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JUBILEUSZ 25 LAT DZIAŁALNOŚCI ARBURG POLSKA

Na drodze ciągłego
rozwoju
ARBURG ponad poziomem oczekiwań. Kolejny raz przekonali się o tym
uczestnicy jubileuszowego spotkania z okazji 25-lecia działalności firmy
ARBURG Polska, które odbyło się dn. 26.09.2017. W unikalnej scenerii
Łazienek Królewskich w Warszawie owocną współpracę świętowali
pracownicy firmy, jej klienci i partnerzy oraz przedstawiciele zarządu
ARBURG GmbH & Co KG.

Jeden z najbardziej prestiżowych adresów
w Warszawie: Stara Pomarańczarnia,
Pałac Stanisławowski, Łazienki Królewskie.
Taras pałacu to świetne miejsce na aperitif.
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Pamiątkowe zdjęcie z okolicznościowym logo (od lewej): Philipp Hehl junior, Michael Hehl (Prezes ARBURG GmbH), Sławomir Śniady (Dyrektor ARBURG
Polska), Gerhard Böhm (Dyrektor Sprzedaży ARBURG GmbH), Marek Zembrzuski (ARBURG Polska), Stephan Doehler (Dyrektor Sprzedaży na Europę
ARBURG GmbH)

Michael Hehl, Prezes
i Partner ARBURG
GmbH + Co KG, uznał
ARBURG Polska za
„perłę w koronie
światowej organizacji
firmy ARBURG”.

www.eplastics.pl

Piękne wnętrza Starej Oranżerii i Teatru Stanisławowskiego stanowiły oprawę uroczystego jubileuszu
firmy, w którym uczestniczyło ponad 200 osób. Wśród
zaproszonych gości byli przedstawiciele firmy macierzystej – Prezes Zarządu ARBURG GmbH & Co KG
Michael Hehl, Dyrektor Sprzedaży Gerhard Böhm
i Dyrektor Sprzedaży na Europę Stephan Doehler.
Nie zabrakło także pierwszych klientów firmy
z początku lat 90-tych, którzy zainicjowali historię
sukcesu firmy ARBURG w Polsce.
W okolicznościowym przemówieniu Dyrektor
Sławomir Śniady podziękował klientom i partnerom
za wieloletnią współpracę i przypomniał dynamicznie zmieniającą się ofertę firmy na przestrzeni ostatnich 25 lat. Najważniejszym dorobkiem 25 lat działalności firmy ARBURG w Polsce i głównym powodem do dumy są sukcesy jej klientów. Te sukcesy
dowodzą, że ARBURG jest wiarygodnym i sprawnym
partnerem, z którym można budować przyszłość
– jest partnerem innowacyjnym, gwarantującym
przewagę technologiczną i konkurencyjność produkcji.
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Gratulacje i dowody uznania

Prezes Michael Hehl przypomniał historię firmy
ARBURG Polska. Po trudnych początkach, gdy marka
ARBURG nie była w Polsce znana, rozpoznawalność
firmy i jej produktów szybko rosła – dzisiaj ARBURG
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Szczelnie
wypełniony Teatr
Stanisławowski
w trakcie
jubileuszu
25-lecia ARBURG
Polska

jest jednym z głównych dostawców wtryskarek
w Polsce.
Ważnym kamieniem milowym rozwoju ARBURG
Polska jest Centrum Technologii ARBURG w War-

www.eplastics.pl
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Uroczysta kolacja w niepowtarzalnej atmosferze

Mogą być dumni z dokonań – na pierwszym planie:
Sławomir Śniady, Marek Zembrzuski i Stephan Doehler

Okolicznościowa statuetka od redakcji
Plastics Review. Od lewej: Sławomir Śniady,
Waldemar Sobański
szawie, oddane do użytku w ubiegłym roku. Nowe
Centrum Technologii ARBURG stwarza wszelkie warunki do intensywnej współpracy z klientami. W sytuacji
ciągłego rozwoju technologii, taka współpraca staje
się szczególnie ważna.

www.eplastics.pl

Doceniając dokonania ostatnich lat Michael Hehl
nazwał ARBURG Polska „perłą światowej organizacji
firmy ARBURG”.
W swoim wystąpieniu Dyrektor Sprzedaży
Gerhard Böhm również wyraził najwyższe uznanie
dla dokonań zespołu ARBURG Polska i podkreślił
wysoki poziom kompetencji i zaangażowanie pracowników. Zaznaczył także, że swoją działalnością
ARBURG Polska wpisuje się w pełni w aktualne motto
firmy ARBURG – „Wir sind da” (Jesteśmy).
Z podziękowaniami za dotychczasową pracę
i życzeniami dalszych sukcesów, przedstawiciele
firmy macierzystej wręczyli zespołowi ARBURG
Polska tablicę pamiątkową z okolicznościowym logo
jubileuszu 25 lat działalności w Polsce.
Jubileuszowe spotkanie prowadziła z wdziękiem
Grażyna Torbicka, która po uroczystej części oficjalnej zaprosiła gości na atrakcyjny program artystyczny w wykonaniu Nataszy Urbańskiej z zespołem
teatru Buffo. Całości dopełniła wykwintna kolacja
we wspaniałych wnętrzach Galerii Rzeźby Starej
Pomarańczarni.
Obecni na spotkaniu goście zgodnie podkreślali
zaufanie do marki ARBURG i uznanie dla poziomu
współpracy z firmą ARBURG Polska.
Wśród wielu miłych słów i dowodów uznania były
także okolicznościowe prezenty. Redakcja Plastics
Review ufundowała specjalną statuetkę, upamiętniającą srebrny jubileusz ARBURG Polska. Życzymy
zespołowi ARBURG Polska kolejnych 25 lat inspirującej i pełnej sukcesów działalności na polskim rynku.
Było to wyjątkowe spotkanie, które dostarczyło uczestnikom niezapomnianych wrażeń – piękny
prezent urodzinowy firmy ARBURG dla jej klientów
i partnerów.
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PolyOne świętuje 10 lat
obecności w Polsce
W ramach
świętowania 10.
rocznicy otwarcia
zakładu w Kutnie,
firma PolyOne
zaprosiła klientów
i przyjaciół
z całego kraju
na popołudniowe
rozmowy
o przyszłości
produkcji w Polsce,
które zwieńczone
zostały relaksującymi
rozrywkami
i wieczorem
poświęconym magii
udanej współpracy.

O

dniesienie sukcesu w tej branży wymaga
wytrwałości. Niekiedy przydaje się również
nieco magii. Aby uczcić 10. rocznicę rozpoczęcia produkcji w Kutnie, chcieliśmy przedstawić
klientom i przyjaciołom nasze najnowsze osiągnięcia
w dziedzinie polimerów. Prowadzą oni przedsiębiorstwa i chcą uzyskać informacje o dostępnych specjalistycznych polimerach, które mogą pomóc im w sprostaniu wyzwaniom związanym z ich działalnością. Ale
zorganizowaliśmy również wieczorny pokaz magiczny, który idealnie wpasowuje się w temat przewodni
spotkania: magię udanej współpracy — powiedział
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Redakcja
miesięcznika
Plastics Review
ufundowała
specjalną
statuetkę
upamiętniającą
jubileusz
Polyone.
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Christoph Palm, wiceprezes, główny menadżer Color
and Additives EMEA & India, występujący w imieniu
PolyOne.
Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji przeprowadzonej przez profesora Marka Szostaka, dyrektora wydziału technologii polimerów z Politechniki Poznańskiej. Opowiedział o rozwoju branży
produkcji polimerów w Polsce, a następnie wspomniał o bieżących trendach i wynikających z nich
możliwościach dla uczestników. Jego prezentacja
była znakomitym wstępem do kolejnych prezentacji przeprowadzonych przez pracowników PolyOne.
Ich tematem były możliwe zastosowania materiałów produkowanych przez firmę w innowacyjnych
rozwiązaniach.
Chcemy ponownie podziękować wszystkim gościom
za wzięcie udziału w świętowaniu tego wyjątkowego
dnia. Jesteśmy podekscytowani na myśl o kolejnych
dziesięciu latach współpracy przy prowadzonych przez
nich projektach — dodał Christoph Palm.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji przeprowadzonej przez profesora
Marka Szostaka.

Koncentraty barwiące
& dodatki modyfikujące
• OnColor™ - koncentraty barwiące
do folii (PE, PP& PA), nakrętek i zamknięć
(PP & HDPE), urządzeń biurowych
(PS,ABS & PC)
• SPD dyspersje jednopigmentowe
• ComPETe™ mini- i mikrogranulki do PET
• OnCap™ koncentraty dodatków:
Antyfog, Slip/Antyblok
stabilizatory UV, dodatki barierowe,
antystatyki, antybloki, uniepalniacze,
dodatki redukujące czas cyklu wtrysku
• FastMark™ dodatki
do nadruku laserowego
• SmartBatch™ kombinacja koncentratu
barwiącego i dodatku modyfikującego
w jednej granulce.

www.eplastics.pl

Redakcja miesięcznika Plastics Review ufundowała specjalną statuetkę upamiętniającą jubileusz
Polyone.


Elastomery termoplastyczne
Dynalloy™
• Versalloy™
• Versollan™
• OnFlex™
• Versaflex™
• Dynaflex™
wtrysk wielokomponentowy,
typy uniepalnione,
przezroczyste i do nadruku
laserowego, wytłaczania.

LSFOH
• ECCOH™: uniepalnione tworzywa
bezhalogenowe, niskodymiące
• Suche silany (dry silane) do usieciowania PE oraz mieszanek LSFOH
• Maxxam™ PP: mieszanki
dla przemysłu kablowego.

Tworzywa termoplastyczne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bergamid™ PA6, 66 6/ 66 kopolimer
Bergadur™ PBT
Bergaform™ POM niewzmocniony
Petal™ PET
Maxxam™ PP: wypełniony, modyfikowany
na udarność I uniepalniony
Edgetek™ ABS, PC, PPO, PC/ABS
Edgetek™ sPS: syndiotaktyczny PS
OnForce™
GraviTech™
LubriOne™
ThermaTech™.

PolyOne Poland Manufacturing Sp. z o.o.
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JUBILEUSZ 25-LECIA BASF POLSKA

BASF patrzy
w przyszłość
J

BASF Polska świętował swój srebrny
jubileusz obecności w Polsce w Centrum
Nauki Kopernik. Celem wydarzenia,
obok podsumowania dotychczasowych
kamieni milowych w rozwoju firmy
na polskim rynku, jest także podkreślenie
jak BASF widzi rolę chemii w dostarczaniu
innowacyjnych rozwiązań dla realizowania
najważniejszych wyzwań przemysłu,
społeczeństwa i środowiska.

ubileusz BASF Polska ma być okazją do spojrzenia w przyszłość. Wraz ze Strategicznym
Partnerem Jubileuszu, United Nations Global
Compact Poland, firma pokazuje jak przemysł chemiczny może wspierać wdrażanie Celów
Zrównoważonego Rozwoju w Polsce.
Wszystko zaczęło się w 1992 roku, od formalnego
utworzenia spółki BASF Polska. Dzięki strategii biznesowej, dostosowanej do potrzeb polskiego rynku
oraz innowacyjnym rozwiązaniom dostarczanym
niemal do wszystkich branż polskiego przemysłu,
już w 2010 roku firma osiągnęła € 500 mln obrotu. W kolejnych latach rozszerzyła swoją obecność
w Polsce poprzez nabycie w 2013 roku części biznesu TDI Ciechu. Rok 2014 przyniósł roz-

Przedstawiciele BASF symbolicznie otwierają
kolejny etap rozwoju firmy w Polsce
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wój działalności produkcyjnej firmy i utworzenie w Środzie Śląskiej pod Wrocławiem największego zakładu produkcji katalizatorów BASF
w Europie. Pod koniec 2016 roku – dzięki nabyciu
firmy Chemetall (wiodącego dostawcy w zakresie chemicznej obróbki powierzchniowej) – BASF
Polska ponownie poszerzyła zasięg. W ciągu ostatnich trzech lat zespół BASF Polska powiększył
się dwukrotnie. Dziś firma zatrudnia blisko 800
pracowników, a wartość jej sprzedaży za 2016 rok
wyniosła 778 mln Euro. BASF Polska rozwija jednocześnie działania skierowane do społeczeństwa,
realizując strategię edukacyjną firmy. W latach
2010 – 2016 stworzyła sieć laboratoriów i pracowni chemicznych dla dzieci i młodzieży, m.in.
w Centrum Nauki Kopernik oraz Humanitarium
Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Celem realizowanych tam działań jest popularyzowanie chemii
jako nauki. Z zajęć w laboratoriach korzysta dziś
rocznie w sumie blisko 40 tys. młodych osób, chcących w praktyce zgłębić tajniki chemii.
„Historia BASF Polska to jedna z najbardziej imponujących historii rozwoju BASF w Europie. Jesteśmy

www.eplastics.pl

W ciągu
ostatnich trzech
lat zespół
BASF Polska
powiększył się
dwukrotnie. Dziś
firma zatrudnia
blisko 800
pracowników,
a wartość jej
sprzedaży
za 2016 rok
wyniosła 778 mln
Euro.

