody, spęcznienie, zmiana barwy);
l właściwości mechaniczne (wytrzymałość na zginanie i moduł
sprężystości przy zginaniu oraz udarność dla kompozytu PP,
wytrzymałość na rozciąganie i moduł sprężystości przy rozciąganiu kompozytu PE).
Badania wykonano wg norm [13–24]. Sztuczne starzenie polegało na przeprowadzeniu cykli naświetlania światłem UV i nawilDodatek „Materiały Kompozytowe”
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[6]. W konsekwencji należy spodziewać się,
w perspektywie czasu, istotnego pogorszenia parametrów mechanicznych kompozytu.
Kompozyt PE z uwagi na podatność na dzia1.
2.
łanie wody nie powinien być zatem stosowany do produkcji elementów podlegających
pełnej ekspozycji na czynniki środowiskowe.
Zestawiając rezultaty badań absorpcji wody
i spęcznienia kompozytu PP z wymaganiami
EN 15534-4 [14] określonych dla wyrobów
z kompozytów wzmocnionych włóknami roślinnymi przeznaczonych do wykonywania podłóg
zewnętrzach (absorpcja ≤ 7%, spęcznienie
≤ 4%) czy EN 15534-5 [15] zdefiniowanych
w odniesieniu do profili elewacyjnych (absorpcja ≤ 7%, spęcznienie ≤ 10%), można stwierdzić, że rozwiązanie to cechuje podatność
na działanie wody akceptowalną w ujęciu
3.
4.
przeznaczenia do zastosowań zewnętrznych
w sektorze budowlanym.
Rys. 1–4. Regranulat polietylenu (1), regranulat polipropylenu (2),
Zmianę barwy ΔE·ab określono wg ISO
celuloza (3), płytki polipropylenu (4);
7724-2 [23] i ISO 7724-3 [24]. Uzyskane wyfot.: Konsorcjum projektu Ceplafib
niki badania pokazały, że kompozyty PE oraz
PP wykazały w trakcie sztucznego starzenia
wysoką
stabilność
koloru. Zmiana barwy kompozytu PE kształtożania przez natrysk wodą wg EN ISO 4892-3 cykl 4 [22]. Badania
prowadzone były w trybie ciągłym przez 42 dni, co pozwoliło zre- wała się na poziomie siedmiu jednostek, co można uznać za akalizować 168 cykli. Cykle hydrotermiczne, symulujące działanie ceptowalną dla większości zastosowań w sektorze budowlanym.
wody (zanurzenie próbek w wodzie o temperaturze 23oC) i zmian Należy tutaj dodać, że szereg kompozytów polimerowych zbrojotemperatury (mrożenie próbek w temperaturze –20oC i suszenie nych włóknami lignocelulozowymi cechuje niska stabilność kolow 70oC) prowadzono wg EN 15534-1 [13]. Badania prowadzono ru, a niektóre z nich wykazują zmianę barwy pod wpływem działania światła na poziomie 30–40 jednostek [28], co oczywiście
w trybie ciągłym przez 49 dni.
Badania temperatury mięknienia wg Vicata (VST) wykonano ogranicza zakres ich stosowania. Należy też mieć na uwadze, że
wg PN-EN ISO 306 [16]. Otrzymane wyniki wskazują, że kom- w przypadku elementów elewacyjnych może być oczekiwana stapozyty na bazie polietylenu PE cechuje przechodzenie ze stanu bilność barwy na poziomie do pięciu jednostek (przyjmuje się, że
stałego w plastyczny w temperaturze ok. 42–45oC. Są to bardzo zmiana barwy ΔE·ab poniżej pięciu jednostek nie jest uchwytna
niskie wartości w porównaniu z charakterystyką czystego polime- dla nieuzbrojonego ludzkiego oka).
Właściwości przy zginaniu określono dla kompozytu PP w próru – PE HD (materiał pierwotny) cechuje VST na poziomie powyżej 130oC, zaś PE LD (materiał pierwotny) powyżej 110oC [25]. bie trzypunktowego zginania wg EN ISO 178 [17]. Wyniki badań
Niska temperatura mięknienia kompozytów PE może stanowić właściwości przy zginaniu wskazują, że zadane w pracy oddziaograniczenie w stosowaniu ich w sektorze budowlanym. Wyroby ływania środowiskowe nie wywarły istotnego wpływu ani na wyelewacyjne czy podłogowe zewnętrzne, zwłaszcza w ciemnych trzymałość na zginanie, ani na moduł sprężystości przy zginaniu.
barwach, ulegają ogrzaniu w trakcie użytkowania do tempera- W odniesieniu do wytrzymałości na zginanie po sztucznym statury rzędu 70–80oC [26], zatem badane kompozyty PE należy rzeniu odnotowano spadek o 1,6%, zaś po cyklach termicznych
uznać za nieodpowiednie do powyższych zastosowań. Uzyska- o 0,3%, czyli na poziomie błędu pomiaru. Wartość modułu spręne wartości VST kompozytów PE nie są jednak przeszkodą dla żystości obniżyła się zaś odpowiednio o 8,1% oraz o 6,2%. Są to
stosowania rozwiązania do elementów wewnętrznych obiektów zmiany bardzo małe w stosunku do odnotowywanych standardobudowlanych, alternatywnie przegród zewnętrznych jako warstwa wo dla kompozytów polimerowych zbrojonych włóknami lignoceniepoddana bezpośredniej ekspozycji na działanie czynników lulozowymi [27]. Analiza rezultatów kilkudziesięciu prac dotycząśrodowiskowych. Zdecydowanie korzystniej prezentują się wyniki cych zmian właściwości mechanicznych kompozytów zbrojonych
uzyskane dla kompozytu na bazie polipropylenu PP, który może włóknami roślinnymi po narażeniach środowiskowych wskazuje
osiągnąć temperaturę mięknienia na poziomie 77oC, co można na spadek wytrzymałości na zginanie na poziomie 10–25%, zaś
uznać za wynik satysfakcjonujący w kontekście zastosowań ze- modułu 30–40%. Oczywiście nie bez znaczenia pozostaje rodzaj
oddziaływań zadanych w trakcie przyspieszonego starzenia [6]
wnętrznych w sektorze budowlanym.
Badania absorpcji wody oraz badanie spęcznienia przepro- oraz czas ich trwania [4, 5], niemniej uzyskane wyniki można
wadzono wg EN 15534-1 [13]. Wyższą podatność na działanie uznać za rokujące w kontekście aplikacji rozwiązań w sektorze
wody wykazał kompozyt PE, dla którego odnotowano absorpcję budowlanym.
Badania udarności przeprowadzono wg EN ISO 179-1 [18] dla
blisko 15% i spęcznienie 4,5%, podczas gdy dla kompozytu
PP jedynie 0,5% i 2,5%. Wysoka podatność na działanie wody kompozytu PP w stanie wyjściowym, po sztucznym starzeniu (UV)
kompozytu PE może być przesłanką dla ograniczenia jego sto- oraz po cyklach hydrotermicznych. Po sztucznym starzeniu odnosowania w sektorze budowlanym. Pęcznienie włókien prowadzi towano spadek udarności na poziomie 17%, zaś po cyklach hydo powstawania pęknięć w matrycy polimerowej [27] oraz obni- drotermicznych o 5%. Powyższe wyniki wskazują, że w szczególża zdolność przenoszenia naprężeń między włóknami a matrycą ności pod wpływem światła UV obniża się odporność kompozytu

możliwości stosowania kompozytów PE w sektorze budowlanym,
niemniej z uwagi na umiarkowaną odporność na czynniki środowiskowe limituje zakres aplikacji do elementów przeznaczonych
do użytkowanych wewnątrz obiektów budowlanych, także przegród zewnętrznych, lecz tylko w obszarach niepodlegających bezpośredniej ekspozycji na działanie czynników środowiskowych.
Analiza uzyskanych charakterystyk kompozytu PP wskazuje, że
jest to rozwiązanie nadające się do stosowania w sektorze budowlanym. Kompozyt PP cechuje odpowiednia odporność na zadane oddziaływania starzeniowe, co pozwala na wdrożenie tego
rozwiązania do wykonywania elementów przegród zewnętrznych
podlegających pełnej ekspozycji na działanie czynników środowiskowych.
Na bazie uzyskanych wyników badań, w zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska Instytutu Techniki Budowlanej opracowano panel elewacyjny wykonany z płytek materiału kompozytowego z recyklingowanego polipropylenu wzmocnionego włóknami
celulozy uzyskanej z papieru gazetowego. Płytki zostały pokryte
powłoką dekoracyjno-ochronną w dwuetapowym procesie malowania, a następnie zatopione w przezroczystej żywicy. Zastosowanie kompozytu polimerowego z recyklingu jako zewnętrznego
panelu elewacyjnego oceniono pod kątem właściwości mechanicznych, odporności na starzenie i warunki atmosferyczne. Badania wykazały, że materiał Ceplafib z powodzeniem może być
wykorzystany jako panel elewacyjny (rys. 5).
Rys. 5. Panel elewacyjny na bazie kompozytu CEPLAFIB;
fot.: Konsorcjum projektu Ceplafib

PP na działanie obciążeń dynamicznych, pozostając jednak na
poziomie powyżej 8 kJ/m2, co dla wielu zastosowań w sektorze
budowlanym można uznać za wartość satysfakcjonującą.
Wytrzymałość na rozciąganie dla kompozytów PE określono
zgodnie z EN ISO 527-2:2012 [20] z zastosowaniem próbek
typu 1B (kształt wiosełka) wg EN ISO 527-1 [19]. Badania wytrzymałości na rozciąganie wykonano w stanie wyjściowym, po
sztucznym starzeniu oraz po cyklach hydrotermicznych. Uzyskano wartości wytrzymałości na rozciąganie kompozytu PE
w kierunku wzdłużnym (równolegle do długości arkusza) w stanie
wyjściowym na poziomie 10–12 MPa, w kierunku poprzecznym
na poziomie 6–8 MPa, zaś modułu sprężystości przy rozciąganiu w kierunku wzdłużnym rzędu 800 MPa, a poprzecznym
600–800 MPa. Uzyskane wyniki wytrzymałości na rozciąganie
korespondują z rezultatami badań innych kompozytów z matrycą
PE [25], choć należy zauważyć, że są one stosunkowo niskie.
Moduł sprężystości przy rozciąganiu określono zgodnie z normą
EN ISO 527-2:2012 [20] z zastosowaniem warunków badania
analogicznych do badania wytrzymałości na rozciąganie. Wartość modułu sprężystości poniżej 1000 MPa należy uznać za
wartość bardzo niską [26], co może istotnie ograniczyć zakres
stosowania rozwiązań w sektorze budowlanym. Zadane oddziaływania, zarówno sztuczne starzenie, jak i cykle hydrotermiczne,
spowodowały obniżenie właściwości przy rozciąganiu o 20–40%,
co wskazuje na umiarkowaną odporność rozpatrywanych rozwiązań na zadawane narażenia.
Analiza otrzymanych wyników badań wskazuje, że kompozyty
polimerowe o osnowie z postkonsumenckich odpadów polimerowych (PE, PP) zbrojonych włóknami celulozowymi pochodzącymi
z odzysku wykazują zróżnicowaną odporność na wpływ czynników
środowiskowych. Na podstawie określonych w badaniach właściwości kompozytów PE można wnioskować o ich ograniczonej
użyteczności do zastosowań w budownictwie. Nie wyklucza to
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Wszechstronna technologia
klejów kontaktowych
Diałalność firmy Bapco na rynku europejskim sprawiła, że jej kleje zyskały bardzo duże grono zwolenników i użytkowników.
Dzięki ofercie skierowanej do profesjonalnych aplikacji przemysłowych oraz doskonałemu wsparciu technicznemu i posprzedażowemu, firma zyskała pozycję jednego z liderów wśród dostawców klejów kontaktowych w aerozolu. Bapco oferuje produkty
klejowe pod własną marką oraz prowadzi sprzedaż na zasadach private label.

l

l

l

Flagowe produkty z oferty Bapco to m.in.:
VISA HD jest specjalnie zaprojektowanym klejem do procesów
infuzji próżniowej oraz RTM o wysokiej sile wiązania. Unikalna
gęsta mieszanka pozwala na pracę w niskich temperaturach
oraz zwiększoną wydajność na wsiąkliwych powierzchniach.
VISA HD przeznaczona jest do przytrzymywania ciężkich materiałów suchych, w tym materiałów na powierzchni strukturalnej
oraz materiałów strukturalnych na powierzchniach bazowych
przy użyciu minimalnych ilości kleju. Może być stosowany jedno- lub dwustronie. Nie zawiera dichlorometanu, toluenu oraz
CFC. Klej VISA HD został opracowany i przetestowany w taki
sposób, aby był kompatybilny ze wszystkimi systemami żywic.
Stwierdzono, że jest kompatybilny z szeroką gamą systemów
żywicznych, jednak zawsze należy przeprowadzać własne testy
w celu zapewnienia kompatybilności.
MIST VERSATILE to uniwersalny klej kontaktowy wyjątkowo
wszechstronny w działaniu, szybkoschnący, który łączy szereg
lekkich materiałów. Zapewnia szybkie oraz trwałe rezultaty.
Mglisty wzór natrysku. Formuje silne więzi z papierem, kartonem, tkaninami, pianką, plastikiem, metalem, drewnem. Polecany do wszechstronnego zastosowania oraz do tymczasowego
mocowania warstw zbrojenia materiałów suchych, materiału
przekładkowego w procesie laminacji metodą infuzji próżniowej.
CFIX to wysokowydajny klej w sprayu przeznaczony do tymczasowego przymocowania lekkich włókien węglowych przy produkcji elementów niemalowanych, naturalnych metodą worka
próżniowego. W przeciwieństwie do konwencjonalnych klejów
w sprayu, CFIX został opracowany i przetestowany w taki sposób, aby był kompatybilny ze wszystkimi systemami żywic,
w tym systemami żywic epoksydowych, winyloestrowych i poliestrowych.

