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TRANSPORT PODCIŚNIENIOWY
Jest to najczęściej stosowany rodzaj transportu pneumatycz-

nego. Charakteryzuje się on dużą liczbą rurociągów, mniejszymi 
wydajnościami i odległościami oraz częstszą zmianą produktów. 
Do transportu podciśnieniowego stosowane są głównie łuki wyko-
nane ze stali nierdzewnej AISI 304 o promieniu R = 10 × D (stan-
dardowe łuki mają promienie gięcia 500, 800 lub 1000 mm) oraz 
złączki Eurac typu „L” oraz „M”. Łuki z reguły są gięte na zimno  
z rur o grubości ścianki wynoszącej 1,5 mm lub 2 mm, zakończo-
ne obustronnie odcinkami prostymi po 100 lub 200 mm (tak, aby 
można było założyć złączkę). Złączki Eurac typu „L” oraz „M” wy-
konane są ze stali nierdzewnej AISI 430, mają dwie (typ „L”) lub 
trzy (typ „M”) śruby M8 (ocynkowane) i uszczelnienie wykonane  
z czarnego SBR lub białego NBR. Wszystkie złączki mają specjal-
ne nity lub pasek ze stali nierdzewnej, służące do elektrostatycz-
nego połączenia rur. Złączki Eurac stosuje się do łączenia ele-
mentów rurociągów (łuków i rur uciętych na równo), przewodów 
elastycznych oraz rur wykonanych z tworzyw sztucznych.

oraz M12 lub M16 (typ „H”). Złączki dla długości L=200 mm 
mają cztery śruby, a dla długości L=250 mm pięć śrub. Złączki 
mogą mieć uszczelnienie wykonane z białego NBR lub z czarne-
go SBR. Wszystkie złączki mają specjalne nity lub pasek ze stali 
nierdzewnej (służący do elektrostatycznego połączenia rur).

TRANSPORT WENTYLATOROWY
Znajduje on zastosowanie w przypadku niektórych produktów 

(m.in. wstępnie spienionych granulek polistyrenu) i cechuje się 
dużo większymi średnicami rurociągów transportowych (np. D = 
200 mm). Do tego rodzaju transportu pneumatycznego najbar-
dziej optymalnym rozwiązaniem są elementy systemu rurowego 
Jacob: rury, łuki i trójniki zakończone charakterystycznymi wywij-
kami i łączone obejmami żłobkowymi. Dla zapewnienia szczel-
ności stosuje się wtedy uszczelki wykonane z NBR, silikonu lub 
EPDM. System Jacob może być stosowany do ciśnienia 0,5 bar. 
Świetnie się też sprawdza w instalacjach odpylania. Elementy 
mogą być wykonane ze stali węglowej malowanej lub ocynkowa-
nej oraz ze stali nierdzewnej.

Elementy rurociągów transportu 
pneumatycznego stosowane 
w przemyśle tworzyw sztucznych

W przemyśle tworzyw sztucznych mamy do czynienia z trzema różnymi rodzajami instalacji transportu pneumatycznego (czyli 
przenoszenia cząstek produktu w zamkniętym rurociągu za pomocą sprężonego powietrza). W każdej z nich występują podobne 
elementy rurociągów (rury, łuki, złączki). Właściwe dobranie tych elementów zapewnia bezawaryjną pracę instalacji i wydłuża 
jej żywotność.

PRO-ORGANIKA Sp. z o.o.
ul. Rogatkowa 34A, 04-773 Warszawa
tel. +48 22 29 94 850
proorganika@proorganika.com.pl, www.proorganika.com.pl

TRANSPORT NADCIŚNIENIOWY
Ten rodzaj transportu pneumatycznego jest stosowany przy 

większych wydajnościach i odległościach oraz do bardziej wy-
magających produktów. Do transportu nadciśnieniowego stoso-
wane są głównie łuki wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304  
o promieniu R = 10 × D (standardowe łuki mają promienie gięcia 
500, 800, 1000 lub 1200 mm) oraz złączki Eurac typu „HL” 
oraz „H”. Łuki z reguły są gięte na zimno z rur mających ścian-
ki o grubości 2 lub 3 mm, zakończone obustronnie odcinkami 
prostymi po 100 lub 200 mm (żeby można było założyć złączkę). 
W przypadkach produktów bardzo wycierających stosowane są 
łuki o większej grubości ścianki lub po specjalistycznej obróbce 
cieplnej (HVA-Niro®). Łuki po specjalistycznej obróbce cieplnej 
(HVA-Niro®) są 20–30 razy bardziej wytrzymałe na wycieranie 
od łuków standardowych. Złączki „HL” oraz „H” wykonane są 
ze stali węglowej ocynkowanej i mają (dla długości 150 mm) 
w zależności od średnicy trzy śruby M10 lub M12 (typ „HL”) 
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T
worzywa termoplastyczne w procesie wytłaczania poru-
jącego mogą być porowane za pomocą środków (porofo-
rów) dzielonych tradycyjnie [1, 2, 3] na chemiczne oraz 
fizyczne środki porujące. Do fizycznych środków porują-

cych (blowing agents) należą: węglowodory, woda, azot i dwu-
tlenek węgla, które dodawane są w postaci płynnej względnie 
gazowej do roztopionego w układzie uplastyczniającym polimeru 
i mieszane z wykorzystaniem nukleantów, np. talku. 

Natomiast chemiczne środki porujące są dodawane do granu-
latu polimeru jako substancje stałe (proszek, granulat) i zada-
wane do układu uplastyczniającego najczęściej przez dozowniki 
grawimetryczne czy wolumetryczne. Mieszanina tworzywa i poro-
foru jest następnie przetwarzana w układzie uplastyczniającym 
i kształtowana w tradycyjnym narzędziu (formie wtryskowej, gło-
wicy itp.) [4, 5, 6]. Podobnie jak w przypadku poroforów fizycz-
nych uzyskuje się tutaj gaz rozpuszczony w polimerze [3, 6, 7].  
Reakcja wydzielania gazu może przebiegać zarówno na drodze 
endotermicznej, jak i egzotermicznej. Przy stosowaniu chemicz-
nych środków porujących należy uwzględnić fakt, że w procesie 
przetwórczym na określony czas musi zostać przekroczona tem-
peratura rozkładu poroforu, by pozyskać odpowiednią ilość gazu. 
Powstające pory mogą być wypełnione zarówno powietrzem, jak  
i różnymi gazami, na przykład CO2 oraz N2, ale zostają one póź-
niej, w wyniku dyfuzji, zastąpione powietrzem [1, 4, 6, 7].

Właściwości wytłoczyny porowatej (rys. 1) zależą przy tym nie 
tylko od rodzaju tworzywa, rodzaju i zawartości poroforu, rozmia-
rów, liczby i charakterystyki geometrycznej powstałych w pro-
cesie porowania porów, ale również od efektywności procesu 
wytłaczania porującego.

W przetwórstwie tworzyw polimerowych duże znaczenie dla 
efektywnego przebiegu procesu wytłaczania mają zjawiska wy-
stępujące w układzie uplastyczniającym. Ważną funkcję pełnią 
warunki technologiczne procesu oraz właściwości konstrukcyjne  
układu uplastyczniającego wytłaczarki. Zagadnienia wpływu kon-
strukcji układu uplastyczniającego, otworu zasypowego, cylindra 
oraz ślimaka wytłaczarki na efektywność procesu wytłaczania są 
poruszane w publikacjach naukowych [8, 9] zespołu J.W. Sikora 
and B. Samujło, jednak dotyczą one procesu wytłaczania two-
rzyw litych i nie podają kompleksowych uniwersalnych zależności 
oraz rozwiązań, tym bardziej dotyczących procesu wytłaczania 
porującego. 

Stosunkowo rzadko poruszanym i nie do końca rozpoznanym 
zagadnieniem jest wpływ środków porujących o różnym charak-
terze działania, to jest środków egzotermicznych, endotermicz-
nych,  w postaci granulatu oraz mikrosfer na efektywność proce-
su wytłaczania porującego. W pracach [9, 10, 11] stwierdzono, 
że cechy chemiczne tych środków mają wpływ na łatwość prze-
mieszczania się tworzywa w układzie uplastyczniającym i głowicy 
wytłaczarskiej, nie określono jednak bezpośrednio wydajności 
czy też sprawności procesu wytłaczania. W pracach badawczych 
realizowanych w zespołach [6, 12, 13] określano  między innymi 
efektywność procesu wytłaczania ale pod kątem rozkładu, liczby 

Efektywność przetwórstwa 
porowanych rur osłonowych z PVC
Tomasz Garbacz, Dorota Czarnecka-Komorowska, Kinga Mencel

Proces wytłaczania porującego jest metodą przetwórstwa mającą na celu otrzymanie między innymi kształtowników, prętów, 
rur, powłok porowatych o zmniejszonej gęstości oraz pozbawionych zapadnięć na powierzchni wytłoczyny i wykazujących mini-
malny skurcz przy jednoczesnym zachowaniu zbliżonych właściwości wytworów wytłaczanych metodą konwencjonalną. 
W artykule przedstawiono specyfikę procesu wytłaczania porującego PVC. W badaniach procesu wytłaczania porującego za-
stosowano nowoczesne środki porujące chemicznie o endotermicznym oraz egzotermicznym procesie rozkładu, dozowane  
w ilości do 1,5% masowych w stosunku do masy tworzywa. Przeprowadzono obszerne badania efektywności procesu wytłacza-
nia porującego, obejmujące określenie wydajności procesu, zużycia energii podczas przetwórstwa, sprawności energetycznej 
wytłaczania porującego. 

Rys. 1. Wygląd wyrobów porowatych wytworzonych 
w procesach wytłaczania przy zastosowaniu chemicznych 
środków porujących, przykłady
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porów, zmiany właściwości mechanicznych, struktury wyrobów 
porowatych z PE, PP, PVC. 

Mimo zatem stosunkowo dużej liczby publikacji dotyczących 
wytłaczania, w tym wytłaczania porującego, w zasadzie brak jest 
informacji dotyczącej efektywności tego procesu podczas wytła-
czania różnych środków porujących z niezmienną geometrycznie 
wytłaczarką oraz jednakową wartością początkową parametrów 
technologicznych.

METODYKA BADAŃ
Materiały i stanowisko badawcze 
Celem omówionych w artykule badań jest doświadczalne okre-

ślenie wpływu  rodzaju charakterystyki rozkładu środka porujące-
go oraz jego zawartości w przetwarzanym tworzywie na przebieg 
i efektywność procesu wytłaczania porującego PVC plastyfikowa-
nego. Przebieg procesu wytłaczania porującego opisano zmia-
nami temperatury oraz masy wytłoczyny, natomiast jego efek-
tywność określono poprzez zmiany masowego i objętościowego 
natężenia przepływu tworzywa, mocy doprowadzanej do wytła-
czarki, mocy przenoszonej przez tworzywo oraz sprawności ener-
getycznej procesu wytłaczania.

W badaniach, relacjonowanych w artykule, zastosowano po-
li(chlorek winylu) plastyfikowany oraz trzy rodzaje środków po-
rujących chemicznie. Środki te są modyfikatorami, które przez 
chemiczne reakcje w wyższych temperaturach, przez rozpad or-
ganicznych lub nieorganicznych wiązań, wydzielają gazy i przez 
powinowactwo do polimeru tworzą strukturę porowatą. Środki 
porujące zastosowane w badaniach są to układy materiałowe 
mające endotermiczny lub egzotermiczny charakter rozkładu. 
Mają one postać granulatu, co pozwoliło na ich mechaniczne 
mieszanie z przetwarzanym tworzywem. 

PVC, o nazwie handlowej Alfavinyl i symbolu GMF/4-31TR, 
wytwarzany jest przez przedsiębiorstwo Alfa PVC Sp. z o.o 
(Polska). Według danych producenta tworzywo to zawiera 31% 
plastyfikatora, którym jest ftalan dioktylu oraz stabilizator wap-
niowo-cynkowy. Charakteryzuje się gęstością ρ(23±2oC) od 1230 
do 1400 kg/m3, masowym wskaźnikiem szybkości płynięcia 
MFR(150oC/10,29kg) wynoszącym 4,3–4,6 g/10 min, wydłużeniem 
przy zerwaniu do 300%, wytrzymałością na rozciąganie przy ze-
rwaniu ≥ 21 MPa oraz twardością Shore’a A = 80. Zalecana 
temperatura przetwórstwa tego tworzywa wynosi od 120 do 
190oC. 

Środek porujący, Hostatron P1941 ma endotermiczny cha-
rakter rozkładu oraz właściwości nukleidyzujące. Ma on po-
stać granulatu o ziarnach kulistych, średnicy 2–3 mm. Układ 
ten zawiera 50% substancji czynnej, gdzie nośnikiem jest po-
lietylen. Temperatura początku rozkładu tego układu wynosi 
160oC. Do osiągnięcia dobrej wydajności procesu porowa-
nia producent zaleca stosowanie temperatury przetwórstwa  
w zakresie 165–190oC. Środkiem porującym znajdującym się 
w tym układzie materiałowym jest mieszanina związków che-
micznych w odpowiednich proporcjach, między innymi wodo-
rowęglan sodu. 

Adcol-blow UP-0Xb+X1020 to środek o egzotermicznym cha-
rakterze rozkładu, w postaci granulatu o ziarnach walcowych 
średnicy od 2 do 3 mm. Adcol-blow zawiera 40% mas. środka 
porującego o początkowej temperaturze rozkładu około 135oC. 
Do osiągnięcia dobrej wydajności procesu porowania producent 
zaleca stosowanie temperatury przetwórstwa w zakresie 145–
180oC. Zalecana ilość tego układu w procesie  wytłaczania poru-
jącego  wynosi do 2,0% mas.

Expancel 950 MB80 to środek porujący mający postać ku-
listych termoplastycznych kapsułek polimerowych (mikrosfer) 
zawierających gaz z grupy węglowodorów. Jest to środek o endo-
termicznym charakterze rozkładu. Mikrosfery Expancel nie mogą 
się łączyć ze sobą, ponieważ kapsułki zachowują swoje właści-
wości barierowe, co również skutecznie zapobiega uwalnianiu 
się zamkniętego gazu. Expancel 950 MB80 jest mieszaniną, 
która zawiera 65 % mikrosfer w kopolimerze etylen/octan winy-
lu (EVA). Produktem rozkładu  stosowanych środków porujących 
jest głównie dwutlenek węgla CO2, minimalna ilość wody H2O 

Rys. 2. Wygląd fragmentu linii technologicznej wytłaczania 
porującego oraz wytwarzanej rurki

Tabela 1. Wybrane właściwości środków porujących 
stosowanych w procesie wytłaczania porującego

Nazwa środka 
porującego

Hostatron 
P1941

Adcol-blow 
UP-0XB-
-X1020

Expancel 
950 MB80

1 Charakterystyka 
działania

endoter-
miczny

egzoter-
miczny mikrosfery

2
Temperatura 

początku 
rozkładu, ºC

160 150 150

3

Zakres 
temperatury 
przetwórstwa 

przy 
wytłaczaniu, ºC

150–190 150-170 140–190

4 Dozowanie przy 
wytłaczaniu, % 0,5–2,5 0,5–3,0 0,5–2,5

t
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oraz azotu N2. Wybrane właściwości stosowanych w badaniach 
środków porujących przedstawiono w tabeli 1. 

Badania efektywności procesu wytłaczania porującego PVC 
plastyfikowanego, przeprowadzono przy wykorzystaniu laborato-

ryjnej linii technologicznej do wytłaczania kształtowników, której 
głównym elementem składowym była wytłaczarka jednoślimako-
wa T32-25 (rys. 2. a, b). Układ uplastyczniający wytłaczarki był 
wyposażony w cztery strefy grzejne, ślimak  charakteryzował się 

Rys. 3. Wygląd fragmentu otrzymanej porowatnej rurki 
przy zastosowaniu środka porującego  egzotermicznie 
(Adcol-blow UP-0XB-X1020) w ilości  1,0 % masowych, 
powiększenie x 20

Rys. 4. Wygląd kanalizacji składającej się z zespołu rurek, 
rury osłonowej do osłony mikrokabli lub pojedynczych 
włókien optycznych

Tabela 2. Wyniki pomiarów masy mw wytłoczyny i obliczeń masowego G natężenia przepływu tworzywa w zależności 
od stosowanego środka porującego oraz obrotów ślimaka wytłaczarki 

Rodzaj 
tworzywa

Zawartość 
środka 

porującego, %

Prędkość obrotowa ślimaka wytłaczarki, obr/min

45 70 95 45 70 95

Średnia masy badanej wytłoczyny, mw Masowe natężenie przepływu tworzywa, G

g g/s

PVC 0 54,12 78,22 104,9 1,20 1,73 2,33

PVC+ Adcol-blow UP-0XB-X1020

0,5 52,05 75,00 92,84 1,15 1,66 2,06

1,0 53,44 76,65 104,8 1,18 1,70 2,32

1,5 52,67 74,25 105,6 1,16 1,64 2,34

PVC + Expancel 950MB 80

0,5 55,52 73,87 93,3 1,23 1,64 2,07

1,0 48,37 71,39 90,7 1,07 1,58 2,01

1,5 50,48 69,60 85,7 1,12 1,54 1,90

PVC + Hostatron P1941

0,5 51,88 79,37 101,7 1,15 1,76 2,26

1,0 53,90 75,20 104,5 1,19 1,67 2,32

1,5 51,00 78,42 104,9 1,13 1,74 2,33
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stosunkiem L/D = 25 i średnicą zewnętrzną D = 32 mm. Zakres 
prędkości obrotowej ślimaka wytłaczarki wynosi od 0 do 120 
obr/min i jest regulowany  bezstopniowo. 

Narzędziem, mocowanym do układu uplastyczniającego wy-
tłaczarki T32-25 jest głowica wytłaczarska rdzeniowa do rur. 
Głowica ma jedną strefę grzejną i odpowiadający tej strefie 
jeden grzejnik pierścieniowy zamocowany na korpusie głowi-
cy. Głowica charakteryzuje się wymiennym korpusem dyszy 
oraz rdzeniem dyszy umożliwiającym wytwarzanie rur o różnej 
średnicy i grubości ścianki rury. W przedstawionych bada-
niach zastosowano dyszę o przekroju pierścieniowym, średni-
cy zewnętrznej równej 8,5 mm oraz średnicy rdzenia 6,5 mm.  
W skład laboratoryjnej linii wytłaczania porującego wchodzi 
także wanna chłodząca (rys. 2 a), o długości 1740 mm, sze-
rokości 220 mm oraz głębokości 200 mm. W badaniach zasto-
sowano również odciąg taśmowy, przeznaczony do transpor-
towania wytłoczyny, za pomocą taśmy o szerokości 100 mm  
i długości 2000 mm. 

Proces wytłaczania porującego zrealizowano przy opracowa-
nych i zadanych warunkach, nastawionych w linii technologicz-
nej wytłaczania. Są one następujące: temperatura stref grzej-
nych układu uplastyczniającego odpowiednio: 140, 160, 170 
i 180oC; temperatura głowicy w strefach grzania 160oC. Przy 
zastosowaniu tego rodzaju środków porujących ważne jest, aby 
w procesie wytłaczania temperatura rozkładu poroforu zosta-
ła przekroczona przy odpowiednich warunkach przetwórstwa. 
Temperatura głowicy wytłaczarskiej, w procesie wytłaczania po-
rującego, powinna być bliska temperatury rozkładu środka po-
rującego. Zadana prędkość obrotowa ślimaka zmieniana była  
w zakresie 45–95 obr/min. Temperatura czynnika chłodzącego 
w wannie chłodzącej, określona za pomocą czujnika temperatu-
ry,  mieściła się w zakresie 16–19oC. 

Czynniki badane
Ze względu cel badań oraz metodykę prowadzenia badań okreś- 

lono czynniki badawcze charakteryzujące badany proces wytłacza-
nia porującego, a mianowicie czynników badanych bezpośrednio  
i pośrednio, czynników zmiennych, stałych i zakłócających.

W programie badań przyjęto jako czynniki badane:
1) bezpośrednio
 – temperaturę wytłoczyny opuszczającej dyszę głowicy wytła-

czarskiej, oC,
 – masę odcinka pomiarowego wytłoczyny, kg,
 – liczbę obrotów tarczy licznika energii elektrycznej, obr.
2) pośrednio (wynikowe)
 – masowe natężenie przepływu tworzywa G, kg/s;
 – moc doprowadzana do wytłaczarki Qw, W;
 – moc przenoszona przez tworzywo Qt, W;
 – sprawność energetyczną procesu wytłaczania ηw, %.

Czynnikiem zmiennym jest:
l rodzaj charakterystyki rozkładu stosowanego środka porują-

cego: środki o rozkładzie egzotermicznym, endotermicznym 
opisane w artykule;

l zawartość dozowanego środka porującego w tworzywie: 0,5; 
1,0; 1,5 % mas.;

l prędkość obrotowa ślimaka wytłaczarki 45, 70, 95 obr/min.
Czynniki stałe były następujące:

l rodzaj tworzywa – poli(chlorek winylu) Alfavinyl GMF/4-31TR;
l temperatura nastawiana w poszczególnych strefach grzejnych 

układu uplastyczniającego wytłaczarki i głowicy wytłaczarskiej 
l czas wytłaczania odcinka wytłoczyny, 45 s; 
l pozostałe elementy geometryczne układu uplastyczniającego  

i głowicy wytaczarskiej.

WYNIKI BADAŃ 
W trakcie prowadzonych prób technologicznych wytłaczania 

porującego zasypywano do układu uplastyczniającego, zgodnie  
z przedstawionym planem badań, tworzywo PVC zawierające 
odpowiedni rodzaj środka porującego w ilości 0,5–1,5% ma-
sowych. Podczas prowadzonego procesu odczytywano zużycie 
energii elektrycznej, temperaturę wytłoczyny, po opuszczeniu 
dyszy głowicy wytłaczarskiej, ważono masę wytworzonej rurki, 
otrzymanej w określonym czasie procesu. Po zakończeniu po-
miarów zwiększano prędkość obrotową ślimaka i po ustabili-
zowaniu procesu przeprowadzano następne pomiary energii 
elektrycznej, temperatury wytłoczyny, masy wytworzonej rurki, 
przy kolejnej wartości prędkości obrotowej ślimaka. Według 
podanego schematu przeprowadzono pomiary czynników bada-
nych bezpośrednio przy zastosowaniu tworzywa z zawartością 
trzech środków porujących chemicznie o innych charakterach 
rozkładu chemicznego. Obliczenia czynników badanych pośred-
nio wykonano według ogólnie znanych zależności, zaczerpnię-
tych z literatury [14, 15].

Ilość dozowanego do tworzywa środka porującego, w zakresie 
0,5–1,5% mas., była tak dobrana że przy założonych warunkach 
procesu wytłaczania otrzymano wytłoczyny w postaci porowanej 
rurki osłonowej (rys. 3). Wygląd wytworzonych rurek, ich kształt 
oraz wymiary zewnętrzne są zgodne z kształtem i wymiarami wy-
robów litych z PVC przetwarzanego. Zdjęcia w przekroju poprzecz-
nym zostały wykonane za pomocą stanowiska analizy obrazu 
struktury porowatej tworzyw obejmującego mikroskop metalogra-
ficzny Nikon Eclipse LV100ND wraz z cyfrową kamerą, kontroler 
cyfrowy DS–U3 oraz komputer z odpowiednim oprogramowa-
niem. Na rysunku 4 pokazano również przykłady wykorzystania 
wytworzonych rurek, stosowanych jako osłony kabli i przewodów 
różnych typów i zastosowań.

W wyniku przeprowadzonych badań procesu wytłaczania po-
rującego poli(chlorku winylu) ustalono, zależności masy oraz 
temperatury wytłoczyny, masowego i objętościowego natężenia 
przepływu tworzywa, mocy dostarczanej do wytłaczarki i przeno-
szonej przez tworzywo oraz sprawności energetycznej procesu 
wytłaczania, od rodzaju i zawartości środków porujących oraz 
prędkości obrotowej ślimaka wytłaczarki. Wartości czynników 
badanych bezpośrednio mierzono po dziesięć razy dla każdego 
rodzaju próbki. Na ogół każda wartość pomiarowa była odczyta-
na z taką samą dokładnością w zakresie odczytu przyrządu po-
miarowego lub wartości te były bardzo zbliżone. Wyniki przepro-
wadzonych pomiarów, obliczeń zamieszczono w tabelach 2–3, 
przedstawiając wartości czynników wynikowych określających 
efektywność procesu wytłaczania porującego. Wybrane wyniki 
badań przedstawiono także w postaci graficznej odpowiednich 
zależności na rysunkach od 5 do 10. 

Stwierdzono zauważalny wpływ stosowanego środka porują-
cego, jego rodzaju, charakteru działania na zmiany warunków 
procesu wytłaczania, określonych przez temperaturę badanej 
wytłoczyny. Zastosowanie środka porującego o egzotermicznej 
charakterystyce rozkładu (Adcol-blow UP-0Xb+X1020) powoduje 
wytworzenie wytłoczyny mającej wyższą temperaturę, przy wyj-
ściu z głowicy wytłaczarskiej, nawet o 25oC. Związane jest to  
z charakterem działania tego rodzaju środka, w którym podczas 
rozkładu chemicznego wydziela się dodatkowe ciepło. Dlatego 
wytłoczyny porowane tego rodzaju środkami muszą być inten-
sywnie ochładzane. 

W przypadku środków porujących z endotermicznym charakte-
rem rozkładu, wytwarzanie gazu podczas przetwórstwa kończy 
się po zakończeniu dopływu energii (Expancel 950MB 80, Ho- t
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statron P1941). Uzyskana temperatura wytłoczyny również jest 
wyższa, ale już tylko od 10 do 16oC. 

Nie zauważono wpływu rodzaju środka porującego, mające-
go endotermiczny czy też egzotermiczny charakter rozkładu, na  
zużycie energii elektrycznej, określanej na podstawie obrotów 
tarczy licznika energii elektrycznej. Jednocześnie dwukrotne 
zwiększenie prędkości obrotowej ślimaka powoduje, nieco po-
nad 12%, wzrost wartości zużycia energii elektrycznej podczas 
prowadzonego procesu, niezależnie od stosowanego środka po-
rującego. 

Analizując wyniki pomiarów masy wytłoczyny oraz obliczeń ma-
sowego natężenia przepływu tworzywa, określającego wydajność 
procesu (tab. 2, rys. 5), można stwierdzić, że w miarę zwiększa-
nia prędkości obrotowej ślimaka wydajność procesu wytłaczania 
porującego wzrasta. Wzrost ten jest jednak zależny od zastoso-
wanego środka porującego i jego zawartości. W przypadku za-

stosowania środka porującego w postaci mikrosfer wydajność 
procesu wzrastała średnio o 27%, 18%, 13% odpowiednio dla 
zawartości 0,5%, 1%, 1,5%. Dodanie  środka porującego o roz-
kładzie endotermicznym spowodowało wzrost wydajności śred-
nio o 16%, 16%, 11%, natomiast dodatek środka o rozkładzie 
egzotermicznym spowodował wzrost wydajności średnio o 26%, 
23%, 19%. Biorąc pod uwagę zawartość środka porującego przy 
różnych prędkościach obrotowych ślimaka, zauważono stop-
niowy wzrost wydajności procesu wytłaczania. W każdej grupie  
badanych próbek największe różnice wydajności procesu wytła-
czania odnotowano przy małych prędkościach obrotowych ślima-
ka, natomiast przy większych prędkościach obrotowych ślimaka 
wydajność procesu zmieniała się nieznacznie wraz ze wzrostem 
stężenia środka porującego (rys. 5).

Pomiary i obliczenia ilości energii dostarczanej do  wytłaczarki 
oraz do tworzywa podczas przetwórstwa określono na podstawie 

Rys. 5. Zależność masowego G natężenia przepływu 
tworzywa podczas procesu wytłaczania PVC porowanego 
środkiem o rozkładzie endotermicznym (Hostatron P1941) 
od prędkości obrotowej ślimaka wytłaczarki

Rys. 6. Zależność mocy Qw pobieranej przez wytłaczarkę 
podczas procesu wytłaczania przy  zastosowaniu 
mikrosfer o rozkładzie endotermicznym (Expancel 950MB 
80) od  zawartości środka  oraz zmiany prędkości obrotowej 
ślimaka wytłaczarki

Tabela 3. Wyniki obliczeń mocy pobieranej przez wytłaczarkę Qw i mocy przenoszonej przez tworzywo Qt w zależności 
od stosowanego środka porującego oraz obrotów ślimaka wytłaczarki

Rodzaj tworzywa
Zawartość 

środka 
porującego, %

Prędkość obrotowa ślimaka wytłaczarki, obr/min

45 70 95 45 70 95

Moc pobierana przez wytłaczarkę, Qw Moc przenoszona przez tworzywo, Qt

kW W

PVC  0 3,529 4,000 5,172 540,90 781,65 1048,95

PVC+ Adcol-blow UP-0XB-X1020

0,5 4,688 4,054 5,556 519,75 749,70 927,90

1,0 3,297 5,172 5,556 533,70 765,90 1047,60

1,5 3,409 5,000 4,412 525,60 741,60 1055,70

PVC + Expancel 950MB 80

0,5 4,054 4,839 4,545 554,85 738,00 932,85

1,0 4,412 5,263 5,747 482,85 712,80 906,75

1,5 3,947 4,688 5,357 504,00 695,70 856,80

PVC + Hostatron P1941

0,5 3,571 4,054 5,068 517,95 792,90 1017,00

1,0 2,778 4,777 4,688 538,65 751,95 1044,90

1,5 3,750 4,412 5,769 509,85 783,9 1048,95
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Rys. 7. Zależność mocy Q p przenoszonej przez tworzywo 
podczas procesu wytłaczania przy  zastosowaniu środka 
o rozkładzie egzotermicznym (Adcol-blow UP-0XB-X1020) 
od  zawartości środka  oraz zmiany prędkości obrotowej 
ślimaka wytłaczarki

Rys. 9. Zależność sprawności energetycznej Q w procesu 
wytłaczania  przy  zastosowaniu środka w postaci mikros-
fer o rozkładzie endotermicznym (Expancel MB950 80) 
od  zawartości środka  oraz zmiany prędkości obrotowej 
ślimaka wytłaczarki

Rys. 8. Zależność sprawności energetycznej Q w procesu 
wytłaczania  przy  zastosowaniu środka o rozkładzie 
egzotermicznym (Adcol-blow UP-0XB-X1020) od  
zawartości środka  oraz zmiany prędkości obrotowej 
ślimaka wytłaczarki

Rys. 10. Zależność sprawności energetycznej Q w procesu 
wytłaczania  przy  zastosowaniu środka o rozkładzie 
endotermicznym (Hostatron P1941) od  zawartości 
środka  oraz zmiany prędkości obrotowej ślimaka 
wytłaczarki

obliczeń mocy Qw dostarczanej do wytłaczarki oraz mocy Qt prze-
noszonej przez tworzywo, wykazały wpływ czynników zmiennych, 
tj. rodzaju i zawartości środka porującego oraz prędkości obroto-
wej ślimaka na wielkości badane (tab. 3). Zwiększanie prędkości 
obrotowej ślimaka oraz stężenia środka porującego powodowało 
wzrost mocy przenoszonego przez tworzywo. Największy wzrost 
mocy zaobserwowano przy zastosowaniu środka porującego  
o rozkładzie endotermicznym (rys. 6). Wraz ze wzrostem prędko-
ści obrotowej średni wzrost mocy przenoszonej przez tworzywo 
wynosił 36 % dla zawartości 0,5%, 40% dla 1,0% i 51% przy 
1,5% zawartości środka porującego. Dodatek środka porującego 
w postaci mikrosfer (Expancel 950 MB 80) (tab. 3) powodował 
średni wzrost mocy przenoszonej przez tworzywo odpowiednio o 
10% dla 0,5%, 25% dla 1,0% i 37% dla 1,5% mas. Najmniejszy 
wzrost mocy przenoszonej przez tworzywo uzyskano przy zasto-
sowaniu poroforu o rozkładzie egzotermicznym (tab. 3, rys. 7). 
Średni wzrost mocy wyniósł 10% dla 0,5%, 13% przy 1,0% i 21% 
dla zawartości 1,5% środka. Biorąc pod uwagę stężenie środka 
porującego przy poszczególnych prędkościach obrotowych śli-
maka, również zauważono stopniowy wzrost strumienia ciepła 
przenoszonego przez tworzywo porowate.

Analizując wyniki obliczeń mocy dostarczanej do wytłaczarki, 
stwierdzono, że w każdej z badanych wytłoczyn z zawartością 
środka porującego wraz ze wzrostem prędkości obrotowej ślima-
ka wzrasta moc energii dostarczonej do maszyny. Nie zaobser-
wowano natomiast ścisłej zależności pomiędzy zawartością oraz 
rodzajem środka porującego, a mocą dostarczoną do wytłaczarki 
przy poszczególnych prędkościach obrotowych.

Pomiary i obliczenia ilości energii dostarczanej do wytłaczarki 
oraz do tworzywa podczas przetwórstwa pozwoliły na wyznacze-
nie sprawności energetycznej procesu wytłaczania porującego. 
Analiza wyników badań, wykazała, iż wraz ze wzrostem pręd-
kości obrotowej ślimaka i zawartości środków porujących na-
stępuje wzrost sprawności energetycznej procesu (rys. 8–10). 
Zaobserwowano również, że największy wpływ na sprawność 
energetyczną miał środek porujący o rozkładzie endotermicz-
nym, natomiast najmniejszy wpływ miał środek o rozkładzie eg-
zotermicznym. Sprawność energetyczna procesu w przypadku 
wytłaczania polichlorku winylu bez zawartości środka porujące-
go wyniosła średnio 25%. Największą sprawność energetyczną 
procesu odnotowano w przypadku zastosowania 1,5% środka 
porującego o rozkładzie egzotermicznym – do 42%. Mniejszą 
sprawność wytłaczarki uzyskano stosując środek porujący  
o rozkładzie egzotermicznym, do 38%, oraz w postaci mikros-
fer do 37%. Wyniki badań sprawności energetycznej wykazały 
wzrost sprawności energetycznej wraz ze wzrostem prędkości t
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obrotowej ślimaka i rodzajem środka porującego, natomiast 
nie wykazały ścisłej zależności pomiędzy zawartością procen-
tową środka porującego, a sprawnością energetyczną procesu 
wytłaczania porującego.

PODSUMOWANIE
Na podstawie analizy wyników przeprowadzonych badań pro-

cesu wytłaczania porującego ustalono, że rodzaj charakterystyki 
rozkładu środka porującego, to jest środka o rozkładzie endoter-
micznym lub egzotermicznym oraz jego zawartość w tworzywie 
przetwarzanym, ma wpływ na przebieg i efektywność procesu 
wytłaczania.

Ustalono, że zmiana rodzaju środka porującego i odpowia-
dająca jej zmiana zawartości środka porującego w tworzywie  
w zakresie od 0,5 do 1,5 % mas. wpływa w znaczący sposób 
na masowe natężenie przepływu tworzywa, określające wydaj-
ność procesu oraz moc przenoszoną przez tworzywo, co skut-
kuje zwiększeniem  sprawności energetycznej procesu. Wzrost 
wartości natężenia przepływu wraz z powiększaniem zawartości 
w tworzywie przetwarzanym środka porującego wynika głównie ze 
zmniejszania oporów przepływu PVC porowanego w kanałach prze-
pływowych i dyszy głowicy wytłaczarskiej. Cechy chemiczne tych 
środków mają wpływ na łatwość przemieszczania się tworzywa  
w układzie uplastyczniającym i głowicy wytłaczarskiej, co oddziału-
je bezpośrednio na wydajność i sprawność procesu wytłaczania.

Stwierdzono, że największy wzrost wielkości badanych wystą-
pił podczas zastosowania środka porującego o rozkładzie endo-
termicznym, natomiast mniejszy wzrost powyższych wielkości 
spowodowało stosowanie środka o rozkładzie egzotermicznym. 
Zależności te wynikają z charakteru działania tych środków. 
Środek o rozkładzie endotermicznym pobiera ciepło podczas 
procesu przetwórstwa. Przy zadanych parametrach procesu 
wytłaczania powoduje to największy wzrost wydajności, czego 
konsekwencją jest najlepsze przewodzenie ciepła przez two-
rzywo w układzie uplastyczniającym i głowicy wytłaczarskiej,  
a w efekcie najlepsza sprawność energetyczna wytłaczarki. Na-
tomiast środek o rozkładzie egzotermicznym wydziela ciepło 
podczas procesu przetwórstwa, czego efektem było uzyskanie 
najmniejszego wzrostu wydajności wytłaczania i sprawności 
energetycznej. Nie stwierdzono jednak zauważalnych zmian 
w ilości mocy doprowadzanej do wytłaczarki podczas procesu 
prowadzonego przy tak modyfikowanym tworzywie przetwarza-
nym. Jednocześnie trzeba zauważyć, że rozważana ocena jest 
miarodajna w odniesieniu do stosowanych środków porujących 
tylko w ustalonym i stosowanym zakresie ich zawartości w two-
rzywie.

Zaobserwowano, że prędkość obrotowa ślimaka wytłaczarki 
wpływa w znacznie większym stopniu na wybrane wielkości 
charakteryzujące przebieg i efektywność procesu wytłacza-
nia niż rodzaj charakterystyki rozkładu stosowanego środka 
porującego. Przeprowadzone badania potwierdzają także ko-
nieczność przetwarzania tworzyw porowatych z dużymi prędko-
ściami obrotowymi ślimaka, co wiąże się z dużym natężeniem 
przepływu tworzywa i dużą sprawnością energetyczną, których 
wartość można jeszcze zwiększyć poprzez dobór bardziej efek-
tywnego środka porującego i jego zawartości masowej w two-
rzywie. 

LITERATURA
[1] E. Bociąga, P. Palutkiewicz: The influence of injection 
moulding parameters and blowing agent addition on selected 
properties, surface state and structure of HDPE parts. Polymer 

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie „Przetwórstwo Tworzyw”
4 (lipiec–sierpień) 2017, s. 285–293.
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Ekologiczny czynnik R290
Propan jako gaz techniczny jest dość szeroko stosowany w otaczającej nas rzeczywistości. Powszechna dostępność, np. gazu 
ziemnego w mieszkaniu, stosowanie 11 kg butli propanowych do kuchenek w domach czy też LPG w samochodach nikogo nie 
dziwi i w większości przypadków nie niepokoi. W przypadku zastosowania R290 w urządzeniu chłodniczym jest jednak inaczej  
i do głosu dochodzi obawa, czy takie rozwiązanie będzie bezpieczne. Stąd typowe opisane poniżej obawy klientów, które sta-
ramy się rozwiać.