dumni, że wspólnie z blisko 800 pracownikami możemy rozwijać najbardziej innowacyjne rozwiązania
BASF na polskim rynku” – powiedział Harald Pflanzl,
Head of Sub-Region Central Europe, BASF
25 lat działalności firmy BASF Polska to świetna
okazja do podsumowania dotychczasowych osiągnięć i wspólnego spojrzenia w przyszłość.
„W ciągu ostatnich 25 lat firma BASF Polska rozwinęła zarówno innowacyjne, dopasowane do polskiego rynku portfolio produktowe, jak również
takie modele współpracy biznesowej, dzięki którym stała się Partnerem dla niemal wszystkich
branż przemysłu w Polsce. Dziś BASF Polska jest
zespołem zaangażowanych Pracowników, dumnych
z dotychczasowych osiągnięć. Nie byłoby to możliwe bez naszych klientów i partnerów biznesowych.
Jubileusz 25-lecia to okazja, aby podziękować im
za zaufanie, jakim nas obdarzyli. Nasze sukcesy dają
nam siłę i motywację do dalszego działania. Chcemy
wspólnie patrzeć w przyszłość i razem poszukiwać
odpowiedzi na wyzwania społeczne, środowiskowe
i gospodarcze”- powiedział Andreas Gietl, Dyrektor
Zarządzający BASF Polska.
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BIG PLASTICS: RANKING PRZETWÓRCÓW POLIMERÓW.

Rynek przetwórstwa
polimerów w Polsce
Prezentujemy naszym
Czytelnikom 17 już edycję
rankingu przetwórców
polimerów w Polsce. Jaka
jest sytuacja przetwórstwa
w Polsce? Najkrócej rzecz
ujmując: dobra. A będzie
pewnie jeszcze lepiej.
CENTRUM ANALIZ RYNKOWYCH
d tej edycji rankingu ujawniamy dane finansowe wyłącznie 200 przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem polimerów w Polsce. Złota 200-setka będzie reprezentatywna
dla całego rynku w Polsce. Wielkość rynku przetwórstwa polimerów w roku 2016 w Polsce oceniamy
na blisko 70 mld PLN. W tej edycji rankingu zostały
umieszczone przedsiębiorstwa, które z przetwórstwa polimerów osiągają gross swoich przychodów.
Tym samym wypadło z listy szereg firm z sektorów
motoryzacyjnego, stolarki budowlanej, czy nośników
danych. Na liście brak również pewnej części firm,
które nie dysponowały jeszcze potwierdzonymi wynikami za rok 2016.
Tempo rozwoju rynku przetwórstwa (patrz:
Barometr Gospodarczy) wyniosło w roku 2016
(w porównaniu do poprzedniego) ok. 9%. To znakomity wynik w porównaniu z sytuacją przetwórstwa w strefie EUR. Zyskowność przetwórstwa jest
stabilna. W ostatnich dwóch latach wyraźnie przekracza 5%. To również wysokie osiągnięcie na tle
krajowego przemysłu, jak i wskaźników unijnych

O
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Jedyny ranking przetwórców polimerów
w Polsce oraz Europie Centralnej i Wschodniej.
biznesu polimerowego. Boom inwestycyjny w polskim przemyśle, pozwala oceniać perspektywy przetwórstwa polimerów w naszym kraju nader optymistycznie. Warto jedynie przypomnieć, iż dwie
trzecie wszystkich nowych miejsc pracy w przemyśle
w UE w ostatnich dwunastu miesiącach powstało
w Polsce. W ostatnim roku przyrost zatrudnienia
pracowników przemysłowych w Polsce wyniósł 223
tys. osób, gdy tymczasem w całej UE – 345 tys. osób.
To daje do myślenia.


Business Barometer BIG PLASTICS
Plastics Industry
In Poland
Total processing
of Plastics

Revenue Dynamics
2016/2015 (%)

Profitability
2016 (%)

Profitability
2015 (%)

109,05%

5,62%

5,63%

www.eplastics.pl

TEMAT MIESIĄCA

BIG PLASTICS

R a n k i n g o f P l a s t i c s P r o c e s s o r s i n P o l a n d 2 017
No.

COMPANY

Headquarters

Net
revenues
from sales
2016 (PLN)

Net
revenues
from sales
2015 (PLN)

Net
profit/loss
2016
(PLN)

Dynamics of
Net
net revenues
profit/loss
from sales
2015
2016/2015
(PLN)
(%)

Net
profitability
2016 (%)

Net
profitability
2015 (%)

1 PLASTICA SP. Z O.O.

Kowalewo
Pomorskie

708 192 805,87

673 783 399,46

92 651 421,82

89 110 467,29

105,11%

13,08%

13,23%

2 ALPLA OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH SP. Z O.O.

Żywiec

545 322 878,01

531 718 439,77

54 887 105,97

49 801 818,26

102,56%

10,07%

9,37%

3 PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.

Nowy Tomyśl

545 293 433,77

512 794 406,22

39 986 478,46

41 954 269,63

106,34%

7,33%

8,18%

4 WAVIN POLSKA S.A.

Buk

436 228 000,00

465 430 000,00

5 169 000,00

4 363 000,00

93,73%

1,18%

0,94%

5 ERGIS S.A.

Warszawa

428 413 000,00

406 387 000,00

19 494 000,00

-17 684 000,00

105,42%

4,55%

-4,35%

6 ROSTI POLAND SP. Z O.O.

Białystok

418 458 000,00

123 502 000,00

8 178 000,00

601 000,00

338,83%

1,95%

0,49%

7 HANPLAST SP. Z O.O.

Bydgoszcz

381 943 487,09

314 465 627,27

7 884 226,68

9 933 474,06

121,46%

2,06%

3,16%

8 GRUPLAST GRUBA SP.J.

Kołbiel

345 440 806,91

321 023 752,30

6 552 553,52

3 855 885,62

107,61%

1,90%

1,20%

9 PLASTIC COMPONENTS AND MODULES POLAND S.A.

Sosnowiec

343 665 756,68

258 910 023,97

32 405 903,17

9 952 272,55

132,74%

9,43%

3,84%

10 JELENIA PLAST SP. Z O.O.

Jelenia Góra

336 399 365,09

296 118 467,85

56 290 320,96

43 880 349,11

113,60%

16,73%

14,82%

11 GREINER PACKAGING SP. Z O.O.

Teresin

285 310 000,00

265 334 000,00

25 629 300,00

18 437 700,00

107,53%

8,98%

6,95%

12 KLIMAS SP. Z O.O.

Mykanów

279 274 258,82

264 113 750,06

11 517 654,32

5 703 722,46

105,74%

4,12%

2,16%

13 PROSEAT SP. Z O.O.

Czechowice-Dziedzice

277 443 000,00

241 222 866,25

-6 088 000,00

-12 888 208,79

115,02%

-2,19%

-5,34%

14 CURVER POLAND SP. Z O.O.

Słupsk

274 595 000,00

225 532 000,00

14 165 000,00

16 486 000,00

121,75%

5,16%

7,31%

15 KAN SP. Z O.O.

Kleosin

273 020 423,70

233 991 242,17

17 070 047,05

17 768 668,83

116,68%

6,25%

7,59%

16 ROSA EUROPE SP. Z O.O.

Wrocław

267 969 000,00

267 670 178,83

8 831 000,00

1 692 699,58

100,11%

3,30%

0,63%

17 CONSTANTIA TEICH POLAND SP. Z O.O.

Kleszczów

256 519 664,52

226 754 615,69

39 325 861,41

34 622 323,21

113,13%

15,33%

15,27%

18 PIPELIFE POLSKA S.A.

Krokowa

255 873 000,00

295 421 400,00

6 489 000,00

10 939 200,00

86,61%

2,54%

3,70%

19 TERMO ORGANIKA SP. Z O.O.

Kraków

247 985 425,32

246 272 894,24

8 080 621,05

8 726 413,94

100,70%

3,26%

3,54%

20 ROSINSKI PACKAGING SP. Z O.O.

Bielsko-Biała

244 943 847,44

427 253 578,46

7 278 275,42

131 643 142,65

57,33%

2,97%

30,81%

Dane finansowe do rankingu dostarczyła firma:

Coface Poland

Al. Jerozolimskie 136; 02-305 Warszawa; Tel.: +48 22 465 00 00; Fax: +48 22 465 40 55; sales@coface.pl www.coface.pl
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R a n k i n g o f P l a s t i c s P r o c e s s o r s i n P o l a n d 2 017
No.

COMPANY

Headquarters
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revenues
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revenues
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Net
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(PLN)

Dynamics of
Net
net revenues
profit/loss
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2016/2015
(PLN)
(%)

Net
profitability
2016 (%)

Net
profitability
2015 (%)

21 B + K POLSKA SP. Z O.O.

Walce

244 628 263,35

212 319 562,20

13 690 256,27

8 736 369,52

115,22%

5,60%

4,11%

22 GTX HANEX PLASTIC SP. Z O.O.

Dąbrowa Górnicza

232 939 206,05

236 388 400,00

2 282 506,83

5 006 800,00

98,54%

0,98%

2,12%

23 PLASTIC COMPONENTS FUEL SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.

Sosnowiec

227 826 457,90

220 193 132,42

17 917 955,11

15 539 076,33

103,47%

7,86%

7,06%

24 STELLA PACK S.A.

Lubartów

201 253 494,54

185 441 499,86

14 268 277,31

-2 142 231,43

108,53%

7,09%

-1,16%

25 PANELTECH SP. Z O.O.

Chorzów

201 056 000,00

199 042 438,59

12 158 000,00

14 550 177,61

101,01%

6,05%

7,31%

26 GERRESHEIMER BOLESŁAWIEC S.A.

Bolesławiec

195 887 184,06

185 750 183,85

20 473 475,08

23 705 365,81

105,46%

10,45%

12,76%

27 MULTILAYER PIPE COMPANY SP. Z O.O.

Strzelin

192 215 000,00

172 478 000,00

14 055 000,00

11 179 000,00

111,44%

7,31%

6,48%

28 GEALAN POLSKA SP. Z O.O.

Rzgów

188 298 700,00

167 489 500,00

11 379 600,00

7 826 600,00

112,42%

6,04%

4,67%

29 FOLPLAST SP. Z O.O. SP.K.

Kościan

184 969 626,60

162 947 324,36

16 588 644,47

11 831 165,46

113,51%

8,97%

7,26%

30 WIP SP. Z O.O. SP.K.

Aleksandrów
Kujawski

184 821 336,95

173 774 961,72

3 779 988,11

5 730 548,71

106,36%

2,05%

3,30%

31 WITOPLAST KISIELIŃSCY SP.J.

Warszawa

182 511 664,06

150 280 263,73

50 172 465,73

31 027 914,40

121,45%

27,49%

20,65%

32 DECORA S.A.

Środa
Wielkopolska

178 600 000,00

165 992 000,00

12 435 000,00

5 106 000,00

107,60%

6,96%

3,08%

33 PROSPERPLAST 1 SP. Z O.O.

Rybarzowice

174 699 529,21

34 EUROCAST SP. Z O.O.

Strzebielino

172 737 136,66

162 541 007,94

7 081 744,24

4 732 455,21

106,27%

4,10%

2,91%

35 SCHUR FLEXIBLES POLAND SP. Z O.O.

Bogucin

171 618 480,39

160 553 000,00

1 925 147,41

5 739 000,00

106,89%

1,12%

3,57%

36 POLPLAST POLSKA SP. Z O.O.

Myślenice

171 328 000,00

140 792 514,41

18 056 000,00

12 365 500,87

121,69%

10,54%

8,78%

37 MARCATO SP. Z O.O.

Glinianka

170 681 313,07

146 072 141,32

8 524 834,23

8 778 771,76

116,85%

4,99%

6,01%

38 EXCELLENT S.A.

Kraków

165 769 207,32

147 113 944,88

7 066 362,55

5 246 868,69

112,68%

4,26%

3,57%

39 YETICO S.A.

Olsztyn

163 545 642,47

148 284 291,97

7 828 551,65

6 765 655,95

110,29%

4,79%

4,56%

40 MIKO PAC SP. Z O.O.

Bydgoszcz

151 485 045,23

145 386 234,59

6 364 127,96

8 823 756,08

104,19%

4,20%

6,07%

8 689 835,68

4,97%

Dane finansowe do rankingu dostarczyła firma:

Coface Poland

Al. Jerozolimskie 136; 02-305 Warszawa; Tel.: +48 22 465 00 00; Fax: +48 22 465 40 55; sales@coface.pl www.coface.pl
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Od momentu podjęcia produkcji wtryskarek, ambicją firmy ARBURG było stworzenie
centralnego ośrodka technologii wtrysku. Nie ma na świecie drugiej firmy, która z
równą konsekwencją i poświęceniem dąży do rozwoju i doskonalenia technologii
wtrysku. Zawsze przyświeca nam jednak jeden cel: sukces naszych klientów.
www.arburg.pl
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revenues
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Net
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41 SUPRAVIS GROUP S.A.