Kolejną, ciekawą propozycją jest MOSA, czyli profesjonalny
klej kontaktowy o uniwersalnej formule, odpornej na działanie
wysokiej temperatury, a jednocześnie o bardzo dużej elastyczności spoiny. Charakteryzuje się dużą przyczepnością wstępną
oraz regularnym strumieniem natrysku. Może być stosowany
w produkcji i renowacji wnętrz nowych i używanych samochodów,
autokarów, przyczep kempingowych, łodzi.
Pozycją obowiązkową w wyposażeniu jest CSC środek czyszczący na bazie naturalnych olejów cytrusowych. Przyjazny dla
środowiska, biodegradowalny. Po odparowaniu nie zostawia
smug, bezpieczny dla większości tworzyw sztucznych oraz powłok lakierowanych.
Firma oferuje również aerozole techniczne dla branży kompozytowej – rozdzielacze silikonowe (release agent), smary, sprężone powietrze oraz kleje kontaktowe dla przemysłu meblarskiego
stosowane do łączenia płyt mdf, laminatów hpl oraz obrzeży abs.
Zapraszamy do odwiedzenia strony www.bapco.eu oraz kontaktu via e-mail marcin.nadbrzeżny@bapco.eu lub telefonicznego pod numerami telefonów 533 056 873 i 513 06 77 77.
www.bapco.eu
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Prepregi na bazie żywicy
epoksydowej jako materiał
naprawczy do łopat elektrowni
wiatrowych
Ryszard Pilawka, Małgorzata Osiewicz-Powęzka, Hanna Hankus

Przedstawiono wyniki badań wpływu procesu starzenia (przechowywania) na reaktywność oraz właściwości termiczne i mechaniczne prepregów na bazie żywic epoksydowych.
Stwierdzono, że w czasie przechowywania w temperaturze pokojowej reaktywność maleje, szczególnie pomiędzy 13 a 23
dniem składowania, bez wpływu na wytrzymałość mechaniczną i termiczną uzyskanych laminatów. Ponadto nie zaobserwowano
obniżenia adhezji do wybranego podłoża. Opracowane materiały stanowią alternatywę dla obecnie stosowanych materiałów
naprawczych do łopat elektrowni wiatrowych.

N

ajczęściej do napraw łopat elektrowni wiatrowych
używane są dwuskładnikowe mieszaniny żywic reaktywnych, w tym epoksydowych. Jako systemy sieciujące żywic epoksydowych używane są głównie aminy
pierwszo- i drugorzędowe, wieloaminy [1]. Użycie tych systemów
wpływa na długi czas napraw (kilka godzin dla pojedynczej łatki
materiału), szczególne przy niskich temperaturach otoczenia.
Warunki pogodowe utrudniają lub ograniczają prace naprawcze,
znacznie wpływając na długość sezonu naprawczego. Opisywane
ograniczenia umotywowały prowadzenie badań nad systemami
mniej zależnymi od warunków atmosferycznych. Jedną z alternatyw opracowała firma Gurit, wprowadzając system sieciowany
promieniowaniem UV, który można stosować w zakresie temperatur 5–30oC [2] w czasie do 90 s. System ten wymaga jednak
zakupu drogiego promiennika UV.
Innym rozwiązaniem jest użycie materiałów preimpregnowanych tzw. prepregów. Prepreg oznacza półprodukt do wytwarzania kompozytów polimerowych wzmacnianych najczęściej
włóknami węglowymi lub szklanymi. Jako spoiwo polimerowe
do wytwarzania prepregów stosowane są zwykle żywice epoksydowe lub ich mieszaniny. Do innych matryc polimerowych
wykorzystywanych do otrzymywania prepregów zaliczyć można
nienasycone żywice poliestrowe (w tym winyloestrowe) i żywice fenolowo-formaldehydowe. Prepregi układane są w formach
i ogrzewane do utwardzenia w autoklawach, pod workiem próżniowym lub w prasach. Prepreg zawiera już odpowiednią do wytworzenia wyrobu zawartość włókien wzmacniających i żywicy.
Żywica jest na tyle usieciowana, że pozwala na łatwe operowanie materiałem, układanie go w formie i magazynowanie. Jest
to tzw. stan B (B-stage) materiału polimerowego i z reguły wymaga magazynowania prepregu w obniżonych temperaturach
(zazwyczaj -18oC, nie dłużej niż 12 miesięcy) [1, 3, 4]. Magazynowanie w ujemnych temperaturach jest trudne do realizacji
w warunkach polowych, dlatego opracowano system epoksydowy możliwy do przechowywania w temp. pokojowej [5, 6].
Wymaga on jednak sieciowania w podwyższonej temperaturze.

XVIII

Umożliwia to rozwiązanie firmy Structrepair GmbH, wyposażone jednocześnie w koc grzewczy oraz system próżniowy (osiągany czas utwardzania do 25 minut [7].
CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
Materiały
Testowano materiały preimpregnowane o obecnej nazwie handlowej STR4016 (tkanina szklana biaxial 430 g/m, orientacja
włókien 45/45; masowy udział żywicy 48%±2%).
Aparatura i metodyka badań
Zmiany w reaktywności określono metodą różnicowej mikrokalorymetrii skaningowej DSC, (DSC 204 F1 Phoenix Netzsch).
Szybkość ogrzewania próbki 10oC/min, atmosfera azotu, zakres
temperatur 0–200oC. Wyznaczono entalpię (ΔH) i temperaturę
maksymalną piku sieciowania (Tp). Ponadto sieciowanie określono
poprzez śledzenie zmian lepkości względem temperatury z wykorzystaniem reometru naprężeniowego (MCR 702 Twin-Drive, Anton
Paar). Szybkość ogrzewania 10oC/min układ pomiarowy płytka-płytka, odległość pomiędzy płytkami 1 mm, średnica płytek 15 mm.
Z krzywych wyznaczono lepkość minimalną ηmin i punkt żelowania TG.
Laminaty do badań odporności termicznej i mechanicznej
otrzymano poprzez sieciowanie 5 warstw preprega w temperaturze 120oC w czasie 7 min, w prasie półkowej z ciśnieniem 6 bar.
Wytrzymałość na rozciąganie wyznaczono używając uniwersalnej
maszyny wytrzymałościowej (Instron, model 5982). Badania wykonano zgodnie z normą PN-EN ISO 527-4 w dwóch kierunkach
0 i 45o ułożenia materiału preimpregnowango (prepregu), prędkość 2 mm/min. W ramach testów wyznaczono wytrzymałość na
rozciąganie oraz moduł Younga.
Temperaturę zeszklenia oznaczono metodą dynamicznej analizy mechanicznej DMA (Artemis 242 E/1/G, Netzsch). Szybkość
ogrzewania 3oC/min, amplituda 15 µm, częstotliwość 1Hz, zakres temperatur 0–200oC, układ pomiarowy dual cantilevel.
Test adhezji przeprowadzono w próbie polowej z wykorzystaniem podstawowej jednostki sieciującej firmy Structrepair
GmbH, 6 warstw preprega i dedykowanego podłoża (laminat
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epoksydowy). Program sieciowania obejmował następujące etapy: a) 20oC–60oC – 1 min, b) 60oC – 4 min, c) 60oC–80oC – 3
min, d) 80oC–125oC – 3 min, e) 120oC – 15 min.
Badania wykonano po 9, 13, 23, 36, 64 i 90 dniach przechowywania w temperaturze pokojowej.
Omówienie wyników
Zmiany zachodzące podczas przechowywania materiałów
w temperaturze pokojowej zaobserwowano poprzez badanie
efektu energetycznego utwardzania oraz zmian lepkości (tab. 1).
Najbardziej zauważalne zmiany reaktywności w czasie dla materiału preimpregnowanego obserwuje się pomiędzy 13 a 23
dniem przechowywania. Entalpia procesu sieciowania maleje
o około 30 J/g, a temperatura piku procesu egzotermicznego
obniża się blisko o 7oC, po czym następuje stabilizacja materiału. Podobnie największy wzrost wartości lepkości minimalnej
obserwuje się pomiędzy 13 a 23 dniem składowania, w tym
okresie punkt żelowania obniża się o prawie 4oC. Po około 3 tygodniach następuje stabilizacja materiału preimpregnowanego.
Uzyskane wysokie wartości lepkości minimalnej mogą wpływać niekorzystnie na przydatność prepregu z uwagi na obniżenie
wytrzymałości mechanicznej i termicznej otrzymanych materiałów (laminatów).
W tabeli 2 zestawiono wyniki odporności termicznej (Tg) i wytrzymałości na rozciąganie w kierunku 0 i 45o dla tkaniny szklanej biaxial 45/45 o gramaturze 430 g/m2.
Zmiany temperatury zeszklenia obserwuje się pomiędzy 12
i 23 oraz 64 i 90 dniem przechowywania materiałów preimpregnowanych. Wartości wytrzymałości na rozciąganie mieszczą się
w zakresie od około 320 do 360 MPa dla kierunku wzmocnienia
0 oraz od 163 do 177 MPa dla orientacji prepregu 45o. Wartości
modułu Younga zawierają się w przedziale od 20 do 23 GPa
(0o) i od 9 do 11 GPa (45o). Nie obserwuje się znacznych różnic
pomiędzy tymi parametrami uzyskanymi po utwardzeniu materiałów sieciowanych po 13 i 23 dniach przechowywania pomimo
zmian w reaktywności i wyraźnego wzrostu lepkości minimalnej
podczas procesu sieciowania określanego poprzez krzywe reologiczne. Opisywane spostrzeżenia potwierdzają także wyniki badań polowych (rys. 1).

Podczas testu polowego zaobserwowano, że usunięcie sklejonych warstw prepregów wymagało użycia dużej siły fizycznej,
zniszczeniu ulegały miejsca, w których zostało użyte narzędzie,
natomiast nie obserwowano odrywania się warstw laminatu od
siebie.
PODSUMOWANIE
Materiały preimpregnowane odznaczają się długim czasem
życia w temperaturze pokojowej. Po 3 tygodniach przechowywania obserwuje się stabilizację materiału. Czas przechowywania
nie wpływa znacząco na wytrzymałość termiczną i mechaniczną
usieciowanych laminatów. Dodatkowo nie obserwuje się obniżenia adhezji do podłoża.

Rys. 1. Wyniki testu polowego po czasie składowania
w temperaturze pokojowej po: a) 9b) 23 i c) 90 dniach

Tabela 1. Przebieg zmian w reaktywności materiału podczas składowania w temperaturze pokojowej
DSC

Czas przechowywania
[dzień]

Reometr
(Tp), oC
126,2
127,7
122,5
120,5
120,8
121,5
120,1

ΔH, J/g
186,8
179,7
163,4
148,1
138,3
146,6
145,6

1
9
13
23
36
64
90

ηmin, Pa∙s
55,3
133,0
308,5
4207,0
4071,8
4991,5
5478,5

TG, oC
114,3
110,9
107,6
103,9
105,4
105,2
103,3

DMA

Czas przechowywania
[dzień]

Tg [oC]

1
9
13
23
36
64
90

122,5
121,5
120,0
117,2
117,3
117,5
114,3
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0Tg
Wytrzymałość
na rozciąganie [MPa]
361±14
353±12
351±14
340±5
323±9
328±7
321±9

Moduł Younga
[GPa]
22,85±0,25
21,76±0,24
22,93±0,27
23,00±0,48
20,04±0,78
20,70±0,51
22,61±0,62

45oC
Wytrzymałość
Moduł Younga [GPa]
na rozciąganie [MPa]
175±9
11,52±0,63
170±8
10,78±0,57
171±9
11,36±0,59
163±7
10,31±0,26
171±2
9,29±0,13
177±4
9,71±0,15
168±6
9,92±0,31
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Tabela 2. Właściwości termiczne Tg (DMA) i mechaniczne (rozciąganie) oraz laminatów sieciowanych po przechowywaniu
w temperaturze pokojowej

Prezentowane materiały są alternatywą dla oferowanych na rynku systemów naprawczych dla łopat elektrowni wiatrowych. Zastosowanie jednostki sieciującej firmy Structrepair GmbH powoduje
znaczne skrócenie czasu naprawy z uwagi na krótki czas sieciowania prepregu z jednoczesnym wydłużeniem możliwości ich przeprowadzania w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Badania przeprowadzono w ramach Projektu: Demonstracja
autorskiej technologii wytwarzania komponentów i elementów
kompozytowych A.S.SET; Poddziałania 1.1.2. „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”
w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R
przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój, 2014 – 2020 finansowanego przez NCBiR.
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PRASOWA

Advanced Graphene Products rozpoczyna sprzedaż filamentu
z grafenem

P

ROGRAFEN to marka, która jako pierwsza na świecie oferuje, dostępny na komercyjną skalę, filament z grafenem.
Filament PROGRAFEN to doskonałe właściwości mechaniczne, precyzyjne wydruki i innowacyjna, wystandaryzowana formuła. Produkt występuje w dwóch wersjach: tworzywach PLA
i PET-G oraz dostępny jest w dwóch gramaturach – 500 g oraz 1000
g. Filament PROGRAFEN jest produkowany przez spółkę Advanced
Graphene Products – jedną z pierwszych firm, która produkuje wystandaryzowany grafen na masową skalę. Spółka posiada unikalną
metodę produkcji wielkopowierzchniowego grafenu HSMG® (High
Strength Metallurgical Graphene) oraz wiedzę i doświadczenie
z zakresu materiałów grafenowych i ich przetwarzania. Technologia
produkcji obejmuje grafen wielkopowierzchniowy w postaci warstw
o atomowej grubości oraz grafen płatkowy.
Filamenty PLA i PETG wzbogacone są płatkami grafenu, które
wyraźnie poprawiają takie właściwości mechaniczne kompozytów bazowych jak sprężystość czy moduł rozciągania.
– Wprowadzenie do sprzedaży naszego filamentu z dodatkiem
grafenu to bardzo duży krok w rozwoju Advanced Graphene Products. Szczególnie obecność na globalnej platformie Amazon
pozwala nam myśleć o szerokich rynkach zbytu głównie skoncentrowanych w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych.
Nasz filament ma zdecydowanie lepsze właściwości niż tradycyjny produkt PLA, czy PET-G, a jednocześnie jest tańszy niż
filamenty techniczne. Dzięki temu, że jesteśmy producentem
grafenu możemy klientom zaoferować bardzo atrakcyjną cenę
i jednoczesną gwarancję ciągłości dostaw. Myślę, że 60 proc.
naszego obrotu będzie generowane z sektora B2B – powiedział
Maciej Gałązka, prezes Zarządu Advanced Graphene Products.
– Wkrótce rozpoczniemy także sprzedaż w sklepie internetowym
marki Prografen oraz na stronach Advanced Graphene Products
– dodaje M. Gałązka.
FILAMENT Z GRAFENEM – PRZYSZŁOŚĆ DRUKU 3D
Filamenty PLA oraz PET-G z dodatkiem grafenu pozwalają na
stworzenie wydruków o bardzo dobrej odporności na ścieranie.
Wydrukowane części mają też gładką powierzchnię i niski współczynnik tarcia. Podczas wytłaczania filament nie powoduje silnego
ścierania dyszy, może być więc wytłaczany przez standardowe dysze przy zachowaniu ich żywotności. Wydruki z dodatkiem grafenu
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mają bardzo dobrą stabilność wymiarów i są sztywniejsze od polimerów bez dodatku.
RYNEK DRUKU 3 D
Największy popyt w Europie na druk 3D reprezentuje Wielka
Brytania, następnie Niemcy i Francja. Rynek amerykański generuje natomiast aż 45% światowej sprzedaży filamentu. W Polsce
według danych Amazon i Allegro sprzedaje się filament o łącznej
wartości 170 tys. $, co stanowi 3 proc. rynku.
PLA jest najpopularniejszym materiałem do drukowania 3D.
Przykładowo w Wielkiej Brytanii – badania dotyczące filamentu
wykazały, że ponad 95% użytkowników druku 3D używa PLA.
Użytkownicy druku 3D preferują PLA, ponieważ jest stosunkowo
tani i łatwy do wydrukowania. Jako odnawialny bioplastik jest
również bardziej przyjazny dla środowiska niż tradycyjne tworzywa na bazie oleju, takie jak ABS.
PERSONALIZACJA DRUKU 3D
W branży dentystycznej, medycznej, okulistycznej oraz obuwniczej – przewiduje się, że z roku na rok technologia druku 3D
będzie odgrywać coraz większą rolę w tych sektorach. Filamenty
biokompatybilne, neutralne dla organizmu, będą stanowić znaczący trend w kolejnych latach.
WZROST LICZBY ELEKTRYCZNYCH POJAZDÓW
Każdego roku rośnie liczba samochodów elektrycznych wytwarzanych z wykorzystaniem druku 3D. Pozwala on na tworzenie wielu niezbędnych elementów w krótkim czasie. Dodatkowo technologia ta gwarantuje szybkie prototypowanie oraz produkcję.
ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA
Rozwój druku 3D z czasem będzie się przyczyniać do redukcji
generowanych odpadów oraz emisji dwutlenku węgla. Wkrótce
możliwe stanie się zaplanowanie cyklu życia produktu w taki
sposób, aby do jego wytworzenia potrzebna była mniejsza ilość
materiału. W tym celu wykorzystywane będą nieco bardziej złożone kształty umożliwiające tworzenie lżejszych części. To z kolei
przełoży się na zmniejszenie masy wszelkiego rodzaju pojazdów,
przyczyniając się do poprawy efektywności paliwowej oraz redukcji zużycia energii.