OBAWA PIERWSZA – CZYNNIK PALNY – GROŹBA POŻARU
Palność R290 jest niekwestionowana (jest to czynnik klasy 

palności A3), jednak prawdopodobieństwo zapłonu/wybuchu 
jest niezwykle niskie. Powstanie wybuchu wymaga zaistnienia 
jednocześnie źródła zapłonu i atmosfery wybuchowej (niebez-
piecznego stężenia propanu w powietrzu).

Następujące powody praktycznie wykluczają zaistnienie takiej 
sytuacji:
l układy chłodnicze zawierające propan w urządzeniach typu 

lada chłodnicza w supermarkecie są związane przepisami limi-
tującymi ilość propanu w układzie; wg najnowszych przepisów 
jest to 0,5 kg, co w praktyce w przypadku wycieku w przestrze-
ni sklepu nie wytworzy niebezpiecznego stężenia w powietrzu.

l lokalizacja urządzeń takich jak chiller (np. marki COOL) z za-
wartością R290 to otwarte przestrzenie na zewnątrz budynków; 
lokalizacja ta zapewnia swobodne przewietrzanie urządzenia  
i zapobiega tworzeniu się niebezpiecznego stężenia w przy-
padku wycieku. Konstrukcja urządzenia jest typu otwartego, 
łatwo poddaje się wentylacji naturalnej i nie tworzy zamknię-
tych  przestrzeni grożących gromadzeniem się R290. Ilości 

R E K L A M A

czynnika w takim urządzeniu są niewielkie (w zależności od 
wielkości modelu najbardziej popularne modele zawierają od 
2,5 do 10 kg na jeden układ chłodniczy). Dodatkowo w urzą-
dzeniu wyeliminowano komponenty mogące być potencjalnie 
źródłem zapłonu.

OBAWA DRUGA: URZĄDZENIA CHŁODNICZE Z R290 
MUSZĄ BYĆ WYKONANE W STANDARDZIE
PRZECIWWYBUCHOWYM ATEX
Nie muszą. Zgodnie z przepisami standard ATEX dotyczy tych 

urządzeń, które z założenia mają pracować w atmosferze wybu-
chowej (np. kopalnie lub zakłady petrochemiczne). W standar-
dowym zastosowaniu nie mamy do czynienia z pracą w takiej 
atmosferze. Samo urządzenie ma niektóre komponenty zgodne 
z dyrektywą ATEX, ale tylko te, które mają styczność z R290, np. 
sprężarki.

Budowa urządzenia oraz ich lokalizacja robocza to podstawo-
we czynniki zapewniające bezpieczne użytkowanie.

Źródło: cool.pl
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D
zięki szerokiej gamie reprezentowanych przez nas firm 
jesteśmy w stanie zaoferować i dostarczyć kompletne 
linie produkcyjne, przy gwarancji dopasowania ofe-
rowanych urządzeń pod konkretne potrzeby klienta. 

Nasza działalność obejmuje również serwis techniczny i tech-
nologiczny, jesteśmy w stanie przedstawić zoptymalizowane roz-
wiązania recepturowe dryblendów PCW w oparciu o stabilizatory 
i dodatki firmy AkdenizChemson.

W zakresie urządzeń peryferyjnych współpracujemy z firmami 
takimi jak SICA w zakresie oprzyrządowania dla rodzimych pro-
ducentów rur oraz Arvitec dla producentów profili technicznych. 
Są to firmy znane i uznane na światowych rynkach, gwarantujące 
najwyższą jakość i indywidualne podejście do konkretnych po-
trzeb klientów.

W naszym portfolio znajdują się najwięksi producenci form 
wtryskowych IFW, zajmujący się rozwojem nowych technologii  
i form do produkcji kształtek rurowych oraz HAIDLMAIR świato-

Chempol – dostarczamy 
kompleksowe rozwiązania

wego lidera w obszarze kształtek 
wielkogabarytowych, takich jak 
kontenery, skrzynie, palety itp.

Dzięki firmom, które repre-
zentujemy oraz wieloletnie-
mu doświadczeniu, jesteśmy  
w stanie zaoferować rozwiąza-
nia szyte na miarę. Zapraszamy 
do kontaktu.

Zapraszamy do odwiedzenia 
naszego stoiska 

na targach Plastpol.

Firma Chempol jest rodzinną firmą obecną na polskim rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych od wczesnych lat dziewięćdzie-
siątych, prowadzącą działalność jako przedstawiciel znanych i cenionych producentów maszyn i urządzeń używanych w pro-
dukcji rur i profili oraz kształtek, a także innych urządzeń produkcyjnych, jak młyny, kruszarki, compoundery i granulatory oraz 
laboratoryjnych do badania tworzyw i gotowych produktów.

R E K L A M A

www.chempol.com.pl
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Innowacyjność to znak 
rozpoznawczy firmy

GRUPA HUZAP WCZORAJ I DZIŚ
W roku 1883 zbudowano w Hennef pierwszą na świecie legali-

zowaną automatyczną wagę. Moment ten zapisał się jako przeło-
mowy w historii branży wagowej. Na początku XX wieku mistrz wa-
gowy Peter Steimel założył firmę FIX Steimel, która do roku 1950 
zajmowała się produkcją wyłącznie z dziedziny wag, natomiast 
po 1950 rozszerzyła zakres działalności o peryferia związane  
z zaopatrywaniem wag w produkty z zautomatyzowanym przejmo-
waniem gotowego opakowania oraz kompletne instalacje do zasy-
pywania linii mieszalniczych z zastosowaniem wag recepturowych. 

Firma FIX Steimel zamknęła swe podwoje ze względu na nie-
dopasowanie struktur wewnętrznych do szybko postępującego 
procesu globalizacji i przenikania gospodarek o zasięgu ogólno-
światowym.

Jednak zapotrzebowanie na podobne produkty notowało stały 
wzrost, dlatego też byli pracownicy firmy FIX Steimel, specjaliści  
z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie wag, postanowili otwo-
rzyć firmę o podobnym profilu działalności i przejęli do swojego 
programu paletę produktów firmy FIX. Grupa Huzap powstała  
w 1998 roku. Siedziba główna firmy została umiejscowiona  
w Hennef, w celu podtrzymania tradycji wagowej. Aby przystoso-
wać firmę do zmian na światowych rynkach i stać się oferentem 
konkurencyjnym na arenie międzynarodowej, właściciele podjęli 
decyzję o przeniesieniu działalności produkcyjnej na teren Polski. 
W konsekwencji siostrzana spółka w Bytomiu przejęła komplet-
nie działalność produkcyjną. Tym samym w nadreńskim Hennef 
znajdują się działy planowania i sprzedaży, podczas gdy przygoto-
wanie produkcji oraz sama produkcja umiejscowiona jest w gór-
nośląskim Bytomiu. Podział ten zapewnia, z jednej strony, wysoki 
stopień elastyczności względem realizowania różnorodnych wyma-
gań klienta, z drugiej strony gwarantuje atrakcyjny poziom cenowy 
z zachowaniem wysokiej jakości produktu.

WAŻNY JEST CIĄGŁY DIALOG Z KLIENTEM
Firma HUZAP to innowacyjna firma, która powstała w oparciu  

o przeszło 30-letnie doświadczenie swoich założycieli w dzie-
dzinie budowy wag, maszyn pakujących i instalacji przemysło-
wych na rynkach zachodnich. Wyjątkowość firmy HUZAP to nie 
tylko oferowanie dogodnych cen, ale przede wszystkim służenie 
fachowym, technicznym doradztwem. Odbiorcami produktów 
i usług są przemysł chemiczny, gumowy, budowlany, tworzyw 
sztucznych, spożywczy i paszowy. Dobrze wykształceni i zaanga-
żowani pracownicy doradzają przy planowaniu i realizacji projek-
tów. Za swój cel w Polsce przyjęto partnerskie relacje z klienta-
mi, doradztwo techniczne i realne ceny rynkowe.

Jak podkreśla prezes firmy HUZAP, Pan Martin Schkrobol, 
wszelkie działania firmy opierają się o motto: „Pozostajemy  
z klientem w ciągłym dialogu”. 

INNOWACYJNOŚĆ TO ZNAK ROZPOZNAWCZY FIRMY HUZAP
Firma Huzap stale dąży do lepszego wykorzystania potencjału 

pracy i wiedzy swoich pracowników, ciągle zwiększając nakłady 

na działania prorozwojowe. Ostatni rok zaowocował stworzeniem 
projektu wag workujących brutto nowej generacji do worków 
otwartych oraz wentylowych. Są to legalizowane samoczynne 
wagi o wysokiej dokładności. Dokładność wag jest bardzo istot-
na, w szczególności podczas wytwarzania receptur. Stabilność 
pracy instalacji firmy Huzap gwarantuje jej klientom osiąganie 
wysokiej jakości produktów końcowych.

Innowacje firmy Huzap są ściśle związane z zapotrzebowaniem 
klienta. Różnorakie rozwiązania, zastosowane u klientów z róż-
nych branż, są szczegółowo analizowane i często uwzględniane 
w rozwiązaniach standardowych. Wyżej przedstawione wagi są 
również efektem wielu udoskonaleń dokonywanych przez firmę 
Huzap na przestrzeni czasu.

Firma Huzap koncentruje się również na nieustannym rozwoju 
wewnętrznych procesów biznesowych, związanych z organizacją, 
marketingiem czy strategią wobec kryzysu. Potwierdzeniem sku-
teczności dotychczasowych działań firmy okazał się kryzys pan-
demii – przez tę ekstremalną próbę i swoisty sprawdzian prze-
trwania na rynku, firma Huzap przeszła bez większych załamań, 
za to z jeszcze lepiej zorganizowanymi strukturami wewnętrzny-
mi. Wspomniany kryzys został wykorzystany do udoskonalenia 
podejmowanych działań, z jeszcze większą koncentracją na 
uwzględnieniu dynamiki zmian rynkowych i zagrożeń zewnętrz-
nych, niezależnych od przedsiębiorstwa.

Wagi workujące nowej generacji, seria WBE

www.huzap.pl
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P
recyzyjne ważenie i dozowanie materiałów sypkich 
nie tylko pozwala wyznaczyć masę wyprodukowane-
go, sprzedawanego lub wykorzystywanego w procesie 
technologicznym surowca, ale również niezbędne jest 

do sporządzania raportów dotyczących przepływu ilości masy  
w danym czasie, a co za tym idzie – sporządzania raportów finan-
sowych. Dzięki systemom ważąco-dozująco-pakującym możliwy 
jest również łatwy i dokładny załadunek właściwej ilości surowca 
bez możliwości wystąpienia jakichkolwiek pomyłek ludzkich.

WAŻENIE
Ciężar to jedna z najczęściej mierzonych i regulowanych wiel-

kości fizycznych w warunkach przemysłowych. Niemal każda 
branża związana z produkcją i dystrybucją wykorzystuje wagi do 
wyznaczania i definiowania masy. Na przestrzeni lat urządze-
nia do ważenia ewoluowały. Obecnie urządzenia mechaniczne 
ustąpiły miejsca zaawansowanym układom tensometrii oporo-
wej oraz elektronicznym miernikom wagowym. Taki sterowany 
mikroprocesorowo system wyposażony jest często we własne 
oprogramowanie i interfejsy komunikacyjne umożliwiające włą-
czenie go do zakładowego systemu automatyki. Urządzenia 
ważące coraz częściej spełniają też wymagania Przemysłu 4.0  
i mogą być z powodzeniem jednym z elementów Przemysłowego 
Internetu Rzeczy. Co więcej, praktycznie każda waga przemysło-
wa pozwala na rejestrowanie i zapisywanie w swojej pamięci 
wartości pomiarowych, co sprawia, że mogą być one obrabiane 
wedle wymagań użytkownika. Sama konstrukcja urządzeń ważą-
co-dozujących jest również udoskonalona.

Obecnie w procesach przemysłowego ważenia ma-
teriałów sypkich i masowych korzysta się z czterech 
głównych rodzajów wag:
l przenośnikowych, zwanych też taśmociągowymi;
l platformowych;
l zbiornikowych.
l przepływomierzy masowych, nazywanych też wagami 

przepływowymi.
Tensometryczne wagi przenośnikowe stosuje się do 

pomiaru przepływu i sumowania masy oraz do ciągłego 
i sekwencyjnego dozowania składników sypkich. Wagi 
tego typu wykorzystywane są również do zabezpieczenia 
taśmociągów i środków transportu, na które trafia su-
rowiec przed przeładowaniem. Wykorzystywane są one 
też przy inwentaryzacji materiałów oraz do rozliczeń.

Platformę wagową montuje się na taśmociągu w miej-
scu jednego zestawu rolek. Typowa waga taśmociągo-
wa składa się z trzech podstawowych elementów [1]:

l pomostu wagowego, na którym zainstalowane są czujniki 
tensometryczne. Element ten reaguje zatem na obciążenie 
pochodzące od materiału przenoszonego na taśmie. Czujniki 
tensometryczne przetwarzają obciążenie na proporcjonalne sy-
gnały elektryczne;

l czujnika prędkości taśmy. Jest to element odpowiedzialny 
za generowanie sygnałów impulsowych proporcjonalnych do 
prędkości taśmy. Mogą być to różnego rodzaju czujniki optycz-
ne lub magnetyczne pozwalające dzięki znacznikom znajdują-
cym się bezpośrednio w taśmie czy rolkach przenośnika reje-
strować prędkość jej przesuwu. Wykorzystuje się tu również 
mierniki obrotu wału. Najczęściej jednak są to różnego rodzaju 
mierniki mechaniczne wykorzystujące toczące się po taśmie 
zwrotnej koło;

l miernika wagowego. Miernik wagowy odbiera sygnały z czuj-
ników i przelicza je na natężenie przepływu masy, sumuje 
przeniesioną masę materiału i generuje sygnał proporcjonalny 
do natężenia przepływu, który przekazywany jest do systemu 
automatyki sterującego procesem.
Podzespoły mechaniczne wagi muszą uwzględniać parametry 

konstrukcyjne przenośnika. Bierze się tu pod uwagę długość  
i szerokość taśmy, a także prędkość oraz wydajność przeno-
śnika. W wagach tych wykorzystuje się od jednego do czterech 
przetworników siły, z którymi połączony jest element ważący  
w postaci jednego lub kilku zestawów rolkowych. Pomost wago-
wy z zabudowanymi tensometrycznymi przetwornikami siły wraz 
z impulsatorem, odpowiedzialnym za prędkość taśmy, instalo-

Dozowanie, ważenie i pakowanie 
materiałów sypkich
Marcin Bieńkowski

Ważenie, dozowanie, a następnie pakowanie materiałów sypkich to procesy technologiczne, które kończą cykl produkcyjno-
-dystrybucyjny dowolnego materiału sypkiego, takiego jak kruszywo, cukier, cement czy zboże. Zważony produkt może być 
następnie zmagazynowany lub przetransportowany do klienta.
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wany jest w poprzek przenośnika w miejsce jednego lub dwóch 
zestawów, odpowiednio od siebie oddalonych rolek. Terminal 
wagowy wyświetla zaś informacje dotyczące ilości materiału 
na jednym metrze taśmy, sumy zbilansowanego materiału oraz 
wartości wskaźników dodatkowych. Mogą być to np. liczniki do-
bowe lub zmianowe. Oczywiście przy sprzęgnięciu terminala z 
systemem SCADA można uzyskać wieloparametrowe statystyki 
dotyczące przepływu materiałów.

WAGI ZBIORNIKOWE
Wagi zbiornikowe montowane są na nowo projektowanych lub 

istniejących zbiornikach, gdzie istotna jest informacja o ilości 
materiału znajdującego się wewnątrz. W zależności od konstruk-
cji zbiornika do prawidłowej pracy wagi wykorzystuje się od trzech 
do czterech czujników tensometrycznych, na których wspiera się 
zbiornik. Wagi zbiornikowe umożliwiają ważenie materiałów za-
równo sypkich, jak i płynnych – w stanie spoczynku jak i w ruchu, 
co umożliwia rozbudowanie systemu wagowego w układ sterują-
cy oraz dozujący zadaną wartość. Rozwiązanie takie pozwala na 
bieżący podgląd ilości znajdującego się w zbiorniku surowca oraz 
na kierowanie procesem produkcji [2].

Jak już wspomniano, czujniki tensometryczne zabudowywane 
są w podporach zbiorników. Istotną rzeczą jest odpowiedni do-
bór oraz zachowanie precyzji przy ich montażu, aby uniknąć nie-
potrzebnego pomiaru dodatkowych sił (np. wprowadzonych przez 
nieelastyczne połączenia zbiornika z pozostałymi elementami 
procesu).

Rola wagi zbiornikowej nie ogranicza się wyłącznie do same-
go ważenia. Zastosowanie sterownika programowalnego PLC 
pozwala na komunikację z nadrzędnymi systemami sterowania 

procesami produkcyjnymi. Sterownik taki pozwala ponadto na 
włączenie wagi zbiornikowej do systemów wizualizacji SCADA. 
Dzięki temu istnieje też możliwość archiwizowania zmian ciężaru 
w zbiorniku w funkcji czasu.

Zastosowanie technologii ważenia materiału sypkiego w zbior-
niki ma wiele zalet w porównaniu z innymi technologiami po-
miarowymi. Uwalnia od konieczności brania pod uwagę rodzaju 
materiału oraz jego właściwości – nie ma znaczenia, czy jest to 
płyn, proszek, czy gaz, nie ma również znaczenia, czy materiał 
powoduje korozję, pieni się, ma małą stałą dielektryczną albo 
się pyli. Jest to jedna z najdokładniejszych metod pomiaru ilości 
materiału w zbiorniku [3].

Do ważenia zbiorników od 10 kg do 1000 t lub więcej wyko-
rzystuje się czujniki wagowe na ściskanie lub moduły wagowe 
na ściskanie. Sworzeń wahliwy zapewnia największą dokładność 
w przypadku występowania zjawisk rozszerzania lub kurczenia 
cieplnego. Moduły wagowe na ściskanie idealnie nadają się do 
przekształcania zbiorników w wagi zbiornikowe. Wagi zbiorniko-
we lub koszowe można podwieszać do czujników lub modułów 
wagowych na rozciąganie, uzyskując dokładność podobną do 
osiąganej z systemami pracującymi na ściskanie. Ta metoda 
montażu bywa wygodna, jeśli konstrukcja podwieszona już ist-
nieje lub gdy przestrzeń pod wagą musi pozostawać wolna. Moż-
na ją stosować do wag o nośnościach od ok. 20 kg do 30 t [4].

WAGI PLATFORMOWE
Wagi platformowe i pomostowe to obecnie najczęściej stoso-

wany typ wag w przemyśle. Znajdują one zastosowanie wszę-
dzie tam, gdzie konieczny jest pomiar masy przedmiotów bądź 
surowców, w tym materiałów sypkich, położonych bezpośrednio 
na pomost wagi. Wagi te charakteryzują się trwałą konstrukcją 
wykonaną, a jej budowa pozwala na bezpośrednie posadowienie 
jej na nawierzchni drogowej, betonowej, z kostki brukowej lub 
na utwardzonym gruncie. Waga pomostowa (platformowa) jest 
w pełni przenośna, co umożliwia w każdej chwili zmianę miejsca 
jej użytkowania bez utraty parametrów metrologicznych. Ważenie 
możliwe jest przez załadunek towaru suwnicą, wózkiem widło-
wym lub przez bezpośredni wjazd na wagę, co wykorzystywane 
jest przy ważeniu materiałów sypkich podczas ich transportu [2]. t
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Wagi platformowe charakteryzują się stosunkowo prostą kon-
strukcją. Platforma spoczywa na tensometrycznych przetworni-
kach siły, których liczba uzależniona jest od konstrukcji platfor-
my, cechującej się małym wymiarem wysokościowym. Dzięki 
temu ważone surowce czy towary nie muszą być podnoszone 
na znaczne wysokości. Waga może być wyposażona w najazdy 
lub zagłębiona w nawierzchni. Wagi platformowe wyposażone  
w najazdy są szczególnie użyteczne wszędzie tam, gdzie przed-
miot pomiaru przewożony jest przy pomocy różnego rodzaju wóz-
ków ręcznych. Najazdy ułatwiają transport ważonego surowca/
towaru bez konieczności rozładowywania wózka, co znacząco 
przyspiesza i ułatwia proces pomiaru. Odmianą wag platformo-
wych są najazdowe wagi samochodowe, pozwalające szybko 
zważyć załadowany na ciężarówkę towar [5].

PRZEPŁYWOMIERZE MASOWE
Ostatnim wykorzystywanym w branży materiałów sypkich  

i masowych typem wagi są przepływomierze masowe. Przepływo-
mierz materiałów sypkich pozwala na ciągłe ważenie swobodnie 
przepływających materiałów, takich jak proszki lub granulaty. 
Przepływomierz do materiałów sypkich reaguje jedynie na prze-
mieszczający się materiał, dzięki czemu uzyskuje się dużą do-
kładność pomiaru oraz jego powtarzalność. Pomiar sumy prze-
pływającego produktu jest wykonywany z typową dokładnością 
±1% (w niektórych zastosowaniach lepiej niż ±0,5%). Typowa 
powtarzalność wynosi ±0,2% [1].

Zasada działania przepływomierzy oparta jest na pomiarze siły 
wywieranej przez przepływający produkt. Całkowicie zamknięta 
konstrukcja wyklucza wydostawanie się na zewnątrz pyłów, redu-
kuje obsługę, zmniejsza koszty czyszczenia oraz chroni otoczenie. 
Materiał jest tu kierowany na płytkę czujnika i uderzając w nią, 
powoduje jej mechaniczne ugięcie. Następnie strumień materiału 
opuszcza przepływomierz tak, że pomiar nie powoduje ani zakłó-
ceń, ani przerwania procesu produkcyjnego. Składowa siły działa-
jącej na płytkę czujnika jest przetwarzana na sygnał elektryczny. 
Sygnał ten jest wykorzystywany przez współpracujący z przepływo-

mierzem integrator do bieżącego wyświetlania wartości przepływu 
oraz do sumowania masy przepływającego produktu.

Dokładność przepływomierzy materiałów sypkich wynika z fak-
tu, że pomiaru przepływu dokonuje się wyłącznie na podstawie 
pomiaru składowej poziomej siły wywieranej na płytkę czujnika 
przez przepływający materiał. Na siłę, z jaką materiał uderza  
o płytkę, wpływają cztery czynniki: prędkość przepływu, kąt ude-
rzenia, charakterystyka pochłaniania energii oraz masa materia-
łu. Prędkość materiału jest zawsze stała, jeżeli spada on z pew-
nej, ustalonej wysokości lub zsuwa się rynną prowadzącą [1].

WAGI DOZUJĄCE, CZYLI DOZOWNIKI WAGOWE
I WAGI ODWAŻAJĄCE
Elektroniczne wagi dozujące przeznaczone są do ważenia 

składników sypkich drobnoziarnistych, surowców mineralnych 
oraz składników mieszanek paszowych. Ich budowa pozwala 
na pracę urządzenia w trybie ciągłym, dzięki czemu doskonale 
sprawdzają się na liniach produkcyjnych wymagających stałego, 
precyzyjnego dozowania surowca. Produkowane są w wersjach 
zarówno o niewielkiej, jak i dużej wydajności, w zakresie pomia-

t
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rowym od kilkudziesięciu do kilku tysięcy kilogramów. Swoje 
zastosowanie znajdują w przedsiębiorstwach z różnych branż,  
w tym branży chemicznej, spożywczej, cementowej, kruszywowej 
czy wydobywczej.

Typowa waga dozująca składa się ze zbiornika wykonanego 
ze stali, podwieszonego na czujnikach tensometrycznych, który 
od dołu zamknięty jest klapą wysypową, uruchamianą siłowni-
kiem pneumatycznym. Zbiornik może być wyposażony w wibrator 
pneumatyczny, który po uruchomieniu w końcowej fazie rozła-
dunku materiałów ważonych zapobiega zawieszaniu się pylistych 
składników na jego ściankach. Ilość czujników uzależniona jest 
od budowy konstrukcji odpowiedzialnej za strumień przepływu 
materiału ważonego. System wagowy może zostać wyposażony 
w kilka wag dozujących, które poprzez zaprogramowany sterow-
nik będą w stanie dozować kilka składników naraz, każdy w żą-
danej ilości, niezależnie od pozostałych [2].

Z kolei waga odważająca pozwala wyznaczać masę materiałów 
sypkich przy nieprzerwanej strudze materiału podawanego z po-
dajnika lub przy odbieraniu materiału ze zbiornika magazynują-
cego. Układ wagowy umożliwia samoczynne odważanie zaprogra-
mowanych porcji materiałów sypkich. Zaprogramowane porcje 
są ważone oddzielnie, a wynik ważenia materiału jest podawany 
jako suma mas odważonych porcji. Przeładowywany materiał po 
zważeniu pojedynczej porcji jest automatycznie przekazywany do 
kolejnego etapu linii produkcyjnej (lej odbiorczy, ciąg transpor-

towy, stanowisko załadunkowe samochodów, wago-
nów itp.).

Układ wagowy może być zainstalowany w ciągu 
produkcyjnym i być włączony w zakładowy system au-
tomatyki przemysłowej oraz współpracować z kompu-
terem. Może także pracować jako urządzenie auto-
nomiczne. Wagi tego typu są najczęściej elementem 

linii technologicznej, w której wykonywane są przeładunki pro-
duktów sypkich, np. w elewatorach, wytwórniach pasz, cemen-
towniach, cukrowniach itp. 

System ważenia wyposażony w pełną automatykę sterowania 
urządzeniami współpracującymi: zawory, klapy itp. Urządzenia 
tego typu wyposażone są w elektroniczne systemy ważenia, któ-
re pozwalają m.in. na [2]:
l zliczanie odważanej, przepływającej przez wagę, masy;
l zliczanie liczby odważeń;
l wybór oraz ustawianie wielkości jednorazowej porcji odważnej 

masy;
l ustawianie parametrów ważenia;

t
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l współpracę z komputerem oraz dedykowanym oprogramowa-
niem (wybrane funkcje: blokada zmiany ustawień podczas 
cyklu odważania, bieżąca rejestracja procesu odważania, two-
rzenie raportów z procesu ważenia za wybrane okresy, bilan-
sowanie materiałowe);

l monitorowanie i sygnalizację stanów alarmowych na podsta-
wie czujników poziomu zainstalowanych w zbiornikach.

KONSTRUKCJA DOZOWNIKA
Istotnym elementem systemu dozująco-wagowego jest do-

zownik. Wyróżnić tu można dozowniki grawimetryczne i wolu-
metryczne. Zarówno w dozownikach grawimetrycznych, jak  
i wolumetrycznych, jeśli nie jest możliwe podawanie materia-
łu w sposób wyłącznie grawitacyjny, stosuje się mechaniczne 
elementy dozujące w postaci śruby lub helisy – wówczas mamy 
do czynienia z tzw. dozownikiem śrubowym. Prawidłowy dobór 
elementu dozującego wymaga przeanalizowania charaktery-
styki produktu sypkiego. W wypadku materiałów, dla których 
utrudniony jest przepływ (nadawa np. się zawiesza), często sto-
suje się tzw. agitatory. Agitator, będący tak naprawdę miesza-
dłem, przeciwdziała zawieszaniu się i mostkowaniu produktu 
sypkiego i odpowiada za stabilny przepływ materiału wewnątrz 
dozownika.

Dozowniki śrubowe, pracujące w trybie ubytku masy (loss-in-
-weight), stanowią najbardziej uniwersalne rozwiązanie do poda-
wania większości produktów sypkich w zakresie przepływu od 
0,5 do 30 000 l/h. Przy doborze dozownika pierwszym krokiem 
jest zdefiniowanie parametrów materiału, takich jak: uziarnienie, 
ciężar nasypowy, wilgotność, kąt nasypu, wymagany przepływ 
oraz porcja w żądanym przedziale czasowym.

Typowy, grawimetryczny dozownik śrubowy składa się z komory 
głównej, agitatora poziomego, precyzyjnej wagi tensometrycznej 
oraz zasobnika. Za przepływ materiału odpowiada obracająca 
się śruba, wspomagana przez poziomy agitator, który zapewnia 
pełne wypełnienie elementu dozującego oraz chroni przed zawie-
szaniem się materiału. Dozownik śrubowy najczęściej wyposażo-
ny jest w elementy dozujące w postaci pełnej śruby z trzpieniem 
prowadzącym oraz tzw. spirali lub helisy, czyli śruby dozującej 
bez trzpienia prowadzącego. Te ostatnie sprawdzają się tam, 
gdzie podawane są różne, czasem skrajnie różniące się mate-
riały – od pyłów o uziarnieniu pojedynczych mikrometrów, aż do 
dużych granulatów i pelletów [2].

Z kolei dozowniki wolumetryczne kontrolują przepływ, odmie-
rzając stałą ilość objętościową w czasie za pomocą zmiany pręd-
kości elementu dozującego. W przypadku dozowników śrubo-
wych jest to prędkość obrotowa śruby z trzpieniem prowadzącym 
lub spirali. W przeciwieństwie do dozowników grawimetrycznych 
urządzenia wolumetryczne nie mają sprzężenia zwrotnego w po-
staci wagi. Tego typu urządzenia są najbardziej ekonomicznym 
rozwiązaniem dotyczącym podawania materiałów sypkich w try-
bie ciągłym lub porcjowym [2].

PAKOWANIE
Na zakończenie warto poruszyć kilka zagadnień związanych 

z pakowaniem. Na rynku dostępne są zarówno maszyny auto-
matyczne (tzw. pakowaczki), jak i półautomatyczne. W wypadku 
tych drugich worki lub opakowania do konfekcjonowania wyrobu 
podawane są ręcznie przez operatora. Kiedy zasobnik odmierza-
jący zostanie napełniony wyznaczoną ilością materiału, operator 
maszyny podsuwa opakowanie pod lej opróżniający zasobnik 
odmierzający, a następnie ręcznie otwiera klapę do opróżniania 
zasobnika odmierzającego.

W przypadku pakowaczek automatycznych proces podawania 
i fabrycznego zamknięcia opakowania odbywa się automatycz-
nie, a opakowania formowane są od razu na miejscu pakowania 
przez tę samą maszynę. Często automatyczne maszyny do pako-
wania owijają również kilka opakowań folią ze szpuli. Folia prze-
suwana jest na długość wyznaczoną markerem nadrukowanym 
na niej, a następnie jest zgrzewana. W połączeniu z robotem 
paletyzującym takie produkty jak, np. cement czy cukier trafiają 
na palety, które można już przewozić dowolnym, standardowym 
środkiem transportu.
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Najlepsi producenci narzędzi 
pochodzą z Barcelony

Ta historia zaczyna się tak, jak zaczyna się wiele innych przedsięwzięć... pewnego razu, na początku lat dziewięćdziesiątych, 
pewien czterdziestolatek, Josep Montlló, po przepracowaniu ponad 20 lat jako ślusarz narzędziowy w dużej firmie zajmującej się 
wytłaczaniem profili w Barcelonie, postanowił w małym garażu swojego domu rozpocząć pracę na własny rachunek, wykonując 
narzędzia do wytłaczania profili.

Z 
biegiem lat zyskał pozycję 
niezawodnego dostawcy  
w branży wytłaczania pro-
fili, również w bardzo wy-

magającym przemyśle samocho-
dowym. To właśnie współpraca  
z tym sektorem zaowocowała stwo-
rzeniem własnego parku maszy-
nowego w celu realizacji projektów pod klucz w zakresie narzę-
dzi i kompletnych linii do wytłaczania. Dzięki temu w 2008 r.  
Arvitec wprowadził dwustopniową linię wytłaczarską dla syste-
mów uszczelnień samochodowych. Oferowane linie umożliwiają 
wykonanie profili z 10 różnych materiałów, takich jak: TPV, PP, 
Slip Coats itd., zgodnie z wymaganiami klientów dotyczącymi to-
lerancji, jakości i wyższej prędkości.

Linie posiadają synchronizację wytłaczarek z odciągiem i pa-
rametrami, takimi jak: temperatura wody w wannie chłodzącej, 
podciśnienie w systemie kalibracji i wiele innych. Sterowanie po-
zwala na zapisanie kompletu parametrów dla każdego narzędzia 
w celu zminimalizowania czasu rozruchu i strat materiału, jak 
również na wysyłanie zdalnych raportów o codziennej produkcji 
i wydajności.

R E K L A M A

Arvitec stał się godnym zaufania producentem narzędzi i maszyn, 
który oferuje dedykowane pod potrzeby klientów linie wytłaczarskie 
i gwarantuje wstępne uruchomienie przed wysyłką u siebie w zakła-
dzie. Arvitec oferuje również wsparcie w postaci szkoleń dla począt-
kujących operatorów w ramach projektów pod klucz.

Niesamowity zespół, jaki stworzyli synowie podczas 20-letniej 
wspólnej pracy z ojcem, skłonił Josepa do przejścia na zasłużoną 
emeryturę w 2015 r. Teraz to drugie pokolenie producentów na-
rzędzi przejęło zarządzanie firmą, czyniąc ją jeszcze bardziej nowo-
czesną, profesjonalną i wydajną, produkując narzędzia dla całego 
świata i ustanawiając Arvitec jednym z najbardziej wykwalifikowa-
nych dostawców oprzyrządowania i maszyn do wytłaczania profili 
technicznych dla każdego rodzaju przemysłu.

Naszą siłą jest możliwość dostarczenia kompletnego rozwią-
zania, naszym celem jest pomoc klientom w osiągnięciu suk-
cesu. ■
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G
łównymi produktami oferowanymi przez Agremo dla bran-
ży tworzyw sztucznych są silosy z lejem zsypowym typu 
ZT. Występują w szerokim zakresie pojemności – od 5 
do ponad 1300 m3. Mogą być wykonane zarówno ze 

stali ocynkowanych, jak i kwasoodpornych. Dostępnych jest wiele 
elementów wyposażenia opcjonalnego, takich jak zasuwy, systemy 
załadunku, filtry czy obudowy leja zsypowego. Pozwala to na dowol-
ne skonfigurowanie magazynu, w zależności od potrzeb inwestora.

Agremo oferuje także rozwiązania dotyczące transportu surow-
ców. Tradycyjnie mogą być one złożone z urządzeń mechanicznych 
– jak podnośniki kubełkowe, przenośniki łańcuchowe, taśmowe 
czy ślimakowe. Inną opcją jest technologia transportu pneuma-
tycznego realizowana w oparciu o agregaty dmuchawowe Rootsa, 
odpowiednio dobrane zasuwy, przepustnice, zasilacze celkowe, 
filtry i inne niezbędne elementy. Instalacje wykonywane są z wy-
sokojakościowych stali kwasoodpornych. Gwarantuje to wysoką 
trwałość urządzeń oraz czystość transportowanego materiału. 

W ofercie Agremo znajdziemy również różnego rodzaju syste-
my kontrolno - pomiarowe, związane z magazynowaniem i trans-
portem surowców. W zależności od potrzeb możemy wyposażyć 
silosy w pomiar temperatury, systemy ważenia, czy sygnalizatory 
poziomu. Agremo realizuje zarówno proste układy sterowania 
pracujące w trybie włącz/wyłącz, jak i zaawansowane syste-

my oparte o sterowniki PLC oraz komputery PC z wizualizacją 
SCADA. Indywidualnie zaprojektowane szafy sterownicze wraz  
z dedykowanym oprogramowaniem gwarantują optymalne wyko-
rzystanie urządzeń oraz sprawne i niemal bezobsługowe stero-
wanie procesami.

Wieloletnie doświadczenie firmy w budowie systemów magazy-
nowo-transportowych zarówno do przemysłu tworzyw sztucznych, 
jak i zbożowego czy paszowego, pozwalają realizować zadania  
w sposób optymalny dla inwestora. Dotychczasowe realizacje 
potwierdzają, że oferowane produkty i rozwiązania technologicz-
ne są wysoko cenione na rynku i w pełni spełniają oczekiwania 
klientów.

Magazyny silosowe 
do tworzyw sztucznych

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

Agremo Sp. z o.o.
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Optymalne rozwiązania dla 
termostatowania form 
wtryskowych 
Zapewnienie odpowiedniej jakości produkcji, obniżenie kosztów zmusza przetwórców do optymalizacji wyposażenia używanego 
w procesach. Do niedawna rola urządzeń peryferyjnych była traktowana dosyć marginalnie. Jakieś muszą być, by proces można 
było kontynuować. Ale ten schemat myślenia zaczyna odchodzić w przeszłość i dziś świadomość wyboru i doboru urządzeń pe-
ryferyjnych do danej aplikacji jest już dość powszechna.
Jednym z bardzo ważnych ogniw w wyposażeniu w peryferia stanowią termostaty. 
Wittmann jest jednym z największych i najstarszych producentów urządzeń 
termostatujących. Co sprawia, że nasza firma utrzymuje swą pozycję rynkową? 
Jednym z argumentów jest fakt, iż oferujemy termostaty dla różnych aplikacji 
i różnych klientów.

DO PROSTYCH APLIKACJI
Dla wielu przetwórców wystarczają proste termostaty zapew-

niające podgrzanie i utrzymanie temperatury formy wtryskowej na 
stałym, w miarę stabilnym poziomie. Nie jest tajemnicą, że naj-
większą grupą sprzedawanych termostatów są urządzenia proste 
o temperaturze pracy do 90oC, mocy grzania od 6 do 9 kW i  wy-
dajności pomy do 40 l/min. Po pierwsze dla wielu aplikacji zakres 
temperatur do 90oC jest wystarczający, a dla wielu mniejszych 
form moc grzania jest wystarczająca. Wielu przetwórców traktu-
je termostaty jako zło konieczne, więc niski koszt inwestycji też 
jest nie bez znaczenia. Dla takich przypadków wybór termostatu 
np. WITTMANN Tempro PRIMUS C90 wydaje się optymalnym roz-
wiązaniem. Za rozsądną kwotę użytkownik otrzymuje niezawodne 
urządzenie pozwalające mu na realizację swego projektu.

DLA WYMAGAJĄCYCH
Jeśli użytkownik ma trochę większe wymagania i np. chciałby 

zintegrować termostat z układem sterowania wtryskarki może 
skorzystać z serii urządzeń WITTMANN Tempro Basic C90 i C140.