Bydgoszcz

147 577 888,81

136 403 500,16

35 120 616,64

14 463 385,41

108,19%

23,80%

10,60%

42 AMERPLAST SP. Z O.O.

Grodzisk
Mazowiecki

145 939 000,00

116 993 761,16

66 000,00

-3 958 725,82

124,74%

0,05%

-3,38%

43 RADPOL S.A.

Człuchów

143 464 000,00

191 908 000,00

-8 464 000,00

2 392 000,00

74,76%

-5,90%

1,25%

44 MARPOL S.A.

Kleosin

141 592 008,73

98 596 863,71

14 097 887,74

9 985 043,59

143,61%

9,96%

10,13%

45 JOKEY PLASTIC BLACHOWNIA SP. Z O.O.

Kędzierzyn-Koźle

141 156 185,70

137 679 715,66

15 354 742,47

13 674 714,81

102,53%

10,88%

9,93%

Słupsk

135 576 000,00

121 745 000,00

6 571 000,00

5 165 000,00

111,36%

4,85%

4,24%

47 INLINE POLAND SP. Z O.O.

Murowana Goślina

134 305 000,00

134 460 000,00

7 114 000,00

6 855 400,00

99,88%

5,30%

5,10%

48 EJOT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.

Ciasna

133 871 608,09

118 253 504,45

30 786 367,24

23 280 324,92

113,21%

23,00%

19,69%

49 AK SP. Z O.O.

Komorniki

133 426 245,33

122 015 823,47

7 784 399,45

5 819 047,90

109,35%

5,83%

4,77%

50 BERICAP POLSKA SP. Z O.O.

Warszawa

132 489 784,05

118 129 872,36

10 168 626,06

8 609 063,41

112,16%

7,68%

7,29%

51 AMCOR FLEXIBLES ZŁOTÓW SP. Z O.O.

Złotów

128 444 525,82

114 380 847,24

7 583 013,37

6 438 693,40

112,30%

5,90%

5,63%

52 SWISSPOR POLSKA SP. Z O.O.

Chrzanów

126 473 890,94

123 049 211,12

949 108,69

2 432 128,07

102,78%

0,75%

1,98%

53 DONG YANG ELECTRONICS SP. Z O.O.

Kobierzyce

123 022 003,17

143 821 125,02

-6 205 438,66

-937 211,75

85,54%

-5,04%

-0,65%

Koszalin

122 122 795,78

121 678 922,40

8 831 243,43

9 403 764,80

100,36%

7,23%

7,73%

55 GRAHAM PACKAGING POLAND SP. Z O.O.

Sulejówek

117 285 109,36

163 972 069,60

13 994,70

9 172 505,75

71,53%

0,01%

5,59%

56 KRAM S.A.

Pasłęk

116 774 930,34

106 816 332,32

4 916 013,46

4 380 958,41

109,32%

4,21%

4,10%

57 SPLAST SP. Z O.O.

Krosno

115 341 000,00

100 876 566,70

12 759 000,00

9 659 458,17

114,34%

11,06%

9,58%

Limanowa

114 708 092,12

87 456 317,91

15 318 731,26

11 766 641,76

131,16%

13,35%

13,45%

59 FOLIAREX SP. Z O.O.

Słubice

107 366 000,00

88 577 142,56

13 355 000,00

4 896 694,39

121,21%

12,44%

5,53%

60 AUSTROTHERM SP. Z O.O.

Oświęcim

107 074 257,40

104 540 344,71

7 929 802,03

5 614 554,08

102,42%

7,41%

5,37%

46

54

58

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH
PLAST-BOX S.A.

FABRYKA STYROPIANU ARBET BARTOSIK, CZERNICKI,
FUNKE, KUNCER, MUZYCZUK SP.J.

ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY EMITER SP.J.
STANISŁAW BIEDA, PIOTR LIS

Dane finansowe do rankingu dostarczyła firma:

Coface Poland
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www.wittmann-group.pl
WITTMANN BATTENFELD POLSKA Sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki | Adamowizna | ul. Radziejowicka 108| Tel.: +48 22 724 38 07| info@wittmann-group.pl

WITTMANN BATTENFELD POLSKA Sp. z o.o.
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COMPANY

Headquarters

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MASTERCHEM
MARCIN WIŚNIEWSKI, PIOTR WASILEWSKI SP.J.

Zielona Góra

106 697 318,88

89 525 935,98

28 383 285,30

22 271 661,64

119,18%

26,60%

24,88%

62 SUWARY S.A. W PABIANICACH

Pabianice

106 202 000,00

61 271 000,00

163 000,00

-126 000,00

173,33%

0,15%

-0,21%

63 ZELLER PLASTIK POLAND SP. Z O.O.

Wola Rębkowska

105 617 800,49

106 648 744,22

3 035 833,64

6 042 786,58

99,03%

2,87%

5,67%

64 TEKNIA RZESZÓW SP. Z O.O.

Rzeszów

101 390 069,57

83 239 065,92

8 105 064,04

4 493 900,84

121,81%

7,99%

5,40%

65 JIFFY PACKAGING SP. Z O.O.

Gliwice

100 353 820,00

94 353 310,00

6 840 345,00

5 376 378,00

106,36%

6,82%

5,70%

66 FABRYKA PLASTIKÓW KWIDZYN SP. Z O.O.

Kwidzyn

99 361 209,18

55 756 598,76

12 389 656,27

5 904 799,28

178,21%

12,47%

10,59%

67 CONTEYOR POLAND SP. Z O.O.

Czechowice-Dziedzice

98 455 857,27

80 548 950,05

16 831 313,03

7 287 613,73

122,23%

17,10%

9,05%

68 ANIS OPAKOWANIA SP. Z O.O.

Oleśnica

98 225 192,06

89 394 655,35

8 040 255,76

6 332 592,20

109,88%

8,19%

7,08%

69 KREIS PACK SP. Z O.O.

Buk

97 002 896,08

81 208 405,14

6 025 582,68

2 442 322,28

119,45%

6,21%

3,01%

70 MARBET SP. Z O.O.

Bielsko-Biała

94 636 055,87

86 751 572,69

2 932 181,12

261 746,92

109,09%

3,10%

0,30%

Bydgoszcz

93 279 372,40

106 189 472,29

5 379 253,96

5 607 119,28

87,84%

5,77%

5,28%

72 ERG S.A.

Dąbrowa Górnicza

93 081 000,00

83 661 000,00

4 248 000,00

1 220 000,00

111,26%

4,56%

1,46%

73 CONKRET Z.R.TREJDEROWSCY SP.J.

Kowalewo
Pomorskie

91 338 716,32

74 638 871,09

16 251 266,22

6 251 338,12

122,37%

17,79%

8,38%

74 GEKOPLAST S.A.

Krupski Młyn

90 573 645,00

83 981 393,00

6 037 085,00

5 538 705,00

107,85%

6,67%

6,60%

75 SUDPACK Polska SP. Z O.O.

Katowice

89 056 802,17

83 269 243,69

810 676,83

1 415 825,12

106,95%

0,91%

1,70%

76 CANEXPOL SP. Z O.O.

Ostrów Mazowiecka

88 019 189,60

73 565 774,95

7 040 211,54

5 322 250,41

119,65%

8,00%

7,23%

77 B.M. POLSKA SP. Z O.O.

Kwidzyn

86 308 521,80

57 016 369,05

6 992 169,97

3 187 506,72

151,37%

8,10%

5,59%

78 PLASTWIL SP. Z O.O. SP.K.

Ujście

84 981 725,69

71 733 059,66

1 220 465,21

7 865 657,74

118,47%

1,44%

10,97%

79 POLIFOLIA SP. Z O.O.

Poniatowa

78 418 589,67

71 698 462,09

2 988 983,47

2 696 311,53

109,37%

3,81%

3,76%

80 DEFOR S.A.

Śrem

77 572 179,49

81 369 276,71

1 845 298,20

4 150 418,86

95,33%

2,38%

5,10%

61

71

ZAKŁAD PRODUKCJI FORM, NARZĘDZI SPECJALNYCH
I PTS GRAFORM STANISŁAW GRABOWSKI

Dane finansowe do rankingu dostarczyła firma:
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TEMAT MIESIĄCA

BIG PLASTICS

R a n k i n g o f P l a s t i c s P r o c e s s o r s i n P o l a n d 2 017
Dynamics of
Net
net revenues
profit/loss
from sales
2015
2016/2015
(PLN)
(%)

Net
revenues
from sales
2016 (PLN)

Net
revenues
from sales
2015 (PLN)

Net
profit/loss
2016
(PLN)

Net
profitability
2016 (%)

Net
profitability
2015 (%)

Pilica

77 459 532,22

75 434 685,71

8 304 120,94

5 525 673,20

102,68%

10,72%

7,33%

Piła

77 214 131,03

74 515 811,10

114 837,28

814 738,30

103,62%

0,15%

1,09%

83 INTEMO S.A.

Piotrków Kujawski

76 654 179,34

72 156 715,09

5 300 189,83

4 953 989,42

106,23%

6,91%

6,87%

84 METCHEM SP. Z O.O.

Wadowice

75 178 000,00

75 642 000,00

9 411 000,00

8 340 000,00

99,39%

12,52%

11,03%

85 FABRYKA OPAKOWAŃ KOSMETYCZNYCH POLLENA S.A.

Łaskarzew

74 055 000,00

74 975 801,97

6 421 000,00

8 427 061,28

98,77%

8,67%

11,24%

Żory

73 792 348,24

60 474 833,38

1 006 261,07

1 716 913,30

122,02%

1,36%

2,84%

Świebodzice

71 586 498,80

79 716 038,67

4 576 681,62

3 234 644,42

89,80%

6,39%

4,06%

88 GIZEH DISPOFORM SP. Z O.O.

Tarnowo Podgórne

70 726 775,24

59 779 037,63

2 371 158,42

1 026 326,71

118,31%

3,35%

1,72%

89 PODANFOL S.A.

Chodzież

70 527 000,00

58 379 014,67

7 878 000,00

5 513 300,00

120,81%

11,17%

9,44%

90 Firma GIBOWSKI SP. Z O.O.

Września

70 419 591,89

59 569 047,62

3 150 522,29

1 697 205,70

118,22%

4,47%

2,85%

Ełk

70 060 582,92

68 716 190,53

1 755 761,07

1 750 383,05

101,96%

2,51%

2,55%

92 SÜDPACK KŁOBUCK SP. Z O.O.

Kłobuck

69 545 112,74

49 738 863,64

371 536,61

216 308,96

139,82%

0,53%

0,43%

93 PLASTBUD SP. Z O.O. SP.K.

Bochnia

68 855 204,51

64 238 244,80

4 626 202,77

4 491 120,39

107,19%

6,72%

6,99%

94 INSTALPLAST ŁASK SP. Z O.O. SKA

Łask

66 316 226,70

91 427 880,33

3 117 902,64

4 106 920,00

72,53%

4,70%

4,49%

95 STYROPMIN SP. Z O.O.

Mińsk Mazowiecki

61 554 637,39

54 885 690,28

1 443 581,38

2 834 309,30

112,15%

2,35%

5,16%

96 HIRSCH POROZELL SP. Z O.O.

Wrocław

59 897 957,87

55 748 031,10

1 437 675,67

1 954 520,46

107,44%

2,40%

3,51%

97 POLMER SP. Z O.O.

Wrocław

59 889 447,77

57 277 901,62

-912 572,05

-189 004,92

104,56%

-1,52%

-0,33%

98 AMHIL EUROPA SP. Z O.O.

Krokowa

58 423 399,33

51 397 392,90

15 725 734,68

11 658 787,77

113,67%

26,92%

22,68%

99 HANYANG ZAS SP. Z O.O.

Elbląg

56 892 800,00

44 014 200,00

345 900,00

577 200,00

129,26%

0,61%

1,31%

Lubsza

55 986 964,13

54 007 717,59

2 400 092,74

1 068 635,85

103,66%

4,29%

1,98%

No.