Źródło: Werk3d.pl
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Kompozyty w rakietach
suborbitalnych
Projektowanie rakiety kosmicznej jest nie lada wyzwaniem. Z jednej strony mierzymy się z działaniem temperatur rzędu kilku
tysięcy stopni wewnątrz komory spalania silnika rakietowego, z drugiej musimy zadbać o to, aby jego korpus wytrzymał wysokie ciśnienie produktów spalania. Ściany silnika muszą być szczelne oraz dobrze tłumić drgania powstające podczas startu
i lotu z kilkukrotną prędkością dźwięku. Jednak rakieta to nie tylko silnik, ale także kadłub i głowica, w których również istotną
rolę odgrywają wytrzymałość i sztywność w warunkach dużych przeciążeń, przy jednoczesnej maksymalnej redukcji jej masy,
bo przecież każdy kilogram wysłany w kosmos kosztuje. A jeszcze należy zapewnić kompatybilność materiałów kadłuba z działaniem anten do komunikacji oraz pamiętać o nagrzewaniu się materiału w trakcie lotu z dużą prędkością, co ma szczególne
znaczenie podczas ponownego wejścia w atmosferę. Gdyby tego było mało, ma być możliwie tanio, szybko i powtarzalnie.

P

odczas projektowania i budowy pierwszej w Polsce
suborbitalnej rakiety PERUN przeznaczonej do wynoszenia ładunków o masie 50 kg na pułap 150 km, czyli
powyżej umownej granicy kosmosu, mierzymy się z licznymi wyzwaniami, które rozwiązujemy dzięki zastosowaniu materiałów kompozytowych różnego typu.
Na tokarko-frezarko-nawijarce numerycznej własnej produkcji
„Prząśniczka5000” wytwarzamy struktury kompozytowe takie jak
rury, zbiorniki i inne bryły obrotowe o skomplikowanych kształtach,
o długości do 5 m i średnicy do 45 cm, odpowiadających wymiarom poszczególnych elementów rakiety PERUN.
Sprostanie szczególnie trudnym warunkom podczas pracy silnika rakietowego wymagało opracowania technologii produkcji
dysz z materiałów ablacyjnych, czyli takich, które częściowo spalają się, jednak zapewniają wysoką izolację termiczną w celu
ochrony innych elementów pojazdu kosmicznego. Opracowane
przez nas kompozyty umożliwiły przeprowadzenie z sukcesem
serii testów silnika rakietowego własnej produkcji zasilającego
rakietę PERUN oraz udany jej lot testowy na pułap 10 km, przekraczając podczas lotu barierę dźwięku. Przed nami kampania
lotów suborbitalnych przewidziana na rok 2023.
Aby dopasować produkcję do szybko rosnącego rynku kosmicznego i zwiększającego się zapotrzebowania na elementy
nawijane, rozpoczęliśmy projekt, który umożliwi produkcję komponentów, m.in. do rakiet orbitalnych. W wyniku tego projektu
powstaje duża nawijarka sterowana numerycznie, zdolna do nawijania rur o średnicy do 1,4 m i długości do 9 m. Urządzenie
będzie wyposażone w zasobnik szpul rowingu z możliwością zamontowania maksymalnie dziesięciu szpul. Każda z nich osadzana będzie na uchwycie szybkomocującym. Rowingi będą miały
zapewniony odpowiedni i stale kontrolowany naciąg realizowany serwonapędem. Maszyna zawierać będzie niezależny kosz
przesycająco-odciskający z precyzyjnym systemem dozowania
i mieszania składników. Zaawansowana głowica podająca umoż-

Komora spalania rakiety PERUN podczas produkcji
na prototypowej tokarko-frezarko-nawijarce
„Prząśniczka5000”

liwi nakładanie rowingu na rdzeń pod zadanym kątem. Głównym
atutem urządzenia będzie możliwość szybkiej wymiany głowicy
na imak narzędziowy lub elektrowrzeciono frezerskie. Pozwoli to
na przetaczanie rdzeni zarówno wzdłuż, jak i od czoła, wiercenie
otworów lub frezowanie rury według programu CNC. Fakt posadowienia maszyny na masywnej ramie umieszczonej za przedmiotem obrabianym da też możliwość swobodnego podejmowania przedmiotu obrobionego lub osadzenia komory grzewczej
w przypadku konieczności wygrzewania laminatu.

Projekt „Opracowanie nowej technologii zautomatyzowanej produkcji materiałów kompozytowych” realizowany przez SpaceForest
jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Umowa nr POIR.01.01.01-00-0498/21.
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Duroplasty oraz termoplasty
wysokotemperaturowe w prepregach
jako osnowy kompozytów węglowych
do wytwarzania struktur lotniczych
Bartłomiej Waśniewski

W artykule przedstawiono różne typy polimerów wykorzystywanych jako osnowy kompozytów polimerowych wzmacnianych
włóknem węglowym (Carbon Fibre Reinforced Polymers, CFRP), mających zastosowanie do wytwarzania wyrobów lotniczych.
Przedstawiono budowę polimerów stosowanych na osnowy kompozytów CFRP, w tym duroplasty oraz termoplasty. Przedstawiono ich temperatury charakterystyczne oraz wybrane właściwości fizyczno-mechaniczne. Wskazano ich wady i zalety
z uwzględnieniem parametrów krytycznych w procesach technologicznych. Opisano technologie produkcji wyrobów lotniczych
z zastosowaniem kompozytów CFRP. Przedstawiono aspekty ekonomiczne i środowiskowe stosowania prepregów, w których
użyto wysokotemperaturowych termoplastów (WTP) jako osnowy włókien węglowych w porównaniu z duroplastami.

O

d przeszło 25 lat termoplasty zdobywają rynek technologiczny w zakresie komercyjnych zastosowań
w konstrukcjach zarówno cywilnych, jak i wojskowych
ze szczególnym uwzględnieniem statków powietrznych. Powszechnie stosowanymi termoplastami w wielu gałęziach przemysłu są, między innymi, należące do grupy polimerów
amorficznych – Polistyren (PS), Polichlorek Winylu (PCW) oraz
częściowo krystaliczne – Polietylen o niskiej (LDPE) lub wysokiej
(HDPE) gęstości cząsteczkowej. Maksymalne temperatury pracy
tych materiałów nie przekraczają 100oC. Pomimo nienagannych
właściwości mechanicznych ich odporność termiczna oraz chemiczna jest zbyt mała, aby stosować je jako osnowy do preimpregnatów węglowych używanych w produkcji konstrukcji lotniczych.
Spośród polimerów termoplastycznych używanych jako osnowy
prepregów, najpopularniejszymi są PEEK (PoliEteroEteroKeton),
PEKK (PoliEtero-KetonoKeton), oraz PPS (Polisiarczek Fenylenu,
PolyPhenylene Sulfone).
Współczesne konstrukcje, w tym również lotnicze, są w coraz
większej części wytwarzane z kompozytów węglowych CFRP (Carbon Fibre Reinforced Polymers), które ustępują miejsca kompozytom z zastosowaniem, na przykład włókien szklanych GFRP
(Glass Fibre Reinforced Polymers). Czołowi producenci prepregów (TOHO, TENCATE) [1,2] posiadają w swojej ofercie prepregi
na osnowie z wysokotemperaturowych termoplastów (odpowiednio Tenax® TPUD PEEK-HTS45 oraz TenCateCetex®TC1200),
które z powodzeniem są stosowane przez czołowych producentów z branży lotniczej, takich jak Boeing lub Airbus. Termoplasty
stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na nowe materiały mogące mieć zastosowanie w konstrukcjach lotniczych
o obniżonej masie całkowitej z zachowaniem wysokich właściwości mechanicznych. Ponadto pomimo wysokiej ceny samych
termoplastów, takich jak PEK, PEEK oraz PPS, całkowity koszt
wytworzenia części jest znacznie niższy w wyniku znacznego
skrócenia czasu produkcji oraz braku konieczności stosowania
innych drogich technologii.
Instytut lotnictwa, pozostając w zgodzie ze swoją misją zdefiniowaną w pierwszej dekadzie XXI w., stara się być konkurencyj-
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nym na międzynarodowym rynku badawczo – rozwojowym, sięgając po nowe wyzwania, aby sprostać konkurencji w zakresie
oferowanych technologii [3]. Stąd podjęcie tematu wytwarzania
kompozytów o osnowie termoplastycznej, będących obiecującą
alternatywą dla obecnie stosowanych kompozytów termo- oraz
chemoutwardzalnych. O atrakcyjności kompozytów termoplastycznych w stosunku do tych drugich stanowi ich wysoka odporność na obciążenia dynamiczne, wysoka odporność chemiczna,
hydrofobowość, jak również możliwość pracy w szerokim zakresie temperatur. Niski współczynnik pochłaniania wilgoci zapewnia wyższą odporność na odziaływanie zmiennych warunków atmosferycznych.
OSNOWY KOMPOZYTÓW CFRP
W przypadku kompozytów CFRP powszechnie stosowanymi
osnowami są żywice epoksydowe lub fenolowe, należące do termo- i chemoutwardzalnych duroplastów. Zastosowanie tego typu
materiałów jako osnowy daje szerokie możliwości w zakresie
wytwarzania skomplikowanych konstrukcji, zarówno z użyciem
technologii autoklawowej, jak i bez autoklawowej (OOA). Prefabrykaty, z których wytwarza się konstrukcje lotnicze noszą nazwę prepregów i są tkaninami lub jednokierunkowymi taśmami
włókien węglowych przesyconych żywicą. Produkcja konstrukcji
lotniczych z prepregów z zastosowaniem technologii autoklawowej w znaczny sposób podnosi jakość wytwarzanych struktur,
a zatem poprawia ich właściwości fizyczno-mechaniczne. Kompozyty, w których wykorzystywane są prepregi CFRP, można
wytwarzać również bez użycia drogich autoklawów, co pomimo
nieco niższej jakości wyrobu w stosunku do poprzedniej metody
jest dużo tańsze.
Plastomery
Polimery wytwarzane przez człowieka, popularnie nazywane
tworzywami sztucznymi, można klasyfikować ze względu na budowę fizyczną, zachowanie pod wpływem obciążenia, temperatury (rys. 1).
Analizując strukturę polimerów, wyróżnia się polimery liniowe
oraz usieciowane. Te pierwsze zbudowane są z długich łańcuDodatek „Materiały Kompozytowe”

Rys. 1. Ogólny schemat podziału polimerów.
[Opracowanie własne, 2015]

chów, w których atomy powiązane są ze sobą przez bardzo silne
wiązania kowalencyjne, lecz między łańcuchami występują słabe wiązania drugorzędowe (van der Waalsa). Cechą charakterystyczną polimerów usieciowanych jest występowanie pomiędzy
łańcuchami silnych poprzecznych wiązań kowalencyjnych, dzięki
którym powstaje przestrzenna struktura polimeru.
DUROPLASTY
Duroplasty należą do grupy plastomerów, które w podwyższonej temperaturze lub pod wpływem czynnika chemicznego
utwardzają się (sieciują), przekształcając się w nietopliwy i nierozpuszczalny produkt o strukturze przestrzennie usieciowanej.
Duroplasty są bardziej wytrzymałe od termoplastów, natomiast
nie ma możliwości ich przetwórstwa.
TERMOPLASTY
W przeciwieństwie do żywic epoksydowych lub fenolowych,
będących polimerami termo- lub chemoutwardzalnymi z grupy
duroplastów, termoplasty nie tworzą przestrzennie usieciowanej
struktury po procesie utwardzania. Są polimerami o wysokiej
masie cząsteczkowej, które dzięki swojej budowie mogą przechodzić wielokrotnie w stan plastyczny, a po ochłodzeniu twardnieją. Dzięki temu można je wielokrotnie formować bez obawy
o zmianę właściwości fizyczno-mechanicznych. W klasycznych
polimerach termoplastycznych, długie łańcuchy makrocząsteczek tworzą atomy połączone wiązaniami kowalencyjnymi. Łańcuchy te natomiast są miedzy sobą splątane, a niejednokrotnie
połączone słabymi wiązaniami drugorzędowymi. Sposób reakcji
łańcuchów termoplastów na działanie sił zewnętrznych zależy
w dużej mierze od ich struktury, a także temperatury, w jakiej
się znajdują. Wyróżnia się trzy charakterystyczne temperatury,
mające istotny wpływ na zachowanie się łańcuchów polimeru:
1. Temperatura zeszklenia Tg, poniżej tej temperatury termoplast
przechodzi w stan amorficzny i staje się kruchy;