Termostaty PRIMUS BASIC są przeznaczone dla obsługi ma-
łych i średnich form wtryskowych, dlatego też nie do wszystkich 
aplikacji mogą być wykorzystane. Zaraz za tą grupą znajduje się 
nasza flagowa rodzina urządzeń  termostatujących WITTMANN 
Tempro Plus D. Seria Tempro Plus D obejmuje modele o tempe-
raturze pracy 90 – 140 – 160 – 180oC. Urządzenia wysokotem-
peraturowe stanowią zatem atrakcyjną alternatywę dla urządzeń 
olejowych. Choć urządzenia olejowe mają swoją grupę zwolenni-
ków, to niepodważalnym faktem pozostaje to, że woda pozwala 
na znacznie szybsze kompensowanie powstałych różnic tempe-
ratury i zapewnia znacząco większą dokładność termostatowa-
nia. Termostaty Tempro Plus D oferują bardzo szerokie wyposa-
żenie opcjonalne pozwalające na wybór właściwej mocy grzania, 
chłodzenia, pomiaru przepływu czy też sposobu komunikacji  
z wtryskarką. Możliwość składania urządzenia z poszczególnych 
bloków zapewnia optymalną konfigurację. 

DLA WYMAGAJĄCYCH I CHCĄCYCH OSZCZĘDZAĆ 
Opcja SpeedDrive to pompa wyposażona w silnik synchronicz-

ny z ciągłą regulacją. Konstrukcja zapewnia sprawność napędu 
na poziomie 86%. Konstrukcja przy tych samych warunkach ciś- 
nienia roboczego i natężenia przepływu pozwala na obniżenie 

poboru prądu przez silnik nawet o 30–40% w stosunku do ter-
mostatów z konwencjonalnym napędem. Opcja SpeedDrive ofe-
rowana jest dla termostatów Tempro Plus D. 

DLA WYMAGAJĄCYCH, CHCĄCYCH OSZCZĘDZAĆ I MIEĆ 
PEWNOŚĆ

Wszystkie termostaty serii Tempro Plus D są wyposażone 
standardowo w przyłącze WITTMANN 4.0 pozwalające na ko-
munikację termostatu z wtryskarkami Wittmann Battenfeld.  
W przypadku wtryskarek innych firm oferujemy inne przyłącza, 
np. 20mA. Połączenie termostatu z wtryskarką pozwala wtry-
skarce na kontrolowanie parametrów pracy termostatu i zapew-
nienie pewności prowadzonej produkcji.

Dla tych, którzy wymagają jeszcze więcej, oferujemy termo-
staty regulujące procesem w oparciu o pomiar przepływu. Użyt-
kownik może zdefiniować, jakie kryterium: temperatura wody  
w obiegu, przepływ wody w obiegu lub różnica pomiędzy tempe-
raturą wody na wejściu i na wyjściu z formy chce kontrolować, by 
zachować stabilność swej produkcji.

DLA KAŻDEGO COŚ SPECJALNEGO
W ofercie posiadamy wiele różnych typów termostatów, które 

dzięki szerokiemu wyposażeniu opcjonalnemu możemy optymal-
nie dostosować do potrzeb danej aplikacji. Przykładem mogą być 
urządzenia WITTMANN TEMPRO BASIC C120. Zostały one opraco-
wane specjalnie do kontroli temperatury większych form wtrysko-
wych. Termostaty te odznaczają się bardzo wysokim przepływem 
wody dochodzącym do 280 l/min i są dostępne w różnych warian-
tach układu grzania, zapewniających moc do 48kW. 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji, by pomóc w doborze wła-
ściwego urządzenia. 

WITTMANN BATTENFELD Polska Sp. z o.o.   
Adamowizna, ul. Radziejowicka 108
05-825 Grodzisk Mazowiecki, tel. +48 22 724 38 07
info@wittmann-group.pl, www.wittmann-group.pl

A R T Y K U Ł  P R O M O C Y J N Y
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Badanie własności reologicznych
polipropylenu z napełniaczem 
węglowym na przykładzie 
masowego wskaźnika szybkości 
płynięcia MFR
Magdalena Polok-Rubiniec, Anna Włodarczyk-Fligier, Błażej Chmielnicki

D
ynamiczny rozwój inżynierii materiałowej, a także ciągły 
rozwój przemysłu oraz wzrost zainteresowania materia-
łami polimerowymi w kierunku nowych zastosowań wy-
musza badania nad doskonaleniem własności tworzyw 

poprzez ich modyfikację. 
Ogromne znaczenie w modyfikacji tworzyw polimerowych mają 

napełniacze aktywne, które wpływają na poprawę własności mecha-
nicznych, trybologicznych, reologicznych, cieplnych, dielektrycznych 
oraz chemicznych i przetwórczych. W ostatnich latach z powodze-
niem stosuje się również napełniacze węglowe, do których należą 
różne odmiany sadzy i grafitu oraz węgiel kamienny, szungit, an-
tracyt. Podstawą prawidłowego projektowania procesów przetwór-
czych oraz ekonomicznego i efektywnego przetwórstwa jest znajo-
mość własności materiałowych tworzyw polimerowych, szczególnie 
własności reologicznych [1–3].

Materiały polimerowe w stanie stopionym są zaliczane do cie-
czy nienewtonowskich. Oznacza to, że ich lepkość, a więc podat-
ność na odkształcenie spowodowane przez naprężenia ścinające 
wywołane obciążeniem, nie jest funkcją liniową. Wyróżnia się dwa 
rodzaje cieczy nienewtonowskich: zagęszczane i rozrzedzane ści-
naniem. Ciecze te pod wpływem obciążenia odpowiednio zwięk-
szają lub zmniejszają swoją lepkość, co prowadzi do znacznej 
zmiany ich właściwości. Występowanie tych zmian jest szczególnie 
istotne w przetwórstwie stopionych polimerów. W przypadku naj-
powszechniej wykorzystywanych technik wytwarzania produktów  
z tworzyw termoplastycznych: wytłaczania i wtryskiwania, tworzy-
wo przybiera ostateczny kształt dzięki działającemu na nie ciśnie-
niu. Pod jego wpływem uplastyczniony polimer przechodzi przez 
głowicę zamocowaną na wytłaczarce lub wypełnia gniazda formy 
wtryskowej. W obu przypadkach lepkość przetwarzanego tworzywa 
odgrywa kluczową rolę dla uzyskania pożądanej postaci geome-
trycznej wyrobu. Wartość tego parametru istotna jest szczególnie 
w procesie wtrysku: w czasie formowania wtryskowego uplastycz-
niony materiał w ciągu bardzo krótkiego czasu, zwykle poniżej se-
kundy, musi dokładnie wypełnić całą formę – nawet w przypadku 
wielkogabarytowych wyrobów cienkościennych. Biorąc pod uwagę 
wysoki stopień skomplikowania wielu elementów wytwarzanych z 
tworzyw sztucznych, bardzo trudno jest bez wykorzystania odpo-
wiednich narzędzi informatycznych przewidzieć zachowanie poli-
meru w trakcie jego przetwórstwa wtryskowego [3–5]. Obecnie 
– dzięki rozwojowi systemów komputerowych takich jak np. Mold-

flow firmy Autodesk – możliwe jest bardzo dokładne przewidywa-
nie zachowania uplastycznionego polimeru w trakcie jego wtrysku. 
Programy tego typu są w stanie bardzo dokładnie określić, w jaki 
sposób polimer będzie przepływał i wypełniał gniazdo formy, co 
pozwala uniknąć kosztownego i żmudnego modyfikowania wyko-
nanej uprzednio formy na podstawie doświadczeń empirycznych. 
W obliczeniach uwzględniają one zmiany lepkości materiału, co 
wymaga dokładnej znajomości charakterystyk reologicznych tego 
materiału. Z uwagi na nienewtonowski charakter tworzyw polime-
rowych w stanie stopionym nie jest możliwe określanie ich lep-
kości jedynie na podstawie znajomości temperatury materiału.  
Z tego powodu w symulacjach procesów produkcyjnych wykorzy-
stywane są krzywe, obrazujące zmiany lepkości tworzywa w funkcji 
jego temperatury i przyłożonych naprężeń. Pozwala to na bardzo 
dokładne określenie zachowania polimeru i uwzględnienie zmian 
parametrów tworzywa spowodowanych pokonywaniem poszcze-
gólnych elementów formy, np. przewężek. Przygotowanie takich 
krzywych jest jednak bardzo czasochłonne i w powszechnej prak-
tyce badawczej, jak również przemysłowej, zwykle niewykorzysty-
wane. Parametrem odzwierciedlającym lepkość uplastycznionego 
tworzywa najczęściej badanym i służącym do charakteryzowania 
materiału jest masowy wskaźnik szybkości płynięcia MFR (Melt 
flow rate). W literaturze, zwłaszcza anglojęzycznej jak również ba-
zującej na normach ASTM, spotkać można również określenie MFI 
(Melt flow index) synonimiczne do MFR [3, 5, 6].

BADANIE MASOWEGO WSKAŹNIKA PŁYNIĘCIA MFR 
Parametr MFR to podstawowa charakterystyka przetwórcza two-

rzywa i jest wyznaczany przy pomocy plastometru kapilarnego zgod-
nie z metodyką norm PN-EN ISO 1133-1, PN-EN ISO 1133-2 oraz 
ASTM D 1228. W trakcie badania tworzywo w postaci granulatu, 
rozdrobnionego wyrobu polimerowego lub proszku ogrzewane jest 
w cylindrze plastometru, a następnie przetłaczane przez kapilarę 
o ściśle określonych wymiarach pod stałym obciążeniem tłoka. 
Pozwala to na określenie ilości tworzywa, która może w danych 
warunkach przejść przez element badawczy. Warto zaznaczyć, że 
zdolność do przepływania uplastycznionego polimeru przez kapila-
rę jest ściśle powiązana z jego lepkością. Polimery cechujące się 
niską lepkością będą zdecydowanie łatwiej przepływały przez ele-
ment badawczy, uzyskując wysokie wartości masowego wskaźnika 
szybkości płynięcia MFR.
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Pomiar wskaźnika płynięcia rozpoczyna się od wprowadzenia do 
cylindra plastometru próbki badanego tworzywa o masie zwykle 
od 3 g do 8 g, w którym materiał ogrzewany jest do temperatury 
pomiaru przez 300 sekund. Należy w taki sposób dobierać ilość 
tworzywa zasypywanego do ogrzewanego cylindra, aby możliwe 
było rozpoczęcie badania przy wysokości słupa tworzywa w cy-
lindrze poniżej 50 mm i by kończyło się ono w momencie, gdy  
w cylindrze pozostaje jeszcze co najmniej 20 mm tworzywa. Normy 
przedmiotowe ściśle określają temperaturę badania dla większo-
ści polimerów, np. dla polipropylenu wynosi ona zawsze 230oC. 
Dodatkowo, z uwagi na silny wpływ temperatury na lepkość poli-
meru, bezpośrednio wpływającą na uzyskany wynik badania MFR  
i MVR, określona jest tolerancja temperatury badania, która wynosi 
1,0oC. Nowoczesne plastometry (rys. 1.), dzięki zaawansowanym 
systemom sterującym i wielostrefowemu grzaniu, zdolne są do 
utrzymywania zadanej temperatury z odchyleniem poniżej 0,1oC, 
co wpływa na poprawę wiarygodności uzyskiwanych wyników. Po 
upływie czasu wstępnego ogrzewania, wynoszącego 5 minut, roz-
poczyna się właściwy pomiar. Do tłoka badawczego przykładane 
jest obciążenie badawcze i – pod jego wpływem – uplastyczniony 
polimer przepływa przez kapilarę. Masa tłoka wywołującego prze-
pływ próbki określona jest w normach przedmiotowych i wynosi 
najczęściej 0,325 kg; 1,2 kg; 2,16 kg; 3,8 kg; 5 kg; 10 kg; 15 kg 
lub 21,6 kg. Po rozpoczęciu pomiaru prowadzonego metodą A wg 
ISO 1133, pod wpływem obciążenia badawczego z kapilary wypły-
wa tworzywo, które następnie zostaje odcięte za pomocą specjal-
nego nożyka. W starszych konstrukcjach urządzeń spotykane było 
manualne odcinanie wytłoczki, jednak rozwiązanie takie wymagało 
od operatora znacznego doświadczenia i koncentracji, zwłaszcza  
w przypadku badań materiałów szybko płynących (o wysokim MFR).

Obecnie, nawet w najtańszych plastomerach, odcinanie odbywa 
się automatycznie, co pozwala na uzyskanie bardzo małego błędu 
pomiarowego. Wytłoczki powinny być odcinane w takich odstę-
pach czasu, aby mierzyły one od ok. 10 do 20 mm. Jednocześnie 
całkowity czas właściwego pojedynczego oznaczenia (pomijając 
czas wstępnego ogrzewania wynoszący 5 minut) nie powinien 
przekraczać 10 minut. Wynika to z możliwości wystąpienia degra-
dacji termicznej polimeru. Pewnym odstępstwem od tej zasady 
jest badanie wysokostabilnych tworzyw poliolefinowych stosowa-
nych np. do wytłaczania rur. Materiały te, z uwagi na swoją dobrą 
stabilność termiczną OIT, mogą bez ryzyka degradacji dłużej być 
ogrzewane, co jest konieczne z uwagi na ich bardzo niski MFR. 

Zwykle pojedyncze oznaczenia w ich przypadku przeprowadza się 
na trzech wytłoczkach, odcinanych co 240 s.

Po pomiarze uzyskane wytłoczki studzi się do temperatury 
otoczenia, a następnie waży za pomocą wagi o rozdzielczości 
nie większej niż 1 mg. Obliczenie wartości masowego wskaźnika 
szybkości płynięcia MFR przeprowadza się zgodnie ze wzorem:

gdzie: T – temperatura badania, oC; mnom – obciążenie badawcze, 
kg; m – masa wytłoczki, g; t – czas odcinania wytłoczki, s.

Jednym z najważniejszych elementów plastometru (rys. 2) 
służącego do badania właściwości przetwórczych tworzywa jest 
kapilara. Jej kształt i dokładność wykonania odgrywają kluczo-
wą rolę dla uzyskania wiarygodnego wyniku. Z uwagi na to, że 
w trakcie badania pracuje ona w podwyższonej temperaturze, 
nierzadko stykając się z korozyjnymi substancjami wydzielający-
mi się z badanego tworzywa, musi być odporna na korozję. Po-
nadto element ten narażony jest na uszkodzenia abrazyjne spo-
wodowane przez napełniacze występujące w wielu tworzywach 
np. włókna szklane, cząstki mineralne. Z tego powodu zalecane 
jest, by wykonana była z twardych węglików np. węglika wolfra-
mu (2200 HV50) lub stali narzędziowej o twardości co najmniej 
60 HRC. Dodatkowo – by nie zaburzać przepływu uplastycznione-
go polimeru – chropowatość Ra otworu kapilary powinna wynosić 
nie więcej niż 0,25 μm. W większości badań kapilara powinna 
mieć średnicę otworu wynoszącą 2,095±0,005 mm i wysokość 
8,000±0,025 mm. Jednak dla tworzyw o bardzo wysokiej war-
tości masowego wskaźnika szybkości płynięcia, wynoszącego 
powyżej 75 g/10 min, dopuszczalne jest zastosowanie kapilary 
o wysokości 4,000±0,025 mm i średnicy otworu 1,050± 0,005 
mm. W przypadku tak szybko płynących tworzyw korzystne jest 
również zastosowanie specjalnej zatyczki dyszy, która zapobiega 
wypływaniu badanego tworzywa z cylindra pomiarowego w czasie 
wstępnego ogrzewania próbki.

Poza charakteryzowaniem tworzywa pod kątem techniki jego 
przetwórstwa, pomiary MFR służyć mogą również jako prosta 
metoda oceny degradacji tworzywa wywołanego przetwórstwem 
lub użytkowaniem. Degradacja polimerów prowadzi do zmniej-
szenia ich masy cząsteczkowej na skutek rozerwania łańcuchów 
polimeru i zmniejszenia ich długości. W takim przypadku, z uwagi 
na większą podatność do ulegania odkształceniu pod wpływem 

Rys. 1. Plastometr CEAST MF30 firmy Instron [7]

Rys. 2. Schemat budowy plastometru kapilarnego, gdzie:
1 - izolacja termiczna; 2 - ciężarek;
3 - tłok; 4 - znacznik minimalnej wysokości słupa tworzywa;
5 - znacznik maksymalnej wysokości słupa tworzywa;
6 - cylinder pomiarowy; 7 - tłok; 8 - kapilara;
9 - mocowanie kapilary; 10 - płytka izolacyjna; 
11 - izolacja; 12 - czujnik temperatury [8]

t
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obciążenia, spowodowanego mniejszym tarciem wewnętrznym 
krótszych łańcuchów polimeru, rośnie wartość jego MFR. Meto-
da ta znalazła swoje zastosowanie np. w badaniach degradacji 
wywołanej przetwórstwem rur z poliolefin.

MASOWY WSKAŹNIK SZYBKOŚCI PŁYNIĘCIA MFR 
WYTWORZONYCH KOMPOZYTÓW PP/ANTRACYT
Badania wykonano na próbkach z kompozytu o osnowie  

z polipropylenu (PP) MOPLEN H5400R (homopolimer o wysokiej 
płynności, niskiej lepkości i dobrej sztywności) z dodatkiem 10% 
(H2), 20% (H3), 30% (H4), 40% (H5), 50% (H6) pyłu antracyto-
wego. Próbki z czystego PP oznaczono jako H1.

Mieszanki PP/antracyt wytłaczano za pomocą przeciwbieżnej 
wytłaczarki dwuślimakowej Göetffert, o stosunku L/D 25, wypo-
sażonej w głowicę do wytłaczania pręta o średnicy na wyjściu 
równej 3 mm. Do wytłaczania dobrano następujące warunki:
l temperatura I strefy 200oC;
l temperatura II strefy 220oC;
l temperatura III strefy 230oC;
l temperatura głowicy 240oC;
l obroty 6–8 obr/min.

W wyniku wytłaczania uzyskano granulat. Masowy wskaźnik 
szybkości płynięcia MFR wyznaczono zgodnie z normą PN-EN 
ISO 1133:2006 za pomocą plastometru kapilarnego Zwick-Roell 
Mflow. Pomiary wykonano przy obciążeniu badawczym 2,16 kg 
w temperaturze 230°C na granulatach. Czas kondycjonowania 
próbki w temperaturze pomiaru, bez przyłożonego obciążenia 
badawczego wynosił 5 min, średnica dyszy: 2,095 ± 0,005 mm. 
Gęstość próbek określono metodą immersyjną zgodnie z normą 
PN-EN ISO 1183-1:2019-05 przy użyciu wagi Mettler Toledo XS 
105, wyposażonej w przystawkę do oznaczania gęstości; jako 
ciecz badawczą zastosowano wodę destylowaną.

Wprowadzenie do polipropylenu napełniacza węglowego w po-
staci sproszkowanego antracytu wpłynęło na właściwości reolo-
giczne otrzymanego materiału. Wzrost zawartości napełniacza w 
materiale wpływa na lepkość, powodując jej zwiększenie. Spo-
wodowane jest to brakiem zdolności do uplastycznienia, a tym 
samym możliwości radykalnego wzrostu podatności do ulega-
nia odkształceniu pod wpływem obciążenia, będącego wynikiem 
zmniejszenia wartości tarcia wewnętrznego antracytu. W trakcie 
badań przeprowadzonych w plastomerze kapilarnym, uplastycz-
niony polipropylen przepływał przez dyszę urządzenia pod wpły-
wem obciążenia przykładanego za pomocą tłoka o masie 2,16 
kg. Wraz ze zwiększeniem zawartości napełniacza węglowego 
w tworzywie, przepływ polimeru ograniczany był przez rosnącą 
ilość wtrąceń antracytu. Obecność ciała stałego w stopionym po-
limerze powodował konieczność pokonania przez uplastycznio-
ne tworzywo efektów wywołanych obecnością drobnych wtrąceń 
ciała stałego, utrudniających jego przepływ. Do odkształcenia, 
a więc ruchu infinitezymalnych warstw tworzywa konieczne było 
pokonanie przez przyłożone obciążenie coraz większego tarcia 
wewnętrznego, co spowodowane było zwiększeniem lepkości. 
Wraz ze wzrostem zawartości procentowej pyłu antracytowego 
w tworzywie, co oczywiste, znacznie rośnie gęstość badanego 
kompozytu (tabela 1).

W przypadku mieszanki H6, zawierającej 50% napełniacza, 
jej masowy wskaźnik szybkości MFR płynięcia wynosi 8,13 
g/10 min i jest ponad trzykrotnie (3,04) niższy od wartości 
tego parametru dla polimeru bazowego, który wynosi 24,73 
g/10 min (rys. 3).

Na podstawie MFR określono, że badane kompozyty PP/pył 
antracytowy wykazują dużą lepkość w stosunku do czystego PP. 

Wzrost zawartości pyłu antracytowego w matrycy polipropylenowej 
wpływa na spadek wartości masowego wskaźnika płynięcia MFR.
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Tabela 1. Wzrost gęstości badanego kompozytu
Oznaczenie próbki Gęstość, g/cm3 MFR, g/10min

H1 0,8642 24,73
H2 0,8866 22,54
H3 0,9832 17,09
H4 1,0277 15,95
H5 1,0880 12,03
H6 1,2060 8,13

Rys. 3. Zmiana wartości masowego wskaźnika płynięcia 
w zależności od objętościowego udziału pyłu antracytowego 
w kompozycie PP/antracyt
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Najnowocześniejsza technologia 
wtrysku kształtek

Oprócz charakteryzującej nas dotychczas najwyższej jakości 
form nasze systemy wtrysku wielogniazdowego SE (SE = Smart 
Ejection concept) oferują dwukrotnie większą wydajność w pra-
wie takim samym czasie cyklu, przy oszczędności energii do 40 
procent.

ifw SE-System© – Wysoka wydajność i moc.

To unikatowe rozwiązanie zwiększa zakres wykorzystania za-
stosowanej maszyny poprzez spektakularne zmniejszenie wyma-
ganej siły zwarcia wtryskarki, a mniejsze wymiary form wtrysko-
wych oznaczają, że można stosować mniejsze maszyny. Dzięki 
temu znacznie obniża się koszty produkcji - wzrost opłacalności 
mówi sam za siebie! 

Już tylko zastosowanie mechanicznie sterowanych ruchów  
w formie wtryskowej zmniejsza złożoność obsługi maszyny do mi-
nimum, co zapobiega powstawaniu potencjalnych błędów w apli-
kacji. Podsumowując, ten system form wtryskowych ma ogromne 
zalety w zakresie redukcji kosztów i osiąganych korzyści! 

R E K L A M A

■
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N
owością jest druga generacja maszyn Tederic z serii 
NEO E, obejmująca maszyny elektryczne i hybrydowe. 
W ramach serii dostępne są maszyny o sile zwarcia 
od 60 T do 470 T w wersji w pełni elektrycznej oraz 

maszyny o sile zwarcia od 170 T do 1400 T w wersji hybrydowej. 
Wtryskarki elektryczne mogą być wyposażone we wzmocnione 
jednostki wtryskowe, gdzie liniowa prędkość wtrysku dochodzi 
do 400 mm/s, co jest idealnym rozwiązaniem dla produkcji de-
tali cienkościennych, np. opakowań. 

Maszyny hybrydowe posiadają elektryczny napęd plastyfikacji, 
wtrysku i ruchów stołu, natomiast regulacja wysokości formy, 
docisk agregatu i napęd wyrzutnika realizowany jest w sposób 
hydrauliczny. Wtryskarki elektryczne i hybrydowe dzięki dopraco-
wanemu systemowi napędów serwo oraz nowoczesnym falow-
nikom cechuje wysoka szybkość pracy przy niskim zapotrzebo-
waniu na energię elektryczną. Co jest ich szczególnym atutem  
w czasach ciągłych podwyżek cen energii.

W maszynach dwupłytowych nowością jest opcja powiększe-
nia stołów dla wtryskarek o sile zwarcia od 1080 do 1700 ton. 
Dzięki temu mogą one obsługiwać naprawdę duże formy, a do-
datkowa opcja wysuwanej kolumny znacząco ułatwia wstawie-
nia, zwłaszcza w niskich halach. 

Najnowsza wersja panelu sterowania umożliwia jeszcze lep-
sze wykorzystanie wtryskarki i stworzenie z niej elastycznego 
gniazda produkcyjnego. Zaawansowane opcje rejestracji i nadzo-
ru kluczowych parametrów pozwalają na analizę procesu i powią-
zanie ich z jakością i wydajnością produkcji. Zaimplementowane 
narzędzie SPC, w którym możemy ustalić wartości referencyjne, 
minimalne, maksymalne, górną i dolną granicę tolerancji kluczo-
wych parametrów, daje pole do popisu inżynierom jakości. Na 
podstawie analizy SPC możliwe staje się określenie najbardziej 
istotnych parametrów procesu, jak również wyznaczenie ich opty-
malnych wartości w celu zmniejszenia ilości braków i osiągnięcia 
jak najwyższej jakości produktu. Specjalny interfejs proponuje 
zestawienie stanu najważniejszych parametrów  – wszystkie wy-

niki są aktualizowane co wtrysk w trybie rzeczywistym. Analiza 
danych historycznych umożliwia budowę i ocenę modeli predyk-
cyjnych, co przekłada się na jeszcze większe możliwości optyma-
lizacji procesu. 

Nowoczesne wtryskarki to również element przemysłu 4.0,  
w najnowszych wersjach sterownika KEBA możemy doposażyć 
go w opcję interfejsu OPC-UA. Dane zebrane ze sterowników 
mogą być gromadzone i przesyłane bezpośrednio na serwer, 
dzięki czemu działanie w zgodzie z koncepcją Smart Technology 
i Smart Factory nie stanowi żadnego problemu. 

Nowy rok to także nowe rozwiązania w zakresie urządzeń peryfe-
ryjnych. Proponujemy Państwu zapoznanie się z ofertą sprzętu fir-
my Mconvey, która od tego roku jest sprzedawana przez InAutom.

Posiadamy szeroką gamę akcesoriów przygotowania materia-
łu, w tym: podajniki tworzywa o wydajności od 300 do 1600 
kg/h, suszarki montowane na leju o pojemności leja od 25 do 
200 L, wolnostojące suszarki z lejem izolowanym o objętości 
od 600 do 8000 L oraz suszarki ze złożem molekularnym o po-
jemności od 450 do 8000 L, a także dozowniki masterbatcha  
w wersji jedno- i dwukomponentowej.   

W ofercie firmy InAutom znajdą Państwo również wydajne 
młynki do tworzyw. Proponujemy młynki wolnoobrotowe instalo-
wane bezpośrednio przy wtryskarce, dające możliwość łatwego 
zawracania układów wlewowych i braków, jak również duże mły-
ny przemysłowe o wydajności do 2 000 kg/h, przydatne w proce-
sach recyklingu różnego typu materiałów i wyrobów.  

Również w tematach kontroli temperatury formy polecamy 
oferowany przez nas sprzęt. Oferujemy chłodziarki przemysłowe  
o mocy sprężarek od 2,2 do 45 kW, a także termostaty wodne  
i olejowe o mocy grzewczej od 6 do 36 kW.  

W stale zmieniającym się środowisku, dotrzymanie kroku naj-
lepszym staje się ważnym celem pracy zespołu InAutom. Zapra-
szamy do kontaktu. 

Poszerzona oferta firmy InAutom
W nowym 2023 roku firma InAutom, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, poszerzyła gamę oferowanych produktów. 
Od tego roku posiadamy wtryskarki Tederic o sile zwarcia od 60 do 5500 ton, roboty Switek oraz osprzęt i wyposażenie dodat-
kowe, takie jak: suszarki, podajniki materiału, dozowniki barwników, termoregulatory i chłodziarki przemysłowe.

www.inautom.pl
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Mega Mold Sp. z o.o.
ul. Jasionka 252E
36-002 Jasionka
tel. +48 607259412
info@megamold.pl

InAutom Poland Sp. z o.o.
ul. Zbożowa 28
86-010 Koronowo
www.inautom.pl

Milar Sp. z o. o.
ul. Graniczna 47
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 755 85 21
fax 22 755 80 09
www.milar.pl
milar@milar.pl
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M ECL TECH POLSKA. Sp. z o.o.

ul. Turystyczna 21
31-213 Kraków
tel. 012 333 71 70 
www.eclpolska.pl

Firma MILAR Sp. z o.o. jest częścią niemieckiej Grupy Biesterfeld. Na polskim rynku działa 
od 1990 roku, oferując swoim klientom fachowe doradztwo techniczne oraz szeroki asortyment 
wysokiej jakości produktów specjalistycznych.

 Oferta firmy obejmuje między innymi całą gamę specjalistycznych środków chemicznych marki 
Ambersil przeznaczonych do branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, takich jak:
l środki rozdzielające; 
l zmywacze i odtłuszczacze;
l smary i oleje;
l produkty antykorozyjne;
l produkty do utrzymania ruchu.

R E K L A M A

Firma Inautom zajmuje się sprzedażą wtryskarek marki TEDERIC o sile zwarcia od 60 do 
5500 ton, robotów oraz peryferii do nich dedykowanych. Jako, że zajmujemy się kompleksowym  
wyposażeniem wtryskowni produkujemy również  formy wtryskowe przeznaczone do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych. Formy wtryskowe wykonujemy w sprawdzonych od lat narzędziowniach. Ich 
przewagą konkurencyjną jest szybki czas realizacji, przy zachowaniu wysokiej jakości narzędzi  
i pewności zastosowanych rozwiązań technicznych. Wspomniane narzędziownie wykonują analizy 
mold-flow (MFA; moldflow analysis). 

Nasz zespół posiada wysokie doświadczenie w budowie form. Jesteśmy w stanie wykonywać 
formy o szerokim zakresie wagi i wielkości. Posiadamy doświadczenie w budowie form tradycyj-
nych, a także wielokomponentowych. Są one stosowane do intensywnej produkcji w przedsię-
biorstwach wiodących prym we własnych branżach.

Zajmujemy się produkcją form wtryskowych 1- i 2-komponentowych oraz form do ciśnieniowego 
odlewania aluminium.

Ponadto w stałej ofercie firmy znajdują się usługi w zakresie:
l regeneracji form z użyciem techniki laserowego napawania;
l modernizacji i modyfikacji form;
l napraw i wykonania części zamiennych;
l udrażniania systemu chłodzenia form o długim okresie eksploatacji;
l frezowania elektrod z różnych materiałów;
l skanowania optycznego 3D.

Jesteśmy też producentem i dystrybutorem systemu zdalnego monitoringu produkcji Mold-
maker.pl, współpracującego z bezprzewodowymi licznikami montowanymi na formach, wtryskar-
kach, wykrojnikach i innych urządzeniach produkcyjnych.

OCZYSZCZARKI LASEROWE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE LASEROWEGO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI W PROCESACH 
TECHNOLOGICZNYCH.

Technologia czyszczenia laserowego jest coraz częściej stosowana jako alternatywa dla kon-
wencjonalnych metod czyszczenia z uwagi na szereg swoich zalet oraz wszechstronność zasto-
sowań. 

Dzięki dużemu zakresowi parametryzacji urządzenia laserowego możliwe jest uniwersalne, se-
lektywne oraz bezinwazyjne czyszczenie różnorodnych powierzchni. 

Metoda czyszczenia ablacyjnego jako alternatywa do czyszczenia suchym lodem, może być  
z powodzeniem wykorzystywana w procesach technologicznych oczyszczania form produkcyjnych 
oraz usuwania zanieczyszczeń eksploatacyjnych.
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PLASTIV MOLDING 
TECHNOLOGY
ul. Myśliwska 50
32-500 Balin
tel. +48 729 880 837
www.plastiv.pl

Wadim Plast Sp. z o.o.
ul. Graniczna 10
05-816 Reguły
tel. +48 22 723 38 12
info@wadim.com.pl
www.wadim.com.pl
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Oerlikon Balzers Coating
Poland Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 4
59-101 Polkowice
tel. 76 746 48 00
bok.balzers.pl@oerlikon.com
www.oerlikon.com

YUDO POLAND Sp. z o.o.
ul. Północna 15-19/225
54-105 Wrocław 
yudopl.sales1@yudoeu.com
www.yudo.com

Producent i dystrybutor części z tworzyw sztucznych oraz producent form wtryskowych i oprzy-
rządowania do produkcji wtryskowej.

Kompleksowa obsługa projektów naszych klientów, od zaprojektowania form wtryskowych po-
przez ich wykonanie, aż po wyprodukowanie produktu finalnego.

Nasza kadra posiada niezbędną wiedzę techniczną i technologiczną.
Oferta firmy:

l produkcja form wtryskowych i precyzyjnych elementów metalowych na zamówienie;
l dystrybutor części znormalizowanych do form wtryskowych (datowniki, wypychacze, tuleje pro-

wadzące i inne);
l dystrybutor szybkozłączy do form wtryskowych;
l produkcja wyprasek na zamówienie - wtryskarki do 100T;
l wykonywanie przeglądów form na zlecenie;
l konsulting na zlecenie (zarządzanie projektami, utrzymaniem ruchu i produkcją, doradztwo tech-

niczne).

Oferujemy rozwój produktu od projektu do gotowego wyrobu. Obejmuje on konstrukcję i wyko-
nanie formy wtryskowej, optymalizację detalu i formy pod względem wydajności oraz produkcję 
detali z tworzyw sztucznych.

Jako doświadczeni przedstawiciele producentów urządzeń z branży przetwórstwa tworzyw 
współpracujemy z klientami na każdym stopniu wdrażania rozwiązań, oferując ekspercką wiedzę.

Prowadzimy audyt i szczegółową analizę wykonalności. Przeprowadzamy symulacje procesu 
wtrysku, zarządzamy procesami wdrożenia kompletnych linii produkcyjnych oraz ich dalszej rozbu-
dowy i integracji z automatyką przemysłową.

Ściśle współpracujemy z branżą medyczną, farmaceutyczną i automotive.
Dysponujemy oprogramowaniem NX 10 do projektowania form wtryskowych oraz do CAM.

R E K L A M A

Firma YUDO jest jednym z wiodących na świecie dostawców systemów i rozwiązań techno-
logicznych 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

Oerlikon Balzers jest światowym liderem w zakresie wyprzedzających technologii powierzchni, 
które znacząco zwiększają wydajność i wytrzymałość narzędzi. Rozwiązania oferowane przez Oer-
likon przynoszą wymierne korzyści dla użytkowników. Ograniczają koszty wytwarzania, powodują 
mniejsze zużycie energii, chronią środowisko naturalne i pozwalają na uzyskanie wielu oszczędno-
ści. Powłoka na formach wtryskowych zapewnia ochronę przed korozją, poprawia rozformowanie, 
zmniejsza współczynnik tarcia i zużycie narzędzi. Wypolerowane powierzchnie są tym sposobem 
zabezpieczone przed zarysowaniami, powierzchnie fakturowane przed wybłyszczaniem. Suwaki  
i wypychacze pracują na sucho, bez smarowania. Smar nie brudzi wypraski. Łatwiej i taniej jest 
uzyskać wymaganą jakość wyrobu. Stosowanie nowoczesnych technologii to sposób na zwiększe-
nie konkurencyjności na rynku.

■
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W 
czasach dynamicznie rozwijającego się „Przemysłu 
4.0” oraz świata „Internetu Rzeczy” rynek doczekał 
się wdrożenia technologii zdalnego odczytu liczni-
ków do form wtryskowych, tłoczników czy wykroj-

ników. System MoldMaker daje możliwość nadzorowania pracy 
tych narzędzi zarówno w pojedynczych zakładach, jak i w dużych 
koncernach produkcyjnych.

System MoldMaker to globalny system IT & Industry IoT, któ-
ry jest nowoczesnym narzędziem nadzoru produkcji dla form 
wtryskowych, tłoczników i wykrojników. Gromadzi i porządkuje 
wszystkie dane produkcyjne w jednym miejscu. Umożliwia kon-
trolę 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 kon-
centrator MMCD. Koncentrator zbiera odczyty  i regularnie prze-
syła 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 war-
tości liczników, dostęp online do danych o pracy narzędzi, auto-
matyczne 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 licz-
nika, monitoring temperatury narzędzia i alarm przekroczenia, 
przypomnienia serwisowe i rejestracja przeglądów, folder doku-
mentacji technicznej, statystyki i wskaźniki wydajności, graficzna 

System zdalnego odczytu 
liczników

prezentacja danych na dużym TV umieszczonym na hali, przywo-
łanie brygadzisty, ustawiacza bądź kontroli jakości, zgłoszenie 
awarii maszyny oraz zgłoszenie ilości braków, podgląd produkcji 
w odległych halach oraz u podwykonawców realizujących produk-
cję na formach powierzonych, odczyt danych na dowolnym urzą-
dzeniu z dowolnego miejsca na świecie.

ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU
Praca liczników polega na okresowym przesyłaniu liczby wy-

konanych cykli z każdego zarejestrowanego licznika do serwera 
kolekcjonującego odczyty. Transfer odbywa się poprzez aplikację 
mobilną lub dedykowane koncentratory odbiorcze. Części skła-
dowe 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 naj-
bardziej uniwersalny i przeznaczony do większości zastosowań. 
Gabaryt licznika (47,8 x 38 x 25 mm) i rozstaw śrub mocujących 
(28,5 mm) jest zgodny z gabarytami typowych liczników do form.

Dopuszczalna temperatura pracy licznika MMC-11 Standard 
to 85oC. Gwarantowany zasięg odbioru to ok. 30 m. W praktyce 
zasięg ten dochodzi do 100 m. Czas pracy baterii: 4–5 lat. No-
wością są liczniki wysokotemperaturowe MMC-12 HT do 150oC 
do form grzanych olejowo oraz MMC-12 UHT do 205°C do form 
wulkanizacyjnych do gumy oraz innych narzędzi o najwyższej tem-
peraturze pracy.

KONCENTRATOR MMCD (MOLDMAKER CLOUD DATA)
Jest to bezobsługowe urządzenie odbiorcze pełniące rolę 

bufora i automatycznego przekaźnika informacji odebranych  
z liczników do serwera kolekcjonującego dane. Koncentrator peł-
ni także rolę zabezpieczenia na wypadek braku połączenia inter-
netowego z serwisem, przechowując odczyty z liczników w swojej 
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Schemat 
przepływu 
danych 
w Systemie 
MoldMaker

Licznik MMC-11STD  z widocznym przyciskiem demontażu Obudowa ochronna

Licznik MMC-12HT

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 Wi-Fi, zasilacze 
impulsowe, lampy.