COMPANY

81 Z.S.E. OSPEL S.A.
82

PROFIL WYTWÓRNIA PROFILI BUDOWLANYCH
Z PVC SP. Z O.O.

KONSEK JANUSZ, KONSEK EWA PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE KONSEK SP.J.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO87
-USŁUGOWE DEFALIN GROUP S.A.
86

91

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
PLASTIMET SP. Z O.O.

100 PLASTIMEX SP. Z O.O.

Headquarters

Dane finansowe do rankingu dostarczyła firma:

Coface Poland
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HUZAP GmbH Marie-Curie-Straße 1 53773 Hennef (Niemcy)
Telefon +49 2242 96999 0 Fax +49 2242 96999 29
Internet www.huzap.com e-mail huzap@huzap.com

• Instalacje do magazynowania,
transportu pneumatycznego
i dozowania wszelkiego rodzaju
granulatów

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Instalacje dostarczania produktu
do mieszalników
Silosy oraz zbiorniki
Instalacje transportu pneumatycznego
i mechanicznego
Wagi wielokomponentowe
Wagi dla składników płynnych
Wagi typu netto oraz brutto
Automatyczne maszyny
pakujące o wydajności
do 1600 worków / godzinę
Urządzenia do napełniania
worków Big - Bag, oktabin,
kontenerów oraz beczek
Budowa maszyn i urządzeń specjalnych

Obsługa Klienta i części zamienne
Zakład produkcyjny
Części zamienne i oprzyrządowanie
Konserwacja urządzeń
Zdalna konserwacja
Eliminacja awarii
Materiały eksploatacyjne
Doradztwo techniczne
HUZAP Sp. z o.o. ul. Konstytucji 61 41-905 Bytom (Polska)
Telefon +48 (32) 388 03 00 Fax +48 (32) 282 97 52
Internet www.huzap.pl e-mail huzap@huzap.pl

TEMAT MIESIĄCA

BIG PLASTICS

R a n k i n g o f P l a s t i c s P r o c e s s o r s i n P o l a n d 2 017
No.

COMPANY

Headquarters

Dynamics of
Net
net revenues
profit/loss
from sales
2015
2016/2015
(PLN)
(%)

Net
revenues
from sales
2016 (PLN)

Net
revenues
from sales
2015 (PLN)

Net
profit/loss
2016
(PLN)

Net
profitability
2016 (%)

Net
profitability
2015 (%)

55 538 698,70

48 966 616,42

1 445 250,52

618 475,87

113,42%

2,60%

1,26%

54 978 944,12

47 319 546,25

7 459 550,75

4 033 009,16

116,19%

13,57%

8,52%

ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH UNIPLAST ANDRZEJ
MIERZEŃSKI, JERZY DUDEK, WALDEMAR GŁOWACKI SP.J.
FABRYKA OPAKOWAŃ FOLIOWYCH ROSSOPLAST D. i
102
R.ROSSOCHACCY SP.J.

Nowe Miasto
nad Pilicą
Lidzbark
Warmiński

103 GEORG UTZ SP. Z O.O.

Kąty Wrocławskie

54 913 818,53

63 599 340,51

1 355 822,02

4 617 353,89

86,34%

2,47%

7,26%

104 DYKA SP. Z O.O.

Jelcz-Laskowice

54 728 487,18

54 250 991,19

-5 765 329,92

-3 418 669,40

100,88%

-10,53%

-6,30%

105 IMPRODEX SP. Z O.O. SP.K.

Czechowice-Dziedzice

53 392 734,05

45 339 974,23

8 126 902,20

9 361 650,56

117,76%

15,22%

20,65%

106 PRIMO PROFILE SP. Z O.O.

Żory

52 686 487,73

53 125 560,88

1 127 072,39

1 354 858,01

99,17%

2,14%

2,55%

Wąbrzeźno

51 145 000,00

52 574 605,28

3 648 000,00

5 977 287,71

97,28%

7,13%

11,37%

108 ZINPLAST SP. Z O.O.

Wolbrom

50 607 340,87

54 062 452,21

191 873,58

239 407,17

93,61%

0,38%

0,44%

109 AIB ŚLĄCZKA, SZPURA, DYTKO SP.J.

Knurów

50 216 000,00

45 599 000,00

3 127 000,00

3 483 000,00

110,13%

6,23%

7,64%

Koszalin

50 157 746,11

52 783 603,98

-42 191,39

796 310,91

95,03%

-0,08%

1,51%

Łomianki

49 793 627,04

42 499 864,01

7 157 714,11

4 884 386,18

117,16%

14,37%

11,49%

Świdwin

49 591 620,95

37 499 200,84

1 023 898,96

1 394 565,76

132,25%

2,06%

3,72%

113 IZOTERM MARIUSZ WAŁEK SP.J.

Bodzechów

49 392 392,61

56 838 155,39

3 847 999,90

4 965 239,26

86,90%

7,79%

8,74%

114 NP POLSKA SP. Z O.O.

Tychy

49 308 078,79

41 093 130,22

3 654 671,66

1 115 162,70

119,99%

7,41%

2,71%

115 GERDES MC SP. Z O.O.

Poznań

49 065 000,23

52 183 444,00

1 055 690,89

-18 695,57

94,02%

2,15%

-0,04%

116 POLI-ECO TWORZYWA SZTUCZNE SP. Z O.O.

Żary

48 934 707,53

52 889 210,82

-441 224,19

916 119,59

92,52%

-0,90%

1,73%

117 ELEKTRO-PLAST TADEUSZ CZACHOROWSKI SP.J.

Nasielsk

48 634 707,93

45 179 343,34

3 875 211,54

2 471 781,10

107,65%

7,97%

5,47%

118 MARSEPLAST SP. Z O.O.

Niepołomice

48 346 597,58

39 425 892,85

1 788 799,94

957 097,72

122,63%

3,70%

2,43%

119 ELPLAST+ SP. Z O.O.

Jastrzębie-Zdrój

47 469 265,74

60 526 422,00

228 554,51

4 537 728,85

78,43%

0,48%

7,50%

120 FORM-PLAST S.A.

Bydgoszcz

47 194 767,93

39 640 602,83

1 913 477,52

1 664 100,92

101

107

110

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH
HALINA BŁAŻEJEWICZ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE TERMEX SP. Z O.O.

111 POLMO ŁOMIANKI S.A.
112

PLASTIC FORM B.JAGIEŁŁO-WASZKIEL, A.WASZKIEL,
J.WIŚNIEWSKA, A.WIŚNIEWSKI SP.J.

4,05%
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JUBILEUSZE
ISTOTNYCH PODMIOTÓW
PRZEMYSŁU POLIMEROWEGO W POLSCE

25 lat
Arburg Polska

25 lat
Korporacji KGL

Redakcja Plastics Review
była uczestnikiem sympatycznych
rocznicowych gal. Jubilaci
otrzymali od nas specjalnie
dedykowane i wykonane
jubileuszowe Statuetki.
Autorami niepowtarzalnego
designu są artyści ASP Wrocław.

10 lat
Polyone Kutno

TEMAT MIESIĄCA

BIG PLASTICS

R a n k i n g o f P l a s t i c s P r o c e s s o r s i n P o l a n d 2 017
No.

COMPANY

Headquarters

Net
revenues
from sales
2016 (PLN)

Net
revenues
from sales
2015 (PLN)

Net
profit/loss
2016
(PLN)

Dynamics of
Net
net revenues
profit/loss
from sales
2015
2016/2015
(PLN)
(%)

Net
profitability
2016 (%)

Net
profitability
2015 (%)

121 WARTER POLYMERS SP. Z O.O.

Płock

46 599 034,23

0

49 022,62

0

122 GAMAPLAST K.J.GAMALCZYK I WSPÓLNICY SP.K.

Gorzów
Wielkopolski

46 569 256,37

45 618 988,24

5 215 259,64

2 863 848,88

102,08%

11,20%

6,28%

123 SPYRA-PRIMO POLAND SP. Z O.O.

Mikołów

45 669 040,12

61 515 927,12

1 016 477,44

2 193 343,45

74,24%

2,23%

3,57%

124 ZELAN SP. Z O.O.

Nakło nad Notecią

44 650 989,24

38 691 280,13

4 453 528,86

5 564 434,68

115,40%

9,97%

14,38%

125 KWAZAR CORPORATION SP. Z O.O.

Jaktorów

43 021 552,91

37 190 030,91

3 097 813,49

1 153 023,59

115,68%

7,20%

3,10%

126 AMEX BĄCZEK SP. Z O.O. SP.K.

Susz

42 215 687,11

39 694 459,49

689 840,27

738 989,43

106,35%

1,63%

1,86%

Warszawa

42 137 990,45

41 046 692,72

1 390 412,18

223 350,88

102,66%

3,30%

0,54%

128 BECH PACKAGING SP. Z O.O.

Nowy Tomyśl

41 710 036,99

40 381 739,18

3 441 356,24

1 800 167,24

103,29%

8,25%

4,46%

129 DAFO PLASTICS SP. Z O.O.

Nowy Targ

41 392 143,38

32 423 189,17

3 683 401,06

129 367,44

127,66%

8,90%

0,40%

130 RABUGINO SP. Z O.O.

Grodzisk
Mazowiecki

41 292 639,77

39 232 620,76

254 905,67

176 131,44

105,25%

0,62%

0,45%

Gościcino

40 178 455,53

31 765 297,51

4 415 837,04

6 674 247,89

126,49%

10,99%

21,01%

132 UNI-PACK MACIEJKO SP.J.

Piaseczno

38 796 122,31

31 798 174,70

1 307 054,55

1 171 862,24

122,01%

3,37%

3,69%

133 HEINZ PLASTICS POLSKA SP. Z O.O.

Działdowo

38 117 440,66

35 378 563,61

4 196 373,74

3 380 077,88

107,74%

11,01%

9,55%

134 BIKKOPLAST SP. Z O.O.

Wrocław

37 755 705,14

30 077 254,47

2 278 978,55

1 373 120,39

125,53%

6,04%

4,57%

135 THERMOPLAST SP. Z O.O.

Libiąż

37 078 583,56

34 150 207,82

717 215,77

277 454,09

108,57%

1,93%

0,81%

136 THERMAFLEX IZOLACJI SP. Z O.O.

Żarów

36 992 800,00

34 046 800,00

2 900 500,00

1 668 600,00

108,65%

7,84%

4,90%

Olsztynek

36 721 981,12

37 232 576,08

3 383 179,96

2 554 209,53

98,63%

9,21%

6,86%

Kraków

36 277 711,26

33 594 278,33

1 537 682,38

2 106 219,46

107,99%

4,24%

6,27%

139 ELCOM PROPACK SP. Z O.O.

Wysogotowo

36 254 326,03

34 567 537,55

793 952,10

227 056,62

104,88%

2,19%

0,66%

140 DEKOFILM POLSKA SP. Z O.O.

Warszawa

35 248 470,11

35 022 963,09

650 812,18

872 004,21

100,64%

1,85%

2,49%

127

131

MTM WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW
Z TWORZYW SZTUCZNYCH TADEUSZ SZCZEPAŃSKI

PPHU POLIPACK SP.J.
IRENA WIĘCKOWSKA I KATARZYNA KOLMETZ

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
AGAPLAST SP. Z O.O.
EXPACK KRYSTYNA ROMER, BOŻENA PAWLIK,
138
ANDRZEJ PIETRZYK SP.J.
137

0,11%
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ALMANACH PRZEMYSŁU:
POLIMERÓW, KAUCZUKÓW, KOMPOZYTÓW i SUROWCÓW CHEMICZNYCH
To jedyne w Polsce tak obszerne KATALOGI BRANŻOWE FIRM
Zawierają sprawdzone informacje rynkowe o najważniejszych przedsiębiorstwach tworzących branże.
Almanach to lektura obowiązkowa w naszej branży!
W Almanachu trzeba po prostu być!
Almanach Firm
Przemysłu
Chemicznego
www.katalog.chemical.pl

INFORMACJI UDZIELAJĄ:

Almanach Firm
Przemysłu
Polimerowego
www.katalog.eplastics.pl

Almanach Firm
Przemysłu
Gumy i Kauczuków
www.katalog.rubber.pl

Almanach Firm
Przemysłu
Kompozytów
www.katalog.composites.com.pl

Joanna Biegalska

Kamila Kos

Zbigniew Heinrich

Tel. 22 658 33 33 wew. 101
joanna@eplastics.pl

Tel. 22 658 33 33 wew. 107
kamila.kos@eplastics.pl

Tel. 22 658 33 33 wew. 102
zbigniew@chemical.pl

TO T U TA J Z AC Z YN A S I Ę B I Z N E S
TERMIN ZGŁOSZEŃ: 15 GRUDNIA BR. (IM SZYBSZA DECYZJA, TYM LEPSZA LOKALIZACJA DLA FIRMY)

TEMAT MIESIĄCA

BIG PLASTICS

R a n k i n g o f P l a s t i c s P r o c e s s o r s i n P o l a n d 2 017
No.