2. Temperatura topnienia Tt, powyżej tej temperatury zanika faza
krystaliczna odpowiedzialna za sztywność polimeru;
3. Temperatura płynięcia Tp, powyżej tej temperatury wiązania
między łańcuchami są bardzo słabe i polimer płynie (bez odkształceń sprężystych).
Po przekroczeniu temperatury degradacji Td, wiązania kowalencyjne w termoplaście zostają rozerwane i polimer ulega rozpadowi termicznemu. Jest to proces nieodwracalny. Dodatkowo
należy pamiętać, że zawartość fazy krystalicznej w polimerach
termoplastycznych wpływa zasadniczo na ich właściwości fizyczno-mechaniczne. W tabeli 1. Zestawiono temperatury charakterystyczne dla typowych termoplastów.
Termoplastyczne polimery wysokotemperaturowe
Poza popularnymi, łatwo dostępnymi i relatywnie tanimi termoplastami, na rynku znajdują się termoplasty wysokotemperaturowe, do których zaliczmy między innymi PEEK lub PPS, które są
polimerami częściowo krystalicznymi.
Zawartość fazy krystalicznej znacząco wpływa na sztywność,
sprężystość oraz wytrzymałość mechaniczną i chemiczną.
W przypadku w/w termoplastów zawartość fazy krystalicznej wynosi <90%. Im niższy jest udział fazy krystalicznej - uporządkowanej (a co za tym idzie - wyższy fazy amorficznej – nieuporządkowanej), tym lepsze są właściwości związane z absorbcją energii.
Zawartością fazy krystalicznej można sterować poprzez procesy
technologiczne. Krytycznym parametrem w tym przypadku jest
tempo chłodzenia termoplastu podczas przejścia ze stanu lepkiego do stałego. Wyżej wymienione termoplasty mają wysoką
temperaturę topnienia oraz zeszklenia. PEEK jest polimerem
o wysokiej odporności na działanie czynników chemicznych,
promieniowanie UV oraz utlenianie termiczne. PPS jest wysoce
niepalny oraz stabilny termicznie. W tabeli 2 zestawiono przykładowe wartości wymienionych parametrów dla PPS i PEEK.
WYTWARZANIE KOMPOZYTÓW CFRP
Klasyczną metodą wytwarzania warstwowych kompozytów
włóknistych, stosowaną do dzisiaj, jest tzw. metoda na mokro. Polega ona na układaniu poszczególnych warstw suchych
taśm, tkanin lub mat, które następnie są ręcznie przesycane
systemem żywicznym. W związku z generowaniem dużej ilości
szkodliwych oparów podczas wprowadzania polimerowej osnowy
niezbędne jest stosowanie zabezpieczeń w postaci masek lub
okularów ochronnych. Dodatkowym ryzykiem jest stosowanie
rozdzielnego systemu żywicznego (żywica + utwardzacz), gdyż
w przypadku niewłaściwego stosunku wspomnianych reagentów
Tabela 2. Temperatury zeszklenia, płynięcia oraz udział
fazy krystalicznej termoplastów wysokotemperaturowych.
[Opracowanie własne na podstawie 4, 2015]
Polimer

Temperatura
Temperatura
zeszklenia, Tg, oC topnienia, Tt, oC

Zawartość fazy
krystalicznej,%

PEEK

143

343

0-40

PPS

89

307

0-65

Tabela 1. Charakterystyczne temperatury popularnych termoplastów. [Opracowanie własne na podstawie 3]
Temperatura płynięcia, Tp, oC

Temperatura topnienia, Tt, oC

Temperatura zeszklenia, Tg, oC

Polietylen niskiej gęstości (LDPE)

-

110

-120

Polistyren (PS)

165

-

100

Polichlorek winylu (PCW)

212

-

87

Poliwęglan (PC)

225

-

145

Poliamid (PA)

-

265

50
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(zbyt dużej ilości utwardzacza) może dojść do gwałtownej reakcji egzotermicznej, stanowiącej poważne zagrożenie zdrowia lub
życia. Niedomiar utwardzacza spowoduje wytworzenie materiału
nieusieciowanego o słabych właściwościach fizyczno-mechanicznych. Celem wyeliminowania w/w zdarzeń opracowano system
wstępnej impregnacji mat, tkanin lub taśm jednokierunkowych
systemami żywicznymi, zawierającymi częściowo przereagowaną
żywicę ze środkiem sieciującym (utwardzacz + katalizator). Takie
systemy zaimpregnowanych włóknin, tkanin lub taśm noszą nazwę prepregów. Na rysunku 3 przedstawiono schematy dwóch
rodzajów prepregów: z użyciem taśmy jednokierunkowej (rys.
2a), oraz z użyciem tkaniny lub maty (rys. 2b.)
W przypadku prepregów osnowę mogą stanowić, zarówno
systemy żywic termoutwardzalnych, jak również polimery termoplastyczne z uwzględnieniem układów wysokotemperaturowych.
W tabeli 3 zestawiono rodzaje prepregów z uwzględnieniem rodzaju wzmocnienia, ich zalet i zastosowania.
Biorąc pod uwagę systemy żywic termoutwardzalnych, wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje [5]:
1. Epoksydowe – o wysokiej odporności na działanie czynników
środowiskowych, wysokiej wytrzymałości oraz łatwej obróbce
ze względu na niską lepkość;
2. Fenolowe – o dobrej odporności termicznej, o niewielkim dymieniu w przypadku wystąpienia pożaru oraz krótkim czasie
sieciowania;
3. Poliimidowe – o bardzo wysokiej odporności temperaturowej
(możliwość pracy nawet w temperaturze 260oC), wysokiej wytrzymałości na działanie czynników chemicznych, jak również
dobrych właściwościach mechanicznych.
Każdy z w/w systemów ma zastosowanie w różnych aplikacjach. Podstawową wadą prepregów, w których stosuje się

systemy żywic termoutwardzalnych (PTU), jest konieczność stosowania skomplikowanego procesu utwardzania wytwarzanych
struktur z uwzględnieniem rygoru jakości procesu technologicznego. Niewielkie zmiany temperatury w procesie utwardzania
oraz dotwardzania mogą skutkować krytyczną zmianą parametrów wytrzymałościowych wytworzonej struktury. Dodatkowo
trwałość PTU jest ograniczona ze względu na częściowo rozpoczęty proces sieciowania impregnatu. Przechowywanie PTU
odbywa się w niskich temperaturach (około 20oC), a trwałość
takiego materiału nie przekracza zwykle jednego roku. W związku
z powyższym nie ma możliwości kupowania takich systemów „na
zapas”. Jeżeli potencjalny producent nie wykorzysta zakupionego prepregu w ciągu okresu jego ważności, może narazić swoich klientów na straty spowodowane stosowaniem kompozytów
o znacznie obniżonych właściwościach. Pomimo tego w lotnictwie nadal podstawową grupą materiałów konstrukcyjnych z obszaru prepregów są te wykorzystujące żywice termoutwardzalne.
W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku wraz z odkryciem
włókien węglowych rozpoczęła się era kompozytów węglowych,
które dzisiaj stanowią podstawę kompozytów konstrukcyjnych.
O ile na początku drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku kompozyty stanowiły zaledwie 5 % masy całkowitej
statków powietrznych, dzisiaj w samolocie Airbus A350 kompozyty stanowią około 50 % całkowitej masy tego samolotu.
W przypadku zastosowania termoplastycznej osnowy w prepregach węglowych uzyskuje się prefabrykat o niemalże nieskończonym terminie przydatności z zachowaniem właściwości
mechanicznych i przetwórczych. Dodatkową zaletą prepregów,
w których zastosowano termoplastyczną osnowę jest możliwość
ich wielokrotnego przetwarzania, jak również recykling [8, 9].
W przypadku termoutwardzalnej duroplastycznej osnowy proces

Rys. 2.
Schemat
wytwarzania
prepregów
z zastosowaniem
a) taśmy
jednokierunkowej,
b) maty lub tkaniny
[5]

Tabela 3. Zestawienie prepregów pod kątem rodzaju wzmocnienia jego zalet i zastosowania [5]
Rodzaj wzmocnienia

Zalety

Zastosowanie

1. Wysoka sztywność i wytrzymałość w określonym kierunku
2. Możliwość stosowania systemów nawijających
Taśmy jednokierunkowe

3. Wykorzystanie technologii AFP (Automatic Fibre Placement)
oraz ATL (Automatic Tape Laying)
4. Możliwość wytwarzania struktur o skomplikowanych kształtach

Lotnicze struktury
pierwszorzędowe,
struktury nośne,
technologie wiatrowe

5. Możliwość uzyskania struktur anizotropowych poprzez sterowanie
kierunkowością warstw
1. Wysoka sztywność i wytrzymałość w dwóch kierunkach
Tkaniny

2. Możliwość zastosowania różnych rodzajów włókien w jednej tkaninie
3. Niski poziom zmienności kształtu (wichrowania)

Przemysł lotniczy – struktury
pierwszo- i drugorzędowe, sport

1. Wielokierunkowa sztywność i wytrzymałość
Maty

2. Brak wpływu kierunku poszczególnych warstw na właściwości
mechaniczne kompozytu
3. Obniżone koszty produkcji

Łopaty turbin wiatrowych,
przemysł samochodowy
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4. Brak występowania potencjalnych wad produkcyjnych
w postaci szczelin między włóknami lub warstwami
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Tabela 4. Właściwości mechaniczne duroplastów i termoplastów stosowanych na osnowy preimpregnatów węglowych
w temperaturze pokojowej. [Opracowanie własne na podstawie 9,10 2015]
Rodzaj osnowy

Skrót

Gęstość, g/m3

Moduł Younga, GPa

Wytrzymałość na
zerwanie, MPa

Odkształcenie do
zniszczenia, %

Duroplasty
poliester

UP

1,10-1,23

3,1-4,6

50-75

1,0-6,5

epoksyd

EP

1,10-1,20

2,6-3,8

60-85

1,5-8,0

fenol

-

1,00-1,25

3,0-4,0

60-80

1,8

winyloester

VE

1,12-1,13

3,1-3,3

70-81

3,0-8,0

bismaleimid

BMI

1,20-1,32

3,2-5,0

48-110

1,5-3,3

Termoplasty
polipropylen

PP

0,90

1,1-1,6

31-42

100-600

Poliamid 6

PA6

1,10

2,0

70-84

150-300

polisiarczek fenylenu

PPS

1,36

3,3

84

40

polieteroeteroketon

PEEK

1,26-1,32

3,2

93

50

polieteroimid

PEI

1,27

3,0

105

60

ten jest niemożliwy ze względu na nieodwracalny proces sieciowania. Jednocześnie stosując termoplasty, istnieje możliwość
naprawy uszkodzonego kompozytu w przypadku utraty ciągłości
osnowy lub jej plastycznego odkształcenia poprzez zastosowanie podwyższonej temperatury. Dzięki takiemu zabiegowi można
doprowadzić do relaksacji osnowy i uzyskania jej pierwotnej formy wraz zachowaniem właściwości mechanicznych [8]. W tabeli
4 zestawiono niektóre właściwości mechaniczne zarówno termoutwardzalnych żywic, jak również termoplastów stosowanych
jako impregnaty włókien węglowych.
Istotną różnicą pomiędzy osnowami duroplastycznymi i termoplastycznymi są parametry procesu przetwarzania i czas
konsolidacji poszczególnych warstw kompozytu. W przypadku
duroplastycznej osnowy czas utwardzania może trwać od kilku
do kilkunastu godzin, podczas gdy wytworzenie kompozytu z prepregu węglowego o termoplastycznej osnowie może odbywać się
in situ. W przypadku duroplastów parametry utwardzania kompozytu nie przekraczają odpowiednio w przypadku temperatury
200oC i ciśnienia 10 bar. W przypadku termoplastycznej wysokotemperaturowej osnowy niezbędne jest stosowanie wysokich
temperatur i ciśnień. Na przykład, dla PEEK wartości te wynoszą
odpowiednio 400oC oraz 14 bar. Jednakże pomimo wysokich
parametrów technologicznych niezbędnych w przypadku użycia
wysokotemperaturowych termoplastów jako osnowy prepregów
węglowych, zainteresowanie tymi materiałami wśród głównych
producentów z branży lotniczej rośnie, głównie ze względu na wysoką odporność tych materiałów na temperaturę, wytrzymałość,
krótki czas konsolidacji oraz możliwość recyklingu.
TERMOPLASTY W LOTNICTWIE
Istnieje wiele obszarów zastosowań termoplastów w konstrukcjach lotniczych. Przykładem może być jeden z dużych producentów z branży lotniczej, który dążąc do zmniejszenia masy foteli,
zastąpił wiele elementów ze stopu aluminium, kompozytowymi,
wytworzonymi z prepregów węglowych z osnową z PPS. Masa
tych elementów, w tym oparcia i siedziska, podłokietnika, osłony
ekranów wideo, została zmniejszona o 40–50%. Spośród różnych polimerów wybrano tworzywo Fortron dostarczane przez
firmę Ticona [11]. Materiał ten jest samoistnie trudnopalny,
cechuje go niski wskaźnik dymienia i wysoki wskaźnik tlenowy.
Innym przykładem zastosowania prepregów z termoplastyczną
osnową jest oparcie lędźwiowe u podstawy tylnej części fotela. Część ta, o wymiarach 160x300 cm, jest wykonana z PPS
o masie około 150 g, a wykonana ze stopu aluminium ma masę
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280 g, co daje różnicę 130 g. Biorąc pod uwagę, że Airbus A380
w wersji standardowej ma 555 foteli, redukcja masy w jednym
samolocie wynosi 72 kg. Postęp, który dokonał się w technologiach materiałów kompozytowych, spowodował, że projektantom
A380 (największy na świecie samolot pasażerski) nie brakowało
materiałów do wyboru. Z kolei polieteroeteroketon (PEEK), zbrojony włóknem węglowym (CFRP), stanowi poważną konkurencję
dla lekkich stopów aluminium stosowanych w strukturach pierwszorzędowych. Dzięki zastosowaniu w/w materiału w konstrukcji „central wing box”, projektanci AIRBUS‘a A380 odciążyli ten
element struktury o półtorej tony [12]. Ponadto, belki podłogowe
górnego pokładu i tylna wręga ciśnieniowa również zostały wykonane z zastosowaniem wspomnianego CFRP. Na rysunku 3
przedstawiono elementy, do wytworzenia których zastosowano
między innymi termoplastyczne CFRP.
Preimpregnaty węglowe na termoplastycznej osnowie w postaci taśm jednokierunkowych są wykorzystywane przez producentów z branży lotniczej w technikach AFP oraz ATL, pozwalając na wytwarzanie skomplikowanych struktur in situ.
[14–19]. Wykorzystanie w/w technologii w produkcji elementów z zastosowaniem materiałów termoplastycznych redukuje
koszty i nakłady czasowe. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne do budowy kilku różnych części, bez potrzeby wytwarzania
kosztownych form ogrzewanych, przeznaczonych do każdej
pojedynczej części. Technologia ta jest najbardziej efektywna
z punktu widzenia kosztów i czasu wprowadzania kompozytów
termoplastycznych. Szybkie uaktualnianie ustawień pozwala na
poprawę kształtu, sprawiając, że ta technologia jest idealna
do prób produkcyjnych. Zgodnie z informacjami producentów
systemów ATL i AFP popartymi wieloletnimi testami, wprowadzenie w/w technologii umożliwia redukcję całkowitych kosztów produkcji gotowych elementów o nawet 40%. Co prawda
koszty termoplastów w odniesieniu do tradycyjnie stosowanych
systemów termoutwardzalnych są wyższe o około 30%, jednak
stanowią one w ogólnym rozrachunku niewielki udział w całym
procesie produkcyjnym. Wspomniane wyżej technologie stanowią niewątpliwą konkurencję dla klasycznych metod wykorzystujących ręczne metody układania poszczególnych warstw
kompozytu. Należy jednocześnie wskazać na różnice między
technologiami ATL oraz AFP. Rozwój tych dwóch technologii postępuje równolegle, jednakże w przypadku bardziej skomplikowanych kształtów można zauważyć przewagę AFP. Technologia
Automated Tape Laying umożliwia układanie taśm o szerokościach 80–300 mm, podczas gdy z użyciem technologii AFP
Dodatek „Materiały Kompozytowe”