Koncentrator występuje w dwóch wersjach:
l wersja LAN – wymagająca podłączenia kabla LAN do wewnętrz-

nej sieci zakładu;
l wersja GSM – wymagająca aktywnej karty SIM dowolnego pol-

skiego operatora GSM.

W przypadku potrzeby pokrycia zasięgiem dużych hal produk-
cyjnych, 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, przy-
pisanie licznika do formy lub jego zwolnienie, konfigurację liczni-
ka, odczyt Karty Formy Wtryskowej, obsłużyć notatki i harmono-
gramy serwisowe.

SERWIS INTERNETOWY HTTPS:\\MOLDMAKER.EU
Sercem systemu MoldMaker jest oprogramowanie interneto-

we dostępne przez standardową przeglądarkę internetową. Użyt-
kownik 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. 

Producentem systemu MoldMaker, 

operatorem i administratorem  

danych jest:

MEGA MOLD Sp. z o.o.
36-002 Jasionka 252E
tel. +48 607259412
moldmaker@moldmaker.eu
www.moldmaker.eu

Oficjalnym dystrybutorem

urządzeń MoldMaker jest:

PROPLASTICA sp. z o.o.
ul. Karola Olszewskiego 6
25-663 Kielce
sales@proplastica.pl
www.proplastica.pl
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Charakterystyka mikroformowania 
wtryskowego

Formy wtryskowe, optymalizacja procesu, zastosowanie z wyszczególnieniem 
przemysłu samochodowego

Grzegorz Janowski

Stale rosnąca potrzeba miniaturyzacji detali z tworzyw sztucznych skłania do rozwoju technologii mikroformowania wtryskowe-
go. Charakterystyczne cechy procesu, takie jak: niskie koszty wytwarzania, krótki czas trwania procesu, zdolność wytwarzania 
detali o zróżnicowanych wymiarach oraz szeroka gama właściwości poszczególnych tworzyw sztucznych, pozwalają na masowe 
rozpowszechnienie tej technologii. Badania nad mikroformowaniem wtryskowym rozwijają się w bardzo szybkim tempie, co daje 
duże nadzieje na sprawne przezwyciężenie rzeczywistych ograniczeń tej technologii. Prognozuje to bardzo intensywny rozwój 
możliwości zastosowania detali mikrowtryskiwanych m.in. w przemyśle samochodowym, w tym w procesie produkcji autobu-
sów. Konwencjonalny proces formowania wtryskowego zaprezentowano w artykule [23]; w tekście tym omówiono aspekty 
projektowania i możliwości wytwarzania form przeznaczonych do mikroformowania wtryskowego, przedstawiono kwestię opty-
malizacji procesu z uwzględnieniem głównych czynników wpływających na jakość wyprasek oraz omówiono główne obszary 
zastosowania mikrodetali, szczególnie w przemyśle samochodowym.

W 
części pierwszej artykułu [23] dokonano charak-
terystyki konwencjonalnego procesu formowania 
wtryskowego – omówiono istotę procesu, przedsta-
wiono cykl formowania wtryskowego, zaprezento-

wano budowę konwencjonalnej wtryskarki ślimakowej. Następ-
nie skupiono się na mikroformowaniu wtryskowym. Omówiono 
kwestię doboru materiału do procesu mikroformowania oraz ro-
dzaj mikrodetali. Scharakteryzowano również wtryskarki przezna-
czone do tego procesu. Niniejsze opracowanie stanowi logiczną 
kontynuację części pierwszej artykułu.

FORMY WTRYSKOWE PRZEZNACZONE DO PROCESU 
MIKROWTRYSKIWANIA
Konstrukcja i praca formy wtryskowej przeznaczonej do mikro-

wtryskiwania warunkują prawidłowy przebieg procesu. Gniazdo 
formujące oraz kanały przepływowe muszą charakteryzować się 
małą chropowatością powierzchni oraz małym kątem nachylenia 
ścianek. Ponadto kanały przepływowe powinny mieć dość duże 
gabaryty w celu uniknięcia degradacji materiału polimerowego.  
Z uwagi na dążenie do łatwego oddzielenia detalu od odpadu 
przewężki powinny charakteryzować się małym przekrojem po-
przecznym, ale z drugiej strony na tyle dużym, aby nie doprowa-
dzić do występowania zjawiska strumieniowego [6, 7]. Materiały 
przeznaczone na elementy formujące charakteryzować się po-
winny odpowiednim współczynnikiem przenikania ciepła, wytrzy-
małością i możliwością obróbki [7, 17, 31].

Należy zauważyć, że proces mikroformowania wtryskowego 
wymaga zmiennej temperatury formy w trakcie cyklu. W fazie 
wypełniania gniazda formującego temperatura formy musi być 
wysoka, aby gniazdo było w pełni wypełnione, z kolei w fazie 
usuwania wypraski detal musi mieć na tyle niską temperaturę, 
aby nie doprowadzić do jego odkształceń i uszkodzeń. Formy 
przeznaczone do mikrowtryskiwania przeważnie wyposażone są 
w 2 układy nagrzewania/chłodzenia – zewnętrzny (np. nagrze-
wanie indukcyjne, radiacyjne lub płomieniowe) oraz wewnętrzny 
(np. z medium wymiany ciepła w formie wody lub oleju). W po-
czątkowym etapie induktory są umieszczane między otwartymi 
połówkami formy, dzięki czemu następuje szybkie ich nagrzanie 
do żądanej temperatury. Następnie nagrzewanie zewnętrzne jest 
wyłączane i usuwane z użyciem robota. Po zamknięciu i wypeł-
nieniu gniazda formującego zostaje uruchomione ochładzanie 
wewnętrzne, dzięki czemu następuje szybkie zestalanie tworzy-
wa [6, 25, 26].

Zasadniczo wyróżnia się 4 metody wytwarzania form przezna-
czonych do mikroformowania wtryskowego (rys. 1).

Podstawowa metoda obróbki mikroformy wtryskowej jest 
zbliżona do metody wytwarzania standardowej formy poprzez 
toczenie, wiercenie i frezowanie. Wadą metody może być tu 
mała dostępność mikronarzędzi, jak i ograniczona wytrzymałość 
obrabianego materiału. Mikrodrążenie elektroerozyjne daje moż-
liwość uzyskania złożonych kształtów i wymiarów formy; ogra-
niczeniami są mała wydajność oraz mała prędkość usuwania 

Rys. 1. 
Przedstawienie głównych 
metod wytwarzania form 
wtryskowych przeznaczonych 
do procesu mikrowtryskiwania

Metody wytwarzania form do procesu mikrowtryskiwania

Mikrodrążenie
elektroerozyjne

Mikrofrezowanie,
mikrowiercenie
mikrotoczenie

LIGA
Obróbka

galwaniczna

t
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materiału. Obróbka galwaniczna pozwala z kolei na otrzymanie 
zaawansowanych form przeznaczonych do produkcji mikroukła-
dów, lecz wadą tej metody jest mała dokładność wymiarowa [3, 
6, 13, 18, 20, 34].

Bardzo istotną rolę w produkcji mikroform pełni technologia 
LIGA (akronim z języka niemieckiego: Lithografie, Galvanofor-
mung, Abformung – litografia, obróbka galwaniczna, formowa-
nie), szczególnie w przypadku uzyskania lepszych jakościowo 
powierzchni o bardzo małej chropowatości ścianek [6]. W tej 
technologii materiałem służącym do uzyskania wkładek formują-
cych jest nikiel. Pierwszym etapem jest odwzorowanie litograficz-
ne poprzez promieniowanie rentgenowskie na warstwie PMMA, 
usytuowanej w rdzeniu złożonym ze stopu tlenku tytanu, miedzi 
oraz tytanu. Promieniowanie jest odpowiednio blokowane oraz 
przepuszczane przez absorber w postaci złota, co prowadzi do 
degradacji warstwy PMMA w odpowiednich miejscach. Następ-
nie wykonywane jest nakładanie tzw. warstw pośrednich: niklu, 
złota i miedzi. Kolejnym etapem jest naniesienie warstwy niklu 
jako domyślnej powłoki wstawki formującej. Gotowa warstwa 
jest poddawana obróbce mechanicznej w celu nadania pożą-
danych wymiarów. W końcowym etapie następuje oddzielenie 
warstwy niklowej od miedzi, a następnie oczyszczenie wstawki 
formującej z pozostałości PMMA (rys. 2.) [4, 7, 20]. Metoda ta 
pozwala na otrzymanie pionowych ścianek w formach o gładkiej 
powierzchni, co pozwala często na wyeliminowanie wypychaczy. 
Upowszechnienie tej technologii jest jednak wciąż ograniczone 
z uwagi na wysokie koszty produkcji mikroformy tą metodą [6].

OPTYMALIZACJA PROCESU
Określenie najbardziej efektywnych warunków przeprowadza-

nia mikroformowania wtryskowego było przedmiotem wielu ba-
dań. Główne parametry technologiczne wpływające na jakość 
procesu to:
l temperatura formy;
l temperatura uplastycznienia tworzywa;
l prędkość wtryskiwania;
l ciśnienie wtryskiwania;
l czas wtryskiwania;
l czas chłodzenia.

Otrzymanie prawidłowo wykonanej mikrowypraski w głównej 
mierze jest związane ze zdolnością wypełnienia mikroformy 
przez tworzywo. Najczęstsze problemy związane z tym zagad-
nieniem to: błędnie dobrana wielkość kanału wlewowego i do-
prowadzającego, niewłaściwie dobrane wymiary wypraski, tj. 
bez uwzględnienia skurczu przetwórczego tworzywa, błędnie 
dobrana masa wtryskiwanego tworzywa, zbyt długi/krótki czas 
przepływu tworzywa w mikroformie, występowanie linii łączenia 
[1, 14, 27]. W literaturze znaleziono informacje dotyczące prze-
prowadzonych badań w celu określenia zależności wypełniania 
formy w stosunku do grubości wypraski. Wyniki jednoznacznie 
wskazały, że grubość ścianki wypraski jest jednym z decydu-
jących parametrów wypełnienia gniazda formującego. Jest to 
związane ze zróżnicowanymi oporami przepływu uplastycznio-
nego tworzywa [2]. Zauważalna jest również zależność między 
jakością wykonania powierzchni formującej a możliwością prze-
pływu materiału polimerowego w procesie mikrowtryskiwania 
[9, 18, 17].

Wciąż istnieje wiele problematycznych kwestii związanych  
z procesem mikroformowania wtryskowego. Głównymi przedmio-
tami badań są [6, 7, 16, 21]:
l wizualizacja przepływu, a w szczególności obrazowania płynię-

cia tworzywa w ostatnich etapach wypełnienia gniazda formu-

jącego. Jedna z metod wizualizacji przepływu polega na tym, iż 
forma jest wypełniana różnymi objętościami tworzywa w celu 
oceny prawidłowej jakości przepływu. Jest to przydatne bada-
nie, zważając na fakt, że większość defektów powstaje zazwy-
czaj w końcowym etapie wypełniania gniazda formującego;

l optymalizacja konstrukcji mikroform przed rozpoczęciem pro-
dukcji w celu uniknięcia wysokich kosztów związanych z ko-
rektą form powstałych. W tym przypadku podejście związane 
z przeprowadzeniem symulacji procesu jest jak najbardziej po-
żądane, gdyż niskim, wręcz znikomym, kosztem można zapro-
jektować kilka wariantów, przetestować, a następnie wybrać 
najlepsze rozwiązanie;

l symulacja warunków termicznych i reologicznych podczas na-
pełniania gniazda formującego i chłodzenia. Uzyskane dane 
są bardzo użyteczne w trakcie szacowania czasu trwania cyklu 
oraz określenia obszarów krytycznych procesu;

l identyfikacja właściwości i defektów otrzymanych detali, np. 
skurczu, naprężeń, wypaczeń. W czasie procesu formowania 
materiał podlega zwiększonemu ciśnieniu i temperaturze,  
a następnie szybkiemu spadkowi temperatury i ciśnienia  
w formie, co prowadzi do krzepnięcia, wysokich naprężeń, zło-
żonych orientacji cząsteczek, które definiują jakość detalu;

l optymalizacja związana z automatyzacją oraz zwiększeniem 
opłacalności procesu.
Proces mikroformowania wtryskowego – pomimo właściwych 

ustawień parametrów nastawnych – może nie przebiegać pra-
widłowo lub też otrzymane produkty mogą posiadać pewne de-
fekty. Istotną kwestią jest zdiagnozowanie problemu i wybranie 
odpowiedniej metody rozwiązania [2, 10, 17, 18]. W celu unik-
nięcia problemów związanych z mikroformowaniem wtryskowym 
warto sięgnąć po wcześniejsze zasymulowanie procesu. Jest to 
użyteczna pomoc zarówno w przygotowaniu podzespołów formu-
jących, jak też w projektowaniu całego procesu oraz w czasie 
jego optymalizacji. Większość programów jest w stanie zasy-
mulować wypełnianie formy przez tworzywo z uwzględnieniem 
gabarytów konkretnego detalu (rys. 3), doboru odpowiedniego 

Rys. 2. Zobrazowanie kolejnych etapów wytwarzania 
wkładki formującej z zastosowaniem technologii LIGA

t



wtryskarki i formy wtryskowe

43Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 1/2023



wtryskarki i formy wtryskowe

44 Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 1/2023

tworzywa itp. Poprzez symulację można przewidzieć problemy 
takie jak: linie łączenia, pułapki powietrzne, skurcz przetwórczy, 
deformacje i inne. W zaawansowanych symulacjach uwzględnia 
się charakterystyki cieplne i reologiczne odpowiedniego tworzy-
wa, możliwość użycia napełniacza w matrycy polimerowej itp., 
co daje duże prawdopodobieństwo odzwierciedlenia realnego 
procesu [27].

ZASTOSOWANIE MIKRODETALI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM 
PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO
W wyniku mikroformowania wtryskowego można uzyskać deta-

le o ściankach większych lub równych 10 μm i chropowatości po-
wierzchni na poziomie 0,05 μm [28]. Wyroby wytworzone w tym 
procesie mają szerokie zastosowanie. Mogą być produkowane 
jako mikroczęści mechaniczne, takie jak: mikronapędy, mikro-
pompy, mikroprzekładnie [29]. Dobrym przykładem jest wytwa-
rzanie siatkowych pokryć pomp, jak również czujników ciśnienia 
i przepływu [32, 33].

Zważając na właściwości optyczne niektórych tworzyw sztucz-
nych, produkty powyższego procesu mogą mieć zastosowanie  
w mikrooptyce jako mikrosoczewki i mikrowłókna. Warto również 
wspomnieć o szerokim zastosowaniu mikroformowania wtrysko-
wego w technologiach medycznych – powstają w ten sposób ele-
menty aparatów słuchowych bądź mikrokomponenty medycyny 
inwazyjnej [1, 6, 7, 17, 26].

Mikroformowanie wtryskowe ma również istotne zastosowanie 
w produkcji wyprasek przeznaczonych stricte do przemysłu sa-
mochodowego [8, 15, 21]. Przede wszystkim tą technologią są 
produkowane detale, takie jak:
l klipsy i podkładki;
l elementy blokady drzwi;
l koła zębate i elementy do modułów elektronicznych;
l wewnętrzne przyciski/przełączniki/siłowniki;
l detale występujące w obrębie silnika mikrowtryskiwane mate-

riałami odpornymi na wysokie temperatury.
Przykładowe możliwości zastosowania mikrodetali z tworzyw 

sztucznych w zastosowaniu w przemyśle samochodowym przed-
stawiono na rys. 4.

PODSUMOWANIE
Istotną metodą wytwarzania form wtryskowych przeznaczo-

nych do procesu mikroformowania wtryskowego jest metoda 
LIGA. W wyniku tej technologii można otrzymać gniazda formu-
jące o bardzo małej chropowatości ścianek, co jest istotnym 
aspektem rzutującym bezpośrednio na jakość powierzchni ze-
wnętrznych wyprasek.

Walory estetyczne, jak również właściwości otrzymanych mikro-
detali, w dużej mierze zależą od odpowiednio zoptymalizowanych 
parametrów procesu. Głównymi problemami procesu mikrowtryski-
wania są: widoczne linie łączenia, nieoszacowany skurcz wyprasek, 
niepełne wypełnienie gniazda formującego itp. W celu usunięcia 
ww. problemów należy skorzystać z możliwości przeprowadzenia 
analiz numerycznych procesu mikroformowania wtryskowego. Po-
nadto głównymi przedmiotami badań związanymi z przewidywa-
niem, kontrolą oraz optymalizacją procesu są m.in.: możliwości wi-
zualizacji przepływu w formie wtryskowej, optymalizacja konstrukcji 
mikroform, symulacja warunków termicznych i reologicznych oraz 
identyfikacja właściwości otrzymanych mikrodetali.

Z uwagi na możliwość uzyskania wyprasek o bardzo małych 
gabarytach mikroformowanie wtryskowe ma warte podkreślenia 
zastosowanie między innymi w produkcji mikrowyprasek uży-
wanych w przemyśle samochodowym. Metodą tą wytwarza się 
mikrodetale będące elementami pojazdów samochodowych; są 
to np. klipsy i podkładki, elementy blokady drzwi, koła zębate  
i elementy modułów elektronicznych, wewnętrzne przyciski/prze-
łączniki/siłowniki. Bez wątpienia spodziewać się można jeszcze 
większego rozwoju produkcji mikrodetali z tworzyw sztucznych  
w przemyśle samochodowym.
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BALINIT® MOLDENA nowość  
w ofercie Oerlikon Balzers

P
owłoki PVD to cienkie warstwy nakładane w procesie 
osadzania z fazy gazowej. Cykl taki przeprowadzany 
jest w warunkach wysokiej próżni i temperaturze po-
między 250–500oC, w zależności od rodzaju pokrycia. 

Tak powstała struktura charakteryzuje się niską grubością, zale-
dwie kilku mikrometrów, bardzo wysoką twardością, >3000 HV, 
dużą odpornością na ścieranie oraz obojętnością chemiczną. 
Jednym z przemysłowych zastosowań tych innowacyjnych rozwią-
zań jest powlekanie form wtryskowych, głowic do produkcji folii, 
jednostek kalibrujących do wytłaczania profili PCV i innych. Na-
rzędzia uszlachetnione powłokami PVD są trwalsze, odporne na 
zużycie, a proces produkcyjny jest bardziej stabilny i gwarantuje 
powtarzalność wyrobu. Stosowanie pokryć PVD powoduje obni-
żenie kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją form. 
Jakość produktu jest wyższa i tańsza w uzyskaniu. Użytkownicy 
podkreślają również brak narostów, możliwość skrócenia cyklu, 
nie obserwują zarysowań i podkreślają dużo mniejszą tenden-
cję do powstawania innych uszkodzeń. Powlekane są również 
elementy ruchome, suwaki, rdzenie, wypychacze, dzięki temu 
forma może pracować na sucho, bez smarowania, co jest szcze-
gólnie ważne przy produkcji dla medycyny, oraz tam gdzie estety-
ka wyrobu ma duże znaczenie.

Pragniemy przedstawić nowość w portfolio Oerlikon Balzers, 
powłokę BALINIT® MOLDENA (CrN/CrON) – przeznaczoną na 
narzędzia stosowane w przetwórstwie TS. Warstwa ta stano-
wi doskonałe rozwiązanie dla wtrysku i wytłaczania tworzyw 
sztucznych pochodzących z recyklingu, wzmacnianych włóknem 
szklanym (GFRP) oraz materiałów o wysokiej zawartości unie-
palniaczy. Ta tęczowa powłoka redukuje narosty, wydłuża trwa-
łość formy, podnosi jakość wypraski. BALINIT® MOLEDNA jest 
dostępna od ręki. 

Czy stosujesz tworzywo wzmocnione włóknem szklanym? 
Pochodzące z recyklingu? 
Z dodatkiem uniepalniaczy? 
Jeśli tak, zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z: Grzegorz Kiliński
Formy Wtryskowe
T. +48 785 400 065
E: grzegorz.kilinski@oerlikon.com

R E K L A M A
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Jak zredukować zużycie energii 
przez wtryskarki w sposób 
zrównoważony?
Gwałtownie rosnące ceny energii stawiają przetwórców tworzyw sztucznych przed ogromnymi wyzwaniami, gdyż kosztów tych nie 
można przenosić na klientów. Oszczędzanie energii to klucz do zapewnienia konkurencyjności. Dostosowane do potrzeb pakiety 
wydajnościowe producenta wtryskarek i rozwiązań systemowych Engel wspierają poczynania klientów obniżających zużycie energii.

K
orzystając z wieloletniego doświadczenia, w procesie 
optymalizacji zużycia energii Engel analizuje nie tylko 
możliwości wtryskarki, ale całego gniazda produkcyj-
nego. Łącząc proces termostatowania i inteligentną 

komunikację między urządzeniami z inteligentnym sterowaniem 
procesem produkcyjnym, zarządzamy wydajnością całego gniaz-
da produkcyjnego. W konsekwencji pozwala to na zmniejszenie 
zużycia energii i emisji CO2 przez wtryskarkę nawet o 67%. Jest 
to oczywiście uzależnione od rodzaju aplikacji i wtryskarki. Do-
datkowo koniecznie należy wziąć pod uwagę inne ograniczenia 
techniczne, takie jak wymagania dotyczące precyzji czy dostęp-
ności powierzchni.

CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA WYDAJNOŚĆ NR 1: 
WTRYSKARKA
Wybierając nową wtryskarkę, uwagę kieruje się na technologię 

napędu. Engel razem z przetwórcą analizuje wymagania, które 
trzeba spełnić przy wytwarzaniu danego produktu, aby znaleźć 
najlepszy stosunek zużycia energii do wydajności maszyny. Decy-
dująca jest moc całkowita. Aby zapobiec stratom energii, Engel 
stawia m.in. na serwonapędy i konsekwentną izolację cylindrów 
wtryskowych. Wszystkie maszyny Engel – od serwohydraulicz-
nych, przez hybrydowe, aż po całkowicie elektryczne – należą 
do najwydajniejszych wtryskarek na rynku w danym rozmiarze  
i w danej klasie mocy.

Ważnym elementem wszystkich pakietów wydajnościowych są 
narzędzia ecograph plus i ecobalance, gdyż to właśnie możli-
wość skutecznej analizy i szeroko pojęta transparentność stano-
wi podstawę optymalizacji energooszczędności. W wersji rozsze-
rzonej ecograph mierzy zużycie energii wszystkich podzespołów 
instalacji – łącznie z urządzeniami peryferyjnymi i gorącymi ka-
nałami – i prezentuje je w przejrzystej formie operatorowi maszy-
ny. Na podstawie tych wartości ecobalance rozdziela dla danej 
maszyny lub jednostki produkcyjnej zdefiniowaną moc całkowitą 
na cały cykl wtryskiwania w zależności od potrzeb. W ten spo-
sób można uniknąć skoków zużycia energii, co zawsze wiąże się  
z kosztownym ryzykiem finansowym.

Wszystkie pakiety są dostępne z nowymi wtryskarkami, ale 
można je z powodzeniem zastosować w przypadku wcześniej za-
kupionych wtryskarkach z serii e-motion, e-mac, victory i duo od 
generacji jednostki sterującej CC300.

CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA WYDAJNOŚĆ NR 2: 
TERMOSTATOWANIE
Termostatowanie formy jest odpowiedzialne za prawie 40% 

całkowitego zużycia energii jednostki produkcyjnej. Proces ten 

ma tym samym z dużą przewagą największy wpływ na zużycie 
energii podczas wtryskiwania. Dlatego od ponad 10 lat Engel 
intensywnie zajmuje się kwestią termostatowania i stworzył wła-
sny program produktów. Wszystkie wtryskarki w pakietach wydaj-
nościowych są wyposażone w e-flomo i e-temp.

Bezobsługowe rozdzielacze wody termostatowanej e-flomo 
monitorują przepływ, ciśnienie, temperaturę i różnicę tempera-
tur. Pomagają wykluczyć negatywne czynniki, by zapewnić stale 
wysoką jakość detali.

Termostaty typu e-temp są zintegrowane ze sterownikiem 
CC300 wtryskarki przez OPC UA. Umożliwia to automatyczne 
dopasowanie prędkości obrotowej pomp wody termostatowanej 
do rzeczywistych potrzeb, co ma bezpośredni wpływ na bilans 
energetyczny. Aby ograniczyć liczbę termostatów, Engel oferuje 
urządzenia e-temp także w wersji XL.

 
CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA WYDAJNOŚĆ NR 3: 
CYFRYZACJA
Inteligentne systemy asystenckie wspierają przetwórców  

w wykorzystywaniu pełnego potencjału wtryskarki. iQ flow con-
trol to system asystencki, który Engel zaprojektował specjalnie 
na potrzeby optymalizacji procesów termostatowania i na sta-
łe włączył do swoich pakietów wydajnościowych. Na podstawie 
wartości zmierzonych przez e-flomo w zależności od dokonanego 
wyboru oprogramowanie aktywnie reguluje przepływ lub różnicę 
temperatur we wszystkich obiegach. W ten sposób warunki ter-
miczne pozostają stałe nawet przy wahaniach w systemie. Wy-
nikiem jest bardzo wysoka powtarzalność, a ponadto minimalne 
zużycie wody chłodzącej i energii.

Podsumowując, korzyści płynące z połączenia wszystkich 
działań i zastosowanych narzędzi takich jak wtryskarki, termo-
statowanie i rozwiązania cyfrowe dają konkretny efekt optyma-
lizacyjny. Oprócz bezpośredniej redukcji zużycia energii przez 
poszczególne podzespoły instalacji, zapobiegamy produkcji 
wadliwych detali, generujemy wartość dodatkową w postaci 
oszczędności czasu uzyskiwanej przez operatorów maszyny 
oraz większe bezpieczeństwo obsługi, a to przyczynia się do 
wzrostu efektywności i konkurencyjności produkcji. Im większa 
moc całkowita, tym szybciej nowa wtryskarka osiąga poziom 
wskaźnika opłacalności inwestycji ROI: wskaźnika rentowności 
stosowanego w celu mierzenia efektywności działania przed-
siębiorstwa.

Źródło: Engel Polska Sp. z o.o.

I N F O R M A C J A  P R A S O W A
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F
irma Bistar jest przedsiębiorstwem rodzinnym działają-
cym nieprzerwanie od 1992 r., natomiast od 1996 r. 
zajmujemy się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Ukie-
runkowaliśmy się głównie na branże AGD, Auto – Gaz 

oraz Automotive. Z biegiem czasu mając już spore doświadcze-
nie w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych zdecydowa-
liśmy się poszerzyć ten dział o technologię wytłaczania. Natu-
ralnym było, iż zajmiemy się produkcją wyrobów trudnych oraz 
wymagających. Produktem takim okazały się przysłony LED.  
W przeciągu kilku lat staliśmy się jednym z kilku liczących się 
na rynku producentów. Obecnie oprócz przysłon LED wytłaczamy 
różnorodne produkty do branży motoryzacyjnej, meblarskiej oraz 
mleczarskiej. 

Obecnie podstawą działalności firmy jest produkcja skupiona 
wokół branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Specjalizujemy 
się w produkcji zaawansowanych technologicznie elementów  
z tworzyw termoplastycznych metodą wtrysku i wytłaczania. Two-
rzenie kultury współpracy opartej na partnerstwie, rzetelności, 
wiarygodności i wzajemnym zaufaniu jest naszą dewizą. Wni-
kliwa analiza rynku, ciągłe doskonalenie umiejętności, unowo-
cześnianie technologii produkcji oraz wieloletnie doświadczenie 

BISTAR – producent wyrobów 
z tworzyw sztucznych

ułatwiają nam wyszukiwanie rozwiązań dla powierzonych zagad-
nień. Na przestrzeni lat nasza firma znacząco wzbogaciła zarów-
no park maszynowy, jak i kadrę pracowniczą, co pozwoliło na 
poszerzenie oferty. 

Nowe inwestycje realizowane są w oparciu o wypracowywane 
środki własne oraz pomocowe unijne. Potwierdzeniem naszego 
profesjonalizmu, elastyczności i optymalizacji stosowanych roz-
wiązań jest posiadany od 2000 roku certyfikat ISO 9001. 

Dzięki racjonalizacji kosztów produkcji i jakości produktu na-
sza oferta jest bardzo konkurencyjna na rynku. Naszym priory-
tetem jest zadowolenie klienta poprzez terminowe dostarczanie 
wyrobów i usług.

R E K L A M A

■
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BEZPIECZEŃSTWO PROCESU 
UNIROB to autoryzowany przedstawiciel w Polsce firmy  

SESOTEC dostarczającej od ponad 40 lat przemysłowi tworzyw 
sztucznych opłacalne, wypróbowane i przetestowane rozwiązania  
dla każdego etapu procesu: od produkcji granulatu do gotowego 
produktu oraz recyklingu.

Wykrywacze i separatory metali marki SESOTEC identyfikują  
i usuwają wszystkie metale nie tylko magnetyczne, ale także stal 
nierdzewną, aluminium, miedź, mosiądz i ołów, niezależnie od 
tego, czy są w czystej postaci, klejone, powlekane, lakierowa-
ne, izolowane, a nawet zatopione, ukryte w innych materiałach.  
Skutecznym uzupełnieniem dla zastosowania wykrywaczy metali 
są separatory magnetyczne.

SESOTEC opracowuje poszczególne maszyny i systemy 
we współpracy z klientami na bazie definiowanych przez nich  
potrzeb. Dzięki temu proponowane urządzenia są skutecznym 
rozwiązaniem problemów, będąc przy tym łatwe w instalacji,  
uruchomieniu i konserwacji. 

ZWIĘKSZONE BEZPIECZEŃSTWO PRODUKCJI 
I OPTYMALNE WYKORZYSTANIE MASZYN
W przetwórstwie tworzyw sztucznych wykrywacze i separatory 

metali SESOTEC są przede wszystkim stosowane do ochrony 
maszyn przetwórczych. Pomagają zapobiegać awariom, a tym 
samym zwiększyć produktywność i ciągłość, zapewniając bardzo  
szybki zwrot inwestycji. Systemy separacji metali SESOTEC 
chronią wytłaczarki, wtrysk, rozdmuch i maszyny do formo-
wania przed skutkami zanieczyszczeń metalowych, zarówno  
w pierwotnych granulatach, jak i przede wszystkim przy produkcji  
z zastosowaniem granulatów, przemiałów z recyklingu. Stosowa-
nie systemów separacji skutecznie zabezpiecza przed uszkodze-
niami ślimaki i cylindry plastyfikatora, redukuje awarie i przestoje 
spowodowane zatorami topienia filtrów i dyszy, przy formowaniu 
wtryskowym oraz chroni oprzyrządowania, gorące kanały itp. 

BEZMETALOWY RECYKLING ZLEPÓW 
I CZĘŚCI Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Wykrywacze metali SESOTEC znajdują szerokie zastosowanie 

w powtórnym przetwarzaniu odpadów produkcyjnych (recykling we 
własnym zakresie) lub w specjalistycznych zakładach recyklingu. 
 Mogą być wbudowane w przenośniki podające, aby chronić  
kolejne etapy procesu. Dodatkowo zapobiegają rozdrabnianiu 
większych kawałków metalu, a tym samym zapobiegają rozprze-
strzenianiu się drobnych fragmentów metalu w granulacie.

SEPARACJA METALI PODCZAS TRANSPORTU SUROWCA
Separatory metali są często używane w aplikacjach swobod-

nego spadku i pneumatycznych rurociągach transportowych.
Specjalnie zaprojektowana, szybko reagująca klapka odrzu-

cająca (Quick Flap System) usuwa zanieczyszczenia metalowe  

z materiałów sypkich przy minimalnej utracie dobrego materiału. 
Opcjonalnie dostępne są separatory magnetyczne jako samo-
dzielne urządzenia lub wspomagające dla separatorów wszystkich  
metali.

WYTŁACZANIE, WTRYSK I ROZDMUCH BEZ PROBLEMU 
Z METALAMI
Dla zabezpieczenia maszyn formujących najczęściej dedy-

kowane są separatory „metali ostatniej szansy” montowane 
bezpośrednio na wlotach maszyn. Tego typu separatory badają 
zarówno wolno poruszający się produkt w kolumnie materiału, 
jak również zapewniają skuteczną ochronę przy napełnianiu 
wstępnym i uzupełnieniach surowca. Kompaktowe wykonanie 
zapewnia możliwość łatwej adaptacji na maszynie, konstrukcja 
pozwala na zintegrowanie z podajnikami surowca. Zastosowanie 
separatorów zapobiega awariom ślimaków dozujących, blokowa-
niu dysz i uszkodzeniu oprzyrządowania.

SESOTEC OFERUJE PEŁNĄ GAMĘ URZĄDZEŃ 
DO SEPARACJI ZANIECZYSZCZEŃ
Cały zakres oferowanych urządzeń to sprzęt od podstawowego 

sortowania po precyzyjne aplikacje do separacji. W ofercie są 
również sortowniki kolorów i polimerów, a także precyzyjne  
urządzenie FLAKE SCAN do szybkiego i dokładnego sprawdzania 
jakości tworzyw, zawartości kolorów, polimerów i metali. 

Więcej informacji na stronie www.unirob.com.pl oraz w aplikacji  
SESOTEC do pobrania za darmo ze sklepu Microsoft Store. 

Wykrywanie i separacja metali 
– zastosowanie w tworzywach

UNIROB M. i P. Kubiccy Sp. J.
ul. Płochocińska 35, 03-044 Warszawa
tel. 602 273 720
www.unirob.com.pl

A R T Y K U Ł  P R O M O C Y J N Y
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Powiew bezpieczeństwa

P
rezentujemy urządzenie ostrzegające o powstającym 
zalaniu w początkowej fazie jego powstawania. System 
HRM to urządzenie do monitorowania przestrzeni gorą-
cych kanałów. Cechują go: prostota instalacji, bardzo 

wysoka niezawodność oraz korzystna cena – inwestycja w HRM 
zwraca się już przy pierwszym wykrytym początku zalewania for-
my. A to wciąż nie koniec jego pracy.

Stosując system HRM, nie musimy już martwić się o wycieki two-
rzywa. Urządzenie ostrzeże nas z wyprzedzeniem za pomocą bez-
potencjałowego sygnału ostrzegawczego, a odpowiednio zaprogra-
mowana maszyna podejmie właściwą reakcję. Żadnych problemów, 
żadnych nieprzewidzianych przerw w produkcji. Żadnych strat!

System HRM może kontrolować od 4 do 32 punktów poten-
cjalnego wypływu masy plastycznej. Instalacja (samodzielna) na 
module grzanych kanałów zajmuje 2-3 roboczogodziny. Od nas 
otrzymujecie Państwo wszystkie niezbędne materiały i narzędzia.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

SCORPIO
ul. Echa Leśne 16, 03-257 Warszawa, tel. 602 645 752
www.scorpio.net.pl, scorpio@scorpio.net.pl

Ileż to razy zaplanowana, pilna produkcja, musiała zostać przerwana z powodu zalania przestrzeni grzanych kanałów przez ma-
teriał wtryskowy. Dziesiątki godzin pracy przy czyszczeniu formy, wymiana uszkodzonych grzałek, termopar i innych elementów 
gorącokanałowych. Straty liczone w dziesiątkach tysięcy złotych. HORROR! A MOŻNA TEMU ZAPOBIEC!

R E K L A M A

SCORPIO

POWIEW BEZPIECZEŃSTWA

Generalny przedstawiciel 
i serwis w Polsce firm:

Od ponad 33 lat w służbie serwisowej!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
www.scorpio.net.pl
scorpio@scorpio.net.pl

SCORPIO
ul. Echa Leśne 16, 03-257 Warszawa

tel. 602 645 752
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Nowe metody przetwórstwa
tworzyw sztucznych

O ile wytwarzanie surowców dla tworzyw sztucznych prowadzone jest prawie wyłącznie w sektorze wielkiej chemii, o tyle 
producentami urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych są albo średnie przedsiębiorstwa albo zgrupowane w koncerny 
firmy z branży stalowniczej i budowy maszyn. Ich zdolność do tworzenia innowacji jest duża, co można wytłumaczyć faktem, 
że procesy przetwórstwa tworzyw sztucznych nie są znane ani w przemyśle metalowym ani w obszarach przetwórstwa innych 
tworzyw konstrukcyjnych.

Gottfried W. Ehrenstein, Żaneta Brocka-Krzemińska

PROCESY HYBRYDOWE
Niezależne rozwiązania opracowane w tej dziedzinie odnosi-

ły w ostatnich latach ogromne sukcesy, przy czym wymienić tu 
należy szczególnie techniki wielokomponentowe. Dotyczą one 
łączenia nie tylko tworzyw sztucznych z innymi tworzywami kon-
strukcyjnymi, ale również równoczesnego przetwórstwa wielu 
różnych tworzyw sztucznych, w wyniku czego mogą powstawać 
układy połączone ze sobą albo przez wzajemną adhezję albo 
wskutek ślizgowego tarcia. W ten sposób można łączyć ze sobą 
komponenty nie tylko różnorodnie zabarwione, miękkie i twarde, 
dekoracyjne i funkcjonalne, ale również wytwarzać połączenia fo-
lii, stanowiących powierzchnię wyrobu, z materiałami tekstylnymi 
i skórą, jak również z tworzywami sztucznymi pokrywanymi na-
tryskowo. Korzystne są hybrydy tworzyw sztucznych z metalami, 
w których poddawane dużym obciążeniom metalowe powierzch-
nie pokrywane są tworzywami sztucznymi, przy czym tworzywo 
sztuczne ma kompleksową strukturę nośną i funkcjonalną.

Nowsze rozwiązania wykorzystują ruch zamykający urządzeń 
do formowania przez wtrysk, aby termoplastyczne półprodukty 
wzmocnione włóknami ciągłymi przeformowywać (tzw. proces 
in-mould forming). Poprzez natrysk kompatybilnego składnika 
można uzyskiwać zgrubnie zespawane kompozycje z różnych 
tworzyw sztucznych. Zaleta tego procesu polega na bezpośred-
nim wykorzystaniu energii cieplnej zakumulowanej w półwyrobie 
do zespawania obu kształtek w zintegrowanym procesie. W ten 
sposób unika się ponownego ogrzewania półproduktu, rys. 1.