Net
revenues
from sales
2016 (PLN)

Net
revenues
from sales
2015 (PLN)

Net
profit/loss
2016
(PLN)

Dynamics of
Net
net revenues
profit/loss
from sales
2015
2016/2015
(PLN)
(%)

Net
profitability
2016 (%)

Net
profitability
2015 (%)

6,13%

1,31%

COMPANY

Headquarters

POLSKO-KOREAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE JOONGPOL SP. Z O.O.

Mielec

35 097 286,40

26 974 306,44

2 150 250,56

352 078,11

142 ERG-SYSTEM S.A.

Łaziska Górne

34 393 621,93

38 519 922,53

-7 140 099,52

1 100 234,13

143 STAR-PAK SP. Z O.O. w upadłości układowej

Olsztyn

33 874 377,80

Krotoszyn

32 788 119,87

32 077 000,00

0

583 000,00

102,22%

0,00%

1,82%

145 ORSA-MOTO SP. Z O.O.

Ozorków

31 896 446,98

28 477 679,46

83 637,29

-711 964,79

112,01%

0,26%

-2,50%

146 ALBATERM SP. Z O.O.

Strzałkowo

30 886 341,47

30 785 149,79

1 520 878,32

1 697 107,17

100,33%

4,92%

5,51%

147 PPHU GAMART S.A.

Jasło

30 440 367,89

34 863 071,58

130 760,14

230 388,25

87,31%

0,43%

0,66%

148 ZAKŁADY WYTWÓRCZE CHEKO SP. Z O.O.

Włocławek

30 127 080,23

30 170 495,31

341 922,64

2 954 278,41

99,86%

1,13%

9,79%

149 WENWORTH TECH SP. Z O.O.

Poniatowa

29 843 151,49

66 120 151,91

11 743 163,96

28 160 507,48

45,13%

39,35%

42,59%

Sieradz

29 735 507,87

30 395 069,71

1 570 379,65

111 319,12

97,83%

5,28%

0,37%

Grudziądz

28 039 070,50

30 791 437,01

217 012,23

540 634,26

91,06%

0,77%

1,76%

152 GIBO SP. Z O.O.

Sieradz

27 199 243,06

23 589 282,03

866 123,64

2 006 856,03

115,30%

3,18%

8,51%

153 YANKO SP. Z O.O.

Głogów
Małopolski

25 629 000,00

22 919 724,64

517 000,00

353 751,42

111,82%

2,02%

1,54%

154 STYROPOZ SP. Z O.O.

Poznań

25 623 693,07

25 021 690,22

595 106,44

1 073 593,62

102,41%

2,32%

4,29%

155 GOLDFOAM SP. Z O.O.

Warszawa

25 048 513,07

22 613 746,56

317 792,77

753 145,90

110,77%

1,27%

3,33%

156 ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH ARTGOS S.A.

Brzozów

24 554 418,49

21 851 712,31

1 763 321,94

333 933,70

112,37%

7,18%

1,53%

157 TMR PLASTICS SP. Z O.O.

Bydgoszcz

24 167 146,26

21 289 222,88

478 130,02

216 900,10

113,52%

1,98%

1,02%

158 ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY CERPLAST SP. Z O.O.

Ropczyce

23 669 974,22

21 307 611,01

361 479,20

571 776,42

111,09%

1,53%

2,68%

159 FROGUT PLASTICS SP. Z O.O.

Warszawa

22 907 087,57

19 332 602,36

252 375,18

125 593,77

118,49%

1,10%

0,65%

160 PACKSERVICE SP. Z O.O.

Łask

22 576 216,72

25 571 249,63

510 615,41

500 428,71

88,29%

2,26%

1,96%

141

144

GABI-PLAST PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GABRIELA MARIA KOŚMIDER

TERPLAST SP. Z O.O. ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA
TWORZYW SZTUCZNYCH
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
151
EKOBUD SP. Z O.O.
150

130,11%

-20,76%

-2 938 378,42

-8,67%
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161 TOMMARK ADAMCZYK, LANGER, ROGOZIŃSKA SP.J.

Łódź

19 939 098,77

15 776 066,08

2 829 813,53

1 484 996,68

126,39%

14,19%

9,41%

162 FIRMA ART SP. Z O.O. SP.K.

Bielsko-Biała

18 297 022,82

16 158 872,26

938 440,72

971 346,10

113,23%

5,13%

6,01%

163 NIBCO SP. Z O.O.

Łódź

17 832 363,35

16 042 992,51

1 498 420,65

1 079 789,54

111,15%

8,40%

6,73%

164 VIPAK SP. Z O.O.

Jarocin

17 534 778,46

16 709 768,18

144 932,93

90 434,54

104,94%

0,83%

0,54%

165 KONEX SP. Z O.O.

Łódź

17 179 242,73

17 595 645,15

-1 004 244,42

-8 273 742,26

97,63%

-5,85%

-47,02%

166 PANTA-PLAST SP. Z O.O.

Łódź

16 723 894,92

16 071 112,34

305 989,11

361 206,59

104,06%

1,83%

2,25%

167 PLASTMOT JERZY GÓRKIEWICZ SP.J.

Oświęcim

16 670 738,36

17 864 685,48

3 941 070,20

4 501 728,61

93,32%

23,64%

25,20%

168 VTM HOLDING SP. Z O.O.

Pszczyna

16 507 104,35

14 787 560,31

1 931 317,97

1 376 580,87

111,63%

11,70%

9,31%

169 MP-ALAMENTTI SP. Z O.O.

Kruszyna

15 531 200,00

13 795 604,02

0

317 962,14

112,58%

0,00%

2,30%

Białogard

15 450 321,88

15 260 305,28

469 332,03

483 239,46

101,25%

3,04%

3,17%

171 MAXIPLAST SP. Z O.O.

Wrocław

15 067 815,35

15 131 184,78

288 395,78

121 128,47

99,58%

1,91%

0,80%

172 IZODOM 2000 POLSKA SP. Z O.O.

Zduńska Wola

14 460 452,43

9 205 579,99

1 018 509,00

779 136,00

157,08%

7,04%

8,46%

173 NTB SP. Z O.O.

Głogów
Małopolski

13 977 134,44

16 730 993,32

80 375,89

276 988,97

83,54%

0,58%

1,66%

174 PROFILOPLAST GRUPA GÓRCZAKA SP. Z O.O. SP.K.

Święciechowa

13 810 526,38

10 874 910,86

344 018,46

239 264,80

126,99%

2,49%

2,20%

175 EMPAC POLSKA SP. Z O.O.

Swarożyn

13 788 976,35

14 092 019,75

1 098 229,23

1 504 757,31

97,85%

7,96%

10,68%

176 PLASTBUD SP. Z O.O.

Żary

13 189 000,00

12 340 000,00

675 400,00

513 500,00

106,88%

5,12%

4,16%

177 PROFPLAST SP. Z O.O.

Słupia

13 075 000,00

13 024 103,87

238 000,00

353 880,84

100,39%

1,82%

2,72%

178 TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC SP. Z O.O. SP.K.

Mielec

12 993 371,06

14 399 564,01

2 015 519,34

3 830 266,76

90,23%

15,51%

26,60%

179 MAR-MAT SP. Z O.O.

Jelenia Góra

12 727 828,32

12 050 675,28

582 382,59

242 911,06

105,62%

4,58%

2,02%

180 POLIMER SP. Z O.O.

Lubliniec

12 678 539,25

8 472 453,88

431 896,64

118 782,14

149,64%

3,41%

1,40%

170

WYTWARZANIE ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Z.J.H.M.CHODAKOWSCY SP.J.
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181 PLASTICO SP. Z O.O.

Radom

11 922 848,25

10 816 655,47

478 025,79

220 267,20

110,23%

4,01%

2,04%

182 TELTAR KOBIELSKI i SECH SP.J.

Chmielów

11 152 367,80

15 474 840,25

1 242 832,28

2 226 987,84

72,07%

11,14%

14,39%

Pakość

11 147 286,67

12 691 053,22

531 466,81

319 428,11

87,84%

4,77%

2,52%

184 DELFIA S.A.

Toruń

11 084 865,28

9 708 601,22

208 836,58

101 528,71

114,18%

1,88%

1,05%

185 PODLASKIE CENTRUM OPAKOWAŃ ROMARK SP. Z O.O.

Białystok

10 841 890,89

10 435 256,25

-70 365,78

24 956,94

103,90%

-0,65%

0,24%

186 KOWALA S.A.

Poniatowa

10 157 265,75

7 921 638,89

369 090,08

277 581,84

128,22%

3,63%

3,50%

187 BECKER SP. Z O.O.

Myślenice

9 480 097,44

7 975 952,80

698 657,59

464 249,62

118,86%

7,37%

5,82%

188 VIOLIN SP. Z O.O.

Warszawa

9 408 885,52

9 581 527,47

-299 014,59

606 483,47

98,20%

-3,18%

6,33%

189 PPUH WIK Zawadka SP.J.

Michałowice

7 844 638,21

16 703 488,16

426 738,17

594 573,84

46,96%

5,44%

3,56%

190 PHIMAR POLSKA SP. Z O.O.

Piaseczno

7 682 871,57

19 313 040,40

26 551,57

792 488,47

39,78%

0,35%

4,10%

191 GONDEK SP. Z O.O.

Wierzchowie

7 191 489,96

8 588 134,23

438 030,95

503 010,54

83,74%

6,09%

5,86%

192 TOPLAST TOMASZEWSCY SP.J.

Poznań

6 761 746,67

6 347 690,70

870 522,20

482 333,42

106,52%

12,87%

7,60%

Malbork

6 625 000,00

5 789 000,00

125 000,00

35 000,00

114,44%

1,89%

0,60%

194 SZP PLAST INDUSTRIES SP. Z O.O. SP.K.

Ełk

6 331 200,00

26 142 600,00

371 800,00

1 657 000,00

24,22%

5,87%

6,34%

195 PLASTIVAN SP. Z O.O.

Biskupice

5 999 119,40

5 877 739,48

-759 336,61

-893 276,81

102,07%

-12,66%

-15,20%

196 INPLAST SP. Z O.O.

Zelów

4 766 152,69

4 726 676,04

438 155,97

591 245,53

100,84%

9,19%

12,51%

197 PROPLAST SP. Z O.O.

Plewiska

3 288 027,26

3 170 785,28

26 494,72

-248 647,62

103,70%

0,81%

-7,84%

3 262 933,96

2 998 906,14

56 895,45

45 052,48

108,80%

1,74%

1,50%

2 821 547,08

1 695 277,27

144 862,01

-150 147,02

166,44%

5,13%

-8,86%

28 922,23

34 984,23

-476 729,73

-816 508,09

82,67%

-1648,32%

-2333,93%

183

193

ZAKŁAD PRODUKCJI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
PROMAX SP. Z O.O.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
REMAL SP. Z O.O.

198 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRODAL SP. Z O.O. Głogów
199

PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-USŁUGOWO-HANDLOWE ŻELTECH SP. Z O.O.