Rys. 3.
Główne
zastosowania
duroplastycznych
i termoplastycznych
prepregów
w konstrukcji
samolotu
Airbus A380 [12]

Rys. 4.
Porównanie
różnych
technologii
wytwarzania
z zastosowaniem
CFRP oraz
termoplastycznych
CFRP [12]
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Tabela 5. Porównanie wytrzymałości na ściskanie próbki
z otworem (OHC) oraz wytrzymałości na ściskanie po
uderzeniu (CAI) dla różnych materiałów wykorzystywanych
w technologii AFP [12]
L.p.

Materiał

CAI ksi, (MPa)

1

Cytec®APC2

47 (324)

OHC ksi, (MPa)
49 (339)

2

CYCOM®997

26 (179)

34 (234)

3

Hexply®8552

35 (241)

48 (330)

mogami, które zostały jasno zdefiniowane w ramach certyfikacji
dla CS 23 i CS 25.
WNIOSKI
Szybkie tempo rozwoju technologii materiałowych i rosnące
zapotrzebowanie przemysłu lotniczego [19–25] na nowe materiały pozwala sformułować stwierdzenie, że:
1. WTP wykorzystywane jako osnowy kompozytów CFRP są niewątpliwą przyszłością dla przemysłu lotniczego i zastosowanie
materiałów termoplastycznych w przypadku konstrukcji lotniczych jest uzasadnione ze względu na ich właściwości mechaniczne:
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można ułożyć wstęgę szerokości 150 mm, korzystając z 32
pojedynczych pasm termoplastycznego CFRP. Zastosowanie
cyfrowo sterowanej głowicy robota w systemie AFP (wyposażonej w system uplastyczniający w postaci lasera oraz układ
noży umożliwiający precyzyjne dozowanie włókien) pozwala na
uzyskanie jednorodnych warstw z minimalnymi potencjalnymi
wadami produkcyjnymi.
Zastosowanie urządzeń, wykorzystujących technologię AFP
wraz z oprogramowaniem do analiz i optymalizacji, pozwala
w powtarzalny sposób wytwarzać elementy wysokiej jakości. Na
rysunku 4 porównano różne techniki wytwarzania z zastosowaniem CFRP i termoplastycznych CFRP.
Rekomendowanym materiałem termoplastycznym, sprawdzonym z użyciem robota AFP, jest Cytec APC2, zdolny do pracy
w temperaturze 120oC (ok. 250 F), która jest znacznie wyższa
niż temperatura wymagana dla konstrukcji lotniczych.
Tabela 5 zawiera porównanie między jednokierunkowymi taśmami wykonanymi z termoplastycznego APC2 PEEK oraz z termoutwardzalnych materiałów stosowanych z użyciem autoklawu
CYCOM®997 and HEXPLY®8552.
Ponadto okazuje się, iż materiały termoplastyczne wykazują
wyższą tolerancję zniszczenia (damage tolerance) zgodnie z wy-

wytrzymałość na rozciąganie dla WTP jest o 20% większa niż
w przypadku użycia epoksydów;
l odkształcenia dla WTP w momencie zerwania są o 400% większe od odkształceń w momencie zerwania osiąganych w konstrukcjach z użyciem epoksydów.
W przypadku odkształceń jest to bardzo istotne ze względu na
zachowanie ciągłości struktury nawet w przypadku odkształceń
plastycznych.
2. Czas wytwarzania konstrukcji lotniczych z wykorzystaniem materiałów termoplastycznych może być nawet 24 razy krótszy,
a naprawy tych konstrukcji są łatwiejsze niż w przypadku materiałów termoutwardzalnych, co ma istotny wpływ na koszty
procesów naprawczych.
Korzyści z zastosowania termoplastów są następujące:
1. wysoka tolerancja na zniszczenie (damage tolerance);
2. nieskończony czas żywotności prepregów na termoplastycznej
osnowie w temperaturze pokojowej (dla prepregów z eposkydową osnową czas ten wynosi 12 miesięcy w temperaturze
-18oC);
3. w przypadku konstrukcji wytworzonych z CFRP z osnową WTP
możliwa jest korekcja kształtu po procesie wytwarzania, co nie
jest możliwe w przypadku kompozytów CFRP z duroplastyczną
osnową;
4. pomimo relatywnie wysokiej ceny termoplastów oraz wysokich parametrów procesu technologicznego (temperatury oraz
ciśnienia) w porównaniu z duroplastami, całkowity koszt tego
procesu można obniżyć nawet o 40%;
5. stosowanie oporowych i ultradźwiękowych technologii łączenia, które nie mają zastosowania w przypadku innych kompozytów węglowych pozwala na pozbycie się dodatkowych
elementów łączących w postaci dużej liczby śrub lub nitów,
stanowiących, dodatkową masę, której redukcja jest tak istotna w przypadku konstrukcji statków powietrznych;
6. wysoka odporność chemiczna i trudnopalność wysokotemperaturowych materiałów termoplastycznych jest istotna ze
względu na bezpieczeństwo ich użytkowania.
l
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Badanie wpływu rodzaju nanocząstek
na właściwości adhezyjne poliestrowej
żywicy nienasyconej modyfikowanej
poliuretanem
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andlowe nienasycone żywice poliestrowe są roztworami poliestrów w monomerze sieciującym. Najczęściej
stosowanymi do tego celu monomerami są styren lub
jego pochodne oraz monomery allilowe i akrylany [1].
Właściwości utwardzonych żywic są zależne głównie od składu
chemicznego żywicy (rodzaju użytych bezwodników i glikoli modyfikujących, ilości monomeru sieciującego, rodzaju dodatków)
i budowy makrocząsteczki poliestru (ilości wiązań nienasyconych,
ciężaru cząsteczkowego). Z bezwodnika maleinowego, ftalowego
oraz glikolu propylenowego (stosunek bezwodników do glikolu bliski równomolowemu) otrzymuje się żywice stosowane jako tworzywa konstrukcyjne o ogólnym przeznaczeniu. Wraz ze wzrostem
ilości użytego bezwodnika maleinowego zwiększa się gęstość
usieciowana żywicy, co prowadzi do zwiększenia modułu sprężystości i sztywności materiału oraz temperatury zeszklenia żywicy.
Zmniejszenie ilości tego bezwodnika względem bezwodnika ftalowego skutkuje zmniejszeniem wartości wymienionych wskaźników
oraz niewielkim wzrostem elastyczności produktu [2]. Zastosowanie innych rodzajów kwasów i glikoli może spowodować zmianę
innych właściwości żywicy, np. zastosowanie kwasu izoftalowego
powoduje zwiększenie odporności na wodę i chemikalia, a zastosowanie glikolu polietylenowego znacznie zwiększa polarność
otrzymanej żywicy. Nienasycone żywice poliestrowe stosowane są
przede wszystkim w przemyśle okrętowym i szkutnictwie (kadłuby
jachtów, łodzi), przemyśle lotniczym, kolejnictwie (dachy wagonów, drzwi), jak również w budownictwie [1].
Żywice poliestrowe są polarne i wykazują dużą przyczepność
do szkła, metalu i innych materiałów. W celu zwiększenia przyczepności żywicy do metalu modyfikuje się za pomocą napełniaczy, polioctanu winylu lub poliacetal winylu [3].
Modyfikacja polimerów nanonapełniaczami jest stosunkowo
nową, stosowaną od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku,
metodą poprawiania ich właściwości. W charakterze nanonapełniaczy stosowane są materiały różniące się strukturą fizyczną
(krystaliczne, amorficzne), chemiczną oraz kształtem cząsteczek
(płytki, nanorurki, nanowłókna). Zastosowanie nanonapełniaczy
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umożliwia poprawę szeregu właściwości tworzywa, zarówno fizycznych, jak i chemicznych. Kompozyty otrzymane z użyciem nanonapełniaczy charakteryzują się m.in. większą wytrzymałością
mechaniczną, stabilnością termiczną, mniejszą przepuszczalnością gazów [4]. Najpopularniejszymi rodzajami nanododatków są
hydroksytlenki metali, nanorurki węglowe oraz glikokrzemiany
warstwowe, z czego największy (ok. 70%) udział mają glinokrzemiany. Wśród stosowanych (m.in. w kompozytach) glikokrzemianów warstwowych można wyróżnić modyfikowane odmiany montmorylonitu, hektorytu, bentonitu i saponitu.
Innym powszechnie stosowanym środkiem polepszającym
właściwości bazowych matryc w kompozytach są poliuretany.
Poliuretany (PU) stanowią jedną z najważniejszych grup polimerów, z których można wytwarzać cenne, o doskonałych właściwościach, materiały polimerowe. Zmiana składu surowcowego
PU oraz dobór metod ich otrzymywania umożliwia wytwarzanie
z nich produktów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu.
Za ich rosnącym zastosowaniem przemawiają właściwości użytkowe PU takie jak: duży moduł sprężystości, wytrzymałość na
rozdzieranie, duża twardość połączona z elastycznością, chemoodporność, odporność na ścieranie oraz łatwe przetwórstwo [5].
Dzięki bardzo dobrej mieszalności żywic poliestrowych z prepolimerami uretanowymi oraz możliwości reakcji chemicznej zawartej w prepolimerach wolnych grup izocyjanianowych z grupami
karboksylowymi i wodorotlenowymi żywicy poliestrowej poprawione zastają niektóre właściwości czystej żywicy poliestrowej.
Modyfikacja kruchych żywic poliuretanem powoduje zwiększenie
ich udarności oraz zmniejszenie ich twardości. Kompozycja ta
wykorzystywana jest m.in. jako spoiwo do laminatów (w tym
z matrycą z maty szklanej), powłoki chemoodporne, a także lakiery elektroizolacyjne [6].
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań właściwości
adhezyjnych nienasyconych żywic poliestrowych modyfikowanych różnymi rodzajami nanonapełniaczy (NanoBent ZR1, Bentone 34 i Cloisite 5) oraz poliuretanem Desmokap 12. Określono
wpływ stosowanych modyfikatorów na wytrzymałość na ścinanie

XXXI

t

W pracy przedstawiono wpływ rodzaju nanocząstek na właściwości adhezyjne nienasyconej żywicy poliestrowej modyfikowanej
poliuretanem. Otrzymano kompozycje żywicy poliestrowej z udziałem trzech różnych rodzajów nanocząstek (NanoBent ZS1,
Bentone 34 i Cloisite 5) i z różną ich ilością w próbkach (1%, 2%, 3%). Następnie oznaczono wytrzymałość na ścinanie i odrywanie kompozytów. Na podstawie uzyskanych wyników wytypowano ilość nanonapełniacza stosowanego do modyfikacji żywicy
poliestrowej w kompozycjach hybrydowych. Trójskładnikowe kompozycje różniły się zawartością poliuretanu (2,5%, 5%, 7,5%
i 10%) oraz rodzajem i wytypowaną ilością użytego nanonapełniacza. Stwierdzono, że największą poprawę oznaczanych właściwości odnotowano w próbkach hybrydowych zawierających 2% Bentone 34 i 2,5% poliuretanu oraz kompozycji zawierającej 1%
Cloisite 5 i 2,5% poliuretanu.

CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA
Surowce
Do przygotowania kompozycji użyto: nienasyconej żywicy poliestrowej Polimal 109, utwardzacza żywicy: Luperox, liniowego
prepolimeru uretanowego z zablokowanymi grupami izocyjanianowymi: Desmocap 12, nanonapełniaczy: NanoBent ZS1, Bentone 34, Cloisite 5, dichlorometanu jako dyspergatora użytego
do otrzymania dyspersji stosowanych nanonapełniaczy, przyśpieszacza utwardzania żywicy poliestrowej – naftenianu kobaltu.
Metodyka badań
Otrzymane próbki poddano badaniom mechanicznym i oznaczono odporność na ścinanie (według normy PN-ISO 6237:1994P)
i odrywanie (według normy PN-EN 15870:2009E) spoin utworzonych z będących przedmiotem badań kompozycji. Wszystkie
badania przeprowadzono w temperaturze pokojowej za pomocą
aparatu Instron, a otrzymane wyniki przeprowadzonych badań
stanowią średnią arytmetyczną z trzech kolejnych prób [7].
Poprzez oznaczenie maksymalnej wartości naprężenia (wytworzonego podczas ścinania i odnotowanego przy zniszczeniu próbki) określono istotne dla spoin klejowych i charakteryzujące je
naprężenia ścinające. Naprężenia te powstają w wyniku działania
w płaszczyźnie warstwy kleju sił przeciwstawiających się ruchowi
podłoża w kierunkach przeciwnych. Badanie wytrzymałości na ścinanie spoin przeprowadzono na próbkach w postaci dwóch metalowych płytek sklejonych badaną kompozycją za pomocą połączenia zakładkowego prostego o wymiarach 20x19 mm.
Drugie badanie miało na celu określenie odporności spoiny na
odrywanie. Opierało się ono na poddaniu adhezyjnego złącza próbie rozciągania. Podczas badania wytwarza się nierównomierny
rozkład naprężeń wzdłuż średnicy badanej próbki (przy brzegach
próbki występuje największe naprężenie, najmniejsze naprężenie jest pośrodku próbki). Podczas badania spoin wytrzymałości
na odrywanie rejestrowano maksymalną wartość naprężenia odnotowanego przy zniszczeniu próbki. Badanie przeprowadzono
na próbkach w postaci dwóch metalowych walców sklejonych
badaną kompozycją za pomocą połączenia doczołowego o powierzchni 18,5 mm2.
Przygotowanie próbek
W celu określenia wpływu nanocząstek na właściwości żywicy poliestrowej wszystkie kompozycje sporządzano w takich
samych warunkach. Otrzymano próbkę bez modyfikatorów (tzw.
próbkę zerową) oraz próbki zawierające modyfikatory. W celu
przygotowania próbki odnośnikowej (zerowej) do naczynia wprowadzono 100 g żywicy Polimal 105. Następnie, aby zapewnić
jednolite warunki otrzymywania dla wszystkich tworzonych kompozycji, żywicę poddano dwuetapowemu mieszaniu: za pomocą
mieszadła mechanicznego Heidolph PIAX 600 (9500 rpm, czas
20 minut) oraz za pomocą homogenizatora ultradźwiękowego
UP100H Helicher (cykl 1, amplituda 100). Po wymieszaniu ukła-

du do żywicy dodano 0,4 gnaftenianu kobaltu jako aktywatora
reakcji sieciowania żywicy, 2 g utwardzacza i składniki mieszano
bagietką szklaną przez 5 minut. Na koniec zawartością zlewki
sklejono próbki do badań. Tak sporządzoną mieszaniną sklejono dwie metalowe, wstępnie przygotowane (wg znormalizowanej
procedury) płytki i pozostawiono do wstępnego utwardzenia na
24 godziny w temperaturze pokojowej, a następnie spoinę dotwardzono w piecu w temperaturze 80oC przez 180 minut.
W analogicznych warunkach sporządzano kompozycje z modyfikowanej żywicy poliestrowej. Modyfikatorami Polimal 105 był
poliuretan oraz różne ilości i rodzaje nanonapełniaczy. Sporządzono kompozycje zawierające różne ilości (1%, 2%, i 3% wag.)
i rodzaje (NanoBent ZS1, Bentone 34, Cloisite 5) nanonapełniacza oraz zmienne ilości Desmokap 12 (2,5%, 5%, 7,5% i 10%).
Nanonapełniacze wprowadzano w postaci dyspersji do samej
lub modyfikowanej poliuretanem żywicy poliestrowej.
Na wstępie sporządzono trzy 15% dyspersje różnego rodzaju
nanonapełniacza w dichlorometanie.
Poszczególne dyspersje przygotowano poprzez wprowadzenie
do zlewek po 15 g danego rodzaju nanonapełniacza i 85 g dyspergatora (dichlorometanu). Składniki wymieszano za pomocą
homogenizatora ultradźwiękowego UP100H Helicher (15 minut,
cykl 1, amplituda 100), uzyskując w efekcie dyspersje stosowanych nanocząstek w dichlorometanie.
Kolejnym etapem było sporządzenie kompozycji z żywicy poliestrowej i 1% lub 2% lub 3% wag. nanonapełniacza. Do zlewki
wprowadzono odpowiednie ilości żywicy i uprzednio otrzymanej
dyspersji, a następnie składniki wymieszano wstępnie mieszadłem mechanicznym Heidolph PIAX 600 (9500 rpm, czas 20
minut i kolejno homogenizatorem ultradźwiękowym UP100H
Helicher (cykl 1, amplituda 100) do momentu odparowania
z układu dyspergatora (wprowadzonego do mieszaniny wraz
z dyspersją). Po etapie mieszania kompozycji postępowano
z nimi w sposób analogiczny do wcześniej opisanego dla próbki
zerowej, zapewniając identyczne warunki ich sporządzania.
Następnie przygotowano próbki zawierające 2,5%, 5%, 7,5%
i 10% Desmocapu 12. W tym celu do zlewki wprowadzono odpowiednie ilości żywicy i poliuretanu. Homogenizacja i utwardzanie
próbek przeprowadzono w analogiczny sposób jak w przypadku
próbki zerowej i próbek z nanonapełniaczami.
Badania próbek otrzymanych z żywicy poliestrowej i nanonapełniaczy pozwoliły na wytypowanie ilości nanonapełniacza
stosowanego w kolejno sporządzanych hybrydowych nanokompozycjach, zaś wyniki badań dla dwuskładnikowych układów polimerycznych (poliestru i poliuretanu) umożliwiły ocenę efektywności działania każdego z modyfikatorów.
Stąd w ostatnim etapie otrzymano kompozycje hybrydowe
(skład tab. 3) o poniżej zamieszczonym składzie:
l 2% Bentone 34 i różne zawartości poliuretanu (2,5%, 5%,
7,5%, 10%);
l 1% Cloisite 5 i różne zawartości poliuretanu (2,5%, 5%, 7,5%,
10%);

Tabela 1. Skład kompozycji z żywicy Polimal 105
i nanonapełniaczy (NanoBent ZS1, Bentone3 4 i Cloisite 5)

Tabela 2. Skład otrzymanych kompozycji Polimal 105
i Desmocap 12

Nanonapełniacz
Nanobent ZS1/Bentone 34/
Cloisite 5) [g]

Żywica
poliestrowa
Polimal 105 [g]

Utwardzacz
[g]

Poliuretan
Desmocap 12 [g]

Żywica poliestrowa
Polimal 105 [g]

Utwardzacz [g]

1,25

48,75

1,00

0,50

49,50

1,00

2,50

47,50

1,00

1,00

49,00

1,00

3,75

46,25

1,00

1,50

48,50

1,00

5,00

45,00

1,00
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Tabela 3. Skład kompozycji hybrydowych
Nanonapełniacz
Nazwa

Poliuretan

Udział [%]

Bentone 34

Masa [g]

2,0

Cloisite 5

1,00

1,0

NanoBent ZS1

0,50

1,0

0,50

Udział
[%wag.]

Masa [g]

Żywica

Utwardzacz

Udział
[%wag.]

Masa [g]

Masa [g]

Udział
[%wag.]

2,5

1,25

95,5

47,75

1,00

2,0

5,0

2,50

93,0

46,5

1,00

2,0

7,5

3,75

90,5

45,25

1,00

2,0

10,0

5 ,00

88,0

44,00

1,00

2,0

2,5

1,25

95,5

48,25

1,00

2,0

5,0

2,50

93,0

47,00

1,00

2,0

7,5

3,75

90,5

45,75

1,00

2,0

10,0

5,00

88,0

44,50

1,00

2,0
2,0

2,5

1,25

95,5

48,25

1,00

5,0

2,50

93,0

47,00

1,00

2,0

7,5

3,75

90,5

45,75

1,00

2,0

10,0

5,00

88,0

44,50

1,00

2,0

1% NanoBentu ZS1 i różne zawartości poliuretanu (2,5%, 5%,
7,5%, 10%).
Metodyka przygotowania próbek była taka sama jak w przypadku poprzednich kompozycji.
l

WYNIKI I DYSKUSJA WYNIKÓW
W tabeli 4 przedstawiono wyniki badań dwuskładnikowych
kompozycji otrzymanych z żywicy Polimal 109 i różnej ilości
i rodzaju nanonapełniaczy lub różnych ilości poliuretanu.
Na podstawie uzyskanych wyników możemy stwierdzić, że
próbka modyfikowana 10% poliuretanu charakteryzuje się o około 25% większą wytrzymałością na ścinanie niż próbka niezawierająca modyfikatora. Jednakże właściwości adhezyjne podczas
odrywania (wytrzymałość oraz energia) dla kompozycji zawierających Desmocap 12 są nieco gorsze niż dla próbki zerowej,
jednak pogorszenie omawianych wartości dla kompozycji zawierających 5% i 7,5% poliuretanu nie przekracza 15%.
Analizując uzyskane wyniki dla kompozycji otrzymanych z żywicy
poliestrowej i nanonapełniaczy, stwierdzono, że jedynie dodatek
2% wagowych nanonapełniacza Bentone 34 spowodował wzrost
wytrzymałości zarówno na oderwanie (poprawa maksymalnego
naprężenia o 25%), jak i na ścinanie (maksymalne naprężenie
zwiększone o 35%). Dla pozostałych ilości tego modyfikatora odnotowano pogorszenie właściwości adhezyjnych w porównaniu
z próbką zerową. We wszystkich kompozycjach otrzymanych

z żywicy modyfikowanej Cloisite 5 odnotowano znaczny (do 70%)
spadek wytrzymałości na ścinanie. Natomiast wytrzymałość na
oderwanie we wszystkich próbkach okazała się większa niż czystej żywicy. Największą poprawę tej właściwości odnotowano
w próbce zawierającej 1% nanonapełniacza i właśnie taką ilość
tego nanonapełniacza wytypowano do stosowania w kompozycjach hybrydowych.
Ostatnim testowanym modyfikatorem był NanoBent ZS1. Niestety, wytrzymałość na odrywanie i ścinanie spoin opartych na
NanoBent ZS1 jest mniejsza od wytrzymałości spoiny wykonanej
z próbki zerowej. Jednakże do sporządzenia kompozycji hybrydowej użyto 1% ZS1, ponieważ kompozycja zawierająca wspomnianą
ilość tego nanonapełniacza charakteryzowała się najmniejszym
spośród odnotowanych spadkiem badanych właściwości adhezyjnych (energia zerwania przy ścinaniu mniejsza o 70%, a przy
odrywaniu mniejsza o 30%).
Na rysunku 1 przedstawiono zależność energii zerwania podczas ścinania próbki od ilości użytego poliuretanu i rodzaju nanonapełniacza. Największą poprawę właściwości adhezyjnych
przy badaniu odporności na ścinanie odnotowano w kompozycji
zawierającej 2% Bentone 34 i 2,5% poliuretanu. Zanotowano
300% większą energię zerwania dla tej próbki niż dla czystej
żywicy poliestrowej. Tak znaczna poprawa może być spowodowana bardzo dobrą kompatybilnością między matrycą polimerową
a modyfikatorami. Również w przypadku innych nanonapełnia-

Tabela 4. Wartości maksymalnego naprężenia oraz energii zerwania dla kompozytów żywicy poliestrowej
Zawartość
modyfikatora (%)

Maksymalne. naprężenie
podczas ścinania [MPa]

Energia zerwania podczas
ścinania [kJ/m2]

Maksymalne naprężenie
podczas odrywania [MPa]

Energia zerwania podczas
odrywania [kJ/m2]

0
Bentone 34

Cloisite 5

ZS 1

Desmocap 12
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17,3

0,6

34,1

2,66

1

12,4

0,4

43,7

1,97

2

21,41

0,7

46,7

2,5

3

9,5

0,18

27,4

1,10

1

9,4

0,18

76,7

5,20

2

12,4

0,23

42,5

3,00

3

9,8

0,17

62,7

3,36

1

3,4

0,18

18,8

1,85

2

5,05

0,07

24,8

1,97

3

7,3

0,09

10,6

1,46

2,5

11,7

0,37

16,8

2,10

5

10,8

0,44

21,9

2,25

7,5

3,1

0,18

19,6

2,24

10

25,1

0,87

12,2

2,08
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Rys. 1. Wpływ zawartości nanonapełniaczy i poliuretanu
na energię zerwania przy ścinaniu żywicy poliestrowej

czy odnotowano poprawę wartości energii zerwania, choć nie tak
spektakularną. Dla kompozycji zawierającej 1% Cloisite 5 i 5%
poliuretanu odnotowano wzrost omawianej właściwości o 85%,
a dla żywicy modyfikowanej 1% ZS1 i 7,5% poliuretanu zanotowano o 32% większą energię zerwania niż dla próbki odnośnikowej.
Na rysunku 2 przedstawiono zależność energii zerwania
podczas odrywania od ilości poliuretanu (Desmocapu 12) stosowanego do modyfikacji żywicy poliestrowej zawierającej wytypowane ilości będących przedmiotem badań nanonapełniaczy.
Największą poprawę w stosunku do niezmodyfikowanej żywicy
uzyskano w kompozycjach hybrydowych zawierających modyfikatory w ilości: 1% Cloisite 5 oraz 2,5% prepolimeru uretanowego. Wartość energii zrywania omawianej kompozycji była prawie
sześciokrotnie lepsza niż próbki zerowej.
Również użycie pozostałych dwóch nanocząstek skutkowało
poprawą właściwości adhezyjnych żywicy przy odrywaniu. Dla
nanokompozytów z Bentone 34 uzyskano dwukrotną poprawę
adhezji (próbka zawierająca 2% Bentone 34 i 5% poliuretanu).
Natomiast zastosowanie 1% nanonapełniacza ZS1 oraz 7,5%
Desmocapu 12 skutkowało wzrostem energii zerwania o 135%.
PODSUMOWANIE
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że stosowanie jednego z modyfikatorów (poliuretanu lub nanocząstek) żywicy poliestrowej może nieznaczne (do około 40%) poprawić jej
właściwości adhezyjne.
Natomiast odnotowane, wyraźne polepszenie, omawianych
właściwości w trójskładnikowych układach świadczy o synergistycznym oddziaływaniu zastosowanych integralnych składników
nanokompozytów hybrydowych. Wyraźna poprawa badanych właściwości może także wynikać z bardzo dobrej kompatybilności
pomiędzy matrycą polimerową a stosowanymi modyfikatorami.
Znaczną, nawet trzykrotną, poprawę właściwości adhezyjnych

Rys. 2. Wpływ zawartości nanonapełniaczy i poliuretanu na
energię zerwania przy odrywaniu żywicy poliestrowej

Polimal 106 odnotowano dla kompozycji hybrydowych otrzymanych z poliestru oraz 2% Bentone 34 i 2,5% poliuretanu.Największą wytrzymałością na odrywanie (energią) charakteryzowała się
próbka zawierająca 1% Cloisite i 2,5% poliuretanu.
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ARTYKUŁ

PROMOCYJNY

Spółka POLYTOR
rośnie w siłę
Spółka POLYTOR powstała w 2002 roku na bazie wieloletnich doświadczeń w zakresie produkcji i handlu w branży poliestrów
wzmocnionych szkłem. W trakcie 20 lat działalności umocniliśmy swoją pozycję, przechodząc drogę od małego, regionalnego
dystrybutora do firmy o zasięgu ogólnopolskim. Stało się to możliwe również dlatego, że od 2007 roku weszliśmy w skład Gazechim Groupe – francuskiej firmy specjalizującej się w dystrybucji surowców przemysłowych.