Podstawą dla takiego prowadzenia procesu są optymalne tem-
peratury przeformowywania magnezu i aluminium, wynoszące 
250–300oC, oraz przetwórstwa stali szlachetnych przy 150oC. 
Temperatury topnienia najważniejszych technicznych (konstruk-
cyjnych) tworzyw sztucznych wynoszą 230–280oC, a ciśnienie 
stopionego tworzywa potrzebne do formowania blach wynosi ok. 
1000 bar.

PARAMETRY PROCESOWE: TEMPERATURA I CIŚNIENIE
Zaskakujący jest fakt, że żaden z dwóch najważniejszych pa-

rametrów procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych – tempe-
ratura i ciśnienie – nie może być zmierzony z wystarczającą do-
kładnością. Bardzo trudno jest zmierzyć temperaturę wewnątrz 
wtryskiwanej masy w gnieździe formy. Termopary są umieszczo-
ne w ścianie formy i mierzą jej temperaturę. Jest ona różna od 
temperatury masy tworzywa, która również nie jest taka sama 
w całej przestrzeni gniazda formy. Ponadto dokonanie pomiaru 

możliwe jest tylko w kilku miejscach. W przypadku pomiaru opar-
tego o promieniowanie w podczerwieni temperatura również nie 
zostaje uchwycona dokładnie w określonych obszarach, jednak 
można je integralnie włączyć w uzyskane rezultaty.

W przypadku pomiaru ciśnienia pojawia się również problem 
związany z tym, że czujniki ciśnienia umieszczone są również  
w ścianie gniazda formy, a masa tworzywa zestala się najpierw  
w pobliżu ściany i w ten sposób osłania ją przed działaniem 
ciśnienia stopionej masy tworzywa. Ponadto gwałtownej zmianie 
ulega lepkość stopu aż do jego zestalenia się. W procesie prze-
twórstwa należy mierzyć trzy parametry: temperaturę poszcze-
gólnych elementów urządzenia stykających się z tworzywem, 
ciśnienie wewnątrz formy i jego zmiany w czasie. O ile zmiany 
temperatury przebiegają względnie wolno z powodu niewielkiego 
przewodnictwa cieplnego tworzywa (niezależnego od tego, czy 
występuje ono w stanie ciekłym, czy stałym) i tylko w ograniczo-
nym zakresie poddają się regulacji, o tyle oddziaływanie ciśnie-
nia może być spontaniczne i bardzo szybkie. Znaczenie ciśnie-
nia, jego rozkładu i oddziaływania nie zostało jeszcze dokładnie 
zbadane. Brak jest też skutecznych metod wyznaczania wpływu  
ciśnienia na lepkość oraz tworzenie się i rozpad krystalitów pod 
wysokimi ciśnieniami.

Rozkładów temperatury i ciśnienia wewnątrz formy w trakcie 
wtryskiwania nie można eksperymentalnie wyznaczyć i muszą 
być one szacowane obliczeniowo poprzez symulację. To samo 
dotyczy czasowego przebiegu procesów.

Kolejnym złożonym problemem jest rozszerzalność cieplna 
tworzywa, która w stanie stałym jest o połowę mniejsza niż  
w ciekłym stopie. Z tego też względu występująca pod wpływem 

Rys. 1. Energooszczędne zintegrowane wytwarzanie 
materiałów kompozytowych specjalnego przeznaczenia 
w formie do wtryskiwania (in-mould forming) [10]
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ciśnienia kompresja w stanie ciekłym jest znacznie większa niż 
w stanie stałym. Ponieważ w standardowym procesie wtryskiwa-
nia obie fazy (stała i ciekła) występują równolegle, w czasie wtry-
skiwania rozmieszczone są nierównomiernie wewnątrz formy. 
Jeśli faza ciekła zestala się wolniej w pobliżu dyszy wtryskowej  
i ścian formy, a w oddaleniu od dyszy już uległa zestaleniu, to nie 
można uniknąć różnic w kontrakcji w czasie chłodzenia formy, co 
nie tylko utrudnia oszacowanie stałości wymiarów kształtki, ale 
również zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia naprężeń 
własnych oddziałujących na podatność na powstawanie pęknięć 
naprężeniowych.

ZESTALANIE CIŚNIENIOWE
Pod wpływem ciśnienia stop polimeru może ulec nagłemu 

izotermicznemu zestaleniu i tworzywo, zwłaszcza w przypadku 
wyrobów grubościennych, występuje równocześnie w postaci 
stopionych i stałych agregatów, co nie występuje przy typowym 
wtryskiwaniu. Ponieważ tworzywa sztuczne wykazują zróżnico-
wane współczynniki rozszerzalności termicznej i przewodnictwa 
cieplnego, dochodzi do powstawania naprężeń własnych oraz 
orientacji makrocząsteczek. Jeżeli forma wtryskowa ma zróżnico-
waną temperaturę (variotherme Temperierung), a temperatura 
ścianki będzie wyższa niż temperatura zeszklenia bezpostacio-
wego polimeru, to nastąpi relaksacja orientacji makrocząste-
czek spowodowanej przepływem stopu.

Podczas ciśnieniowego zestalania stop polimeru wprowadza-
ny jest do komory o temperaturze ścianki 190oC, gdzie zosta-
je poddany działaniu ciśnienia, co powoduje, że zestala się on 
natychmiast w temperaturze niższej niż temperatura zeszklenia 
polimeru, rys. 2. Zestalona kształtka musi zostać ochłodzona 
pod ciśnieniem. Równocześnie ochłodzona musi też zostać for-
ma pracująca w warunkach zmiennej temperatury. W celu zacho-
wania dokładności wymiarowej należy zgrać ze sobą kompresję  
i termiczny skurcz tworzywa [11].

W takiej sytuacji nie dochodzi ani do orientacji makrocząste-
czek w przepływającym stopie ani do powstawania naprężeń wła-
snych i orientacji makrocząsteczek w czasie zestalania. Dzięki 
temu możliwe staje się otrzymanie kształtek niezorientowanych 
i wolnych od naprężeń własnych, a wykazujących krańcowo dużą 
dokładność wymiarową. Jest to szczególnie ważne w przypadku 
wytwarzania całkowicie lub częściowo grubościennych socze-
wek. Przeciwnie, orientacja makrocząsteczek i tworzenie się 
naprężeń własnych może się utrwalić podczas szybkiego oddzia-
ływania ciśnienia i mogą one np. zostać poddane analizie.

Wpływ ciśnienia na przetwórstwo tworzyw sztucznych jest 
znaczny, jeśli tylko może ono, w przeciwieństwie do tempera-
tury, zostać wytworzone i oddziaływać samorzutnie. W przypad-
ku PC i PS przez podwyższenie ciśnienia o 1000 barów można 
zwiększyć temperaturę zeszklenia o ok. 300oC, a temperaturę 
krystalizacji stopu PA6 można zwiększyć o 230oC przez podobne 
podwyższenie ciśnienia w trakcie chłodzenia stopu.

W szczególności konieczne jest też uwzględnianie zależności 
lepkości stopu od ciśnienia. Im temperatura stopu leży bliżej 
temperatury zeszklenia i im mniejsza jest związana z tym odle-
głość pomiędzy łańcuchami makrocząsteczek, tym silniej wzrost 
ciśnienia oddziałuje na lepkość stopu. O ile w przypadku PC lep-
kość stopu w 1600oC zwiększa się stukrotnie pod ciśnieniem 
300 bar, to w temperaturze wtryskiwania 2400oC pod ciśnie-
niem 500 bar ulegnie ona tylko potrojeniu [11].

Równolegle z zestalaniem się zmienia się również ściśliwość 
stopu. W przypadku PS w stanie stopionym w 130oC wynosi ona 
ok. 5%/1000 bar, podczas gdy w stanie stałym (po ciśnienio-
wym zestaleniu) w tej samej temperaturze tylko 1,5%/1000 bar. 
Ta równoległość występowania stanu stopionego i zestalone-
go podkreśla zatem różnice w ich właściwościach. Dodatkowo 
występuje tu różnica w rozszerzalności cieplnej, która w stanie 
stopionym jest prawie dwukrotnie większa niż w stanie stałym.

Pewną trudność sprawia fakt, że typowe urządzenia pomia-
rowe stosowane do wyznaczania temperatur przemian, np.  
w metodzie DSC, są wykonywane w wersjach umożliwiających 
jedynie stosowanie ciśnień do 150 bar. Pomiarów lepkości 
dokonuje się zazwyczaj pod ciśnieniem otoczenia, tzn. między 
ciśnieniem nominalnym a ciśnieniem 1 bar, a nie na poziomie 
ustalonym.

Tworzywa sztuczne mają, ogólnie rzecz biorąc, bardzo duży 
potencjał rozwojowy w zakresie technik przetwórstwa. W prze-
ciwieństwie do tego, nie należy spodziewać się, że opracowane 
zostaną nowe typy tworzyw sztucznych, nowych monomerów lub 
dotychczas nie polimeryzowalnych. Tworzywa takie wytwarzane 
byłyby początkowo w niewielkich ilościach, co ograniczałoby 
opłacalność ich produkcji i zbytu na nieprzygotowanym do tego 
rynku, na którym nie mogłyby one konkurować cenowo z wytwa-
rzanymi w dużej skali uznanymi już tworzywami sztucznymi.

SIECIOWANIE RADIACYJNE
Pod wpływem promieniowania elektronowego o dużej energii 

w chemicznej strukturze polimerów dochodzi do odszczepiania 
się grup bocznych i atomów oraz rozrywania się wiązań w łańcu-
chach głównych. Tworzące się w tych procesach wolne rodniki 
mogą rekombinować z rodnikami na sąsiadujących makroczą-
steczkach, co prowadzi do sieciowania łańcuchów. Rodniki te 
mogą jednak również zanikać albo z wytworzeniem wiązań po-
dwójnych, albo z wytworzeniem bardziej trwałych typów rodników 
poprzez migrację, albo z wytworzeniem rodników nadtlenowych 
pod działaniem tlenu [12].

Oznacza to, że zależnie od tego, które reakcje będą przeważa-
ły dojdzie do zrywania łańcuchów, do ich rozgałęziania, albo do 
ich sieciowania, tab. 1.

Reakcje sieciowania i degradacji przebiegają równocześnie. 
To, które z nich będą przeważały, zależy od typu tworzywa sztucz-
nego, warunków napromieniowania i obecności innych substan-
cji. Biorąc pod uwagę te reakcje, można tworzywa sztuczne po-
dzielić w uproszczeniu na 2 grupy. Pod wpływem promieniowania 
o dużej energii bez dostępu tlenu sieciowaniu ulegają głównie 
PE, PA, PS, PAR, PAA, PVC, PP, NR i PAN. Degradacji ulegają 
przeważnie PIB, PMS, PMA, PVDC, PTFE, CA, CP i PC.

Rys. 2. Schematyczny opis procesu ciśnieniowego 
zestalania PC

t
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Miarą stopnia usieciowania jest zawartość żelu w tworzywie, 
nierozpuszczalnego w zazwyczaj dobrym rozpuszczalniku. Są to 
długotrwałe oznaczenia o ograniczonej dokładności. Właściwo-
ści mechaniczne tworzywa w temperaturze pokojowej nie ulegają 
zasadniczym zmianom, jednak w podwyższonych temperaturach 
są bardzo istotne. Z punktu widzenia użytkownika najważniej-
szym skutkiem usieciowania jest nietopliwość materiału także 
powyżej normalnej temperatury topnienia, rys. 3, co umożliwia 
krótkotrwałe łączenie materiału przez lutowanie (wykorzystywa-
ne np. w elektronice). Kolejną zaletą jest przesunięcie tempe-
ratury zeszklenia i równocześnie przesunięcie zakresu termo-

mechanicznej stosowalności o ok. 20oC w kierunku wyższych 
temperatur.

Zjawisko to jest korzystne w przypadku zastosowań trybolo-
gicznych. Z jednej strony zmniejszeniu ulega współczynnik tarcia, 
a z drugiej następuje przesunięcie granicy termicznego zużycia 
do znacznie wyższych temperatur, rys. 4. Inną zaletą jest znacz-
nie mniejsza podatność tworzywa na pękanie naprężeniowe.

FORMOWANIE ADDYCYJNE
Pod pojęciem formowania addycyjnego (additive manufac-

turing) rozumiane jest ręczne warstwowe wypełnianie form, 
zwłaszcza przy budowie prototypów i modeli, jak również pro-
dukcji w krótkich seriach. Ponadto stosuje się je do wytwarzania 
indywidualnie dopasowywanych elementów, np. w medycynie lub 
przy budowie specjalnych aparatów. Właściwy element genero-
wany jest albo z fazy gazowej, albo zestalany z fazy ciekłej, albo 
formowany jest z fazy stałej przez obróbkę termiczną folii, prę-
tów (drutów) lub proszków. Spektrum tak formowanych tworzyw 
sztucznych jest szerokie, począwszy od fotopolimerów (stereoli-
tografia), poprzez bezpostaciowe termoplasty, aż po częściowo 
krystaliczne termoplasty (selektywne spiekanie laserowe). Przy 
nakładaniu drutów i folii przy użyciu ogrzewanych dysz (fused de-
position modeling) stosuje się ABS i PC, a przy laserowym spie-
kaniu proszków (laser sintering), przede wszystkim PS, PA11, 
PA12 i PEK [14].

Przy formowaniu części narażonych na duże obciążenia me-
chaniczne największe chyba znaczenie ma selektywne zgrze-
wanie laserowe (selective sintering), w trakcie którego drobne 
proszki (powder) (d50 ok. 60 μm2) są warstwowo napawane la-
serem CO2 i wiązane. Powstają w ten sposób warstwy o grubości 

Tabela 1. Zmiany struktury i właściwości tworzyw sztucznych pod wpływem promieniowania o dużej energii 
bez dostępu tlenu [13]

ZMIANY STRUKTURALNE ZMIANY WŁAŚCIWOŚCI

głównie sieciowanie nietopliwość i brak rozpuszczalności, podwyższenie temperatury zeszklenia 
i wytrzymałości na pękanie naprężeniowe, poprawa trybologii

głównie degradacja 
(poprzez zrywanie łańcuchów głównych)

spadek wytrzymałości mechanicznej, kruchość, obniżenie temperatury zeszklenia, 
spadek lepkość zmiana wiązań podwójnych, zabarwienie

odrywanie się grup bocznych tworzenie się gazów i pojawienie zapachu

przejściowe tworzenie się nośników ładunków przejściowe przewodnictwo

Rys. 3. Moduł zachowawczy usieciowanego 
i nieusieciowanego PA66 w stanie suchym [12]

Rys. 4. Współczynnik zużycia przez ścieranie oraz 
współczynnik tarcia nieusieciowanego i usieciowanego 
radiacyjnie PA66 w zależności od temperatury [12] Rys. 5. Element układu zasysania z PA12 [14]



wtryskarki i formy wtryskowe

57Tworzywa Sztuczne w Przemyśle . Nr 1/2023

R E K L A M A

ok. 0,1 mm, które narastają z szybkością ok. 20–30 mm/h. 
Występuje przy tym duża dowolność w bezpośrednim formowa-
niu kształtek na podstawie danych CAD bez konieczności uży-
cia jakichkolwiek narzędzi i ciśnienia, co umożliwia elastyczne 
i szybkie projektowanie wyrobów i modyfikację projektów kon-
strukcyjnych. Do formowania unikatowej kształtki stosowanej  
w sporcie motorowym, jaką jest wykonany z PA12 element ukła-
du zasysania, rys. 5, wykorzystano spiekanie laserowe, które 
umożliwiło wytwarzanie tej kształtki na wysokim poziomie inte-
gracji funkcji tego elementu.

Do bezpośredniego formowania tą metodą nadają się jedy-
nie częściowo krystaliczne termoplasty, natomiast amorficzne 
termoplasty mogą być wykorzystywane np. do wytwarzania tzw. 
traconych rdzeni. Chropowatość i minimalne rozmiary szczelin 
leżą w obszarze wymiarów pojedynczego ziarna. Największe wy-
zwania przed technologią stawia konieczność zapewnienia wy-
robom powtarzalnej, odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej 
oraz dokładności wymiarowej. Wskutek długiego przebywania 
sproszkowanego tworzywa sztucznego w temperaturach komo-
ry niewiele niższych od temperatury topnienia krystalitów, ma-
teriał, który nie uległ stopieniu (partcake) ulega starzeniu się,  
w związku z czym nawet 50% materiału będącego w obiegu musi 
być stale zastępowane prawie w połowie nowym materiałem. Do 
chwili obecnej czynnikiem limitującym wielkość formowanych 
kształtek jest ograniczona wielkość komory, w której następuje 
formowanie.

Proces spiekania zachodzi w mieszanym układzie dwufazo-
wym. W tym celu komora formowania jest wstępnie podgrzewana 
do temperatury bliskiej temperaturze topnienia krystalitów. La-
ser dostarcza jedynie energię potrzebną do przekroczenia tem-
peratury przemiany fazowej. Przy tym powinno nastąpić jedynie 
nieznaczne podwyższenie temperatury w otaczającym kształtkę 
złożu pyłowym. Stąd też wynika dalsze materiałowe założenie dla 
stosowania tego procesu formowania: temperatura krystalizacji 
tworzywa sztucznego powinna leżeć znacznie poniżej temperatu-
ry topnienia krystalitów.

Jeśli nastąpi przekroczenie temperatury krystalizacji, proszek 
tworzywa sztucznego topi się w sposób niekontrolowany, nato-
miast po obniżeniu temperatury poniżej temperatury krystaliza-

cji wytworzony stop tworzywa sztucznego zaczyna krystalizować  
i występuje skurcz lub indukowane wewnętrznymi naprężenia-
mi wypaczenie się wyrobu (curling). Takie zjawisko zniekształ-
cania się wyrobu ma miejsce zwykle wówczas, gdy do układu 
wprowadza się ze zbiornika magazynowego nowe ilości zim-
nego proszku. Proces spiekania laserowego należy prowadzić  
w warunkach quasi-izotermicznych i po zakończeniu formowa-
nia zarówno proszek, jak i kształtkę należy chłodzić powoli, przy 
jak najmniejszym gradiencie temperaturowym, tak aby otrzymać 
kształtki prawie wolne od naprężeń własnych i o dużej dokładno-
ści wymiarowej.

Metodą spiekania laserowego uzyskuje się materiały silnie 
anizotropowe, które w kierunku ruchu lasera osiągają wytrzyma-
łość mechaniczną równą 80% wytrzymałości wyjściowego two-
rzywa. Moduł sprężystości osiąga nawet wyższe wartości, gdyż  
w trakcie procesu laserowego następuje silna krystalizacja two-
rzywa sztucznego. Wydłużenie przy zerwaniu stanowi jednak-
że tylko ok. 25% wartości charakterystycznej dla wyjściowego 
tworzywa. W kierunku prostopadłym do kierunku nakładania 
warstwy wytrzymałość mechaniczna wynosi tylko 50% wartości 
wyjściowej, a wydłużenie przy zerwaniu jest jeszcze mniejsze ze 
względu na wiele defektów krystalizacyjnych.

Przetwórstwo tworzyw sztucznych jest wysoce innowacyjne 
dzięki licznym nowym lub udoskonalonym procesom. Nato-
miast pomiary temperatury i ciśnienia w ich trakcie, zwłaszcza 
wewnątrz formowanych kształtek, wymagają jeszcze wielu prac 
rozwojowych. Opracowanie nowych rozwiązań technologicznych 
zapewne nie nastąpi zbyt szybko.

Artykuł publikujemy w ramach współpracy 
z wydawnictwem PWN.
Powyższy fragment pochodzi z książki 
„Materiały polimerowe. Struktura. Właściwości. 
Zastosowanie”.
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Tworzywa sztuczne przyszłością 
systemów magazynowania 
energii

ODEJŚCIE OD BATERII OPARTYCH NA METALU MOŻE 
UTOROWAĆ DROGĘ SYSTEMOM MAGAZYNOWANIA 
ENERGII ODNAWIALNEJ.
Farmy wiatrowe i słoneczne powstają na całym świecie w miarę 

odchodzenia od węgla i paliw kopalnych jako źródła energii. Alter-
natywy takie jak te są jednak głównie uzupełniające, dostarczając 
tylko niewielką część energii elektrycznej do sieci energetycznej ze 
względu na ich „przerywany” charakter. Nadwyżka podaży z wiatra-
ków i ogniw słonecznych musi być magazynowana w taki sposób, 
aby w razie potrzeby była łatwo dostępna dla sieci, zwykle w godzi-
nach szczytu.

Nadwyżka energii jest zwykle przechowywana w dużych bateriach 
litowo-jonowych, ale ta metoda niesie ze sobą obawy o zrównowa-
żony rozwój. PolyJoule, start-up z Bostonu, ma nowe rozwiązanie 
dla systemów magazynowania energii na dużą skalę, które rozwią-
zuje te problemy, unikając stosowania metali.

SYSTEMY MAGAZYNOWANIA ENERGII
W dążeniu do zerowej emisji netto systemy magazynowania ener-

gii akumulatorów (BESS) stają się niezwykle cennymi aktywami uła-
twiającymi wykorzystanie energii odnawialnej. Głównym wyzwaniem 
dla odnawialnych źródeł energii, takich jak słońce i wiatr, jest ich 
nieciągła produkcja: jeśli wiatr nie wieje w porywach lub niebo jest 
zachmurzone, energia nie jest wytwarzana. W tym miejscu wkracza 
BESS, pracując nad magazynowaniem nadmiaru energii w okre-
sach wysokiej produkcji, aby następnie wykorzystać ją w okresach 
niskiej produkcji. W ten sposób, gdy elektrownie na paliwa kopalne 
i elektrownie węglowe są wycofywane, zmagazynowana energia od-
nawialna może skutecznie utrzymywać niezawodne i stabilne dosta-
wy do sieci energetycznej.

Oprócz większej sieci BESS ma zastosowania komercyjne  
i mieszkaniowe. Wykorzystując zaawansowane algorytmy oprogra-
mowania, systemy te wybierają, kiedy przechowywać i uwalniać 
energię z magazynu. Uwolnienia w godzinach największego zapo-
trzebowania są znane jako szczytowe. Proces ten zmniejsza ilość 
kupowanej energii i łagodzi obciążenia sieci. W rezultacie istnieje 
mniejsza szansa na skoki napięcia i wzrost niezawodności sieci 
lokalnej.

Nawet poza siecią energetyczną magazynowanie energii może 
być jeszcze ważniejsze. Na przykład wiele społeczności w odległych 
lokalizacjach i krajach rozwijających się polega na zdecentralizowa-
nych mikrosieciach, aby zapewnić energię. Ograniczony dostęp do 
dróg i duże odległości wymagane do transportu energii sprawiają, 
że opcje odnawialne są logicznym wyborem. Wyizolowany charakter 
tych społeczności oznacza, że solidne systemy pamięci masowej 
mają kluczowe znaczenie dla zaspokojenia ich potrzeb.

TWORZYWA SZTUCZNE NAD METALAMI
Jednym z wyzwań związanych z opracowanym BESS jest jednak 

to, że akumulatory wymagane do magazynowania energii w sieci są 

znacznie większe niż te znajdujące się w pojazdach elektrycznych. 
Oznacza to, że wymagają znacznie większej ilości litu, pierwiastka 
bardzo pożądanego przez przemysł motoryzacyjny i wiele innych.  
Z takich powodów oczekuje się, że do 2030 r. popyt na pojazdy 
elektryczne wzrośnie dziesięciokrotnie, a lit i inne metale stosowa-
ne w akumulatorach pójdą w ich ślady.

Próbując całkowicie uniknąć tego wyzwania, PolyJoule opracował 
baterie oparte na tworzywach sztucznych zamiast na metalach.

Z punktu widzenia łańcucha dostaw, główną zaletą baterii opar-
tych na tworzywach sztucznych jest fakt, że stosowane przez nie 
polimery mogą być wytwarzane z powszechnie stosowanych surow-
ców przemysłowych. Rezultatem jest większa obfitość materiałów  
i ostatecznie mniejsze obciążenie łańcucha dostaw.

Baterie polimerowe zapewniają również poprawę bezpieczeństwa 
w stosunku do obecnego standardu branżowego. Podczas gdy 
akumulatory litowo-jonowe zawierają łatwopalne płynne elektrolity, 
które pomagają w przenoszeniu jonów, płyny potrzebne do przewo-
dzącego akumulatora polimerowego są znacznie bardziej obojętne. 
Testy wykazały, że żadne przeładowanie, uszkodzenie lub zwarcie 
nie może spowodować utraty temperatury przez produkty PolyJoule. 
Brak ryzyka związanego z palnością oznacza brak kosztownego sys-
temu kontroli temperatury i większe bezpieczeństwo dla użytkowni-
ków końcowych.

Dodatkowo nominalny zakres pracy baterii PolyJoule wynosi od 
-40 do 50oC, podczas gdy przeciętny akumulator litowo-jonowy 
może działać tylko w zakresie od -20 do 50oC. Biorąc pod uwagę 
zastosowanie BESS w odległych społecznościach, które mogą na-
potkać ekstremalne upały lub ekstremalne zimno, zdolność baterii 
polimerowej do działania w trudnych warunkach bez wymaganego 
systemu kontroli klimatu jest dużym atutem. Ponadto żywotność 
przewodzącego akumulatora polimerowego. PolyJoule spodziewa 
się, że mogą wytrzymać ponad 20 lat lub 12 000 cykli, co stanowi 
ponad dwukrotnie dłuższą żywotność przeciętnego akumulatora li-
towo-jonowego.

Obecnie doświadczamy globalnego ożywienia energii odnawial-
nej. Docelowe terminy wahają się od 2030 do 2050 roku, ale cel 
jest ten sam: wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w celu 
osiągnięcia neutralności węglowej.

Technologia baterii stała się centralnym punktem, w szcze-
gólności baterie litowo-jonowe, ale wszystkie branże i aplikacje 
wykorzystujące niewielkie odmiany tych samych baterii stworzą 
ogromne zapotrzebowanie i stres na surowce. Zróżnicowane techno-
logie akumulatorów, takie jak polimery przewodzące, mogą pomóc  
w przyspieszeniu planów i przekształceniu neutralności pod wzglę-
dem emisji dwutlenku węgla z ideału w rzeczywistość. 

Źródło: www.tworzywa.pl

I N F O R M A C J A  P R A S O W A
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Ocena składu gumy metodą 
termograwimetryczną 
Marta Piątek-Hnat

G
umę zaliczamy do tworzyw elastomerowych, które 
charakteryzują się tym, że w szerokim zakresie tem-
peratury pod obciążeniem łatwo ulegają bardzo dużym 
odkształceniom wysokoelastycznym w granicach od 

około 300 do nawet powyżej 1000%. Gdy odejmiemy siłę, po-
wracają one szybko do pierwotnych kształtów i wymiarów bądź 
możemy zaobserwować ich trwałe odkształcenie. 

Do podstawowych składników stosowanych do wytwarzania 
usieciowanej gumy należą kauczuki. Kauczuki mogą być pocho-
dzenia naturalnego (kauczuk naturalny) lub mogą być wytworzo-
ne na drodze syntezy chemicznej (kauczuki syntetyczne). Poza 
kauczukiem ważnym składnikiem jest siarka, która jest niezbęd-
na w procesie wulkanizacji gumy. 

Wulkanizacja jest chemicznym procesem sieciowania cząste-
czek kauczuków, prowadząca do tworzenia się niewielkiej ilości 
mostków chemicznych między łańcuchami, na skutek czego po-
wstaje przestrzenna sieć. Zatem proces sieciowania powinien 
być kontrolowany, zarówno pod kątem temperaturowym, jak 
i procentowej zawartości siarki (między 2 a 3%). Musimy pa-
miętać, że gęstość występowania mostków między łańcuchami 
gumy decyduje o jej mechanicznych własnościach. Ze wzrostem 
usieciowania  gumy spada  jej elastyczność, natomiast obserwu-
jemy wzrost wytrzymałości na zerwanie i ściskanie, co prowadzi 
niekiedy do uzyskania wyrobu cechującego się znaczną krucho-
ścią. Dlatego ważna jest kontrola zarówno składu mieszanki gu-
mowej, jak i procesu wulkanizacji na linii produkcyjnej.  

MATERIAŁ BADAWCZY
Przedmiotem badań były komercyjne wyroby gumowe (Guma 

1 i Guma 2) bazujące na kauczuku naturalnym przeznaczone do 

zastosowań technicznych w przemyśle samochodowym. Aby oce-
nić zawartość procentową podstawowych składników mieszanki 
gumowej, badaniom termograwimetrycznym poddano poza wyro-
bami gumowymi również podstawowe składniki, które są stoso-
wane w ich produkcji. Producent deklarował, że skład procentowy 
stosowanych surowców  obu wyrobów jest identyczny.

METODA BADAWCZA
Do badań termograwimetrycznych Gumy 1 i Gumy 2 oraz ka-

uczuku naturalnego, sadzy i siarki został użyty aparat TGA (ter-
mograwimetria) Q 5000 firmy TA Instruments według ISO 9924-
1,2. Badania wykonano w atmosferze gazu obojętnego.

OMÓWIENIE WYNIKÓW
Na rys. 1 i 2 zostały przedstawione wyniki badań termograwi-

metrycznych odpowiednio Gumy 1 i Gumy 2, a na rys. 3 zestawio-
no krzywe zarówno badanych wyrobów gumowych. jak i surowców 
podstawowych, jakie zostały użyte do ich produkcji. 

Można zaobserwować, że materiały gumowe są stabilne ter-
micznie do 300oC. Porównując zakresy temperaturowe dla su-
rowców na krzywych termograwimetrycznych i odpowiadające im 
procentowe ubytki masy, przypisano je do zakresów występują-
cych na krzywych dla Gumy 1 i Gumy 2. 

W temperaturze ok. 200oC przy ubytku masy 1,523% dla Gumy 
1 i 0,9534% dla Gumy 2 rozkłada się termicznie siarka. W obu 
przypadkach wartości procentowe są niższe od deklarowanych 
przez producenta 2% jej zawartości. W kolejnych zakresach tem-
peraturowych rozkłada się kauczuk (ok. 300oC) przy ubytku masy 
oscylującej w granicach 54–56% i jest to typowa zawartość tego 
składnika w tych wyrobach gumowych. W zakresie ok. 500oC 

Rys 1. 
Krzywa 
termograwimetryczna 
Gumy 1

t
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obserwujemy rozkład sadzy, przy ubytku masy 22,87% dla Gumy 
1 i 24,56% dla Gumy 2. Powyżej 500oC obserwujemy rozkład 
prawdopodobnie dodatków nieorganicznych i popiół. 

W obu badanych wyrobach gumowych zaobserwowano ubytki 
masy ok. 9–12% w zakresie temperatur ok. 350oC–480oC. Mogą 
one być związane z składnikami mineralnymi lub obecnością za-
nieczyszczeń. 

WNIOSKI
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że metodą 

termograwimetryczną TG można oszacować skład procentowy  
w wyrobach gumowych. Jest to metoda pośrednia, ale nie wy-
maga stosowania pirolizy i metod chemicznych. Uzyskane wyniki 
pozwalają ocenić jakość tych wyrobów. Zawartość procentowa 
siarki, która była deklarowana przez producenta wynosiła 2%, 
natomiast w badanych wyrobach jest ona niższa (1,523% dla 
Gumy 1 i 0,9534% dla Gumy 2), co może przełożyć się na zbyt 
małą ilość wytworzonych mostków między łańcuchami, a tym sa-
mym ma wpływ na ich właściwości fizykochemiczne. Wpływ na 
taki wynik może mieć błąd przy dozowaniu siarki na linii produk-

cyjnej. Nie wyklucza to użytkowanie tych wyrobów, jeśli spełniają 
one zakres parametrów, np. mechanicznych, przyjętych przez 
producenta. 
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Rys. 2. 
Krzywa 
termograwimetryczna 
Gumy 2

Rys. 3. 
Krzywe 
termograwimetryczne 
Gumy 1, Gumy 2 
oraz kauczuku, 
sadzy i siarki

Autorka składa serdeczne podziękowania dla producenta wyrobów gumowych 
za nieodpłatne przekazanie próbek swoich wyrobów do badań.

dr inż. Marta Piątek-Hnat
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
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Plastics Europe i EuPC inaugurują 
europejski system certyfikacji
Operation Clean Sweep®

Plastics Europe, europejskie stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych oraz Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców 
Tworzyw Sztucznych (EuPC) ogłaszają uruchomienie zharmonizowanego europejskiego systemu certyfikacji będącego częścią 
programu Operation Clean Sweep® (OCS). Dodanie nowego narzędzia do zestawu instrumentów OCS jest milowym krokiem  
w dążeniu do całkowitego zatrzymania przedostawania się granulatu tworzyw sztucznych do środowiska.

Plastics Europe Polska 

W
ycieki granulatu do ekosystemów są niedopuszczal-
ne, ale pomimo prowadzenia standardowych kon-
troli środowiskowych, bezpieczeństwa i zarządzania 
jakością mogą się niestety zdarzyć na każdym eta-

pie zarządzania granulatem. Program Operation Clean Sweep®, 
opracowany po to, aby pomóc firmom w walce z wyciekami gra-
nulatu do środowiska, zapewnia zestaw najważniejszych reko-
mendacji i narzędzi do osiągniecia tego celu. 

Pierwszy w historii europejski system certyfikacji w zakresie 
zarządzania granulatem, uruchomiony w lutym tego roku, przy-
czyni się do dalszego zwiększenia efektywności programu Ope-
ration Clean Sweep®, m.in. dzięki zharmonizowanym procesom  
i procedurom kontrolowania oraz dokumentowania strat granula-
tu w całym łańcuchu dostaw tworzyw sztucznych.

Nowo powstały system certyfikacji umożliwi wszystkim sygna-
tariuszom i pozostałym firmom mającym do czynienia z granula-
tem ocenę i ilościowe określenie stopnia realizacji zobowiąza-
nia OCS. Wyznaczy jednolite minimalne wymagania (w oparciu  
o sześć filarów deklaracji OCS), których spełnienie będzie regu-
larnie kontrolowane przez akredytowane jednostki certyfikacyj-
ne. Spis firm objętych certyfikacją będzie widoczny w ogólnodo-
stępnym w rejestrze online, a efekty wdrażania systemu będą 
przedstawiane w corocznych raportach, uwzględniających m.in. 
szacunkowe dane dotyczące wycieków.

– Uruchomienie europejskiego systemu certyfikacji OCS to 
ważny krok w kierunku wzmacniania oddziaływania programu 
Operation Clean Sweep® i wspierania naszych firm członkow-
skich oraz ich partnerów z łańcucha wartości w zapobieganiu 
wyciekom granulatu. Producenci tworzyw sztucznych są w peł-
ni zaangażowani we wdrażanie certyfikacji we własnych eu-
ropejskich zakładach i zachęcają do tego wszystkich swoich 
partnerów – mówi Hervé Millet, dyrektor ds. klimatu i produkcji  
w Plastics Europe.

– Dzięki systemowi certyfikacji OCS możemy walczyć z pro-
blemem wycieków granulatu za pomocą praktycznych narzędzi. 
Zapobieganie wyciekom wymaga zmian kultury i organizacji,  
a od teraz będziemy w stanie wskazać jasne i konkretne działa-
nia podejmowane w celu zatrzymania wycieków do środowiska 
na etapie rozmaitych procesów produkcyjnych – przygotowania 
masterbatchy (mieszanek), compoundingu czy przetwarzania – 
dodaje Geoffroy Tillieux, dyrektor techniczny European Plastics 
Converters.

Europejski system certyfikacji OCS został opracowany pod kie-
rownictwem komitetu nadzorczego złożonego z wielu różnych in-
teresariuszy – decydentów, jednostek certyfikujących i przedsta-
wicieli przemysłu, z uwzględnieniem dodatkowych rekomendacji 
zebranych w drodze konsultacji społecznych. Proces wdrażania 
systemu będzie monitorowany i doskonalony, aby zapewnić jak 
największą skuteczność w dążeniu do celu, jakim jest całkowite 
zatrzymanie przedostawania się granulatu tworzyw sztucznych 
do środowiska

Przemysł tworzyw sztucznych wspiera cel Komisji Europejskiej 
w zakresie określenia kierunków polityki ograniczającej nieza-
mierzone przedostawanie się mikroplastików do środowiska. 
Jesteśmy przekonani, że dotychczasowe działania naszej branży 
związane z zarządzaniem granulatem tworzyw sztucznych, w tym 
wprowadzenie europejskiego systemu certyfikacji OCS, mogą 
stanowić wzór do kształtowania tej polityki.

Tylko współpracując jako zjednoczony łańcuch wartości, może-
my skutecznie walczyć z wyciekami granulatu. Wzywamy naszych 
partnerów do przystąpienia do programu OCS i uzyskania certyfi-
kacji, abyśmy wspólnie mogli dokonać systemowej zmiany.

I N F O R M A C J A  P R A S O W A
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Bagsik Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8
44-100 Gliwice
www.bagsik.net

Magnetix Sp. z o.o.
ul. gen. Marii Wittek 2
Toruński Park 
Technologiczny
87-100 Toruń
www.magnetix.com.pl

IV

Interzero działa w duchu rozwiązań gospodarki cyrkularnej. Zamyka obieg surowców, przeciw-
działa marnotrawstwu w zakresie gospodarki odpadami, świadczy usługi recyklingu, doradztwa 
środowiskowego i edukacji ekologicznej. Wprowadza u klientów innowacyjne rozwiązania, które 
zwiększają efektywność wykorzystywania surowców i minimalizują niekorzystny wpływ na środo-
wisko: od optymalizacji procesów odzysku i recyklingu, poprzez audyty i szkolenia, po maszyny 
kompostujące i zdalnie zarządzane kosze na odpady, ułatwiając wdrożenie zmian w kierunku 
nowoczesnej gospodarki o obiegu zamkniętym. Działania Interzero w zakresie odzysku recyklingu  
w 2021 r. pozwoliły zaoszczędzić ponad 12,5 mln ton surowców i 1 milion ton gazów cieplarnia-
nych w porównaniu z produkcją pierwotną (wg Fraunhofer UMSICHT).

Magnetix producent szerokiej gamy urządzeń, zaprojektowanych do separacji metali w instala-
cjach przemysłowych. Polskie separatory metali od prawie 25 lat znajdują zastosowanie w takich 
branżach jak: górnictwo, energetyka, chemia, recykling oraz produkcja spożywcza. Separatory 
przeznaczone są do instalacji na przenośnikach taśmowych, zsypach oraz rurowych systemach 
transportu pneumatycznego. Magnetyczne separatory metali MAGNETIX są produktami najwyż-
szej, europejskiej jakości, przystosowanymi do pracy ciągłej w instalacjach przemysłowych. Do-
świadczona kadra inżynierska, nowoczesne centrum obróbcze z maszynami CNC oraz innowa-
cyjne technologie pozwalają na realizację kompleksowych projektów separacji metali na terenie 
całego świata.