200 OKF SP. Z O.O.

Żywiec
Mikołów
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25 c o m pa n i e s ac c o r d i n g t o t h e
highest dynamics of revenues
No. COMPANY

Dynamics of net
revenues from sales
2016/2015 (%)

25 c o m pa n i e s
by highest profitability
Net
profitability
2016 (%)

No. COMPANY

1 ROSTI POLAND SP. Z O.O.

338,83%

1 WENWORTH TECH SP. Z O.O.

39,35%

2 FABRYKA PLASTIKÓW KWIDZYN SP. Z O.O.

178,21%

2 WITOPLAST KISIELIŃSCY SP.J.

27,49%

3 SUWARY S.A. W PABIANICACH

173,33%

3 AMHIL EUROPA SP. Z O.O.

26,92%

PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-USŁUGOWO-HANDLOWE
4
ŻELTECH SP. Z O.O.

166,44%

4

5 IZODOM 2000 POLSKA SP. Z O.O.

157,08%

5 SUPRAVIS GROUP S.A.

23,80%

6 B.M. POLSKA SP. Z O.O.

151,37%

6 PLASTMOT JERZY GÓRKIEWICZ SP.J.

23,64%

7 POLIMER SP. Z O.O.

149,64%

7 EJOT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.

23,00%

8 MARPOL S.A.

143,61%

8 CONKRET Z.R.TREJDEROWSCY SP.J.

17,79%

9 SÜDPACK KŁOBUCK SP. Z O.O.

139,82%

9 CONTEYOR POLAND SP. Z O.O.

17,10%

10 PLASTIC COMPONENTS AND MODULES POLAND S.A.
PLASTIC FORM B.JAGIEŁŁO-WASZKIEL, A.WASZKIEL, J.WIŚNIEWSKA,
11
A.WIŚNIEWSKI SP.J.
ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY EMITER SP.J. STANISŁAW BIEDA,
12
PIOTR LIS
POLSKO-KOREAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
13
JOONGPOL SP. Z O.O.

132,74%

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MASTERCHEM
MARCIN WIŚNIEWSKI, PIOTR WASILEWSKI SP.J.

26,60%

10 JELENIA PLAST SP. Z O.O.

16,73%

132,25%

11 TWORZYWA SZTUCZNE PZL MIELEC SP. Z O.O. SP.K.

15,51%

131,16%

12 CONSTANTIA TEICH POLAND SP. Z O.O.

15,33%

130,11%

13 IMPRODEX SP. Z O.O. SP.K.

15,22%

14 POLMO ŁOMIANKI S.A.

14,37%

15 TOMMARK ADAMCZYK, LANGER, ROGOZIŃSKA SP.J.

14,19%

14 HANYANG ZAS SP. Z O.O.

129,26%

15 KOWALA S.A.

128,22%

16 DAFO PLASTICS SP. Z O.O.

127,66%

17 PROFILOPLAST GRUPA GÓRCZAKA SP. Z O.O. SP.K.

126,99%

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
18
POLIPACK SP.J. IRENA WIĘCKOWSKA I KATARZYNA KOLMETZ

126,49%

18 PLASTICA SP. Z O.O.

13,08%

19 TOMMARK ADAMCZYK, LANGER, ROGOZIŃSKA SP.J.

126,39%

19 TOPLAST TOMASZEWSCY SP.J.

12,87%

20 BIKKOPLAST SP. Z O.O.

125,53%

20 METCHEM SP. Z O.O.

12,52%

21 AMERPLAST SP. Z O.O.

124,74%

21 FABRYKA PLASTIKÓW KWIDZYN SP. Z O.O.

12,47%

22 MARSEPLAST SP. Z O.O.

122,63%

22 FOLIAREX SP. Z O.O.

12,44%

23 CONKRET Z.R.TREJDEROWSCY SP.J.

122,37%

23 VTM HOLDING SP. Z O.O.

11,70%

24 CONTEYOR POLAND SP. Z O.O.

122,23%

24 GAMAPLAST K.J.GAMALCZYK I WSPÓLNICY SP.K.

11,20%

KONSEK JANUSZ, KONSEK EWA PRZEDSIĘBIORSTWO
25
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE KONSEK SP.J.

122,02%

25 PODANFOL S.A.

11,17%

FABRYKA OPAKOWAŃ FOLIOWYCH ROSSOPLAST D.
i R.ROSSOCHACCY SP.J.
ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY EMITER SP.J. STANISŁAW BIEDA,
17
PIOTR LIS
16

13,57%
13,35%
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Przetwórcy: inwestycje
na rynku krajowym
W ostatnim czasie nie brakuje
informacji na temat nowych
projektów mających na celu
zwiększenie wydajności produkcji lub
poszerzenie oferty produktowej.

I

nwestycje podkreślają dynamiczny rozwój m.
in. sektora motoryzacyjnego w Polsce. W lipcu
br. zakończyła się budowa siódmego zakładu
firmy Hutchinson w Polsce. Obiekt otwarty w Zawadzie, w pobliżu Dębicy na Podkarpaciu
(SSE Euro-Park Mielec), ma produkować systemy

uszczelnień do samochodów osobowych, m. in. dla
Grupy PSA i Volvo Cars. Zgodnie z planem, 11 września br. miała zostać dostarczona pierwsza linia
produkcyjna, a kilka tygodni później rusza produkcja. Do końca roku wytwórnia w Zawadzie zostanie
wyposażona w trzy linie do ekstruzji. Zatrudnienie
ma znaleźć tu ok. 800 pracowników. W pierwszym
etapie wybudowano halę o powierzchni 12 tys.
m², następna zaś, której budowa jest planowana,
liczyć będzie 8 tys. m². Łączny koszt inwestycji
wyniesie 160 mln złotych. O lokalizacji fabryki pod
Dębicą zaważyło bardzo dobre połączenie kolejowe i autostradowe z Europą Zachodnią, do której
firma będzie eksportować dużą część swojej produkcji. Hutchinson prowadzi produkcję w Polsce
od roku 1997, kiedy to uruchomiono zakład w Żyw-

Grupa Hutchinson ma już 8 fabryk w Polsce.
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cu. Obecnie grupa działa w 25 krajach na całym
świecie.
Pod koniec 2015 r. spółka Boryszew Components
Poland uzyskała zgodę na prowadzenie działalności
gospodarczej na zlokalizowanych w Toruniu terenach
włączonych do Pomorskiej SSE. Kosztem 50 mln zł
spółka zamierza wybudować fabrykę podzespołów
z materiałów polimerowych dla sektora motoryzacyjnego. Należące do Boryszewa tereny zostały włączone do strefy ekonomicznej w październiku 2015 r.
Łączna powierzchnia zakładu to ok. 17,5 tys. m².
Na terenie PSSE spółka zamierza również świadczyć
usługi informatyczne, księgowe i logistyczne. Zgodnie
z planem, inwestycja zostanie sfinalizowana do końca 2018 r. Grupa Boryszew jest jednym z czołowych
przedstawicieli polskiego rynku motoryzacyjnego.
Warto dodać, że niedawno zakończyła prace związane z uruchomieniem zakładu w niemieckim Prenzlau
(Brandenburgia). W kwietniu br. roku oficjalnie rozpoczęto tam seryjną produkcję plastikowych, galwanizowanych komponentów samochodowych. Wartość
inwestycji wyniosła 22 mln euro, co czyni ją jedną
z największych polskich inwestycji typu greenfield
w Niemczech. W hali o powierzchni ok. 14,5 tys. m²
powstała jedna z najnowocześniejszych w Europie
linii technologicznych do galwanizacji elementów polimerowych o wydajności 400 tys. m² powierzchni gal-

www.eplastics.pl

Grupa BORYSZEW
zakończyła
prace związane
z uruchomieniem
zakładu
w niemieckim
Prenzlau
(Brandenburgia).

wanizowanej rocznie. Tym samym moce produkcyjne
Grupy wzrosły czterokrotnie. Powstające w zakładzie
komponenty mają trafiać do aut marki Volkswagen,
Audi, BMW, Daimler i Toyota. Są to produkty wysoko
wyspecjalizowane, zarówno ze względu na proces
technologii produkcji, jak i ich zastosowania we wnętrzach poszczególnych modeli samochodów. Zakład
wyposażony jest w 25 wtryskarek o różnej sile zwarcia (40-700 t). Linia galwaniczna dostarczona została
przez firmę Atotech.
W ub. roku wyspecjalizowana m.in. w produkcji
siedzeń samochodowych firma Johnson Controls
zrealizowała część inwestycji planowanych na lata
2015-2019 w wytwórni w Żorach (Śląskie). Ich łączny koszt ma sięgnąć 80 mln zł. Istniejący od ośmiu
lat zakład działa na terenie Katowickiej SSE. Latem
2016 r. w nowym budynku uruchomiono drugą
linię produkcyjną elementów piankowych, stosowanych w konstrukcjach siedzeń. Zakład, który
zwiększył już swoją powierzchnię blisko dwukrotnie, po zakończeniu inwestycji ma być jednym
z największych przetwórców pianki poliuretanowej
w całym globalnym koncernie Johnson Controls.
Uruchomienie trzeciej linii produkcyjnej planowane
było na wrzesień br. Po tym fakcie średnia wydajność zakładu wyniesie ok. 40 tys. pianek na dobę,
co oznacza miejsce w czołówce producentów pia-
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nek poliuretanowych dla branży motoryzacyjnej.
Johnson Controls Automotive Experience należy
do światowych liderów w branży foteli samochodowych, komponentów i systemów. Produkowane
w zakładach spółki elementy i całe systemy siedzeń
montowane są w ponad 50 mln pojazdów rocznie.
W Polsce, oprócz Żor, Johnson Controls ma zakłady
także w Świebodzinie, Siemianowicach Śląskich oraz
w Skarbimierzu na Opolszczyźnie.
Na początku roku inny przedstawiciel segmentu
pianek PUR, bydgoski Ciech Pianki, rozpoczął rozbudowę magazynu bloków długich i budynku spedycji. Inwestycja o wartości 10 mln zł umożliwi spółce
poprawę efektywności procesów produkcyjnych oraz
rozszerzenie portfolio produktów. W ramach inwestycji zamontowane zostaną nowoczesne suwnice
z chwytakami oraz transportery taśmowe. Urządzenia
te pozwalają na pełną automatyzację procesu składowania bloków elastycznej pianki poliuretanowej
o długości 30 m. Według planu, prace nad rozbudową
magazynu bloków długich zakończyć się miały w III
kwartale 2017 roku. Większy magazyn ma poprawić efektywność procesów produkcyjnych i logistykę
w obszarze spedycji oraz obniżyć ilość wyrobów niepełnowartościowych i odpadów. W ostatnim czasie

Johnson Controls
mocno inwestuje
w Polsce.

w Ciech Pianki wprowadzone zostały liczne udoskonalenia z zakresu zarządzania (m.in. rozbudowa systemu informatycznego SAP, innowacje w produkcji
i logistyce). Ciech Pianki jest jednym z największych
producentów pianki elastycznej w Polsce. Do jej
klientów należą najwięksi dostawcy mebli i materacy
w Polsce i Europie.