O

ferujemy kompleksową obsługę, tj. doradztwo techniczne, sprzedaż oraz dostawy pełnej gamy towarów
potrzebnych do wytworzenia kompozytów. Wyspecjalizowana i doświadczona kadra pracownicza daje
możliwość profesjonalnej obsługi w zakresie przyjęcia i realizacji
zamówień.
Chcemy być blisko naszych klientów i zależy nam na partnerskich relacjach – mówi Marcin Muzalewski, dyrektor handlowy
Polytor. – Myślę, że zaufanie naszych klientów jest naszym najważniejszym osiągnięciem wypracowanym w ciągu tych 20 lat
istnienia. Każdego dnia pracujemy, nie tylko dostarczając gotowe surowce, ale również służymy sprawdzonymi rozwiązaniami
przyczyniającymi się do optymalizacji procesu produkcji naszych
klientów.
Polytor jest wieloletnim dystrybutorem poliestrowych produktów Polynt Composites (żywice, żelkoty, kleje) i Euromere (żelkoty, kleje), a także wzmocnienia szklanego produkowanego
przez koncern Owens Corning oraz 3B Fiberglass (maty, tkaniny,
sznurki rowingowe). W naszym portfolio mieści się również wiele
innych produktów Gazechim Groupe: materiały infuzyjne G’vac,
materiały rdzeniowe Sphere Cell, inicjatory Oxytop i wiele innych.
– Nieustannie kładziemy nacisk na propagowanie metod przetwórczych oraz używanie surowców ograniczających do minimum
emisję szkodliwych dla środowiska naturalnego substancji chemicznych, przy równoczesnym zwiększeniu produktywności i jakości wyrobów.
Widzimy i czujemy, że wyzwania ekologiczne to zagadnienie,
które wymusi na nas wszystkich znalezienie rozwiązań pozwalających ograniczyć wpływ produkcji przemysłowej na środowisko
– uważa Marcin Muzalewski. – Dla nas to nie tylko kwestia antycypacji kroków legislacyjnych UE, ale świadome dostrzeganie
problemu. Oczywiście jako dystrybutor mamy ograniczony wpływ
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na decyzję koncernów produkujących surowce, ale służymy swoją wiedzą dotyczącą potrzeb rynku oraz gotowości jego sektorów
na przyjmowanie „zielonych” rozwiązań.
Oprócz długoterminowych wyzwań, Polytor adaptuje się do
wciąż zmieniających się realiów związanych z wciąż nowymi kryzysami dotykającymi łańcuchy dostaw.
Czas pandemii oraz zawirowania w światowym handlu sprawiły, że bardzo szybko musieliśmy nauczyć się, jak radzić sobie
w nowym ładzie. W czasach gdy powstawała Spółka Polytor, dostępność surowców nie była problemem. Tak było do wybuchu
pandemii COVID19, która zmieniła realia. Na rynku pojawiły się
nowe ryzyka, którymi musieliśmy nauczyć się zarządzać.
Ogromne znaczenie w zapewnieniu nieprzerwanego łańcucha
dostaw ma dla nas przynależność do Gazechim Groupe, który
negocjuje i alokuje kluczowe surowce z poziomu globalnego. Wysoka pozycja negocjacyjna owocuje pierwszeństwem dostępu do
kurczących się zapasów surowców. Dzięki temu nasi klienci zostali uchronieni przed niedoborami w dużo większym stopniu, niż
pozostali. W sytuacji globalnych niedoborów znaleźliśmy nowe
linie dostaw oraz alternatywne produkty. Ta stabilizacja sprawiła, że Polytor stał się bezpiecznym portem, z którego skorzystali
również klienci, którzy do tej pory nie byli z nami związani. Jest
to dużym sukcesem w aktualnych czasach, gdy większość rynku
zmaga się z zapewnieniem dostępu surowców dla istniejących
projektów i nie myśli o pozyskiwaniu nowych. Możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że z kryzysu wychodzimy silniejsi,
z nowymi kontaktami oraz ze świadomością, że w koordynacji
z Gazechim Groupe będziemy w stanie przezwyciężyć problemy,
które rysują się na horyzoncie.
Polytor Sp. z o.o.
ul. Wielki Rów 40B, 87-100 Toruń, www.polytor.pl
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Kleje i uszczelniacze dla
profesjonalistów
Jesteśmy firmą rodzinną, inżynierską, produkcyjno-handlową z 20-letnim doświadczeniem. Oferujemy najwyższej jakości
produkty chemiczne dla działów produkcji i utrzymania ruchu w przemyśle: kleje i uszczelniacze MAXWELD® do metali,
tworzyw i kompozytów; produkty do dezynfekcji NANOCLEAN oraz smary specjalne SMARMAX. Pomagamy tysiącom klientów
obniżać koszty, rozwiązywać problemy, aby mogli realizować swoje ambitne cele znacznie szybciej.

l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l

Firma MC Polska oferuje:
KLEJE METAKRYLOWE;
KLEJE USZCZELNIACZE POLIMEROWE;
KLEJE USZCZELNIACZE POLIURETANOWE;
KLEJE USZCZELNIACZE SILIKONOWE;
KLEJE ANAEROBOWE;
KLEJE CYJANOAKRYLOWE;
KOMPOZYTY NAPRAWCZE METALICZNE I CERAMICZNE;
ODTŁUSZCZACZE SUCHE I EKOLOGICZNE;
ZMYWACZE KLEJÓW I USZCZELNIACZY.
Przeprowadzone badania:
PN-EN 45545-2+A1 (HL1, HL2, HL3);
PN-EN 1465, DVS 1618.

l

l
l
l
l
l
l

Przebadane m.in. na tych materiałach:
tworzywa: GRP, PC/ABS, Pleksiglas, Staron, Lexan H6500,
Kydex 6200;
stal nierdzewna: X2CrNi 12 (1.4003), X5CrNi18-10 (1.4301);
aluminium: EN AW 3004 (PA5), EN AW 5251 (PA2) anodowane;
stal czarna: DC01 (1.0330);
stale cynkowane ogniowo oraz galwanicznie;
panele laminatowe: Krono Compact, Dibond;
stal malowana proszkowo i na mokro.

Producent: MCPOLSKA.PL Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wschodnia 5A, 62-080 Swadzim k. Poznania
tel./fax +48 61 822 65 61
info@mcpolska.pl, www.kleje-kompozyty.pl
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I N F O R M A C J A P R A S O WA

Nowa generacja polimerów
wzmacnianych włóknem szklanym
zwiększy wytrzymałość tuneli
Polimery wzmacniane włóknem szklanym (GFRP) są coraz szerzej stosowane jako alternatywa dla stali i betonu w bogatej
gamie konstrukcji, od odpornych na kataklizmy budynków po mosty. Dzięki osiągnięciom projektu COMPOSKE wkrótce mogą
one stać się również kluczowym komponentem do budowy tuneli.

W

zasadzie polimery GRFP stanowią rozwiązanie doskonałe: są neutralne pod względem elektromagnetycznym, nie przewodzą energii cieplnej ani
elektryczności, cechują się odpornością na korozję,
pod względem wytrzymałości przewyższają stal, a ponadto są odporne na ataki chemiczne z wykorzystaniem jonów chlorkowych
i substancji o niskim pH. Jednocześnie nie zakłócają one pól
magnetycznych ani częstotliwości radiowych oraz – co najważniejsze – są bardzo trwałe. Przemysł nie popełnił błędu, stawiając właśnie na te materiały. Szacuje się, że do roku 2026
wartość globalnego rynku GFRP ulegnie niemalże podwojeniu,
wzrastając z 44,1 do 83,63 miliarda dolarów amerykańskich.
Obecnie polimerów GFRP powszechnie używa się między innymi do budowy mostów, nadmorskich wałów ochronnych i przystanków autobusowych, a także w celu uzbrojenia istniejących
konstrukcji betonowych lub stalowych, co wydłuża okres ich
eksploatacji w trudnych warunkach. Uczestnicząc w inicjatywie
COMPOSKE, inż. Giona Maddaluno wraz ze swoim zespołem
z włoskiej firmy ATP działającej w sektorze MŚP podjął się zadania eliminacji pozostałych przeszkód na drodze do wykorzystania
polimerów GFRP w tunelach.
– Obecnie w zbrojeniach z GFRP używa się prętów prostych,
natomiast prefabrykowane elementy tunelu wymagają specjalnie ukształtowanych prętów zbrojeniowych, które tworzą
zamkniętą pętlę. Jednocześnie muszą one być wystarczająco
giętkie, aby można je było dopasować do szalunków, a i one
muszą dopasować się do tworzących pętlę strzemion. W ramach
projektu COMPOSKE zaproponowaliśmy innowacyjny, nowy produkt, nową technologię produkcji oraz nowe wytyczne w zakresie
planowania konstrukcji tunelowych – wyjaśnia.
Specjalizująca się w wykonanych z GFRP umocnieniach dla tuneli kolejowych i drogowych oraz tuneli metra, firma ATP zidentyfikowała wśród swoich klientów zapotrzebowanie na nowe strzemiona, a program Instrument dla MŚP stanowił dla firmy idealną
okazję, aby opracować własne rozwiązanie. Zbudowano szereg
różnych prototypów, przeprowadzając przy tym trzy rodzaje testów
(test gięcia, test maszyny drążącej i test działania siły gięcia/siły
osiowej) w celu opisania materiału i jego optymalizacji.
AMBITNE PROJEKTY CZEKAJĄ NA REALIZACJĘ
Nowy produkt powstał z myślą o dwóch rodzajach elementów prefabrykowanych: jeden przeznaczony jest do użytku w
dielektrycznych połączeniach konstrukcyjnych, tunelach ewakuacyjnych, niszach ratunkowych i w celu poszerzenia tunelu;
natomiast drugi składa się z betonu zbrojonego włóknami stalowymi (SFRC) i prętów zbrojeniowych z włókna szklanego (GFRP).
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Pierwszy rodzaj elementów prefabrykowanych znalazł zastosowanie podczas trwającej obecnie budowy czwartej linii metra
w Mediolanie. Są one wzmacniane prętami z włókna szklanego,
co ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy niewystarczająca
wytrzymałość mogłaby zagrozić trwałości tunelu.
– Zastosowanie zbrojenia niemetalowego pozwala w znaczny
sposób ograniczyć pokrycie betonowe, dzięki czemu możemy
uniknąć kruszenia elementów podczas transportu. Zbrojenie wykonane z włókna szklanego nadaje się również do tych części
tunelu, które ostatecznie będą musiały zostać wyburzone. Taka
sytuacja zdarza się często przy budowie linii metra, gdy stację
zbudowano po wydrążeniu tunelu lub gdy konieczna jest modyfikacja danej części tunelu w celu utworzenia strefy bezpieczeństwa – mówi inż. Maddaluno.
Zastosowanie drugiego materiału hybrydowego jest obecnie
brane pod rozwagę w kontekście budowy kanału Thames Tideway Tunnel – 25-kilometrowego tunelu biegnącego pod strefą
pływową Tamizy przez śródmieście Londynu. Będzie on przyjmował, składował oraz transportował ścieki surowe i wodę deszczową, które obecnie odprowadzane są do rzeki. Dzięki wspomnianemu produktowi mieszanemu firma może teraz sprostać nawet
najbardziej różnorodnym wymogom branży dotyczącym kształtu
strzemion. Produkt składający się z ramy zbrojeniowej wykonanej z GFRP i betonu zbrojonego włóknami stalowymi (SFRC)
może ograniczyć powstawanie pęknięć powodowanych retrakcją
higrometryczną dzięki łączeniu na zakładkę.
– Dodanie włókna do matrycy pozwala nam zwiększyć ciągliwość betonu i nadać mu odporność, nawet po pojawieniu się
pęknięć. Co więcej, w porównaniu z rozwiązaniem standardowym zbrojenie hybrydowe zapewnia znaczną redukcję kosztów,
wytrzymałość po wybuchu pożaru wyższą od prętów zbrojeniowych, zwiększoną wytrzymałość na zginanie i naprężenia ścinające, a także zmniejsza liczbę drobnych uszkodzeń – twierdzi inż.
Maddaluno.
Branża bardzo pozytywnie przyjęła nowy produkt, który może
znaleźć zastosowanie nie tylko w budowie tuneli kolejowych
i drogowych oraz tuneli metra, lecz także kanałów ściekowych.
– Zrealizowaliśmy wszystkie założenia projektu. Teraz planujemy znacznie udoskonalić opracowaną technologię, ograniczając
czas potrzebny na wyprodukowanie dużej liczby elementów. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z planem, w ciągu kilku następnych lat
możemy oczekiwać jeszcze bardziej zaawansowanej technologii
o wysokim poziomie industrializacji i precyzji – mówi inż. Maddaluno.
Źródło: cordis.europa.eu
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LANXESS wprowadza nowe
zrównoważone warianty produktów
do linii kompozytów Tepex
Kompozyty o wyglądzie prasowanego węgla wykonane z materiału pochodzącego z recyklingu.

W

swojej działalności biznesowej LANXESS kładzie
nacisk na zrównoważony rozwój, wspierając w ten
sposób gospodarkę o obiegu zamkniętym. Najnowszy owoc tego podejścia stanowią kompozyty termoplastyczne Tepex, wytwarzane z surowców biologicznych lub
pochodzących z recyklingu.
– Za pomocą tych materiałów konstrukcyjnych chcemy wesprzeć naszych klientów w tworzeniu bardziej zrównoważonych
produktów, które pozostawiają mniejszy ślad węglowy, oszczędzają zasoby i chronią klimat – wyjaśnia dr Dirk Bonefeld, szef
marketingu i zarządzania produktami marki Tepex na rynkach
globalnych w LANXESS.
Specjalistyczny koncern chemiczny wprowadził niedawno na
rynek w pełni biopochodny materiał kompozytowy oparty na lnie
i kwasie polimlekowym.
DOSTOSOWANY DO LEKKICH KONSTRUKCJI
Wkrótce zakończą się prace rozwojowe nad tworzywem
sztucznym o osnowie poliamidu 6 na potrzeby Tepex dynalite.
Wytwarza się je z „zielonego” cykloheksanu – to oznacza, że
materiał ten w ponad 80 procentach składa się z surowców
odnawialnych. W rezultacie tworzywo spełnia wymagania, które
koncern LANXESS postawił przed swoją nową linią „Scopeblue”.
W jej skład wchodzą produkty, które zawierają znaczną część
surowców cyrkularnych (pochodzących z recyklingu lub bioproduktów) lub pozostawiają znacznie mniejszy ślad węglowy niż
produkty konwencjonalne. W przypadku wzmocnienia tworzywa
sztucznego osnowy tkaninami z włókien ciągłych, powstałe półprodukty wykazują te same znakomite właściwości, co porównywalne, równorzędne produkty oparte wyłącznie na surowcach
kopalnych. Półprodukty o ekologicznej osnowie nadają się tym
samym do zastosowań w lekkich konstrukcjach strukturalnych,
typowych dla Tepex dynalite, takich jak pasy przednie, obudowy
siedzisk czy tace akumulatora.