Realizacja wszystkich etapów produkcji, od projektowania, produkcji systemów magnetycznych 
i podzespołów po montaż końcowy odbywa się w Magnetix, co zapewnia gwarancję najwyższej 
jakości wyrobów. W roku 2022 firma zakończyła budowę nowych hal produkcyjnych na terenie 
Toruńskiego Parku Technologicznego, dzięki czemu uzyskano podwojenie możliwości produkcyj-
nych. W nowej siedzibie mieści się także centrum testowe z parkiem demonstracyjnych separa-
torów metali.

Najważniejszą wartością naszej firmy jest jakość i innowacyjność, dlatego oferujemy Państwu 
urządzenia oraz rozwiązania, które zapewnią optymalne wyniki produkcyjne, spełniając jednocześ- 
nie ich najwyższe wymogi.

Współpracujemy m.in. z firmą WANNER TECHNIK, która produkuje młyny do recyklingu, pracu-
jące zarówno jako urządzenia stanowiskowe, jak i centralne. Podzielone są one na serie: Baby, 
Compact, Dynamic, największe, centralne młyny serii Energy, młyn specjalny Xtra, system regra-
nulacji TG-Extruder oraz TT-Cutter do rozdrabniania brzegów.

Proponujemy sprawdzone rozwiązania. Nasze długotrwałe relacje biznesowe świadczą o tym, 
że jakość, nowoczesność i niezawodność produkowanych urządzeń oraz świadczony serwis są 
doceniane na rynku.

Firma Bagsik Sp. z o.o. Sp. k. jako producent maszyn dla recyklingu tworzyw sztucznych swoje 
doświadczenie zdobywa sukcesywnie od 1999 r.

Dostarczamy maszyny do recyklingu w różnych rozmiarach i konfiguracjach, wyposażone  
w zautomatyzowane systemy sterowania, które umożliwiają precyzyjne sterowanie parametrami 
procesów, tak aby spełnić potrzeby naszych klientów. Jako flagowy produkt możemy uznać rota-
cyjny filtr do recyklingu twardego i miękkiego PVC.

Nasze linie używane dla recyklingu tworzyw sztucznych wykonane są z najwyższej jakości 
materiałów, dzięki czemu zapewniają wydajną i trwałą pracę. Zastosowanie technologii filtracji  
w znacznym stopniu ogranicza koszty produkcyjne i zapewnia wysoką wydajność końcowego 
produktu. Oferujemy również wysokiej jakości usługi doradcze, wsparcie techniczne oraz serwis, 
które pomogą Państwu w optymalizacji procesu recyklingu. 
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Firma naukowo-produkcyjna 
PRODEKOLOGIA
ul. Młynowska, 32
33024, m. Równe, Ukraina
tel. +38 050 461 49 51
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separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

POL-SERVICE
35-317 Rzeszów
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www.pol-service.pl
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STENA RECYCLING
ul. Grójecka 208
02-390 Warszawa
tel.+48 698 000 555
www.stenarecycling.pl

V

FNP „Prodekologia” oferuje skuteczny urządzenie do recyklingu surowców wtórnych:
l separatory elektrostatyczne koronujące – do separacji zmielonych kabli, złomu techniki elek-

tronicznej, płytek elektronicznych, rozdrabniania profili okiennych;
l separatory tryboelektryczne – do separacji mieszanek polimerów PVC+guma (profile okienne), 

PVC+PE (izolacja kablowa), PET+PVC (butelki PET), ABS+PS (sprzęt AGD), PP+PE (plastikowe 
butelki i nakrętki);

l separatory NIR – do sortowania mieszanin polimerów według rodzaju z wykorzystaniem promie-
niowania bliskiej podczerwieni;

l separatory frakcji lekkiej – do usuwania folii i odpylania mieszanek tworzyw sztucznych za po-
mocą przepływu powietrza;

l separatory tarcia – do usuwania cząstek gumy elastycznej, silikonu, poliuretanu z mieszanek 
tworzyw sztucznych.

Stena Recycling jest liderem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie gospodarowania odpadami 
oraz usług środowiskowych na rynku polskim i skandynawskim. Przetwarza wszystkie rodzaje odpa-
dów w ramach sześciu obszarów biznesowych: metali żelaznych i nieżelaznych, papieru i plastiku 
oraz odpadów niebezpiecznych i innych.  

Każdego roku firma przetwarza 800 tys. ton odpadów. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom 
szybko i precyzyjnie oddzielane są poszczególne rodzaje materiałów, a następnie oczyszczane  
i poddawane kolejnym procesom technologicznym. Stena Recycling posiada takie instalacje jak 
linia do przerobu kabli w Trzebieńczycach oraz instalację strzępienia złomu w Swarzędzu. Oprócz 
tego w Centrum Recyklingu we Wschowie działają takie instalacje jak linia do przetwarzania 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz instalacja do recyklingu folii LDPE.

Nasza firma Pol-Service oferuje maszyny do tworzyw sztucznych, w tym kompletne linie do 
produkcji profili PCV oraz linie do granulacji i recyklingu tworzyw PE, PP i PCV. Dysponujemy 
zarówno maszynami nowymi, jak i urządzeniami używanymi. W naszym asortymencie znajdą Pań-
stwo m.in. młyny, kruszarki i wytłaczarki oraz wiele innych maszyn cenionych międzynarodo-
wych i polskich producentów, które charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami, wydajnością  
i bezawaryjną pracą.

Siedziba firmy mieści się w Rzeszowie. Nasz zespół tworzą doświadczeni fachowcy, którzy 
bardzo dobrze znają się na urządzeniach do recyklingu tworzyw sztucznych i chętnie pomogą  
w doborze optymalnego dla Państwa rozwiązania.

■

ROLBATCH: Linie do recyklingu i wytłaczania tworzyw sztucznych
l Wytłaczarki jedno- i dwuślimakowe przemysłowe i laboratoryjne
l Linie do mycia, rozdrabniania, suszenia, sterylizacji, granulacji PE, PP, PVC, PET etc.
l Sortery kolorów do przemiałów tworzyw
Urządzenia laboratoryjne do badania właściwości tworzyw sztucznych
l Plastometry l Gęstościomierze l Wilgotnościomierze 
l Wagi laboratoryjne l Wytłaczarki l Suszarki l Piecyki
Inżyniering i Doradztwo
l Wdrożenia technologii recyklingu tworzyw sztucznych (butelki PET, folie)
l Doradztwo personalne – pomożemy ci znaleźć pracowników
l Szkolenia dla branży tworzyw sztucznych
GULIWER-LAABS: Świadczymy usługi doradztwa personalnego dla zakładów przemysłowych
Pomagamy znaleźć specjalistów, praca w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.
Język mile widziany, ale nie konieczny. Praca dla: techników, inżynierów, technologów, operato-
rów maszyn, operatorów wytłaczarek, elektryków, automatyków.
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Urządzenia do recyklingu 
w ofercie ELBi-Wrocław
WANNER Technik GmbH produkuje znane i niezawodne młyny wraz z kompletnym wyposażeniem.

W
ieloletnie doświadczenie w ich produkcji gwarantuje 
najwyższą jakość pracy oraz łatwą i szybką obsłu-
gę. Młynki produkowane w kilku seriach różniących 
się wielkością i wydajnością doskonale wpisują się  

w potrzeby przetwórców tworzyw sztucznych. Najmniejsze młyn-
ki z serii BABY mają komorę tnącą o wymiarach jedynie 80 x 
100 mm i moc 0,75kW. Na drugim biegunie znajduje się seria 
ENERGY z młynami o mocach do 30kW i komorach mielących  
o wymiarach 450 x 800 mm.

W ostatnim czasie WANNER Technik opracował i wprowadził 
do sprzedaży nową generację młynów COMPACT, które charakte-
ryzują się niższą emisją pyłu, cichszą pracą i możliwością insta-
lacji czujników napełnienia bez konieczności modyfikacji młyna. 
Dodatkowo w ofercie pojawił się całkowicie nowy model młyna 
CLE 23.35 o wzmocnionej konstrukcji oraz wyjątkowo niskiej 
emisji hałasu.

Seria DYNAMIC to 
średniej wielkości młyny 
zapewniające najwyższą 
wydajność pracy przy za-
chowaniu kompaktowych 
rozmiarów urządzenia. 

Łamacze z serii X-tra 
zapewniają cichą i efek-
tywną pacę przy rozdrab-
nianiu małych detali i ka-
nałów wlewowych.

Małe i średnie młynki 
pracujące bezpośrednio 
przy wtryskarkach dostęp-
ne są również w wyposa-
żeniu GREEN LINE, gdzie 
pracą młynka steruje regu-
lowany układ czasowy lub 
sygnał wystawiany przez 

ELBI-Wrocław Sp. z o.o.
ul. Muchoborska 4a, 54-424 Wrocław
tel. +48 71 333 00 33
elbi@elbi.com.pl

maszynę. Młynki nie pracują cały czas, a jedynie wtedy, gdy jest 
to potrzebne. Układ ten pozwala na oszczędność nawet do 50% 
energii elektrycznej w zależności od parametrów aplikacji. 

Wszystkie młyny mogą być wyposażone w automatyczne sys-
temy odbioru przemiału. Dodatkowo dla bardziej wymagających 
aplikacji można stosować zintegrowane lub zewnętrzne jednost-
ki odpylające z regulacją separowanej frakcji. Odpylony przemiał 
jest łatwiejszy w przetwarzaniu i podnosi wydajność oraz jakość 
produkcji.

Procesy przetwórcze, które nie pozwalają na bezpośrednie sto-
sowanie przemiału, również nie wykluczają powtórnego wykorzy-
stania surowca dzięki zastosowaniu kompletnej i kompaktowej 
linii regranulacji. Uzyskany w procesie wytłaczania regranulat 
jest zbliżony parametrami do tworzyw oryginalnych i może stano-
wić dla nich atrakcyjną i opłacalną alternatywę. 

A R T Y K U Ł  P R O M O C Y J N Y
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Właściwości mechaniczne i termiczne 
wyprasek po recyklingu odpadów 
produkcyjnych poduszek powietrznych 
wykonanych z tworzywa PET

Dominik Grzesiczak, Przemysław Postawa

Artykuł przedstawia badania tworzywa powstałego na drodze recyklingu mechanicznego odpadów produkcyjnych z poduszek po-
wietrznych (airbag), które wykonano z tkaniny z włókien PET powleczonych warstwą silikonu. Powierzchnia maty, z której szyta 
jest poduszka pokrywana jest warstwą silikonu celem zapewnienia szczelności poduszki podczas jej użycia. Pojawiają się jednak 
ograniczenia związane z ponownym wykorzystaniem tego typu odpadów wynikające ze złej homogenizacji tworzywa z napełnia-
czem w postaci silikonu. Jedną z metod dającą możliwości wykorzystania tego materiału jest odzysk energii poprzez ich spalenie, 
stanowi on jednak ostateczność, ponieważ odzysk energii nie jest formą recyklingu w rozumieniu prawa. Istnieje również możli-
wość chemicznego rozdzielenia obu materiałów (recykling chemiczny), jednak jest to proces nieefektywny zarówno ekonomicznie, 
jak i ekologicznie (powstaje zbyt dużo odpadów, które trzeba utylizować). Najnowsze trendy związane z zagadnieniem ochrony 
środowiska, narastającą ilością odpadów oraz coraz uboższymi złożami ropy naftowej – surowca bazowego do wytwarzania polime-
rów – skłaniają do korzystania z różnych form ponownego wykorzystania powstałych odpadów. Zaproponowana metoda separacji 
obu materiałów polega na zastosowaniu w układzie uplastyczniającym wytłaczarki szeregu sit filtrujących celem wychwycenia 
frakcji silikonu. W pracy zastosowano sito główne o rozmiarze średnicy „oczka” 100 mikrometrów, a następnie po procesie wytła-
czania uzyskano tworzywo w postaci nitek, które poddano chłodzeniu i cięciu na granulatorze. Z otrzymanego granulatu wykonano 
znormalizowane próbki badawcze typu A1. Jako zmienny parametr w badaniach przyjęto wartość temperatury formy. Zmieniano 
ją w zakresie od 20 do 100oC stopniowaną co 20oC. Celem wykonanych analiz było określenie właściwości mechanicznych oraz 
termicznych badanego materiału po recyklingu mechanicznym, w którym wykorzystano nową metodę.

D
ynamiczny wzrost produkcji tworzyw polimerowych 
związany jest z wszechstronnością ich zastosowa-
nia. Bardzo dobre właściwości użytkowe oraz szeroki 
wachlarz możliwości modyfikacji przyczyniają się do 

tego, że konstruktorzy coraz częściej wybierają tworzywa wiel-
kocząsteczkowe. Doprowadziło to do ekspansji polimerów na 
rynku materiałów kosztem wyparcia z niego stosowanego dotąd 
materiału, jakim jest stal. Rysunek 1a obrazuje przebieg rozwo-
ju obu typu materiałów na przestrzeni 60 lat. Polimery znajdują 
zastosowanie nie tylko w przedmiotach codziennego użytku, ta-
kich jak np. opakowania, ale też w elementach mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa, gdzie jako przykład należy podać 
poduszki powietrzne airbag [1–4].

Rynek zapotrzebowania na tworzywa polimerowe można po-
dzielić na kilka segmentów. Są to następujące branże: opakowa-
niowa, budowlana, E&E, motoryzacyjna, rolnictwo oraz pozostałe 
niezakwalifikowane do żadnej z powyższych. Szczegółowe dane 
przedstawiono na rys. 1b [5].

Ekspansja tworzyw wielkocząsteczkowych związana jest 
również z dwoma negatywnymi aspektami. Pierwszy z nich do-
tyczy rosnącej liczby odpadów poużytkowych, natomiast drugi 
dotyczy nadmiernego eksploatowania złóż surowca niezbęd-
nego do wytwarzania związków wielkocząsteczkowych, jakim 
jest ropa naftowa. Rozwiązaniem, które umożliwia ogranicze-
nie negatywnych skutków rozwoju branży polimerów jest recy-
kling [6, 7].

Rys. 1. 
a) Światowy wzrost 
produkcji polimerów  
i stali od roku 1950  
i b) zapotrzebowanie 
na tworzywa według 
podziału branż [1,5]

VIII
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Istnieją różne formy recyklingu. Sklasyfikować je można jako 
recykling: materiałowy, chemiczny, energetyczny, produktowy  
i organiczny. W pracy skupiono się na recyklingu materiałowym, 
który stanowi jedną z najprostszych form ponownego wykorzysta-
nia odpadów. Polega ona na rozdrobnieniu odpadów przy pomo-
cy kruszarek oraz młynków i uformowaniu nowego wyrobu, wy-
korzystując metody przetwórstwa, np. technologii wtryskiwania. 
Inna spotykana nazwa to recykling mechaniczny [8–12].

Pojawiają się jednak utrudnienia dotyczące recyklingu zwią-
zane z wpływem przechowywanych substancji na dany wyrób 
np.: pojemniki na chemię gospodarczą lub zbiorniki paliwa  
w samochodach. Należy również zwrócić uwagę na opakowania 
wielowarstwowe wykonane z różnych materiałów. Warstwy te 
spełniają odmienne zadania, począwszy od zapewnienia pożą-
danych właściwości mechanicznych, a skończywszy na ochronie 
zawartości opakowania przed czynnikami środowiska zewnętrz-
nego [13–14].

Problemy związane z recyklingiem są zauważalne we wszyst-
kich branżach, lecz największe zgłasza branża samochodowa, 
gdzie elementy pierwotnie wykonywane z metali zastąpiono po-
dzespołami wytworzonymi z materiałów polimerowych. Za przy-
kład można podać podzespoły pracujące w dużej temperaturze  
i transportujące płyny eksploatacyjne, elementy układu paliwo-
wego – zbiornik, poduszki powietrzne – airbag [15].

MATERIAŁY I METODYKA BADAŃ
Do badań wykorzystano regranulat PET uzyskany z rozdrob-

nionych, a następnie wytłoczonych i pociętych nitek z odpadów 
produkcyjnych poduszek powietrznych. Ich warstwa zewnętrzna 
pokrywana jest silikonem celem zapewnienia szczelności. Za-
wartość silikonu w odpadowej tkaninie waha się pomiędzy 8 
a 10% udziału wagowego. Ponieważ oba materiały nie ulegają 
homogenizacji, podjęto próbę odseparowania frakcji silikonu od 
politereftalanu etylenu. Rozdrobnione tworzywo do postaci płat-
ków poddano filtracji na etapie produkcji przy użyciu zestawu 
sit 500-100-300 umieszczonych w układzie uplastyczniającym 
wytłaczarki celem wychwycenia frakcji silikonu. Wprowadzone 

Tabela 1. Wyniki badań DSC

Topnienie Zimna krystalizacja

Temperatura 
formy, 

oC

Entalpia 
topnienia, 

J/g

Temperatura 
topnienia, 

oC

Zakres 
topnienia, 

oC

Temperatura 
zeszklenia, 

Tg, 
oC

Entalpia 
krystalizacji, 

J/g

Temperatura 
krystalizacji, 

oC

Zakres 
kryst., oC

20 37,72 258,3 246,3÷263,1 74,2 -5,597 121,3 115,2÷125,0

40 38,28 258,1 253,1÷261,0 74,7 -6,147 123,2 116,2÷126,9

60 37,75 257,2 246,5÷262,5 73,1 -5,756 120,5 115,0÷125,2

80 39,58 258,8 251,7÷263,0 73,8 -4,325 119,9 112,9÷126,1

100 35,09  237,6 246,3÷262,8 75,3 -2,218 120,1 111,1÷124,4

oznaczenie dotyczy średnicy „oczka” sita podanej w μm. Główne 
sito ma średnicę „oczka filtrującego” 100 μm, natomiast po-
zostałe spełniają rolę podporową. Próby technologiczne zostały 
przeprowadzone na pilotażowej linii technologicznej w firmie Gra-
nulat-Bis, natomiast badania wykonano w Zakładzie Przetwór-
stwa Polimerów Politechniki Częstochowskiej. Pierwszym eta-
pem było suszenie tworzywa w temperaturze 140oC w czasie 6h. 
Następnie wykonano znormalizowane kształtki do badań meto-
dą wtryskiwania przy użyciu maszyny Krauss-Maffei KM65-160 
C4, przy następujących parametrach przetwórstwa:
l ciśnienie wtrysku: 100MPa;
l prędkość wtrysku: 70mm/s;
l ciśnienie docisku: 50MPa;
l czas wtrysku: 0,44s;
l czas docisku: 11s;
l czas chłodzenia: 25s.

Wartości temperatury na poszczególnych strefach układu upla-
styczniającego w kierunku dyszy wynosiły odpowiednio: 225, 
235, 245, 260oC. Jako zmienny parametr przyjęto temperaturę 
formy Tf , którą zmieniano w zakresie 20–100oC co 20oC. Tak 
otrzymane próbki poddano analizie różnicowej kalorymetrii ska-
ningowej DSC, statycznej próbie rozciągania, udarności metodą 
Charpy’ego oraz twardości Shore’a typu D i twardości metodą 
wciskania kulki H.

WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE

Badanie różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC przeprowa-
dzono przy użyciu urządzenia Netzsch Polyma 214 w zakresie 
temperatury 0–300oC i szybkości nagrzewania 10K/min. Na ry-
sunku 2 przedstawiono krzywe termograficzne uzyskane na pod-
stawie badania. Charakterystyczne wielkości otrzymane podczas 
analizy zaprezentowano w tabeli 1.

Na podstawie przeprowadzonego badania różnicowej kalory-
metrii skaningowej zauważyć można charakterystyczne wielkości 
specyficzne dla tworzywa PET uzyskane przy zadanych parame-
trach pomiaru. Są to przejście szkliste występujące w zakresie 
wartości temperatury 70–80oC, zakres temperatury przebiegu 

Tabela 2. Wyniki badań statycznej próby rozciągania z odchyleniem standardowym

Temperatura formy, oC Naprężenie σy, MPa Odchylenie standardowe Odkształcenie εtB, % Odchylenie standardowe

20 37,96 0,23 6,96 0,53

40 36,81 0,38 7,81 0,41

60 31,37 0,38 4,35 0,31

80 38,87 0,49 8,01 0,75

100 39,06 0,55 8,01 0,65

IX
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zimnej krystalizacji, której temperatura topnienia maksymalnego 
oscyluje przy wartości 120oC oraz zakres topnienia fazy krysta-
licznej mieszczący się w przedziale temperatury 250–260oC. 
Największą ilość ciepła potrzebnego do stopienia próbki od-
notowano w przypadku serii, gdzie temperatura formy wyno-
siła 80oC. Wartość, jaką otrzymano na podstawie wyznaczo-
nego początku i końca topnienia zakresu fazy krystalicznej, 
wyniosła 39,58J/g. W przypadku serii próbek wykonanych  
w temperaturze formy 100oC zauważono najmniejszą wartość 
entalpii topnienia – 35,09J/g. Minimalne różnice zauważono 
w przypadku pozostałych serii, gdzie wartości mieszczą się  
w przedziale 37,7–38,3J/g. Analizując ilości ciepła oddanego 
przez próbkę podczas krystalizacji, zauważyć można, że zwięk-
szenie temperatury formy wpływa na zmniejszanie się warto-
ści z -6,147 do -2,218J/g. Wyjątkiem jest nieznaczna różnica  
w wartościach pomiędzy seriami próbek wykonanych w tem-
peraturze formy 20 i 40oC, gdzie można zauważyć tendencję 
odwrotną.

Badania statycznej próby rozciągania przeprowadzono z wy-
korzystaniem uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej Hege-
wald&Peschke Inspekt Desk 20, stosując prędkość rozciągania 
20mm/min. Wyniki badań przedstawia rysunek 3, natomiast 
charakterystyczne wielkości wyznaczone podczas próby przed-
stawiono w tabeli 2.

Analizując wyniki otrzymanych pomiarów, można zauważyć naj-

mniejsze wartości naprężenia σy i odkształcenia εtB w przypadku 
serii próbek, których forma była termostatowana w temperatu-
rze 60oC. Ich wartości wyniosły odpowiednio 31,37MPa i 4,35%. 
Ponadto dostrzec można, że największe wartości naprężenia 
σy otrzymano przy skrajnych wartościach temperatury formy. 
Największe odkształcenie odnotowano dla próbek uzyskanych  
w temperaturze formy 80 i 100oC oraz nieznacznie od nich niż-
sze w przypadku temperatury formy 40oC.

Badanie udarności metodą Charpy’ego wykonano przy uży-
ciu Zwick/Roell HIT 5.5 wyposażonego w wahadło generujące 
energię uderzenia 1J. Po wstępnych próbach we wszystkich 
kształtkach nacięto karby typu A, aby zapewnić przerwanie cią-
głości próbki w wyniku uderzenia młota. Wyniki udarności zapre-
zentowano w postaci wykresów umieszczonych na rysunku 4.

Analizując otrzymane wyniki, zauważyć można, że największą 
udarnością charakteryzuje się seria próbek, gdzie temperatura 
formy wtryskowej wynosiła 100oC. Wartość ta wyniosła około 
2,0 kJ/m2. W przypadku pozostałych serii nie widać znaczących 
różnic otrzymanych wyników. Najniższa wartość udarności zosta-
ła odczytana w przypadku serii próbek, dla których zadana tem-
peratura formy stabilizowana była na poziomie 20oC i wyniosła 
1,32 kJ/m2.

Badania twardości oznaczono metodami Shore’a typu D  
w oparciu o normę PN-ISO 868:1998 oraz wciskania stalowe-
go wgłębnika o profilu sferycznym zgodnie z normą PN-EN ISO 

Rys. 2. 
Termogramy próbek 
serii 500-100-300 
uzyskanych 
w temperaturze formy: 
a) 20oC, b)40oC,
c) 60oC, d) 80oC, 
e) 100oC

Rys. 3. 
Krzywe rozciągania 
serii próbek 
500-100-300
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2039-1. Obciążenie pomiarowe zastosowane podczas badania 
twardości metodą wciskania stalowej kulki wynosiło 132N. Wy-
niki w postaci wykresów przedstawiają rysunki 5 i 6.

Poddając analizie uzyskane wyniki podczas pomiaru twardo-
ści metodą Shore’a typu D, nie dostrzeżono znaczących różnic. 
Największą twardość można jednak zauważyć dla serii uzyskanej 
przy temperaturze formy 60oC – wynosi ona 70,83oSh, natomiast 
najmniejszą dla serii wytworzonej w temperaturze formy 40oC i wy-
nosi ona 69,68o Sh. Pomijając serię wykonaną przy temperaturze 
formy 40oC, można zauważyć, że różnice występują w dziesiętnej 
części wartości. Badaniom poddano tworzywo PET napełnione po-
zostałościami silikonu, który nie pozostał na sicie podczas wytła-
czania. Ponieważ elementem pomiarowym twardościomierza jest 

igła o bardzo małej średnicy i promieniu zaokrąglenia, nie można 
jednoznacznie określić, czy badana twardość dotyczy tworzywa 
PET, czy wtrąceń w postaci nieodfiltrowanego silikonu.

Na podstawie badań twardości wykonanych metodą wciska-
nia kulki największą wartość uzyskano dla serii próbek wtryśnię-
tych do gniazda formującego w temperaturze formy 40oC, wy-
noszącą 52,46 MPa. Najmniejsza wartość została odnotowana  
w przypadku serii próbek wykonanych w temperaturze formy 
100oC, a jej wartość wyniosła 45,52 MPa.

PODSUMOWANIE
Z przeprowadzonych badań wynika, że wartość zastosowanej 

temperatury formy ma wpływ na poszczególne parametry wytrzy-

Rys. 6. 
Twardość metodą 
wciskania stalowej 
kulki serii próbek 
500-100-300

Rys. 5. 
Twardość Shore’a 
typu D serii próbek 
500-100-300

Rys. 4. 
Wartości udarności
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małościowe i termiczne analizowanych próbek. W przypadku 
badania DSC jest to najlepiej widoczne dla ilości ciepła odda-
nego przez ogrzewaną próbkę, tzw. zimnej krystalizacji. Wraz 
ze wzrostem temperatury formy malała ilość entalpii podczas 
wspomnianej krystalizacji. Rozpatrując entalpię topnienia, nie 
zauważono znaczących różnic z wyjątkiem skrajnie najwyższej 
temperatury formy. W tym przypadku wartość ciepła potrzebna 
do stopienia próbki była najmniejsza i wynosiła 35,09 J/g, pod-
czas gdy w poprzednich przypadkach uzyskane wartości mieściły 
się w przedziale 37,7–38,3J/g.

W przypadku statycznej próby rozciągania dostrzec można pa-
raboliczny przebieg wartości naprężenia, gdzie największe na-
prężenia σy osiągnięto dla skrajnych ustawień temperatury ukła-
du termostatowania. Dla wartości temperatury 20, 60 i 100oC 
naprężenie σy wynosiło odpowiednio 37,96; 31,37 i 39,06 MPa. 
Największe odkształcenie εtB zauważono w seriach, gdzie tem-
peratura formy wynosiła 80 i 100oC i wyniosło 8,01%. W przy-
padku serii, gdzie temperatura formy wynosiła Tf = 40oC, spo-
strzeżono najmniejsze odkształcenie – 4,35%.

Na podstawie badań udarności odnotowano największe warto-
ści (2,07kJ/m2) w przypadku serii, gdzie temperatura formy wtry-
skowej wynosiła 100oC. Między wartościami w seriach próbek 
uzyskanych przy temperaturze formy Tf = 40–60oC, nie zauwa-
żono znaczących różnic. Najniższa wartość została odnotowana 
dla temperatury formy 20oC i wyniosła 1,32kJ/m2.

Analizując wyniki pomiarów twardości, zauważono niewielkie 
różnice. Najbardziej widoczne są w przypadku serii próbek wy-
tworzonych w temperaturze formy Tf = 40oC i Tf = 60oC i wynoszą 
odpowiednio 69,68 i 70,83oSh. Pozostałe wyniki oscylują wokół 
wartości 70,55oSh. Wyniki badań twardości metodą wciskania 
kulki nie korelują z wartościami uzyskanymi przy poprzedniej 
metodzie. Zakres otrzymanych wyników mieści się w przedziale 
45,52–52,46 MPa, z czego najmniejsza wartość została odno-
towana dla serii, gdzie temperatura formy Tf = 100oC, a najwięk-
sza dla temperatury formy Tf = 40oC. Pozostałe wartości wynio-
sły odpowiednio 50,33 MPa w przypadku temperatury formy Tf = 
20oC i 48,9 MPa dla temperatury formy Tf = 60oC. W przypadku 
gdy forma wtryskowa była stabilizowana w temperaturze 80oC, 
twardość wyniosła 49,63 MPa.

Powodem różnic może być fakt występowania dwóch róż-
nych faz w badanych próbkach (silikon i PET) oraz trudność  
z jednoznacznym określeniem ich zawartości i homogeniczności,  
w tym celu należy poszerzyć diagnostykę celem lepszego po-
znania właściwości przetwórczych i użytkowych omawianego 
materiału.
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Z
astosowanie separatorów firmy w recyklingu ma wiele 
istotnych zalet. Przede wszystkim, separatory pozwalają 
uzyskać wysoki stopień czystości materiałów wtórnych, 
co decyduje o jakości i zwiększa koszt produktu koń-

cowego. Z kolei możliwość dostosowania parametrów separacji 
dla konkretnego materiału zwiększa elastyczność procesów pro-
dukcyjnych podczas pracy z różnego rodzaju surowcami wtórny-
mi (odpadami). Wreszcie, proces separacji na sucho znacznie 
upraszcza i zmniejsza koszty recyklingu.

Separatory FNP „Prodekologia” pozwalają uzyskać tanie i czy-
ste surowce przygotowane do użytku przemysłowego, w wyniku 
czego efekt ekonomiczny staje się bardziej namacalny.

W procesach recyklingu polimerów firma stawia na zintegro-
wane rozwiązania, które pozwalają zapewnić najwyższą jakość 
separacji i oczyszczania.

Oczyszczanie surowców wtórnych z wtrąceń metali żelaznych 
zapewniają separatory magnetyczne.

Zanieczyszczenia elastycznych cząstek gumy, silikonu i po-
liuretanu są usuwane z rozdrobnionych tworzyw sztucznych za 
pomocą separatora tarcia.

Usuwanie folii i odpylanie zmielonych tworzyw sztucznych 
przez przepływ powietrza odbywa się za pomocą separatorów 
frakcji lekkiej.

Separatory elektrostatyczne są w stanie usunąć zanieczysz-
czenia metali nieżelaznych, drewna i gumy przewodzącej z mie-
szaniny.

Skuteczne zintegrowane rozwiązania 
FNP „Prodekologia” do recyklingu 
polimerów

Firma „Prodekologia” oferuje przedsiębiorstwom recyklingu skuteczne rozwiązania do oddzielania i oczyszczania polimerów 
przetwarzanych przy użyciu technologii separacji magnetycznych, elektrostatycznych, tarciowych, powietrznych oraz NIR.

Separatory tryboelektryczne oddzielają dwie lub trzy mieszani-
ny składowe polimerów zgodnie z właściwościami elektrycznymi.

Separatory NIR służą do sortowania wieloskładnikowych mie-
szanin polimerów według typu przy użyciu promieniowania w bli-
skiej podczerwieni.

Kompleksowe linie i urządzenia produkowane przez firmę 
„Prodekologia” są z powodzeniem wykorzystywane do recyklingu 
profili okiennych PVC, izolacji kablowych, butelek PET, odpadów 
elektrycznych WEEE, butelek plastikowych PP/PE w przedsię-
biorstwach przetwórczych w 30 krajach świata.

33024 Ukraina, m. Równe
ul. Młynowska 32
tel. +38 067 383 82 16
tel. +38 050 461 49 51
separator@prodecolog.con.ua
www.prodecolog.com.ua
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Praca w Niemczech w branży 
przetwórstwa i recyklingu 
tworzyw sztucznych

SZUKASZ NOWYCH WYZWAŃ? CHCESZ SPRÓBOWAĆ?
Guliwer-Laabs może Ci pomóc! Jesteśmy firmą rekrutacyjną, 

należącą do grupy Rolbatch-Dr.Laabs, która pomaga niemieckim 
firmom i osobom prywatnym znaleźć wykwalifikowanych pracow-
ników. Jesteśmy na rynku niemieckim od 1999 roku. Zajmujemy 
się rynkiem niemieckim, austriackim i szwajcarskim.

Specjalizujemy się w rekrutacji pracowników z Polski dla prze-
mysłu i zakładów produkcyjnych w branżach: przetwórstwo i re-
cykling tworzyw sztucznych, automotive, budownictwo i wykoń-
czenia mieszkań, transport i logistyka, pakowanie produktów.

Nie jesteśmy agencją pracy. Umowę o pracę zawierasz bez-
pośrednio z niemieckim pracodawcą. My jedynie pomagamy 
niemieckim przedsiębiorstwom przeprowadzić proces rekrutacji 
i znaleźć najlepszych specjalistów. Pracodawcy zwykle oferują 
pomoc w zakwaterowaniu.

Znajomość języka jest mile widziana, jednak nie konieczna. 
Dużo bardziej liczy się doświadczenie zawodowe. Zwykle w za-
kładach i fabrykach pracują już Polacy, więc można się z ich po-
mocą komunikować z kierownictwem firmy. Oferujemy też kursy 
szybkiej nauki języka niemieckiego dla początkujących. Kursy za-
wierają słownictwo branżowe. Możesz też skorzystać z aplikacji 
na telefon, która tłumaczy tekst pisany i mówiony.

Od kiedy? 
Na wiele stanowisk szukamy specjalistów od zaraz!
Jakich specjalistów poszukujemy?

l operatorów wytłaczarek i wtryskarek (produk-
cja rur i profili z tworzyw sztucznych);
l kierowników produkcji i kierowników zmiany;
l operatorów dźwigów, operatorów wózków wi-
dłowych i suwnic;
l spawaczy, tokarzy, ślusarzy;
l asystentek;
l kierowców i logistyków;
l opiekunek dla dzieci i osób starszych.
Zgłoś nam swoją kandydaturę
Wyślij nam swoje CV, podaj, jakie masz kwali-
fikacje, a my wkrótce zaproponujemy ci pracę. 
Dobierzemy coś odpowiedniego dla ciebie. Po-
siadamy oferty pracy dla mężczyzn, kobiet, par, 
małżeństw oraz rodzin z dziećmi.
Zarejestruj się w Guliwer-Dr.Laabs już dziś  
i znajdź idealną pracę w Niemczech!

ROLBATCH-DR.LAABS POMOŻE CI 
WDROŻYĆ TECHNOLOGIE, DOBRAĆ 
I PRZESZKOLIĆ PRACOWNIKÓW
Skorzystaj z naszego doświadczenia! Pomoże-
my ci wdrożyć technologie związane z wytłacza-
niem i/lub recyklingiem tworzyw sztucznych.  

W tym się specjalizujemy.
Przykładowe projekty: recykling butelek PET (mycie, rozdrab-

nianie, suszenie, separacja na kolory, sterylizacja, regranulacja), 
recykling folii PE, PP, produkcja profili, produkcja rur, produkcja 
WPC, produkcja folii z tworzyw sztucznych.

Kursy i szkolenia dla branży tworzyw sztucznych
Od czasu do czasu oferujemy szkolenia branżowe stacjonarne 

oraz online. Rolbatch-Laabs jako firma inżynieryjna, zajmująca 
się wdrażaniem technologii przetwórstwa tworzyw sztucznych 
i recyklingu oferuje kursy online np, wprowadzenie do tworzyw 
sztucznych, badanie właściwości tworzyw sztucznych, wytłacza-
nia tworzyw sztucznych, wytłaczanie folii, wytłaczanie profili, wy-
tłaczanie rur, recykling tworzyw sztucznych. Na życzenie również 
kursy indywidualne w twoim zakładzie.

Badanie właściwości tworzyw sztucznych
Oprócz maszyn do przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucz-

nych polecamy urządzenia laboratoryjne (plastometry do bada-
nia MFI, gęstościomierze, wilgotnościomierze, suszarki, piecyki, 
wytłaczarki laboratoryjne i szereg innych). Szkolimy z ich obsługi.

Ty wiesz „Co”? My wiemy „Jak”! 
Skorzystaj z naszego doświadczenia!

Rolbatch Dr Magdalena Laabs
Angermünderstrasse 101, 16227 Eberswalde k.Berlina
Mob/WhatsApp: +49 151 457 67 422
www.guliwer.de
www.rolbatch-laabs.de/praca
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Recykling chemiczny tworzyw 
sztucznych – część 1
Patrycja Jutrzenka Trzebiatowska

T
worzywa sztuczne (TS) to materiały, które obecnie znaj-
dują zastosowanie w niemal każdej gałęzi przemysłu. 
Ich popularność wynika z doskonałych właściwości 
mechanicznych, trwałości, stosunkowo prostych me-

tod przetwarzania połączonych z niską wagą. W ostatnich la-
tach obserwuje się wzrost ilości odpadów z tworzyw sztucznych 
(OTS), co wynika z rosnącej produkcji materiałów polimerowych.  
W 2020 r. światowa produkcja TS wyniosła 387 mln ton, zaś  
w Europie 55 mln ton [1]. Odpady z tworzyw sztucznych, są nie-
biodegradowalne i często są używane tylko raz przed utylizacją, 
wymagają zagospodarowania. Niestety dość powszechną prak-
tyką postępowania z OTS jest składowanie ich na wysypiskach. 
Ilość tworzyw sztucznych, które można poddać recyklingowi  
w sposób zrównoważony, wzrosła w ostatnich dziesięcioleciach, 
dzięki ulepszeniu technologii identyfikacji i sortowania. Rozma-
itość surowców komplikuje proces recyklingu, co zwiększa jego 
koszt i wpływa na jakość produktu końcowego. Według raportu 
Plastics Europe z 2021 r., ponad 75% tworzyw sztucznych w Eu-
ropie jest odzyskiwanych poprzez recykling (34,6%) lub spalanie 
(42%), a tendencja ta rośnie z roku na rok. W 2005 r. tylko 47% 
TS zostało poddanych recyklingowi lub spalaniu. Spalanie jest 
nadal najczęściej stosowaną techniką zagospodarowania OTS, 
ze względu na złożoność i koszt innych sposobów wtórnego wy-
korzystania.