SSE w Białymstoku: tutaj inwestuje ROSTI.
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Inwestuje również branża AGD. Pod koniec
ub. roku oddano do użytku nowy zakład firmy
Wessel-Poliamid w Jaszkowej Dolnej k. Kłodzka.
W zlokalizowanej na obszarze Wałbrzyskiej SSE
wytwórni produkowane są akcesoria do odkurzaczy domowych i przemysłowych. Hala produkcyjna
mieści magazyny surowców i materiałów gotowych,
natomiast w dwukondygnacyjnej części biurowej
znajdą się pomieszczenia socjalne, magazyn form
i laboratorium wytrzymałościowe. Koszt inwestycji
szacowany jest na ponad 25 mln zł, a zatrudnienie
znajdzie tu ok. 150 osób. W pierwszej fazie przewidziano do uruchomienia 6 linii technologicznych
i 25 wtryskarek. W zakładzie zastosowana zostanie
technologia przyjazna środowisku, m.in. do ogrze-

Michał Szukała,
wiceprezes
WSSE wręczył
Marcinowi
Depczykowi,
prezesowi
Wessel-Poliamid
„Kamień Milowy”
statuetkę
przyznawaną
za wkład w
rozwój regionu
wałbrzyskiego.

wania wykorzystane zostanie ciepło wytwarzane
w procesu produkcji. Wessel-Poliamid to polsko-niemieckie konsorcjum, jednak kierownictwo zapewnia, że w zakładzie wykorzystywana będzie polska,
innowacyjna myśl techniczna.
Pod koniec lipca br. zakończył się ostatecznie
projekt Fusion, realizowany w polskim oddziale firmy
Rosti (Białystok). Polegał na budowie nowej hali przy
zakładzie na ulicy Myśliwskiej, a także przeniesieniu
do tej lokalizacji niemal całej produkcji z budynku
przy ul. Elewatorskiej. Zgodnie z założeniem projektu, przeprowadzka miała zostać zrealizowana tak,
aby nie trzeba było wstrzymywać produkcji. Budowa
trwała dokładnie 8 miesięcy, budynek został ukończony już w lutym. Obecnie nowa siedziba ma 30
tysięcy m² powierzchni, z czego 14 tys. to centrum
dystrybucyjne mogące pomieścić około 18 tys.
palet. W części dobudowanej umiejscowiono także
halę montażową, w której mieszczą się 33 linie produkcyjne. Transfer objął też 75 wtryskarek oraz 450
stanowisk pracy. W ramach projektu Fusion powstało też nowe laboratorium pomiarowe i centrum
dekoracyjne z procesami takimi jak tampodruk, hot-stamping, sitodruk czy grawerowanie laserem. Rosti
Poland Sp. z o. o. jest jednym z oddziałów, istniejącej
od 1944 roku Grupy Rosti, należącej do szwedzkiego
koncernu Nordstjernan. Grupa Rosti zatrudnia dziś
3,9 tys. pracowników w zakładach na całym świecie, m.in. w Szwecji, Niemczech, Chinach, Malezji
oraz Polsce. Specjalizuje się w świadczeniu usług
produkcyjnych związanych z przetwórstwem polimerów metodą wtrysku, lakierowania i dekoracji
oraz montażu wyrobów gotowych i modułów dla

Nowy zakład
produkcyjny Georg
Utz.
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branży motoryzacyjnej, opakowaniowej, AGD, elektrotechnicznej, medycznej, a także sektora urządzeń
konsumenckich oraz profesjonalnych urządzeń biznesowych.
Plany inwestycyjne realizują również przedstawiciele przemysłu opakowaniowego. Swój zakład
w naszym kraju rozbudował niedawno szwajcarski
producent polimerowych pojemników i palet, Georg
Utz. Wytwórnia zlokalizowana w Kątach Wrocławskich
zyskała nową halę produkcyjną i dodatkowy magazyn
wysokiego składowania, rozbudowano też pomieszczenia socjalno-biurowe. Budowa trwała blisko rok
i realizowano ją przy zachowaniu ciągłości pracy
w istniejącym budynku. W wyniku inwestycji firma
zwiększyła swoją powierzchnię dwukrotnie, do 12
tys. m². Nastąpiło uzupełnienie dotychczasowego
parku maszynowego o nowe wtryskarki oraz urządzenia do termoformowania o większej wydajności.
Celem było poszerzenie gamy produktów oferowanych na rynek polski, czeski i rosyjski oraz zwiększenie elastyczności i szybkości reakcji na potrzeby
klientów. Obie technologie wykorzystywane przez
producenta – wtrysk oraz termoformowanie – zostały ulokowane w dwóch odrębnych halach produkcyjnych. Grupa Utz posiada siedem zakładów produkcyjnych w: Polsce, Szwajcarii, Francji, Niemczech,
Wielkiej Brytanii, USA i Chinach oraz sieć przedstawi-
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Dzień Inwestora
w notowanej na
GPW Grupie KGL.
Spółka prowadzi
zakrojony
na szeroką
skalę program
inwestycji
w aktywa
produkcyjne.

cielstw na całym świecie. Firma wykorzystuje dwie
technologie produkcji: pojemniki i palety wytwarzane są wtryskowo, natomiast wypraski na części techniczne – w procesie formowania próżniowego (termoformowania). Ideą biznesu Georg Utz jest oferowanie
klientom bardzo trwałych opakowań wielokrotnego
użytku, które mogą być wykorzystywane przez długi
czas. Ważną rolę w procesie produkcyjnym odgrywa
ekologia, m.in. w zakładach woda wykorzystywana
do chłodzenia maszyn krąży w obiegu zamkniętym.
W ten sposób odzyskane ciepło służy do ogrzewania
pomieszczeń, dzięki czemu straty energii zredukowane są do minimum.
Szereg działań inwestycyjnych podjęła w ostatnim
okresie Grupa KGL. W ubiegłym roku uruchomiono
czwartą linię do produkcji folii PET, dwie linie do termoformowania, ekstruder do produkcji folii PET oraz
wieżę SSP. Plany na rok bieżący obejmowały trzy
kolejne termoformierki oraz wtryskarkę. Obecnie
Grupa KGL posiada trzy lokalizacje produkcyjne:
w Mościskach, Klaudynie i Rzakcie. Pod koniec 2016 r.
w ręce Grupy przeszła część druga hali Klaudynie,
dzięki temu firma jest obecnie właścicielem całego obiektu o powierzchni 15,3 tys. m². W tym roku
do nabytej części przeniesiono trzy termoformierki
z hali w Mościskach. Rzakta to z kolei siedziba należącej go Grupy KGL spółki Marcato, z planowaną
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budową drugiego magazynu wysokiego składowania (na ok. 5-6 tys. sztuk palet). To również lokalizacja nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR)
o powierzchni 1,5 tys. m², którego budowę rozpoczęto w 2016 r. Działalność tej placówki ma prowadzić
do wykreowania nowych, konkurencyjnych cenowo
i jakościowo rozwiązań technologicznych, głównie
form, narzędzi produkcji i nowych projektów opakowań. Zadaniem Centrum jest opracowywanie całkowicie nowych produktów, usług i technologii zarówno dla Grupy KGL, jak i na rzecz innych podmiotów
zewnętrznych, jednostek B+R, instytucji wsparcia
biznesu oraz innych zainteresowanych zakupem
specjalistycznych usług w obszarze przetwórstwa
polimerów i termoformowania. Istotną częścią CBR
jest narzędziownia, gdzie budowane mają być między innymi unikalne narzędzia do przetwórstwa folii
CPET, ale równolegle realizowane będą prace badawczo-rozwojowe w obszarze struktur materiałowych
wykorzystywanych przede wszystkim w technologii
termoformingu.
Własne Centrum Badawczo-Rozwojowe z dziedziny przetwórstwa polimerów zamierza uruchomić
także Dopak. Latem br. firma wyłoniła zwycięzcę
przetargu na jego budowę, która będzie realizowana
na terenie Dolnośląskiego Parku Technologicznego
we Wrocławiu. Przedmiotem zmówienia jest wzniesienie budynku biurowego i hali produkcyjnej oraz
zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W ramach działalności ośrodka
świadczona będzie innowacyjna, zindywidualizowana
usługa dla klienta w zakresie projektowania, optymalizacji oraz automatyzacji procesów produkcyjnych
w branży przetwórstwa polimerów. Dopak zamierza
wykorzystać fakt, że obecnie na rynku nie istnieje
usługa polegająca na opracowaniu projektu ciągu

www.eplastics.pl

technologicznego wraz z automatyzacją i optymalizacją, z możliwością produkcji testowej oraz badania
właściwości produkowanych wyrobów. Koszt projektu wynosi 14,5 mln zł (z czego 5,5 mln stanowi
dofinansowanie unijne), a zakończenie jego realizacji
planowane jest na rok 2019.
Na rozwój swoich parków maszynowych nie szczędzą nakładów niektórzy dostawcy folii. W I poł. br.
ERG S.A. uruchomił dwie linie produkcyjne, które
zwiększyły moce produkcyjne spółki w segmencie
wysokomarżowym o 18 proc. Dwie inne linie rozpoczęły produkcję w ubiegłym roku. Z kolei w marcu
przyszłego roku spółka z Dąbrowy Górniczej zainstaluje nową linię, która zwiększy moce firmy o 15-17 proc. Koszt inwestycji wyniesie 4,5 mln zł. Spółka
przewiduje też spore wydatki na automatyzację produkcji. ERG produkuje m.in. folie polietylenowe i specjalistyczne, wyroby foliowe, opakowania transportowe, obudowy akumulatorowe. Odbiorcą produktów
wytwarzanych przez spółkę są m.in. branże motoryzacyjna, spożywcza (w tym napojów), poligraficzna
oraz techniczna. Inna firma, Alupol Films (spółka
zależna od Alupol Packaging SA), pod koniec ub. roku
rozpoczęła produkcję 5-warstwowej folii polipropylenowej. Inwestycja typu greenfield została zlokalizowana w SSE Krakowskiego Parku Technologicznego
w Oświęcimiu. Instalację dostarczyła firma Brückner
Maschinenbau – światowy lider w dziedzinie maszyn
do produkcji folii BOPP. Jest to obecnie największa
i najnowocześniejsza linia produkcyjna BOPP w Polsce i jedna z najnowocześniejszych w Europie.


Nie tylko przetwórcy

Spółka PCC Prodex uruchomiła w Brzegu Dolnym nowy zakład produkcji prepolimerów, materiałów stosowanych w różnych gałęziach przemysłu, m.in. w budownictwie, motoryzacji czy w branży meblarskiej. Jest to jedna z trzech największych
w Polsce i jedna z najnowocześniejszych instalacji zlokalizowanych na terenie PCC
w Brzegu Dolnym. Rocznie będzie mogła wyprodukować 15 tys. ton prepolimerów,
mających zastosowanie m.in. w produkcji klejów, nawierzchni sportowych, czy
elastycznych pianek wykorzystywanych w materacach. Nowa instalacja nie tylko
zwiększy zdolności produkcyjne w całej Grupie PCC, ale również umożliwi wejście
na nowe rynki oraz w specjalistyczne aplikacje. W skład instalacji wchodzą węzły
do rozładunku autocystern, zewnętrzne zbiorniki magazynowe, reaktory oraz linie
do konfekcjonowania gotowych produktów.
W ubiegłym roku spółka zależna od PCC Rokita, PCC PU zabezpieczyła środki
w wysokości 77,5 mln zł na finansowanie inwestycji w zakresie budowy kilku
instalacji do produkcji prepolimerów, polioli poliestrowych i polieterowych oraz
systemów poliuretanowych. Grupa planuje również adaptację laboratoriów wraz
z wyposażeniem. Instalacja do produkcji prepolimerów działa już od połowy 2016 r.,
później ruszyła też produkcja polioli poliestrowych oraz systemów poliuretanowych. Instalacja do produkcji polioli polieterowych zgodnie z założeniami ma ruszyć
na przełomie 2017 i 2018 roku. Dzięki inwestycjom Grupa wzbogaci swoje portfolio o innowacyjne produkty wykorzystywane w takich branżach, jak meblarstwo,
budownictwo (m.in. w obszarze izolacji), a także stosowane do nawierzchni sportowych oraz w chłodnictwie.
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Inwestycje
Grupy Azoty
Wytwórnia Poliamidów II – taką oficjalną nazwę
nosi instalacja produkująca jedno z najszerzej
stosowanych polimerów konstrukcyjnych świata
– Poliamid 6. Uroczyste otwarcie odbyło się
w poniedziałek, 25 września na terenie Grupy
Azoty S.A. w Tarnowie. Inauguracji dokonali:
Pani Premier Beata Szydło oraz dr Wojciech
Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.
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D

zisiejsze wydarzenie jest ważne nie tylko
dla Grupy Azoty, regionu tarnowskiego oraz
Małopolski, ale i dla całej polskiej gospodarki. Chcemy, jako rząd, wspierać polskie podmioty, aby skutecznie konkurowały na światowych
rynkach, dostarczały wysoko przetworzone produkty,
a dzięki temu robiły kolejny krok naprzód w trwającej
4 rewolucji przemysłowej. Grupa Azoty to także spełnienie naszych oczekiwań pod adresem spółek Skarbu
Państwa, aby były kołem napędowym polskiej gospodarki, inwestowały, stawiały na innowacje, rozwijały

www.eplastics.pl

TEMAT MIESIĄCA

się i stawały się coraz większymi graczami zarówno
na rynkach europejskich, jak i w świecie. Tylko współpraca znakomitych fachowców, sprawnych managerów oraz klarowna wizja rozwoju może to zapewnić
– powiedziała Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów
Rzeczpospolitej Polskiej.
– Uruchomienie Wytwórni Poliamidów II to kolejny dowód, że w Grupie Azoty z żelazną konsekwencją realizujemy naszą strategię rozwoju. Zakłada
ona wdrażanie innowacji spełniających oczekiwania
naszych klientów, a zarazem będących dźwignią rozwoju Grupy Azoty, przemysłu chemicznego i całej polskiej gospodarki. Z chwilą uruchomienia tej wytwórni
przestajemy być dostawcą kaprolaktamu, a skupiamy
na poliamidach oraz ich pochodnych, położonych
dalej w łańcuchu i pozwalającymi na osiąganie wyższych marż. Otwarcie tej instalacji w przededniu jubileuszu 90-lecia tarnowskich zakładów nadaje wydarzeniu szczególny charakter. Wytwórnia Poliamidów II
jest projektem wyjątkowym z uwagi na wysoką innowacyjność i oparcie o najnowocześniejsze światowe
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technologie. Instalacja pozwoli Grupie Azoty rozwijać
kolejne elementy łańcucha produktowego i wzmocni
integrację spółek Grupy w Tarnowie, Puławach i niemieckim Guben. To dla nas zaszczyt, że w tym ważnym
dla Grupy Azoty dniu możemy gościć Panią Premier
i zaprezentować efekty intensywnych prac zmieniających Grupę Azoty – podkreślił dr Wojciech Wardacki,
prezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Prezes Rady
Ministrów
Rzeczypospolitej
Polskiej - Beata
Szydło podczas
otwarcia
wytwórni
Poliamidów II
w Tarnowie.