WYSOKI POZIOM ESTETYCZNY I DOSKONAŁE
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE
Kolejna nowa linia produktów obejmuje Tepex w wariantach
wykorzystujących materiał pochodzący nawet w 80 procentach
z recyklingu, które pozwalają uzyskać powierzchnie o wyglądzie
tzw. kutego węgla. Elementy charakteryzują się ziarnistością
przypominającą marmur. Większa część materiałów pochodzących z recyklingu opiera się na włóknach węglowych uzyskanych
z odpadów poużytkowych i poprzemysłowych. Włókna stosuje
się w postaci włókniny lub mat z włókien ciętych. Jako materiał
osnowy wykorzystuje się z kolei różne tworzywa termoplastyczne, takie jak poliamid 6 i 66, polipropylen lub poliwęglan, przy
czym używać można również materiałów z recyklingu składających się z tych tworzyw.
Włókna w półprodukcie kompozytowym nie mają preferowanej
orientacji, co oznacza, że właściwości mechaniczne powstałych
elementów są izotropowe (takie same we wszystkich kierunkach). Parametry mechaniczne nowych kompozytów węglowych
zbliżone są do wysokiego poziomu kompozytów z linii Tepex
wzmacnianych ciągłym włóknem szklanym. – W przypadku tych
produktów widzimy obiecujące możliwości w zastosowaniach,
które wymagają jednocześnie wysokiego poziomu estetycznego,
jak i doskonałych właściwości mechanicznych, na przykład we
wnętrzu i na zewnątrz samochodu lub w obudowach elektroniki
użytkowej – wyjaśnia dr Dirk Bonefeld.
BIOPOCHODNE ALTERNATYWY DLA POLIAMIDU 12
Kolejnym kierunkiem prac rozwojowych są nowe osnowy dla
materiałów z linii Tepex oparte na pochodzącym z recyklingu
termoplastycznym poliuretanie (TPU) lub politereftalanie etylenu
(PET), jak również na biopochodnym poliamidzie 10.10. Produkty z przetworzonego TPU znajdują zastosowanie przede wszystkim w sprzęcie sportowym. Do ich mocnych stron należy dobra
adhezja kompozytowa z wieloma innymi materiałami formowanymi wtryskowo przy obróbce metodą insertowania lub formowania hybrydowego. Półprodukty z osnową z recyklatu PET są
opłacalną alternatywą na przykład dla pierwotnego poliwęglanu
i poliamidu. PET uzyskuje się ze zużytych butelek po napojach.
Jest dostępny w dużych ilościach dzięki zamkniętemu łańcuchowi recyklingu takich opakowań. Biopochodny poliamid 10.10 pochodzi z kolei z oleju rycynowego.
– Materiały kompozytowe wykonane z jego wykorzystaniem
stanowią zrównoważoną alternatywę dla kompozytów z poliamidu 12 – dodaje dr Dirk Bonefeld – mają bowiem podobne właściwości mechaniczne i porównywalną gęstość.

Źródło: www.tworzywa.pl
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Zapraszamy do odwiedzenia
naszego stoiska
na targach Kompozyt-Expo 2022
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Kompozyty z włókien
naturalnych w motoryzacji
Firma Bcomp dostarcza swoje specjalistyczne technologie włókien naturalnych do HWA AG – partnera rozwojowego Mercedes-AMG – do nowych przednich zderzaków w samochodach wyścigowych Mercedes-AMG GT4.

R

ozwiązania do karoserii Bcomp, które mają być wprowadzane stopniowo w nadchodzących tygodniach, będą
stanowić zrównoważoną alternatywę dla istniejących
paneli z włókna węglowego GT4, oferując równoważną
wydajność mechaniczną pod względem sztywności i wagi oraz
zwiększając bezpieczeństwo. Nowy zderzak wykorzystuje innowacyjne technologie ampliTex™ i powerRibs™ firmy Bcomp, które
wykorzystują naturalne zalety włókna lnianego. Siatka wzmacniająca powerRibs™ wykorzystuje wysoką sztywność właściwą
lnu na zginanie tak, aby bardzo skutecznie zwiększyć sztywność
i wytrzymałość na zginanie cienkościennych elementów.
Nowe zderzaki są również bezpieczniejsze w przypadku zderzenia lub kolizji i znacznie zmniejszają ryzyko przebicia. W przeciwieństwie do ostrych pęknięć i odprysków włókna węglowego,
tkaniny techniczne ampliTex™ są znacznie bardziej podatne na
uderzenia, podczas gdy powerRibs™ ograniczają strefę uszkodzenia, minimalizując zanieczyszczenia i ryzyko dla kierowców
oraz osób postronnych.
Pełna analiza pod kątem zrównoważonego rozwoju wykazała,
że nowy zderzak zapewnia całkowitą redukcję emisji materiałów
o 90% w porównaniu z częścią z włókna węglowego, a także
85% redukcję emisji CO2, biorąc pod uwagę wszystkie etapy produkcji.
Materiały firmy Bcomp nie tylko obniżają ślad węglowy, ale
także wprowadzają opcję odzyskiwania energii cieplnej. Ponieważ nowy zderzak jest w całości wykonany z naturalnego włókna,
można go wykorzystać do odzyskiwania energii cieplnej, zamieniając około 80% energii zmagazynowanej w części na energię
odnawialną, co skutkuje procesem wolnym od niebezpiecznych
odpadów lub części, które muszą trafić na wysypisko.
Zaprojektowana konstrukcja zderzaka z włókna naturalnego
została zoptymalizowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Aby
upewnić się, że zderzak spełnia wszystkie przepisy i wymagania
dla pojazdów wyścigowych, zespół HWA przeprowadził szeroko
zakrojone testy mechaniczne i walidację. Na stanowisku testowym HWA zmierzono sztywność całego przodu Mercedesa-AMG
GT4, symulując opór aerodynamiczny i siłę docisku przedniego
dyfuzora. Testy przeprowadzono z użyciem zderzaka z włókna
węglowego jako wzorca, a następnie z nowym zderzakiem z włókna naturalnego, potwierdzając, że nowo zaprojektowana część
działa na tym samym poziomie i przy zapewnieniu odpowiednio
wysokich osiągów. Co więcej, częścią projektu była walidacja
wewnętrznych procesów malowania, optymalizując jakość powierzchni do poziomu, który spełnia standardy jakości HWA
i Mercedes-AMG motorsport.
Christian Fischer, dyrektor generalny i współzałożyciel Bcomp,
skomentował:
– Jesteśmy niezwykle podekscytowani, widząc, że HWA i program wyścigowy Mercedes-AMG GT4 obejmuje zrównoważone
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nadwozie z naturalnych włókien. Przy równoważnej sztywności
i wadze, zwiększonym bezpieczeństwie i 85% redukcji emisji
dwutlenku węgla, jest to fantastyczna poprawa, którą osiągnęliśmy razem. Rozwój zbiegł się z apogeum pandemii i czasami
stanowił bardzo duże wyzwanie. W rzeczywistości nasza pierwsza budowa zderzaka, dopasowanie projektu, optymalizacje
i poprawki zostały osiągnięte podczas pandemii – świadectwo
ciężkiej pracy i wytrwałości wszystkich zaangażowanych. Praca
z utalentowanym zespołem HWA była przyjemnością i z niecierpliwością czekamy na zbadanie dalszych zastosowań w samochodach wyścigowych i drogowych o wysokich osiągach.
Anne Mink, kierownik ds. rozwoju technicznego w HWA AG,
skomentowała:
– Temat zrównoważonego rozwoju odgrywa ważną rolę w naszej
firmie. Kilka nagród za nasze wysiłki w dziedzinie ochrony środowiska jest tego dowodem. Częścią naszej koncepcji zrównoważonego rozwoju jest ocena, jak optymalizować cykl życia produktu pod kątem aspektów środowiskowych już na etapie jego
opracowywania, a ponadto dążymy do ciągłego dostosowywania
naszej wieloletniej wiedzy inżynierskiej do aktualnych wymagań
środowiskowych, aby móc oferować naszym klientom zrównoważone produkty na najwyższym poziomie technologicznym.
W Bcomp mamy partnera rozwojowego z dużym doświadczeniem
w zakresie zrównoważonych materiałów. Efekt naszej współpracy pokazuje, że z alternatywnych materiałów można stworzyć
równoważne technologicznie komponenty.

Źródło: www.tworzywa.pl
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KOMPOZYT-EXPO® – jedyne
takie wydarzenie w Polsce!
Cała branża związana z materiałami kompozytowymi już 28 i 29 września spotka w Krakowie podczas 11. Międzynarodowych
Targów Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych KOMPOZYT-EXPO®.

T

argi kompozytowe od ponad dekady są jedynym takim
wydarzeniem w Polsce, poświęconym w całości branży
materiałów kompozytowych, na których prezentowane
są nowości produktowe, innowacyjne technologie, a także bogaty program warsztatów eksperckich, prowadzonych przez
gości zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Tegoroczny program towarzyszący skupi się wokół niezwykle przyszłościowych tematów,
jakimi są: technologie wodorowe, kompozyty w branży budowlanej i kolejnictwie, wykorzystanie materiałów kompozytowych
w sprzęcie sportowym oraz rozwiązania dotyczące recyklingu materiałów kompozytowych.

ROZWIJAMY REGION, ROZSZERZAMY WSPÓŁPRACĘ
MIĘDZYNARODOWĄ
W pierwszym dniu targów, 28 września 2022 r., odbędą się
dwa specjalne panele konferencyjne, pod wspólnym tytułem: Accelerate the Process: Hydrogen – Composites – Future, dotyczące rozwoju technologii wodorowych, ich promocji, wdrażania oraz
współpracy w tym zakresie. Pierwszy panel zgromadzi prelegentów, którzy na co dzień zajmują się tworzeniem polityk i warunków
do implementacji określonych rozwiązań wodorowych w praktyce.
Poruszona zostanie tematyka obecnych uwarunkowań oraz trendów, które wpływają na decydentów – zarówno na płaszczyźnie
krajowej, jak też międzynarodowej, a także koncepcje współpracy międzyregionalnej, szanse na wspólne projekty oraz strategie
działania, za jakimi należy aktywnie podążać celem zbudowania
silnego ekosystemu energetycznego wokół wodoru jako paliwa
przyszłości. Wśród gości nie zabraknie przedstawicieli władz regionalnych i krajowych, a także urzędników instytucji europejskich.
Drugi panel zgromadzi osoby czynnie biorące udział w opracowywaniu, testowaniu i popularyzowaniu technologii wykorzystujących
wodór w różnego rodzaju projektach. Dołączą do nich przedstawiciele biznesu reprezentujący firmy z Polski i Europy.
Województwo Małopolskie, jako jeden z Partnerów Targów KOMPOZYT-EXPO®, zaprosiła do uczestnictwa kilkunastu przedsiębiorców z regionu, związanych z materiałami kompozytowymi i technologią wodorową na wspólną przestrzeń pod szyldem: Innowacyjna
Małopolska. Dzięki czemu w dogodnej dla siebie przestrzeni będą
mogli nawiązywać nowe relacje, a przede wszystkim przedstawiać
swoją ofertę biznesową szerokiemu gronu odbiorców.
Stale obserwując branżę materiałów i technologii kompozytowych oraz rozszerzając zakres wydarzenia, stawiamy na nowości
i relacje biznesowe! Na wspólnym stoisku premierowo zaprezentują się członkowie Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych oraz Composites United e.V. CU to jedno z największych
na świecie stowarzyszeń zajmujących się technologiami kompozytowymi konstrukcji lekkich, które promuje przemysłowe wykorzystanie hybrydowych, wysokowydajnych lekkich materiałów
z kompozytami włóknistymi, a także wspiera ich zrównoważone
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wykorzystanie. Polski rynek kompozytowy jest bardzo zróżnicowany i cechuje się stabilnym wzrostem oraz wysokim poziomem
innowacyjności, dlatego też CU e.V. od kilku lat utrzymuje kontakty z polskimi kontrahentami, a od bieżącego roku formalnie
nawiązało współpracę z Polskim Klastrem Technologii Kompozytowych. Podczas tegorocznej edycji targów, stowarzyszenia
zaprezentują się na wspólnym stoisku, które będzie gościć aż
20 firm. Polscy i niemieccy przedstawiciele, oprócz wystawy, poprowadzą warsztaty eksperckie drugiego dnia targów.
STAWIAMY NA STUDENTÓW!
Jak co roku, podczas Targów KOMPOZYT-EXPO® nie zabraknie
innowacji prezentowanych przez studentów. Wieloletnia współpraca z uczelniami i kołami studenckimi daje szanse młodym
inżynierom na pokazanie swoich projektów potencjalnym sponsorom i pracodawcom. W tym roku studenci zaprezentują kilka
bolidów oraz zaproszą zwiedzających do testowania symulatora
jazdy, pokażą zeroemisyjną łódź wyścigową zasilaną energią słoneczną, a nowością będzie m.in. innowacyjny projekt Rapid Prototyping z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, czyli fizyczny
model protezy stopy przeznaczonej do wspinaczki ściankowej
oraz fizyczne modele łyżek ortodontycznych i stentów donosowych stworzonych z myślą o dzieciach zmagających się z rozszczepem warg i podniebienia.
Współpraca z uczelniami zaowocuje ponownie Strefą Nauka
dla Przemysłu, na której naukowcy z polskich i zagranicznych
uczelni opowiedzą o możliwości współpracy z firmami w zakresie
B&R.
Do zobaczenia w Krakowie, Targi KOMPOZYT-EXPO®
28–29 września 2022
EXPO Kraków
www.kompozyt-expo.pl
www.linkedin.com/showcase/kompozyt-expo%C2%AE/

Targi w Krakowie
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