Od lat 70. zaczęto zauważać problem zanieczyszczenia 
środowiska tworzywami sztucznymi. Wtedy też zaczęto wpro-
wadzać pierwsze regulacje prawne oraz restrykcje dotyczące 
ich produkcji, ograniczania i zagospodarowywania. Jedną z naj-
ważniejszych regulacji jest Dyrektywa 2008/98/EC [2], która 
określa kolejność postępowania z odpadami (w tym TS), od 
sposobów najbardziej zrównoważonych do najmniej przyjaznych 
dla środowiska:
1. Zapobieganie – wszystkie środki zapobiegawcze podjęte za-

nim materiał/substancja stanie się odpadem, by ograniczyć 
ilość odpadów i ich negatywny wpływ na środowisko;

2. Przygotowanie do ponownego użycia – wszystkie czynności,  
w wyniku których produkty lub materiały są ponownie wykorzy-
stywane do tego samego celu, w którym zostały one wyprodu-
kowane;

3. Recykling – każda operacja odzysku, w wyniku której produkty 
lub materiały są ponownie przetwarzane na nowe produkty, 
materiały lub substancje;

4. Inne rodzaje odzysku – np. odzysk energii;
5. Pozbywanie się śmieci – wszystkie operacje, które nie są od-

zyskiem.
Takie działania mają na celu sukcesywne wprowadzanie do-

brych praktyk do społeczeństwa oraz odpowiednych zakazów,  
w tym zakaz składowania odpadów na korzyść recyklingu i od-
zysku energii. Przyczyniają się one do minimalizowania nega-
tywnych skutków składowania lub spalania OTS na środowisko 
takich jak emisja toksycznych gazów lub akumulacja trujących 
związków chemicznych w ziemi. Co więcej, w celu redukcji OTS 
rozwijane są następujące rozwiązania:
l uzyskanie monomerów z polimerów i odtworzenie czystych 

polimerów nadających się do dalszej produkcji (tj. recykling 
chemiczny);

l ekonomiczne procesy recyklingu, które pozwolą na ponowne 
użycie tworzyw sztucznych (tj. recykling mechaniczny);

l rozwijanie biodegradowalnych, naturalnie otrzymywanych poli-
merów w celu zastąpienia syntetycznych polimerów;

l wprowadzenie biochemicznych procesów, które pozwolą na 
degradację syntetycznych polimerów do krótszych łańcuchów 
[3, 4].
Wybrane enzymy degradują polimery, również te pochodzenia 

petrochemicznego, do prostszych jednostek. Następnie mogą 
być one przejęte przez drobnoustroje, które zakończą proces 
degradacji. W wyniku procesów biochemicznych powstają mono-
mery, nowa biomasa, ale także dwutlenek węgla [5]. W ramach 
rozwijania nowych sposobów, należy mieć na uwadze ilości wy-
dzielanych gazów cieplarnianych oraz możliwości zagospodaro-
wania powstających produktów głównych i ubocznych.

RECYKLING TWORZYW SZTUCZNYCH
Ze względu na konieczność zagospodarowania odpadów, wie-

lu naukowców prowadzi badania nad różnymi metodami recyklin-
gu. Wśród metod zagospodarowania TS można wyróżnić takie 
obszary: recykling mechaniczny, procesy rozpuszczalnikowe, 
recykling chemiczny (oraz surowcowy) i odzysk energii (rys. 1). 

Rys. 1. 
Możliwości 
zagospodarowania 
tworzyw 
sztucznych

XVI
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Jako opcję zagospodarowania odpadów można wymienić również 
biodegradację, której może zostać poddana nieliczna grupa OTS.

Recykling mechaniczny polega na ponownym przetworzeniu 
tworzywa do jego pierwotnej postaci, za pomocą operacji fizycz-
nych (mielenie, mycie, separowanie, suszenie, regranulacja 
i mieszanie), niezmieniającym podstawowych cech tworzywa, 
dzięki czemu otrzymuje się regranulat lub recyklat, nadający się 
do ponownego wykorzystania przy produkcji nowych pełnowarto-
ściowych produktów.

Popularne metody przetwarzania po ponownym upłynnieniu 
to wtrysk, wytłaczanie, prasowanie na gorąco. Recykling me-
chaniczny będzie zalecany w sytuacji, gdy łączne nakłady ener-
getyczne operacji związanych z odzyskiem tworzywa z odpadu 
i jego standaryzacją nie przekroczą energochłonności procesu 
przetwórczego danego tworzywa. Nie będzie zaś odpowiednia  
w przypadku wystąpienia innych czynników, takich jak zestarze-
nie chemiczne, zanieczyszczenie niepożądanym materiałem, pig-
mentem itp. Ta metoda ma zastosowanie głównie do polimerów 
termoplastycznych jak PP, PE, PET [6, 7]. W przypadku zmie-
szanych tworzyw sztucznych, recykling mechaniczny prowadzi do 
otrzymania mieszanin polimerowych (tj. wtedy gdy jest to mie-
szanina dwóch lub więcej polimerów w ilości >2%). Większość 
polimerów jest niemieszalnych ze sobą w stanie stopionym,  
a tak otrzymane mieszaniny często mają odmienną morfologię, 
co przekłada się na pogorszone parametry mechaniczne w po-
równaniu z pierwotnymi polimerami. Aby temu przeciwdziałać, 
stosuje się kompatybilizatory, takie jak blokowe lub szczepio-
ne kopolimery, polimery zawierające grupy polarne np. PCL lub 
polimery sfunkcjonalizowane np. szczepiony PP z bezwodnikiem 
maleinowym [6, 8]. Pozostałe odpady materiałowe, które nie są 
poddawane recyklingowi lub przeszły już wiele procesów recyklin-
gu, są składowane lub spalane.

W trakcie procesów rozpuszczalnikowych tworzywo sztuczne 
jest rozpuszczane w odpowiednim rozpuszczalniku (lub miesza-
ninie rozpuszczalników) i dalej poddaje się je kolejnym etapom 
oczyszczania (filtracja czy ekstrakcja fazowa) w celu oddziele-
nia polimeru od dodatków, barwników i zanieczyszczeń. Kolejno 
można je selektywnie krystalizować. Metoda ta jest stosowana 
tylko w przypadku homogenicznych tworzyw, zwykle PCW, PS  
i poliolefin. Odzyskiwane polimery, otrzymywane w wyniku tego 
procesu są niezmienione i mogą być ponownie użyte do produk-
cji wyrobów z TS. Jednakże należy mieć na uwadze duży poten-
cjał szkodliwości na środowisko i ekonomiczność tego procesu 
[1]. Procesy rozpuszczalnikowe wymagają odzysku pozostałego 
rozpuszczalnika, zawierającego potencjalne dodatki i zanieczysz-
czenia, co generuje większe nakłady pracy oraz energii.

Recykling surowcowy i chemiczny, w uproszczeniu, to techno-
logie otrzymywania monomerów (czyli frakcji o mniejszej masie 
cząsteczkowej) lub frakcji petrochemicznych (olej, gaz) z polime-
rów. Tak otrzymany surowiec może być stosowany do syntezy 
pełnowartościowych polimerów lub jako dodatek do innych pro-
cesów chemicznych.

Odzysk energetyczny odnosi się do spalania odpadów do 
produkcji energii w formie ciepła lub elektrycznej. Jest to jedna  
z powszechnie stosowanych i efektywnych metod redukcji obję-
tości materiałów organicznych, ale tylko gdy inne metody prze-
stają być ekonomiczne. Tworzywa sztuczne mają bardzo wysoką 
kaloryczność. Wartości opałowe dla PE, PP, PCW, PA6, PS, PET  
i PMMA wynoszą odpowiednio ok. 43-46, 41-46, 14, 37, 40, 22 
i 25 MJ/kg [4].

Biodegradacja, czyli proces degradacji wywołany działaniem 
czynników środowiskowych (woda, powietrze, światło) oraz bio-

logicznych, głównie za pomocą enzymów produkowanych przez 
różnorodne mikroorganizmy (bakterie lub/i grzyby). Biodegra-
dacja ma zastosowanie tylko do wybranych tworzyw sztucznych 
pochodzenia petrochemicznego oraz otrzymywanych z natural-
nych komponentów (m.in. PLA, PHB, PCL). Podczas degradacji 
pękają wiązania kowalencyjne polimeru, co powoduje zmiany  
w ich strukturze i właściwościach m.in. pogorszenie właściwości 
mechanicznych, kruchość, przezroczyści, odbarwienia. W zależ-
ności od warunków rozkład powinien prowadzić do CO2, H2O, soli 
mineralnych, wytworzenia biomasy lub CO2, CH4, soli nieorga-
nicznych i biomasy [9].

Recykling mechaniczny daje wiele korzyści, takich jak oszczę-
dzanie zasobów naturalnych i energii potrzebnej do wytworzenia 
pierwotnego polimeru; zmniejsza ilość odpadów trafiających na 
wysypiska; redukuje emisje gazów cieplarnianych, w porównaniu 
z produkcją nowych polimerów oraz pozwala na stosowanie ist-
niejących technologii do przetwarzania tworzyw sztucznych. Jed-
nakże, ze względu na różnorodność TS, nie jest to wystarczające 
rozwiązanie. Jakość zebranych TS jest niespójna i prowadzi do 
tzw. down cyclingu tj. wytwarzania produktów o niższej wartości. 
Każdy cykl procesu recyklingu skraca długość łańcuchów poli-
merowych, co skutkuje obniżeniem jakości. Dodatkowo należy 
mieć na uwadze wyzwania związane z barwnikami, dodatkami  
i wypełniaczami stosowanymi podczas produkcji TS, zanieczysz-
czeniem spowodowanym użytkowaniem przez konsumentów 
oraz stratami wydajności podczas procesu recyklingu [6].

W związku z różnorodnością TS i trudnościami w recyklingu 
konwencjonalnym, naukowcy opracowują nowe metody, aby 
zmniejszyć wpływ OTS na środowisko oraz znaleźć nowe, bar-
dziej wydajne sposoby rozkładu tych materiałów. Recykling che-
miczny, pozwalający na odzysk monomerów lub bazowych che-
mikaliów, wydaje się być rozwiązaniem na te problemy.

RECYKLING CHEMICZNY I SUROWCOWY
Wraz z rosnącą świadomością, dotyczącą środowiskowego 

obciążenia tworzywami sztucznymi i początkami recyklingu, roz-
wijane były również metody recyklingu chemicznego. Pierwsze 
patenty dotyczące recyklingu chemicznego poliuretanów czy de-
gradacji termicznej poliolefin mają swój początek w latach 60.  
i 70. XX wieku [10-14]. Więcej badań w tym temacie rozpoczęto 
w połowie lat 90., a w ostatnich latach znacznie wzrosło za-
interesowanie recyklingiem chemicznym w Europie. Obecnie 
nad rozwojem tych nowych technologii pracują różne podmioty, 
w tym start-upy, uniwersytety i firmy (BASF, Ioniqa, Gr3n, H&S 
Anlagentechnik). Obecnie w Europe, tylko Niemcy oraz Włochy 
wykorzystują recykling chemiczny do przetwarzania odpadów 
opakowaniowych [1]. W związku z przewidywanym wzrostem za-
potrzebowania na TS pochodzące z recyklingu w nadchodzących 
latach, recykling chemiczny może być w przyszłości odpowiednią 
opcją dla strumieni odpadów pokonsumpcyjnych. Szczególnie, 
że recykling mechaniczny często ma trudności z osiągnięciem 
wymaganych właściwości.

Recykling chemiczny prowadzi do przekształcania polimerów 
w ich wyjściowe monomery lub związki petrochemiczne takie jak 
składniki olejowo-węglowodorowe lub gazowe. Może też prowa-
dzić do częściowej degradacji polimerów do oligomerów i innych 
drugorzędnych wartościowych materiałów. Odzyskane monome-
ry można poddać repolimeryzacji w celu regeneracji oryginalnego 
polimeru lub zastosować w syntezie nowych materiałów [15]. 
Proces regeneracji może obejmować różne etapy oczyszczania 
monomeru, takie jak filtracja, destylacja, krystalizacja i inne do-
datkowe reakcje chemiczne [16].
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Recykling chemiczny można podzielić na dwie główne grupy 
procesów: depolimeryzację chemiczną i termiczną (rys. 2). De-
polimeryzacja chemiczna to proces, w którym tworzywo sztucz-
ne jest rozkładane na oligomery lub monomery w wyniku reakcji 
chemicznej z małocząsteczkowym reagentem (H2O, alkohole, 
aminy, glikole, kwasy) i odnosi się zwykle do polimerów konden-
sacyjnych (PET, PC, PA) oraz addycyjnych (poliuretany, PU) [4]. 
Do tych metod można zaliczyć: alkoholizę, hydrolizę, aminolizę, 
glikolizę i inne pokrewne metody. Nazwa metody jest tożsama 
ze stosowanym regentem. Technika ta umożliwia wielokrotny re-
cykling TS, ponieważ nowe polimery mogą być produkowane po 
każdej depolimeryzacji.

Depolimeryzacja termiczna to proces, w którym OTS są pod-
grzewane do wysokich temperatur albo przy braku tlenu, albo 
przy ograniczonym dostępie tlenu lub innych związków (H2, CO2). 
Zazwyczaj jest stosowana w przypadku poliolefin, PMMA lub PS. 
Otrzymany surowiec można wykorzystać zarówno do syntezy che-
mikaliów, jak i produkcji paliw (przy czym w Unii Europejskiej 
takie działanie nie jest uznawane za recykling). Depolimeryzacja 
termiczna obejmuje procesy, takie jak piroliza, zgazowanie, kra-
king katalityczny i uwodornienie [17].

W tej pracy zostaną omówione metody recyklingu chemicz-
nego i podejścia w odniesieniu do najbardziej popularnych 
TS podzielonych na polimery winylowe (takie jak: PE, PP, PS, 
PMMA, PCW) oraz polimery kondensacyjne i addycyjne (PET, 
PA, PC i PU), a także tworzyw, których recykling jest znacznie 
mniej popularny, tj. duroplastów, elastomerów oraz mieszanin 
polimerowych.

Depolimeryzacja termiczna polimerów winylowych
Polimery winylowe to grupa polimerów, otrzymana w wyniku po-

limeryzacji monomerów zawierających podwójne wiązania C=C, 
których łańcuch główny składa się z atomów węgla powiązanych 
pojedynczymi wiązaniami kowalencyjnymi oraz podstawników 
łańcucha głównego, gdzie R= H, CH3, F, Cl, COOCH3. Do najpo-
pularniejszych polimerów winylowych należą poliolefiny (PE, PP) 
oraz PS, PCW i PMMA. Są największą grupą TS, a zapotrzebowa-
nie na te polimery to ponad 70% wszystkich TS [1].

Depolimeryzacja termiczna to proces degradacji termicznej 
OTS prowadzący do uzyskania surowców wykorzystywanych do 
produkcji nowych polimerów, czyli bezpośrednio monomerów lub 

produktów przypominających ropę naftową, które można poddać 
krakingowi w celu wytworzenia monomerów [4].

Podczas pirolizy (lub kraking termiczny) wiązania chemiczne 
polimeru ulegają zerwaniu pod wpływem energii cieplnej. Two-
rzywo jest zwykle ogrzewane do temperatury 300–700oC w at-
mosferze obojętnej (tj. azotu) aż do powstania trwałych gazów, 
cieczy i wosków. Powstałe małocząsteczkowe produkty pirolizy 
zwykle są to węglowodory od C1 do C50, w tym gazy popirolitycz-
ne (m.in.: H2, CH4, C2H6, CO, CO2, H2S, HCl), produkty ciekłe 
(olej popirolityczny, smoła, woda) i produkty stałe (koks i skład-
niki nieorganiczne). W przypadku pirolizy poliolefin uzyskuje 
się zwykle niewielką ilość monomeru (etylenu lub propylenu),  
a dużą ilość produktów woskowatych, tj. węglowodorów alifa-
tycznych, które wymagają dalszej rafinacji. Produkty w zakresie 
C20 do C50 są krakowane w fazie gazowej w celu uzyskania wę-
glowodorów, takich jak etan lub propen, które są niestabilne  
w wysokich temperaturach i reagują tworząc związki aromatycz-
ne (np. benzen) [18, 19]. Olej popirolityczny można uszlachet-
nić do surowca za pomocą krakingu parowego lub zastosować 
bezpośrednio do produkcji gazu syntezowego poprzez częścio-
we utlenianie. Otrzymane produkty rozkładu można przeznaczyć 
do innych zastosowań np. użycie lekkiego oleju popirolitycz-
nego jako rozpuszczalnika do asfaltu [20]. Proces pirolizy TS 
prowadzi się w reaktorach fluidalnych lub piecach obrotowych. 
Metoda ta jest odpowiednia zarówno dla poliolefin, polimerów 
winylowych oraz akrylowych, przy czym w przypadku PCW po-
wstaje znaczna ilość HCl, co może prowadzić do korozji reaktora  
i wobec tego potrzebna jest obróbka wstępna odpadów w celu 
usunięcia chloru, dlatego ta metoda nie jest dedykowana do 
PCW [21]. Prowadzone są badania mające na celu uzyskanie 
frakcji bardziej wzbogaconych monomerem, np. zastosowanie 
zimnej plazmy podczas pirolizy pozwoliło na uzyskanie nawet 
do 22–25% wag. etylenu z odpadów HDPE, do 55 razy więcej 
niż w przypadku konwencjonalnej pirolizy HDPE [22].

Termiczna piroliza poliolefin zachodzi przez losowy mechanizm 
rozszczepiania i rekombinacji łańcucha, który przebiega poprzez 
rodnikowe reakcje łańcuchowe:
l etap inicjacji – TS pękają, tworząc cząsteczki alkenu i rodniki 

alkanu, kolejno przypadkowe pękanie w dowolnym punkcie, 
dodanie alkenów do rodników;

Rys. 2. Podział metod recyklingu 
chemicznego

Rys. 3. Schemat depolimeryzacji termicznej PMMA
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l etap propagacji – propagacja rodników i wzrost łańcucha wę-
glowego;

l etap terminacji – dysproporcjonowanie wolnych rodników  
i rekombinacja dwóch wolnych rodników, które mogą również 
wytwarzać długołańcuchowe węglowodory [23].
W przypadku polimerów winylowych depolimeryzacja termicz-

na następuje w wyniku osłabienia wiązania między atomami 
węgla w łańcuchu głównym zawierającym podstawniki R1 i R2 
przy jednym atomie węgla (-CH3, -COOCH3, -Ph, -F), powstają ma-
krorodniki. Kolejno następuje wydzielenie cząsteczki monomeru  
i proces się powtarza, aż do całkowitej depolimeryzacji polimeru. 
Przykładowy schemat pirolizy PMMA przedstawiono na rysunku 
3. Wydajność depolimeryzacji dla PMMA i PTFE może wynosić 
nawet ~100%, dla poli(metakrylonitrylu) ~85-90%, a dla PS ~40-
70% [24, 25].

Dodanie katalizatora do procesu pirolizy pozwala zaoszczę-
dzić energię i obniżyć koszty produkcji. Po dodaniu katalizatora, 
temperaturę procesu (kraking katalityczny) można obniżyć nawet 
do 300–350oC, w porównaniu do pirolizy (około >450oC). W wy-
niku krakingu katalitycznego, przy zastosowaniu katalizatorów 
kwasowych, takich jak mikroporowate (Hydrogen zeolite soco-
ny mobile-5,HZSM-5; Hierarchical H-style ultra-stable Y, HUSY) 
i mezoporowate zeolity, katalizatory zasadowe (tlenki i węglany 
metali np. MgCO3, BaCO3), glinokrzemianów (montmorylonity), 
ZnCL2-aktywowany węgiel siarczanowy wodorotlenek cyrkonu, 
otrzymuje się produkty gazowe, ciekłe oraz woski [22]. Katali-
zatory przyspieszają reakcję i pozostają niezmienione w trakcie 
procesu. Zalety pirolizy katalitycznej nad pirolizą termiczną obej-
mują: obniżoną temperaturę reakcji (niższy wkład energetyczny); 
zwiększoną szybkość reakcji, która poprawia wydajność proce-
su; zawężony rozkład masy cząsteczkowej Mw ze zwiększonym 
udziałem lekkich węglowodorów oraz promowanie tworzenia 
związków aromatycznych i izoparafin [23]. Zastosowanie kata-

lizatora Zeolite socony mobile-5 (ZSM-5) pozwoliło zmniejszyć 
ilość produktów olejowych/woskowych z zakresu 81–97% do 44-
51% wag., przy wzroście uzysku frakcji gazowej [26].

W krakingu katalitycznym OTS można osiągnąć nawet 100% 
konwersję. Dużą trudnością jest to, że składniki chlorkowe  
i azotowe obecne w strumieniu nieprzetworzonych odpadów 
mają tendencję do dezaktywacji katalizatora, a materiały orga-
niczne mają tendencję do blokowania porów katalizatora. Dla-
tego często wymagane jest wstępne przetwarzanie odpadów. 
Kolejną wadą tego procesu jest ograniczenie tylko do czystych 
polimerów, głównie do poliolefin i PS [27]. Gałko i inni zbadali 
możliwość otrzymania produktów BTEX (benzen, toluen, etylo-
benzen i ksylen) w wyniku katalizowanej pirolizy następujących 
polimerów: PE, ABS, PET, SBR. Modyfikowany katalizator ZSM-5 
jonami niklu pozwolił na otrzymanie największej frakcji węglowo-
dorów aromatycznych, odpowiednio dla PP i PET otrzymano 5,6 
i 19,9% benzenu, 7 i 10,8% toluenu, 5,7 i 10,6% etylobenzenu 
oraz 1,2 i 1,4% ksylenu [28].

Zgazowanie to proces, w którym materiały na bazie węgla re-
agują z powietrzem, parą wodą, CO2 lub tlenem, tworząc prostsze 
cząsteczki. Temperatura tego procesu wynosi 700–1000oC, przy 
podwyższonym ciśnieniu ok. 20–80 bar. Powoduje to częścio-
we utlenienie tworzyw zawierających węgiel, generując przede 
wszystkim CO, H2 (tj. gaz syntezowy), a także CO2, metan oraz 
w niewielkiej ilości węglowodory. Wydajność tej metody sięga 
nawet do 98-99%. Zachodzą tu między innymi reakcje: spalania, 
rozkładu pary wodnej, redukcji CO2. Gaz ze zgazowania może 
być wykorzystywany jako surowiec chemiczny, np. powstający H2 
może zostać użyty do wytwarzania amoniaku, metanolu, formal-
dehydu, poliestrów i innych chemikaliów, a CO – do produkcji 
izocyjanianu. Ponadto może być wykorzystany do produkcji ole-
fin na bazie metanolu i BTX (benzen, toluen, ksylen). Podczas 
zgazowania powstaje duża ilość zwęgliny (węgiel pierwiastkowy  

Tabela 1. Porównanie metod depolimeryzacji termicznej. Opracowano na podstawie [4, 23, 27]

Recykling surowcowy Piroliza Kraking katalityczny Zgazowanie Uwodornienie

Zalety
Prosty i elastyczny proces; 

redukcja toksycznych 
gazów

Niższa temperatura 
i krótszy czas reakcji 

w porównaniu do 
pirolizy; wąski rozkład Mw 
produktu; możliwa 100% 

konwersja TS

Duża skala; usuwanie 
smoły przez reforming 

katalityczny w celu 
uzyskania syngazu bez 

smoły

Niska temperatura; 
wysokiej jakości produkt; 
podwyższona zawartość 
izoparafin i aromatów

Wady

Wysoki pobór energii; 
wysoka temperatura; 

niska tolerancja dla PCW; 
słaba selektywność przy 
szerokim rozkładzie MW

Wrażliwy na 
zanieczyszczenie 

surowca; składniki 
chlorkowe i azotowe 
w odpadach mogą 

dezaktywować katalizator; 
często wymaga wstępnej 

obróbki TS

Wysoki wkład 
energetyczny; tworzenie 

smoły, stabilność 
katalizatora, zgazowanie 
czystym tlenem wymaga 

separacji tlenu od 
powietrza

Wysoki koszt H2 
i katalizatorów z metali 
szlachetnych; wysokie 

ciśnienie; możliwa 
nadhydroliza

Typ odpadu Mieszanina TS lub jeden 
typ odpadu PE, PP, PS Mieszanina OTS Poliolefiny, PS, PCW, 

mieszanina OTS

Produkty

Olej, gaz i wosk popiro-
lityczny; węglowodory 

C1–C50; monomery w przy-
padku PS, PMMA, PTFE

Olej i gaz popirolityczny; 
węglowodory C3-C4, C4-C5; 

izoparafiny, aromaty

Syngaz (CO, H2), CO2, 
metan

Nasycone węglowodory, 
aromaty

Warunki: 
Temperatura (T), 

ciśnienie (p), 
katalizator (kat.)

T: 300-700oC; atmosfera 
obojętna; kat: brak

T: 300-500oC; kat.: 
biowęgiel, zeolity 

(MCM-41, HUSY, HZSM-5), 
aktywowany ZnCl2

T: 400-800oC; p: 3-7 MPa; 
dodatek pary wodnej, O2, 
CO2; kat.: węgiel aktywny, 
dolomit, katalizatory Ni

T: <350oC; p: 3-10 MPa; 
dodatek H2; kat.: 

Ni/ZSM-5, Ni/MCM-41, 
Pd/ZSM-5, Pt/SrTiO3

Instalacje

Regenyx (USA) prowadzi 
recykling PS do styrenu; 
produkcja 10 ton/dzień 

[32]

Encina (USA) produkuje 
BTX i propylen. Produkcja 

nawet 90 000 ton/rok 
chemikaliów [33]

Enerkem (Kanada) 
produkcja 100 000 ton/
rok syngazu, metanolu, 
etanolu, z odpadów [34]

Pilotowa skala
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i nieorganiczne składniki jak napełniacze, zanieczyszczenia), 
która powinna zostać spalona. Metoda ta jest często stosowana 
w przypadku mieszanych OTS [29, 30].

Uwodornienie to proces, podczas którego OTS są poddawane 
działaniu ciepła, wysokiego ciśnienia, a na drodze reakcji che-
micznej dodawany jest wodór (H2). W wyniku tej reakcji nastę-
puje degradacja materiału z powstaniem frakcji ciekłych oraz 
gazowych. Proces ten często uznaje się za etap pośredni między 
pirolizą i zgazowaniem [31].

Bardzo skutecznym sposobem recyklingu czystych polimerów 
w celu uzyskania wartościowych produktów jest kraking katali-
tyczny, jednak proces ten nie jest odpowiedni dla mieszanych 
OTS. Piroliza wydaje się być najlepszym sposobem na uzyska-
nie wysokiej wydajności monomeru w przypadku PMMA, PTFE 
lub PS, zaś zgazowanie jest skuteczne w przypadku czystych lub 
mieszanych OTS.

W tabeli 1 przedstawiono porównanie procesów depolimery-
zacji termicznej.
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Badania poziomu oraz wyznaczenie 
mechanizmu degradacji wielokrotnie 
przetwarzanego poliwęglanu

Michał Kisilewicz, Marcin Tomkiewicz, Piotr Szatkowski

Problemy związane z przetwarzaniem termoplastycznych tworzyw sztucznych po zakończeniu okresu ich użytkowania lub odpa-
dów poprodukcyjnych są bardzo istotne, głównie ze względu na ochronę środowiska naturalnego. Corocznie na rynek wprowa-
dzane są olbrzymie ilości nowych termoplastów, w tym poliwęglanu (PC). Znaczna część wprowadzanych na rynek polimerów 
termoplastycznych po okresie użytkowania trafia na wysypiska śmieci. Dzieje się tak, chociaż istnieją możliwości powtórnego 
przetwarzania i ponownego wykorzystania termoplastów. Zaobserwowano jednak, że recyklaty z poliwęglanu nie są popularne. 
W opracowaniu przebadano i przedstawiono zależność i zmiany parametrów właściwości mechanicznych w funkcji wielokrot-
ności przetwarzania poprodukcyjnych odpadów płyt poliwęglanowych. Analizie poddano sposób przetwórstwa oraz metodę 
otrzymywania granulatu z kolejno przetworzonych próbek poliwęglanu. Uwzględniono wpływ możliwych rodzajów degradacji 
tworzywa sztucznego w trakcie przetwórstwa i jego wpływ na spadek parametrów mechanicznych.

O
d ponad stu lat obserwowany jest wzrost znaczenia 
tworzyw sztucznych w gospodarce. Tworzywa sztucz-
ne mogą obecnie zastąpić niemal wszystkie materia-
ły, np. drewno, metale i ceramikę. Sukces tworzyw 

sztucznych jest spowodowany ich stosunkowo powtarzalnymi 
właściwościami oraz łatwością kształtowania. Formowanie ter-
moplastycznych tworzyw jest korzystniejsze energetycznie od 
formowania metali czy ceramiki. Zachodzi w niższych tempera-
turach, umożliwiając zastosowanie tańszego oprzyrządowania 
oraz mniejszego nakładu energii. Tworzywa termoplastyczne są 
również dobrymi matrycami kompozytów. 

Należy zwrócić uwagę na narastający od lat 70. XX wieku pro-
blem ze składowaniem zużytych wyrobów z tworzyw sztucznych. 
Wykrycie wielkiej pacyficznej plamy śmieci powstałej z wyrzu-
conych tworzyw sztucznych czy badania związane z analizą za-
legających odpadów wykazały, że w trakcie degradacji tworzyw 
sztucznych mogą wytworzyć się m.in. małe cząstki tworzyw, któ-
re po połknięciu przez ryby mogą w dalszej kolejności wniknąć 
do organizmu ludzkiego. Obecnie prowadzone są ogólnoświato-
we działania mające przeciwdziałać zaśmiecaniu naszej planety, 
polegające m.in. na zwiększeniu udziału przetwarzanych wielo-
krotnie materiałów w cyklu produktowym [1–3].

Istnieje wiele rodzajów recyklingu, wliczając energetyczny, czyli 
odzyskiwanie energii poprzez spalanie odpadów polimerowych, 
recykling chemiczny, czyli poddawanie polimerów procesom 
chemicznym w celu uzyskania z nich monomerów tworzących 
polimer, paliwa gazowego, ciekłego lub stałego, oraz recykling 
materiałowy, który wymaga dokładnego sortowania odpadów 
[4]. Tworzywo poddawane recyklingowi materiałowemu powinno 
pochodzić z jednego rodzaju polimeru. Pozwala to zachować sta-
łość parametrów wyrobu i uniknąć powstawania niestopionych, 
zdegradowanych cząstek tworzywa, pojawiających się przy za-
stosowaniu tej samej temperatury do przetwarzania mieszaniny 
polimerów (każdy rodzaj polimeru topi się i degraduje w innej 
temperaturze). W trakcie recyklingu materiałowego należy rów-
nież uwzględnić degradację polimeru podczas przetwórstwa. Po-
limer wystawiony na działanie wysokiej temperatury, tlenu oraz 
dużych wartości sił ścinających podczas procesu przetwórczego 

zaczyna tracić swoje właściwości. Dzieje się tak, ponieważ po-
limery jako cząsteczki organiczne są zbudowane z łańcuchów  
i muszą zachować tę strukturę w odróżnieniu od np. metali, któ-
re zbudowane są z pojedynczych atomów. Każdy rozpad łańcu-
cha polimerowego w trakcie przetwórstwa osłabia nieodwracal-
nie materiał, co powoduje, że polimery pochodzące z recyklingu 
posiadają niższe właściwości mechaniczne w porównaniu z poli-
merami formowanymi pierwszy raz [1].

Celem artykułu jest prezentacja wpływu wielokrotnego pro-
cesu przetwórczego komercyjnie dostępnych poliwęglanowych 
odpadów poprodukcyjnych na właściwości mechaniczne oraz 
termiczne wielokrotnie przetworzonego tworzywa. W trakcie ba-
dania wykonano próbki o różnych krotnościach przetwórstwa, 
stosując metody: ekstruzji na wytłaczarce jednoślimakowej  
i wtrysku na wtryskarce tłokowej.

W opracowaniu skupiono się na zagadnieniu degradacji poli-
meru w trakcie jego wielokrotnego przetwórstwa, powodującego 
rozpad długich łańcuchów na krótsze. Degradacja najczęściej 
przejawia się rozrywaniem wiązań kowalencyjnych w łańcuchu 
głównym polimeru. Proces ten może przebiegać w obecności róż-
nych czynników fizycznych, takich jak:
l wysoka energia termiczna (degradacja termiczna);
l wysoka energia promieniowania elektromagnetycznego (np. 

fotodegradacja, degradacja radiacyjna);
l ultradźwięki (degradacja ultradźwiękowa);
l siły mechaniczne, np. ścinanie czy mielenie (degradacja me-

chaniczna);
oraz chemicznych, takich jak:
l działanie tlenu (degradacja utleniająca);
l działanie wody, kwasów, zasad (degradacja hydrolityczna);
l działanie czynników atmosferycznych;
l działanie innych związków chemicznych, również enzymów [1, 5].

Badania wpływu wielokrotnego przetwórstwa odpadów z po-
liwęglanu prowadzono, bazując na następujących, najczęściej 
wykorzystywanych technikach termoformowania – wytłaczania 
(ekstruzji) oraz wtrysku.

Każdorazowe przetwórstwo tworzywa termoplastycznego może 
spowodować jego degradację. Istnieje wiele możliwych rodzajów 
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degradacji tworzywa w procesie jego formowania [6]. Jednym z naj-
częściej spotykanych jest degradacja mechaniczna, która zachodzi 
pod wpływem działających wysokich wartości sił ścinających w ukła-
dzie plastyfikującym. Siły ścinające powodują mechaniczne rozry-
wanie łańcuchów polimerowych, co może spowodować znaczące 
obniżenie własności mechanicznych przetworzonego tworzywa [7], 
zwłaszcza gdy przetwarzane tworzywo charakteryzowało się wąskim 
jednomodalnym rozkładem masy cząsteczkowej [8–12].

Przetwórstwo tworzyw termoplastycznych polega na działa-
niu na tworzywo wysokimi temperaturami, które są konieczne 
w procesie formowania. Przetrzymywanie tworzywa w wysokiej 
temperaturze przez odpowiednio długi czas może doprowadzić 
do jego degradacji termicznej. Istnieje wiele powodów występo-
wania degradacji termicznej. Najczęściej spotykanymi są błędy 
związane z zastosowaniem niewłaściwej temperatury przetwór-
stwa. Nastawa właściwej temperatury i utrzymanie stabilnego  
i równomiernego rozkładu temperatury w układzie plastyfiku-
jącym jest trudne i wiąże się z występowaniem szeregu różno-
rodnych czynników. Ich identyfikacja wymaga wykonania pełnej 
analizy układu plastyfikującego. Oparcie się tylko na zbadaniu  
i wyznaczeniu parametrów samego układu palstyfikującego (wy-
znaczenie niepewności czujnika, czasu odświeżania pomiaru, 
mocy grzałek, niepewności ciśnienia statycznego) może nie wy-
starczyć. Należy pamiętać, że w procesie przetwarzania przepły-
wające przez układ tworzywo oddziałuje z powierzchniami układu 
plastyfikującego oraz elementami formy, co może powodować 
zmianę miejscowej temperatury w wyniku działania sił tarcia lub 
zmian ciśnienia dynamicznego. Miejscowe zmiany temperatury, 
powodujące przegrzanie tworzywa sztucznego, mogą spowodo-
wać degradację termiczną i tym samym pogorszenie własności 
fizykochemicznych finalnie przetworzonego tworzywa.

W trakcie przetwórstwa może zajść również degradacja che-
miczna, wynikająca m.in. z obecności tlenu atmosferycznego, 
wilgoci lub innych zanieczyszczeń. Omawiana degradacja zacho-
dzi w podwyższonej temperaturze, która występuje w strefie to-
pienia tworzywa [13].

Degradacja tlenowa polega na oddzieleniu się wodoru od łań-
cucha polimeru i powstaniu wolnego rodnika, który reaguje z tle-
nem, przy czym reakcja ta przyśpiesza w temperaturze powyżej 
200oC [14].

MATERIAŁY I METODY
Materiały
W badaniach wykorzystano fragmenty płyt z poliwęglanu (PC), 

stanowiących odpady poprodukcyjne. Pozyskany poliwęglan od-
padowy jest przeźroczystym termoplastem o budowie amorficz-
nej. Poliwęglan produkuje się głównie przy wykorzystaniu techno-
logii polikondensacji opracowanej przez Bayer Material Science  
i GE Plastics (obecnie Sabic Innovative Plastics), która obejmuje 
reakcję bisfenolu A z fosgenem (COCl2). Proces otrzymywania 
poliwęglanu poprzez polikondensację w fazie stopionej opraco-
wano w latach 90. XX wieku.

Polimer ten jest transparentny dla światła widzialnego. Jest 
także bardzo wytrzymały, ma dużą odporność na uderzenia. Cha-
rakteryzuje się niskim współczynnikiem pełzania, umożliwiającym 
stosowanie go w aplikacjach do temperatury 140oC. Jest trud-
nopalny i samogasnący. Odporny na działanie alkoholi, kwasów  
i tłuszczów. Nieodporny na działanie alkaliów oraz węglowodorów 
aromatycznych. Główną wadą tego tworzywa jest skłonność do 
środowiskowej korozji naprężeniową (ESC) oraz kruchość pod 
wpływem wilgoci. Polimer jest bardzo dobrym izolatorem. Najczę-
ściej używanymi metodami jego kształtowania jest wtrysk lub eks-

truzja. Uzyskane w ten sposób profile i płyty są często używane ze 
względu na możliwość ich dalszego formowania na ciepło.

Poliwęglan jest wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu. 
Od produkcji płyt Blue-Ray przez reflektory samochodowe do 
szkła kuloodpornego. Ceniony jest za dużą wytrzymałość właści-
wą i wysoką przeświecalność.

Metody badawcze
Charakterystykę własności przetwarzanego tworzywa określo-

no przez:
1. Wyznaczenie statycznej próby rozciągania na maszynie wy-

trzymałościowej firmy Zwick Roell 1435. Badanie prowadzone 
było z prędkością 4 mm/min aż do zerwania próbki. Metoda 
posłużyła do określenia wytrzymałości na rozciąganie (przy 
prędkości badania 4 mm/min) modułu Younga metodą regre-
sji liniowej oraz odkształcenia przy zerwaniu.

2. Wyznaczenie statycznej próby rozrywania na maszynie wytrzy-
małościowej firmy Zwick Roell 1435. Badanie prowadzone 
było z prędkością 40 mm/min do zerwania próbki. Metoda po-
służyła do określenia wytrzymałości na rozciąganie (przy pręd-
kości badania 40 mm/min) modułu Younga metodą regresji 
liniowej oraz odkształcenia przy zerwaniu. 

3. Badanie udarności przy użyciu młota Charpy’ego o masie 7,8 
kg. Pozostałe parametry młota to: ramię – 380 mm, rozstaw 
podpór – 40 mm, przekrój próbki – 4 × 5 mm (bez karbu).

4. Analizę termograwimetryczną (TG) na urządzeniu TG firmy TA 
model Discovery 550. Badanie wykonywane było w tempera-
turze od 40oC do 600oC z szybkością ogrzewania 10oC/min.

5. Dynamiczną analizę mechaniczną (DMA) na urządzeniu DMA fir-
my TA model Discovery 850. Badanie wykonywane było od tem-
peratury −50oC do 160oC z szybkością ogrzewania 3oC/min. 
Pomiar prowadzony był poprzez zginanie próbki na aparacie  
z jednym wspornikiem o odległości 17,5 mm od szczęki poru-
szającej się. Obciążenie zachodziło z częstotliwością 1 Hz.
Materiał użyty i przebadany w pracy – przetworzony PC
Rozdrabnianie/mielenie płyt PC
Przygotowanie granulatu poliwęglanu z płyt odpadowych wyko-

nano, wykorzystując gilotynę Zamech NG-8A. Sposób rozdrab-
niania został wybrany ze względu na wysoką wartość udarności 
poliwęglanu, co spowodowało, że próby rozdrabniania w młynie 
udarowym nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

Proces regranulacji
Ekstruzję wstępnie pociętych płyt prowadzono na wytłaczarce 

jednoślimakowej Fritsch model Filabot EX2 moc 1480 W. Proces 
wytłaczania prowadzono w temperaturze 260oC, temperatura ta 

Rys. 1. Poliwęglan odpadowy, rozdrobniony i przygotowany 
do przetwórstwa
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została wyznaczona w oparciu o wyniki DSC. Wartość nastawy 
potencjometru kontrolującego obroty ślimaka ustalono empirycz-
nie, utrzymując stałą wartość (20–25 obr/min) na potencjome-
trze dla kolejnych procesów.

Suszenie próbek PC
Suszenie przygotowanego granulatu odbyło się w suszarce 

próżniowej w temperaturze 105–110oC, aż do uzyskania wilgot-
ności poniżej 0,02%, mierzonej na wagosuszarce Ohaus.

Proces wtrysku próbek PC
Proces wtrysku prowadzony był na wtryskarce tłokowej firmy 

Zamak Mercator. Parametry wtrysku ustalono eksperymentalnie 
i były następujące:
l temperatura wtrysku Tw = 260oC;
l temperatura formy Tf = 130oC;
l objętość wtrysku Vw = 4,1 cm3;
l siła wtrysku Fw = 12 kN;
l czas wtrysku tw = 5 s.

WYNIKI BADAŃ Z PRZEPROWADZONYCH EKSPERYMENTÓW
Na rysunku 3 zamieszczono porównane wyniki wytrzymałości 

otrzymanych z badań na rozciąganie i rozrywanie.
Na rysunku 4 zamieszczono porównane wyniki modułów sprę-

żystości otrzymanych z badań na rozciąganie i rozrywanie.
Analiza wyników rozciągania próbek pozwala stwierdzić, jak 

szybko wraz z każdym przetwórstwem będzie ulegać zmniejsze-
niu wytrzymałość na rozciąganie. Wyjściowe próbki wycięte do 
badań z płyty (0_PC) posiadają niższą wytrzymałość mechanicz-
ną zarówno na rozciąganie, jak i na rozrywanie. Jest to spowo-
dowane tym, że proces produkcji płyt nie wiąże się z koniecz-
nością zastosowania wysokich ciśnień, tak jak ma to miejsce 
w przypadku przetworzonego PC, gdzie użyto ciśnienia na tłok 
wtryskarki rzędu 12 000 N. Płyty są walcowane, a taki sposób 
przetwórstwa powoduje obecność mikroporów obniżających wy-
trzymałość mechaniczną.

Wraz z każdym procesem przetwórczym wytrzymałość na roz-
ciąganie spada. Po drugim procesie przetwórczym odnotowano 
spadek o około 4%, natomiast po czwartym – o 16%. Wynika 
stąd, że procesy degradacji termicznej występują i nakładają się 
w każdym cyklu przetwórstwa. Pomiary wytrzymałości na rozry-
wanie pokazały, że kolejne cykle przetwórcze nie wpływają zna-

cząco na spadek wytrzymałości na rozrywanie. Wartości te są  
o około 5% wyższe niż wytrzymałość na rozciąganie, w porówna-
niu z analogicznymi próbkami badanymi na rozciąganie.

Porównano moduły sprężystości zmierzone podczas badania 
wytrzymałości na rozciąganie oraz rozrywanie. Przed procesami 
przetwórczymi PC odznaczał się najniższymi modułami, zmierzo-
nymi w dwóch badaniach. Po pierwszym przetwarzaniu moduł 
wzrósł o 16%, a z każdym kolejnym cyklem spadał w stosunku 
do 1_PC: 2% dla 2_PC i 7% dla 4_PC, zarówno dla modułu mie-
rzonego przy rozciąganiu oraz rozrywaniu.

Wykresy wytrzymałości próbek o różnych krotnościach prze-
twórstwa (rys. 5) mają bardzo podobne przebiegi. Potwierdza 
to mała różnica wytrzymałości maksymalnej dla próbek 1_PC 
i 2_PC. Próbka 4_PC miała niższą wartość wytrzymałości maksy-
malnej, prawdopodobnie ze względu na znacznie większe zmiany 
w budowie materiału spowodowane termiczną degradacją.

Mechaniczne badania statyczne nie wykazały większych różnic 
w mierzonych właściwościach mechanicznych. Może to dawać 
złudzenie, że proces recyklingu PC nie odgrywa znaczącej roli 
w zmianie charakterystyki otrzymanego PC nawet po czterech 
procesach przetwórczych.

Wyniki udarności
Na rys. 6 zamieszczono porównanie pracy zniszczenia i udar-

ności wyznaczonych z wykorzystaniem młota Charpy’ego.
Analiza wytrzymałości dynamicznej (udarności) próbek ujaw-

niła znaczące różnice w ich dynamicznych właściwościach me-
chanicznych. Z każdym kolejnym procesem przetwórczym nastę-
puje zauważalny spadek udarności badanych recyklingowanych 
próbek PC. Już pierwsze przetworzenie PC prowadzi do spadku 
odporności na uderzenie o 60% w porównaniu do wytrzymałości 
PC bez przetworzenia (1_PC), aż do spadku o 92% w przypadku 
próbki przetworzonej czterokrotnie w porównaniu do próbki wyj-
ściowej. Podobną tendencję spadku energii pracy zniszczenia 
zaobserwowano podczas badania udarności próbek PC.

Tabela 1. Wykaz wytworzonych i przebadanych próbek PC

Nazwa próbki Charakterystyka próbek PC

0_PC Płyta PC

1_PC PC po 1 przetworzeniu

2_PC PC po 2 przetworzeniu

4_PC PC po 4 przetworzeniu

Rys. 2. 
Od lewej: Próbki 
z PC przetworzonego 
jednokrotnie, 
dwukrotnie oraz 
czterokrotnie

Rys. 3. Wartości wytrzymałości na rozciąganie i rozrywanie 
badanego PC przetworzonego jednokrotnie, dwukrotnie 
oraz czterokrotnie

Rys. 4. Wartości modułu sprężystości wyznaczonego 
w badaniu na rozciąganie i rozrywanie badanego 
PC przetworzonego jednokrotnie, dwukrotnie 
oraz czterokrotnie
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Różnice we właściwościach mechanicznych przetworzonych 
próbek PC są związane z rozpraszaniem energii uderzenia w ob-
jętości badanej próbki. Im wyższy jest stopień przetwórczy, tym 
naprężenia pojawiające się w trakcie uderzenia koncentrują się  
w coraz mniejszym polu, dając dowód na to, że zmiany degrada-
cyjne związane są ze spadkiem masy cząsteczkowej łańcucha PC.

Wyniki badań DMA
Na rysunku 7 przedstawiono zestawienie modułu stratności 

dla PC o różnym stopniu przetworzenia.
Analiza DMA jednoznacznie wykazała, że moduł zachowawczy 

wzrósł po pierwszym, drugim oraz czwartym procesie przetwór-
czym. Czwarty proces przetwórczy PC spowodował natomiast 
spadek temperatury, w której moduł zaczyna gwałtownie spa-
dać. Takie efekty związane są ze skróceniem się łańcuchów PC 
oraz z obecnością produktów termicznego rozkładu PC.

Porównanie wartości modułu stratności w funkcji temperatury 
pozwala stwierdzić, że moduł ten jest nieco wyższy dla próbek 
1_PC, 2_PC, 4_PC w porównaniu do wyjściowego 0_PC. Wraz ze 
wzrostem temperatury tempo wzrostu wartości modułu stratności 
rośnie szybciej dla próbek przetworzonych, dodatkowo w próbce 
4_PC można zauważyć wzrost modułu stratności w niższej tempe-
raturze. Spadek modułu stratności w niższej temperaturze należy 
łączyć z rozpraszaniem naprężeń pomiędzy zdegradowanymi łań-
cuchami PC oraz z obecnością porów powstałych w wyniku rozkła-
du PC z wydzieleniem CO2 w procesie wtrysku.

Wykresy kąta tangens delta (Δ) potwierdzają, że wraz ze wzro-
stem liczby cykli przetwórczych PC, procesy związane z obni-
żaniem się właściwości mechanicznych w funkcji temperatury 
zachodzą wyraźnie gwałtowniej. Próbki 4_PC po 4 cyklach prze-
twórczych są zdegradowane w stopniu uniemożliwiającym prze-
ciwdziałanie i rozpraszanie wymuszonego naprężenia generowa-
nego przez trzpień pomiarowy DMA.

Badania DMA pozwoliły na wyznaczenie temperatury zeszkle-
nia w badanych próbkach PC z bardzo dużą dokładnością. Wy-
znaczone temperatury zeszklenia zestawiono w tab. 2.

Analiza wartości temperatury zeszklenia dla wielokrotnie prze-
tworzonych próbek PC ukazuje każdorazowy efekt proporcjonal-
nego (o 2–3oC) spadku tej temperatury po każdym kolejnym pro-
cesie przetworzonego PC.

Wyniki badania TG
Badanie TG pozwoliło na określenie stabilności termicznej wie-

lokrotnie recyklowanego tworzywa PC. W trakcie pomiarów wyzna-
czono m.in. temperatury ubytku masy w celu określenia stabilno-
ści termicznej przetwarzanego PC, wyniki zestawiono w tab. 3.

Badanie TG jednoznacznie wykazało, że wraz z liczbą cykli prze-
twórczych spada temperatura ubytku 1% masy PC. Pomimo że ta 
temperatura jest powyżej temperatury przetwórczej (265oC), to pro-
cesy wytwórcze powodują trwałe zniszczenie struktury polimeru.

WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
Zanotowano i opisano efekty spadku właściwości mechanicz-

nych wielokrotnie przetworzonego tworzywa PC. Zaobserwowano 
obniżenie się temperatury przejścia szklistego oraz temperatur 

Rys. 5. Zestawienie wykresów wytrzymałościowych 
uzyskanych z badań na rozciąganie dla próbek 
1_PC, 2_PC, 4_PC

Rys. 6. Wyznaczona za pomocą młota Charpy’ego wartość 
pracy zniszczenia i udarności dla próbek PC przetworzonego 
jednokrotnie, dwukrotnie oraz czterokrotnie

Rys. 7. Wartości wyznaczonego modułu zachowawczego 
(E’) dla badanych PC

Rys. 8. Wartości wyznaczonego modułu stratności (E’’) 
dla badanych PC

Rys. 9. Wartości tangens Δ (E’’/E’) dla badanych PC
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charakterystycznych dla procesu degradacji polimeru. Zaobser-
wowano niewielką różnicę w wytrzymałości mechanicznej (cho-
ciaż nie tak znaczącą) dla próbek danej serii, charakteryzującą 
się wzrostem rozrzutu wartości mierzonej (większe odchylenie 
standardowe). Zauważono każdorazowy znaczący spadek udar-
ności po kolejnych przetwórstwach. Wraz ze wzrostem liczby 
przetwórstw PC zauważono również spadek przeźroczystości 
tworzywa. Zmiana własności została spowodowana zwiększe-
niem rozrzutu średniej masy cząsteczkowej łańcuchów polime-
ru w wyniku degradacji termiczno-chemiczno-materiałowej oraz 
obecności w objętości tworzywa produktów degradacji. 

Przebieg krzywej wytrzymałościowej dla małych wartości obcią-
żenia (do 2,5%) był porównywalny dla serii próbek z badanych 
krotności przetwarzania poliwęglanu. Znaczne różnice pojawiały 
się w wartości wydłużenia przy zerwaniu. Próbki 1_PC wykazywa-
ły się bardzo dużą plastycznością i pojawiająca się „szyjka” przy 
końcu badania zajmowała całą długość próbki, natomiast próbki 
4_PC pękały krucho przy zaledwie 2,5% wydłużenia. W związku 
z tym wytrzymałość na rozciąganie dla próbek 1_PC i 2_PC była 
prawie taka sama (różnica między średnimi wynosiła mniej niż 
odchylenie standardowe). 

Ze statycznej próby rozciągania wyznaczono zależność liniową 
modułu Younga od krotności przetwórstwa o współczynniku R2 = 
0,984. Prawdopodobnie ta zależność liniowa łączy się z efektem 
degradacji tworzywa w wyniku zmniejszania masy cząsteczkowej 
łańcucha wpływającej na obniżenie średniej energii wiązań poli-
meru stale o tę samą wartość.

W trakcie statycznej próby na rozciąganie prowadzonej z dużą 
szybkością przyrostu obciążenia, próbki wykazywały niższy mo-
duł Younga i wyższą wytrzymałość maksymalną oraz wydłuże-
nie przy zerwaniu (oprócz próbek 1_PC) od próbek badanych 
przy niższej prędkości przyrostu obciążenia. Nie jest to zgodne  
z teorią odkształcenia plastycznego, gdyż materiał obciążany  
z większą prędkością ma mniej czasu na zrelaksowanie naprę-
żeń, przez co powinien być sztywniejszy (większy moduł Younga) 
oraz wykazywać niższą odporność na pękanie (niższa wytrzyma-
łość oraz odkształcenie przy zerwaniu).
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W 
2018 roku Komisja Europejska przyjęła pakiet zmian 
przepisów w zakresie unijnego prawa odpadowego 
(tzw. pakiet odpadowy) w ramach koncepcji prze-
kształcenia gospodarki europejskiej z gospodarki 

linearnej do gospodarki cyrkularnej. Tym samym wykonano pierw-
szy krok zmierzający do racjonalnego wykorzystania zasobów i za-
mknięcia obiegu surowców. 

W ramach pakietu odpadowego obok zmian przepisów dyrektywy 
ramowej 2008/98/WE w sprawie odpadów dokonano także zmian 
m.in. w zakresie przepisów dyrektywy 94/62/WE w sprawie opako-
wań i odpadów opakowaniowych. Określono m.in. nowe poziomy 
recyklingu dla poszczególnych rodzajów opakowań zwiększających 
ich wysokość m.in. w przypadku opakowań z tworzyw sztucznych  
z poziomu 25% do 55% docelowo do 2030 roku. Jednak samo 
zwiększenie poziomów recyklingu nie spowoduje, że obieg surow-
ców zostanie domknięty – konieczne jest jeszcze zapewnienie wy-
korzystania wytworzonego recyklatu do produkcji nowych wyrobów. 
Stąd kolejnym krokiem podjętym przez Komisję Europejską jest 
określenie obowiązkowych udziałów surowców pochodzących z re-
cyklingu tworzyw sztucznych w produkcji nowych opakowań.

DYREKTYWA SINGLE USE PLASTICS 
– RECYKLAT W BUTELKACH PET

W 2019 roku została opublikowana dyrektywa 2019/904  
w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw 
sztucznych na środowisko (dyrektywa SUP). Oprócz regulacji za-
kazujących lub ograniczających stosowanie niektórych produktów 
z tworzyw sztucznych dyrektywa zawiera także przepisy zobowią-
zujące państwa członkowskie do zapewnienia w butelkach na na-
poje o pojemności do trzech litrów określonych udziałów tworzyw 
sztucznych pochodzących z recyklingu. Dyrektywa wymaga, aby:
a) od 2025 r. udział tworzyw sztucznych pochodzących z recyklin-

gu w butelkach, których głównym składnikiem jest politerefta-
lan etylenu (butelki PET), wyniósł co najmniej 25%, 

b) od 2030 r. udział tworzyw sztucznych pochodzących z recyklin-
gu w butelkach wykonanych z pozostałych tworzyw sztucznych 
wyniósł co najmniej 30%. 
Udział recyklatu obliczany będzie jako średnia dla butelek na 

napoje, dla których wymagany będzie taki udział, wprowadzonych 
do obrotu w danym roku. Dyrektywa nie wymaga więc udziału re-
cyklatu w każdej wprowadzonej butelce. 

Obowiązkowy recyklat w butelkach na napoje to istotny krok 
w tworzeniu gospodarki cyrkularnej. Przed nami jednak kolejny 
etap tego procesu – projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej 
w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE OPAKOWAŃ 
I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH – WYMAGANE POZIOMU
RECYKLATU W OPAKOWANIACH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
W dniu 30 listopada 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła 

projekt rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowa-

niowych, które zastąpią przepisy dyrektywy w sprawie opakowań  
i odpadów opakowaniowych. Komisja zaproponowała w nim 
szereg nowych rozwiązań prawnych prowadzących do zwiększe-
nia stosowania w praktyce hierarchii postępowania z odpadami. 
Oprócz takich nowych regulacji jak określenie klas przydatności 
opakowań do recyklingu, wyznaczenie minimalnych poziomów 
wprowadzania opakowań wielokrotnego użytku czy określenie wy-
magań dotyczących relacji objętości opakowania do objętości pro-
duktu zawartego w opakowaniu Komisja zaproponowała kolejne 
poziomy udziału recyklatu we wprowadzanych opakowaniach. Tym 
razem poziomy te dotyczyć mają już nie tylko butelek na napoje 
ale wszystkich opakowań wytworzonych z tworzyw sztucznych.  

Projekt rozporządzenia zakłada, że od 1 stycznia 2030 r. opako-
wania z tworzyw sztucznych powinny zawierać minimalny procent 
recyklatu:
a) 30% dla opakowań wrażliwych na kontakt (opakowań żywności, 

pasz, leków, kosmetyków) wykonanych z politereftalanu etylenu 
(PET) jako głównego składnika; 

b) 10% dla opakowań wrażliwych na kontakt wykonanych z two-
rzyw sztucznych innych niż PET, z wyjątkiem jednorazowych pla-
stikowych butelek na napoje;

c) 30% dla butelek na napoje jednorazowego użytku; 
d) 35% dla opakowań innych niż określone w lit. a), b) i c).
Od roku 2040 poziomy te wzrosną w opakowaniach z tworzywa 

sztucznego do:
a) 50% dla opakowań wrażliwych na kontakt, z wyjątkiem jednora-

zowych butelek na napoje; 
b) 65% dla butelek na napoje jednorazowego użytku;
c) 65% dla opakowań innych niż określone w lit. a) i b).

Rozporządzenie przy tym zakłada, że udział recyklatu będzie 
wymagany już nie w średniej masie opakowań wprowadzonych  
w danym roku, tak jak określają to przepisy dyrektywy SUP, ale  
w każdym opakowaniu z tworzywa sztucznego. 

Nowe regulacje będą więc dużym wyzwaniem dla wprowadzają-
cych produkty w opakowaniach, ale także dla branży recyklingu. 
Wpłyną na poprawę jakości recyklatu, tam gdzie obecnie ta jakość 
jest niewystarczająca, ale także wymuszą kolejne inwestycje w in-
stalacje recyklingu, które zapewnią pokrycie zapotrzebowania na 
recyklat przynajmniej na poziomie wymaganych udziałów w opako-
waniach. Dużym wyzwaniem będzie przy tym zapewnienie recykla-
tu, który spełniać będzie restrykcyjne wymagania wykorzystania 
go przy produkcji opakowań wrażliwych na kontakt. 

Udział recyklatu we 
wprowadzanych opakowaniach
Paweł Sosnowski

Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa
www.interzero.pl
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Odpadowe tworzywa sztuczne 
z sektora opakowaniowego 
w gospodarce o obiegu zamkniętym

Monika Czop

Opakowania z tworzyw sztucznych są powszechnością dla współczesnego społeczeństwa. Obecnie ok. 40% europejskiego 
zapotrzebowania na tworzywa sztuczne pochłania rynek opakowaniowy. Co roku 25% odpadowych tworzyw sztucznych w UE 
w dalszym ciągu kończy swój cykl życia na składowisku. Zwiększenie poziomu recyklingu odpadowych opakowań z tworzyw 
sztucznych jest koniecznością do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Zaprezentowano właściwości energetyczne 
odpadowych opakowań z tworzyw sztucznych. Analizowane odpady pochodziły ze strumienia komunalnego, były to opakowania 
charakterystyczne dla każdego gospodarstwa domowego.

G
ospodarowanie odpadami jest istotnym filarem w go-
spodarce o obiegu zamkniętym (GOZ). Zgodnie z wdra-
żaną ideą GOZ odpady poddane recyklingowi są po-
nownie zawracane do gospodarki jako nowy surowiec. 

Jednym z priorytetowych obszarów GOZ są tworzywa sztuczne. 
Tworzywa sztuczne są doskonałym materiałem. Są lekkie, łatwe  
w obróbce, funkcjonalne, dostępne i niedrogie. Można powie-
dzieć, że są one materiałem kluczowym dla wielu branż gospo-
darki. Problem pojawia się w momencie, gdy następuje utrata 
ich właściwości użytkowych. Wtedy zamiast trafić do właściwego 
strumienia i ponownie wrócić do obiegu, trafiają do frakcji zmie-
szanej i bezpowrotnie następuje utrata ich cennych właściwości 
[1, 2].

Na rys. 1 zaprezentowano koncepcję GOZ w odniesieniu 
do tworzyw sztucznych. W fazie użytkowania wyroby z tworzyw 
sztucznych przyczyniają się do znacznych oszczędności zasobów 
i energii. Przykładem mogą być innowacyjne opakowania stoso-
wane do przechowywania mięsa (np. wielowarstwowe folie opa-
kowaniowe). Rozwiązanie to wydłuża czas przydatności produktu 
do spożycia, a to przekłada się na ograniczenie marnowania żyw-
ności oraz surowców użytych do produkcji opakowania. Innym 
przykładem są elementy wykonane z tworzyw sztucznych, które 
znalazły zastosowanie w motoryzacji (ramki lusterek, błotniki, 
uszczelki, przewody, kołpaki, listwy, zderzaki). Ich zastosowanie 

zmniejszyło masę pojazdów, a to przekłada się na mniejsze zu-
życie paliwa oraz niższą emisję zanieczyszczeń. Wiele wyrobów 
z tworzyw sztucznych można wykorzystać ponownie lub napra-
wić. Kolejnym krokiem w GOZ jest recykling, a gdy ten z róż-
nych względów jest niemożliwy lub nieopłacalny, jako alternaty-
wa pozostaje odzysk energii. Aby w pełni wykorzystać potencjał 
zgromadzony w tworzywach sztucznych, należy na nie patrzeć 
holistycznie. Musi to być spojrzenie oparte na całym cyklu ich 
życia [1, 2]. Patrząc na tworzywa z tej perspektywy, można po-
wiedzieć, że jest to materiał, dzięki któremu można osiągnąć 
więcej, zużywając mniej zasobów i energii.

W 2018 r. zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne ze strony 
przetwórców europejskich w głównych segmentach zastosowań 
wyniosło 51,2 Tg. Jest to wzrost o 11% w odniesieniu do 2010 r.  
(rys. 2). Udział poszczególnych branż pozostał zasadniczo nie-
zmieniony w stosunku do lat poprzednich. Nadal największe było 
zapotrzebowanie w branży opakowaniowej, której udział wyniósł 
39,9%. Za branżą opakowaniową znalazły się kolejno: budow-
nictwo (19,8%), motoryzacja (9,9%) oraz przemysł elektryczny 
i elektroniczny (6,2%). Pozostałe branże zastosowań tworzyw 
sztucznych to artykuły gospodarstwa domowego, sport i wypo-
czynek, rolnictwo, budowa maszyn oraz meble [3, 4].

Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w Polsce w 2018 r. 
wyniosło 3,5 Tg. Jest to wzrost o 36% w stosunku do 2010 
r. (rys. 3). Największe zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne 
odnotowano w branży opakowaniowej (35%) oraz w budownic-
twie (10%). W ciągu ostatnich ośmiu lat nastąpił znaczny wzrost 

Rys. 1. Koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego
Rys. 2. Branże zastosowań tworzyw sztucznych 
w Unii Europejskiej
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wykorzystania tworzyw sztucznych w branży opakowaniowej.  
W 2010 r. ilość tworzyw sztucznych wykorzystana w sektorze 
opakowań wyniosła 744 Gg, a w 2018 r. ilość ta wzrosła do 
1182 Gg. Nastąpił znaczny wzrost zastosowania poliolefin w pro-
dukcji opakowań (rys. 4).

Opakowania z tworzyw sztucznych odgrywają kluczową rolę  
w gospodarce zrównoważonej i zasobooszczędnej. Priorytetowym 
kierunkiem zagospodarowania odpadowych tworzyw sztucznych  
w krajach UE jest recykling. Średnio poziom recyklingu odpado-
wych opakowań z tworzyw sztucznych w Europie w 2018 r. kształ-
tował się na poziomie ok. 40%. Wskaźniki recyklingu opakowań 
z tworzyw sztucznych powyżej 40% osiągnęło 17 krajów euro-
pejskich, a 3 kraje (Czechy, Hiszpania, Holandia) przekroczyły 
50%. W Polsce poziom recyklingu odpadów opakowaniowych wy-
niósł 37,7%. Dyrektywa [6] wyznacza wyższe poziomy recyklingu 
do osiągnięcia dla poszczególnych materiałów. Dla opakowań 
z tworzyw sztucznych ten poziom ma wzrosnąć do 50% w 2025 r.  
i do 55% w 2030 r.

W 2018 r. w krajach UE nadal 18,5% odpadów opakowanio-
wych z tworzyw sztucznych trafiło na składowiska. W Polsce 
wskaźnik ten jest wyższy i stanowi 29,5%. Alternatywą dla skła-
dowisk może być odzysk energii. Szacuje się, że obecnie łącz-
na zawartość odpadów opakowaniowych w paliwach z odpadów 
komunalnych kształtuje się na poziomie ok. 41% w stosunku do 
całej masy odpadów wchodzących w skład paliwa [7, 8]. Wśród 
odpadów opakowaniowych wchodzących w skład paliwa z od-
padów dominują tworzywa sztuczne (średnio ok. 58%) oraz pa-
pier (średnio ok. 25%). Odpady wielomateriałowe stanowią ok. 
11%. Nawet w „idealnym” systemie zarządzania odpadami nie 
ma możliwości uzyskania 100% poziomu recyklingu. Zawsze po-
trzebne będą alternatywne i ekonomicznie uzasadnione metody 
zagospodarowania, w tym odzysk energii [9, 10].

W artykule zaprezentowano wyniki analizy technicznej, która 
jest nośnikiem informacji dotyczących budowy i właściwości 
użytkowych odpadowych opakowań w aspekcie wykorzystania 
ich jako komponentu paliwa. Odpady te ze względu na niską 
jakość (duże zanieczyszczenie inną frakcją) nie mogły być skiero-
wane do recyklingu. Zgodnie z obecnie panującym trendem swój 
cykl życia kończą na składowisku. Niska świadomość ekologicz-
na społeczeństwa oraz lekceważące podejście do odpadów po-
woduje, że cenne surowce są marnowane.

CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
Materiały
Materiałami, które posłużyły do badań, były odpady opakowa-

niowe pochodzące ze zmieszanego strumienia komunalnego. 
Były to odpady „niskiej” jakości, które nie spełniały wymogów 
stawianych przez recyklerów. Analizowaną grupę odpadów opa-
kowaniowych stanowiły małe opakowania (PS1, PS2, PP3), butelki 

do napojów (PET), inne sztywne opakowania (HDPE, LDPE), folie 
termokurczliwe i stretch (PEF1, PEF2, PEF3) oraz inne opakowania 
(PP1, PP2).

Metodyka badań
Przygotowane próbki odpadowych tworzyw sztucznych z sektora 

opakowaniowego poddano analizom fizykochemicznym. Oznaczo-
no ich wilgotność [11], zawartość popiołu [12] oraz ilość części 
lotnych [13]. Przydatność badanych odpadów jako komponen-
tu paliwa określono poprzez wyznaczenie ciepła spalania [14],  
a następnie na jego podstawie obliczono wartość opałową. Oba 
parametry są istotne dla energetyki zawodowej. Wyznaczono tem-
peraturę zapłonu oraz palenia, stosując metodę otwartego tygla 
Clevelanda [15]. Próbki zostały przebadane również pod kątem 
zawartości węgla [16], wodoru [16], siarki [17] i chloru [18].

OMÓWIENIE WYNIKÓW
Wszystkie przebadane odpady opakowaniowe charakteryzowa-

ły się śladową ilością wilgoci, a zawartość popiołu była poniżej 
3% (tab. 1). Zawartość części lotnych w analizowanych odpadach 
opakowaniowych była powyżej 95%. Wyjątek stanowiły opakowa-
nia PET, w których zawartość części lotnych wynosiła ok. 88%.

Właściwości energetyczne odpadów przedstawiono w tab. 2. 
Większość analizowanych odpadów charakteryzowała się wyso-
kim ciepłem spalania, którego wartość przekraczała 43 MJ/kg. 
Wyjątek stanowiły trzy odpady, w których ciepło spalania było po-
niżej 40 MJ/kg. Były to odpady PEF1 (25,55 MJ/kg), PS1 (38,62 
MJ/kg) oraz PET (22,09 MJ/kg).

W tabeli 3 przedstawiono charakterystyki termiczne (tempera-
tury topnienia, zapłonu oraz palenia) odpadów opakowaniowych.

Rys. 3. Branże zastosowań tworzyw sztucznych w Polsce

Rys. 4. Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne w branży 
opakowaniowej wg rodzaju polimerów [5]

Tabela 1. Właściwości techniczne badanych odpadów 
opakowaniowych, % mas.

Symbol Wilgotność Części 
palne Popiół Części 

lotne

PEF1 0,27 99,35 0,65 99,72

PEF2 0,02 99,78 0,22 99,79

PEF3 0,01 99,91 0,09 99,72

LD-PE 0,23 98,51 1,49 96,98

HD-PE 0,17 98,19 1,81 97,25

PP1 0,15 99,51 0,49 98,68

PP2 0,33 99,98 0,02 99,31

PP3 0,27 99,59 0,41 97,29

PS1 0,64 97,85 2,15 96,95

PS2 0,13 97,44 2,56 97,43

PET 0,65 98,84 0,16 88,15
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Temperatura zapłonu dla badanych odpadów wynosiła 200–
230oC. W przypadku kilku odpadów nie ustalono temperatury 
zapłonu, ze względu na dodatek środków przeciwpalnych, któ-
rych zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania 
opakowań. 

Składy pierwiastkowe badanych odpadów opakowaniowych 
przedstawiono w tabeli 4. Jako punkt odniesienia w tabeli 5 
zaprezentowano skład pierwiastkowy „czystych” polimerów. 
Przebadane odpady opakowaniowe charakteryzowały się wyso-
ką zwartością pierwiastka węgla (50–88%). Najniższą zawartość 
węgla odnotowano w odpadowej folii PEF1 (ok. 51%), najwyższą 
w odpadowej folii PEF3 (ok. 87%). We wszystkich analizowanych 
przypadkach odnotowano jedynie śladowe ilość azotu, siarki  
i chloru. Ich obecność w odpadowych tworzywach można wytłu-
maczyć obecnością różnego rodzaju dodatków (pigmenty, barw-
niki, stabilizatory, środki zmniejszające palność) wprowadzonych 

na etapie produkcji. Wyniki badań potwierdziły, że odpadowe 
tworzywa sztuczne charakteryzowały się zbliżonym składem do 
wyjściowych polimerów.

PODSUMOWANIE
Odpadowe opakowania z tworzyw sztucznych ze względu na 

masowość wytwarzania oraz skład chemiczny są bardzo atrak-
cyjnym surowcem do rozmaitych transformacji chemicznych. 
Analizując przebadane odpady pod kątem odzysku energii, moż-
na je zakwalifikować jako komponent stałego paliwa wtórnego. 
Przeprowadzone analizy potwierdziły wysoką wartość opałową 
(powyżej 40 MJ/kg), niską zawartość popiołu (poniżej 2%) oraz 
wysoką zawartość substancji palnych (powyżej 90%). Analizo-
wane odpady, w większości przypadków, są materiałem trudno 
palnym, ma to wpływ na recykling, ale nie wpłynie to negatywnie 
na odzysk energii. Wszystkie odpady opakowaniowe z tworzywa 
sztucznego są cennym surowcem, a sposobem na jego pozyska-
nie jest selektywna zbiórka-recykling-odzysk energii.
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Tabela 2. Właściwości energetyczne badanych odpadów 
opakowaniowych

Symbol
Ciepło 

spalania, 
MJ/kg

Wartość 
opałowa, 

MJ/kg

Zawartość składników 
agresywnych

chloro-
wodór, 
mg/kg

ditlenek 
siarki, 
mg/kg

tritlenek 
azotu, 
mg/dm3
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Tabela 3. Właściwości termiczne badanych odpadów 
opakowaniowych

Symbol
Temperatura, oC

topienia zapłonu palenia

LDPE 100 230 brak

HDPE 170 brak brak

PP1 80 brak brak

PP2 80 200 brak

PP3 80 brak brak

PS1 146 214 230

PS2 150 218 232

PET 162 200 brak

Tabela 4. Skład pierwiastkowy badanych odpadowych tworzyw 
sztucznych, % mas.

Symbol Węgiel Wodór Siarka Azot Chlor Tlen

PEF1 51,41 4,48 0,18 0,40 0,38 43,15

PEF2 84,69 13,11 0,23 1,87 0,10 0,00
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PP3 86,56 10,88 0,21 1,54 0,59 0,22

PS1 72,09 4,92 0,18 1,41 0,18 21,22

PS2 79,75 5,37 0,02 0,48 0,02 14,36

PET 58,60 3,00 0,15 1,47 0,03 36,75

Tabela 5. Skład pierwiastkowy czystych merów wybranych 
tworzyw sztucznych, % mas.

Symbol Węgiel Wodór Chlor Tlen

PE 85,70 14,30 – –

PP 85,70 14,30 – –

PS 92,30 7,70 – –

PET 62,50 4,20 – 33,30
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NA CZYM POLEGA CHEMCYCLING?
Firma BASF podjęła wyzwanie i opracowała projekt recyklin-

gu chemicznego: Chemcycling. W procesach termochemicznych 
odpady plastikowe są rozkładane na oleje lub produkty gazo-
we, które wykorzystuje się następnie jako surowce w przemyśle 
chemicznym. Mogą one zastąpić surowce kopalne w ramach 
koncepcji Verbund i posłużyć do wytwarzania nowych produktów, 
szczególnie tworzyw sztucznych. Dzięki zewnętrznie certyfikowa-
nemu systemowi możemy do każdego produktu dodawać część 
surowca pochodzącego z odzysku.

JAKIE SĄ ZALETY RECYKLINGU CHEMICZNEGO?
Recykling chemiczny umożliwia przetwarzanie odpadów, dla 

których nie wprowadzono jeszcze odpowiednich rozwiązań; re-
cykling mechaniczny jest odpowiedni w przypadku recyklingu 
czystych materiałów, które są dostępne dzięki selektywnemu 
gromadzeniu znacznych ilości odpadów. Jednak nasze odpady 
to również produkty różnych tworzyw sztucznych połączonych ze 
sobą w celu optymalizacji parametrów, tworzywa z pozostało-
ściami innych substancji (np. resztki żywności na opakowaniach) 
i tworzywa, których segregowanie w celu recyklingu jest nieeko-
nomiczne. Recykling chemiczny może być sposobem na przetwa-
rzanie tych materiałów, a tym samym usunięcie ich ze spalarni 
i wysypisk śmieci, dokąd obecnie są kierowane. Chemcycling 
stanowi atrakcyjną możliwość biznesową zarówno dla nas, jak 
i dla naszych klientów, ponieważ wytworzone produkty są takiej 
samej jakości, jak produkty pochodzące z surowców kopalnych.

CZY RECYKLING CHEMICZNY JEST PRZYJAZNY 
DLA ŚRODOWISKA?
Koniec cyklu życia produktu z tworzyw sztucznych wymaga wy-

boru rozwiązania najbardziej efektywnego ekologicznie. Recykling 
chemiczny umożliwia przetwarzanie tworzyw zmieszanych, wielo-
warstwowych lub innych produktów złożonych, jest uzupełnieniem 
recyklingu mechanicznego i może okazać się rozwiązaniem bar-
dziej zrównoważonym niż spalanie lub składowanie na wysypisku 
śmieci. Dzięki analizie cyklu życia możemy zadbać o to, by nasze 
innowacyjne podejście było korzystne dla środowiska.

W fazie pilotażowej firma BASF przedstawiła klientom pierw-
sze prototypy. Znalazły się wśród nich opakowanie sera mozare-
lla, przezroczyste elementy lodówki oraz szczelne pojemniki do 
szczególnych zastosowań.

Chemia umożliwia recykling odpadów plastikowych

Odpady plastikowe, w szczególności tworzywa sztuczne zanieczyszczające morza, są postrzegane jako jedno z głównych wy-
zwań w skali światowej. Z jednej strony nasila się presja regulacyjna w związku z kwotami i zdolnością do recyklingu, z dru-
giej zaś nasi odbiorcy zdecydowanie dążą do uzyskania w swoich ofertach coraz większego udziału materiałów pochodzących  
z recyklingu. Stawienie czoła tym wyzwaniom wymaga innowacji i wspólnych wysiłków w skali światowej i w całym łańcuchu 
wartości.
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