Poliamid 6, wytwarzany w Grupie Azoty S.A. pod
nazwami handlowymi Tarnamid® i Alphalon™ to polimer konstrukcyjny o szerokim zastosowaniu. Dzięki
szczególnym cechom wytrzymałościowym, odporności cieplnej i chemicznej znajduje zastosowanie
w wielu branżach, m.in. motoryzacji, przemyśle włókienniczym, elektrotechnicznym i elektronicznym
czy medycynie. W nowej wytwórni produkowany
będzie wysokiej jakości Poliamid 6 przeznaczony
do przetwórstwa metodą wtrysku oraz wytłaczania.
W wytwórni zastosowano najlepszą aktualnie dostępną na świecie technologię firmy Uhde Inventa Fisher.
Wcześniejsza generacja tej technologii stosowana
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jest w spółce Grupy Azoty – ATT Polymers GmbH
w Guben. Dodatkowym atutem Wytwórni Poliamidów
II jest fakt, iż została ona zlokalizowana w podstrefie
Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Daje
to możliwość uzyskania ulg w podatku dochodowym
i przekłada się na poprawę efektywności zainwestowanego kapitału.
Budowa Wytwórni Poliamidów II to konsekwencja
realizowanej w Grupie Azoty od wielu lat strategii
zbilansowania zdolności produkcyjnych kaprolaktamu i Poliamidu 6. Proces ten rozpoczął się w połowie
lat 90., kiedy powstała pierwsza instalacja Poliamidu
6 o zdolności 22,7 tys. to/rok. Później zdolność tej
instalacji została podwojona – do 45 tys. ton/rok.
Zwiększenie zdolności produkcyjnych Poliamidu 6
oraz zbilansowanie zdolności produkcyjnych kaprolaktamu i Poliamidu 6 zostało określone jako jeden

Budowa
Wytwórni
Poliamidów II to
konsekwencja
realizowanej
w Grupie
Azoty od wielu
lat strategii
zbilansowania
zdolności
produkcyjnych
kaprolaktamu
i Poliamidu 6.

z celów strategicznych podczas wejścia Grupy Azoty
S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych. Cel ten
został osiągnięty w 2010 r. poprzez przejęcie kontroli nad spółką Unylon Polymers GmbH w Guben.
W chwili włączenia do Grupy Azoty produkujących
kaprolaktam Zakładów Azotowych w Puławach
proporcje te ponownie się zmieniły. Uruchomienie
Wytwórni Poliamidów II w Tarnowie o zdolności produkcyjnej 80 tys. ton/rok to zbilansowanie w Grupie Azoty zdolności produkcyjnych kaprolaktamu
i Poliamidu 6.
W nowej wytwórni Poliamidu 6 pracę znalazło
55 osób. Część pracowników została przeniesiona
z innych jednostek produkcyjnych Grupy Azoty S.A.,
pozostali zostali zatrudnieni w wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji. Budżet inwestycji to 320
mln zł.


Na horyzoncie polipropylen
Zarząd „PDH Polska” S.A. – spółki celowej należącej do Grupy
Azoty – 5 października podjął decyzję o rozszerzeniu zadania
inwestycyjnego o instalację polipropylenową. Kompleks
produkcyjny będzie się składał z instalacji do produkcji
propylenu i polipropylenu. Ponadto projekt obejmuje budowę
portu z bazą zbiorników surowcowych, infrastrukturę
pomocniczą i logistyczną.

B

udowa jest planowana na obszarze objętym specjalną strefą
ekonomiczną, obok Zakładów
Chemicznych Police. Rozpoczęcie
prac przewidziane jest na koniec roku
2019, natomiast uruchomienie komercyjne instalacji – na rok 2022. Inwestycja
będzie prowadzona pod nową nazwą
„Polimery Police”.

ale co równie ważne, spłaszczenie cykliczności biznesu. O inwestycji tej możemy też
mówić z perspektywy polskiej gospodarki.
Po uruchomieniu instalacji, Polska jako
jeden z największych konsumentów polipropylenu w Europie Środkowej, w sposób
znaczący, osiągnie niezależność surowcową – podkreśla dr Wojciech Wardacki,
prezes Zarządu Grupy Azoty.

– Z perspektywy Grupy Azoty, rozszerzenie inwestycji o polipropylen (PP) ma strategiczne znaczenie. Pozwoli na rozwój działalności pozanawozowej, co oznacza realną szansę na dywersyfikację przychodów
i dodatkowe zyski. Pozwala też na poszerzenie portfolio produktów Grupy Azoty,

Założenia finansowania, podobnie jak
przy pierwotnym projekcie PDH opierają się na formule „project finance”.
Projekt jest realizowany przy zaangażowaniu kapitałowym spółek Grupy Azoty.
Przewidywana wartość budżetu zadania
inwestycyjnego pod nazwą „Polimery
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Police” została ustalona na 1,27 mld
EUR netto, w tym nakłady inwestycyjne (CAPEX) do poniesienia w wysokości
983,80 mln EUR.
– Zarząd PDH Polska, bazując na pozytywnej opinii Komitetu Rozwoju Grupy oraz
jednoznacznych, pozytywnych rekomendacjach doradców rynkowych, biznesowych
i technicznych, podjął decyzję o zmianie
zadania inwestycyjnego budowy instalacji do produkcji propylenu metodą PDH,
poprzez dodanie instalacji do produkcji
polipropylenu o wydajności projektowej
400 000 t na rok. Realizacja kompleksu Polimery Police przełoży się na liczne korzyści dla Polic, Szczecina i regionu.
Podczas budowy instalacji zatrudnienie
znajdzie ponad dwa tysiące osób – podkreślił dr Marek Czyż, Wiceprezes Zarządu
PDH Polska S.A. – Wzrost zapotrzebowania na usługi powinien wyraźnie zaktywizować lokalną przedsiębiorczość i przełożyć
się na wzrost zamożności mieszkańców,
a także wyższe wpływy do budżetu gminy
– dodaje Czyż.
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CYKL: GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM W PRZEMYŚLE
POLIMEROWYM. CYKL REALIZOWANY Z STOWARZYSZENIEM VDMA.

Polimerowy łańcuch
Na pytania redakcji odpowiada Manfred Hackl, dyrektor
generalny austriackiej firmy EREMA.
Czy na podstawie dostępnych danych można
stwierdzić, że ilość odpadów polimerowych poddawanych recyklingowi sukcesywnie wzrasta?
Przede wszystkim trzeba zauważyć, że masowy
przepływ polimerów zwiększa się praktycznie wszędzie, co wynika z poszerzającego się obszaru ich zastosowań. Dlatego, by spełniać normy ilościowe w zakresie poużytkowej obróbki materiałów, należy stale
zwiększać zastosowanie procesów recyklingowych.
I rzeczywiście, wskaźniki rosną, choć jednak jeszcze
nie na tyle, jak byśmy tego oczekiwali. Dlatego
też inicjatywy związane z łańcuchem prze-

twórstwa polimerów w Europie muszą uwzględniać
rozwój gospodarki cyrkularnej – zarówno poprzez
zmiany prawne, jak i poszerzanie świadomości konsumenckiej. Działania legislacyjne są pomocne, ponieważ dzięki nim na tematyce gospodarki cyrkularnej
można skupić uwagę znaczących udziałowców rynku.
Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o zużywanie większej

Produkt
finalny:
markery
STABILO.
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Materiał
wyjściowy:
umyte
strzępki
polimerowe.
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ilości recyklatu. Takie podejście wspiera cały przemysł polimerowy w dążeniu do opracowywania produktów i procesów, które pozwalają zamknąć obieg
surowcowy. Można to osiągnąć nie tylko poprzez
zwiększenie wskaźnika recyklingu, ale również rozszerzając kluczowy rynek recyklatu. W przeciwnym
razie może dojść do spadku cen surowca wtórnego,
co nie pomoże nikomu z branży. Wskazany cel można
osiągnąć jedynie poprzez zwiększenie zużycia recyklatu oraz otwarte mówienie o korzyściach, jakie
z tego wszyscy mamy. Producenci wszelkiego rodzaju
artykułów nie powinni unikać stwierdzenia, że ich
opakowania zawierają również ten typ surowca.

wyjątkowo podatnym na obróbkę poużytkową. Jeśli
chodzi o inne polimery, np. poliolefiny, potrzeba więcej wysiłku dla stworzenia produktów o odpowiedniej
jakości. Ale od wielu producentów dostajemy sygnały, że są już na to przygotowani. Przykładem może
być produkcja pewnej marki odkurzaczy z regranulatu. Ich dostawca przyznaje otwarcie, z jakiego
surowca korzysta, ponieważ chce wykazać, że swoją
działalność opiera na zrównoważonej gospodarce
cyrkularnej. Postęp notujemy zwłaszcza we współpracy z dużymi brandami. Wpływa na to kilka czynników, m.in. szansa na obniżenie emisji CO2 czy wpływ
ekonomicznych standardów UE.

Czy impuls powinien wychodzić bezpośrednio
od tych właśnie producentów?
To zależy od nich samych. Zawsze lubię używać
przykładu butelek PET. W ich przypadku wskaźnik
recyklingu jest bardzo wysoki, a obieg surowców już
w znacznym stopniu zamknięty. 15-20 lat temu liderzy rynku napojów zobowiązali się do wdrożenia procesów recyklingowych, tworząc w ten sposób rynek
recyklatu. Dopiero potem powstały systemy zbierania odpadów, co zwiększyło ogólnie potencjał recyklingu. Inna sprawa, że butelka PET jest produktem

Co może Pan powiedzieć o zrównoważonym rozwoju jako narzędziu presji publicznej?
W ostatnich latach tego rodzaju naciski znacznie
się zwiększyły. Znaczną rolę odgrywają tu publikacje
zdjęć przedstawiających plastikowe odpady w lasach
i oceanach. Takie podejście umacnia negatywny obraz
polimerów w świadomości społecznej. Dlatego cały
przemysł polimerowy zobowiązany jest do podejmowania lub sugerowania działań służących aktywnej
poprawie tego wizerunku. Zbyt często zapomina się,
jak bardzo pożyteczne są to materiały. Wystarczy
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pomyśleć o technologii medycznej, coraz lżejszych
samochodach czy sterylnych opakowaniach żywności. Bez polimerów nie mielibyśmy wysokiego standardu życia. Warto podkreślić, że dość pomocne jest
tu projektowanie produktów zorientowanych na recykling. Ponownie posłużę się przykładem butelki PET,
gdzie kleje i etykiety mniej podatne na recykling
zastąpiono łatwiejszymi do tego rodzaju obróbki.
Tego typu podejście powinno znaleźć naśladowców
w innych obszarach polimerowego rynku. Ważne jest
jednak, aby nie stracić przy tym na funkcjonalności.
Co z tego, że wyprodukujemy opakowanie nadające
się w 100 proc. do recyklingu, skoro nie będzie ono
w stanie skutecznie chronić zapakowanej żywności.
Widać tu nowe pomysły, niektórzy producenci przestają stosować opakowania z folii wielowarstwowej,
zastępując je jednowarstwowymi, które nie sprawiają recyklerom większych trudności – oczywiście
z zachowaniem ich pełnej funkcjonalności.
Czy przemysł polimerowy dysponuje już wystarczającą technologią do zamknięcia obiegu surowcowego?
Nie, podobne twierdzenie z mojej strony byłoby
nadużyciem. Jednak dzięki technologiom, które są już

www.eplastics.pl

dostępne na rynku, możemy zbliżać się do takiego
stanu. Nie potrzebujemy nowych technologii, aby
produkować dwa lub trzy razy więcej regranulatu.
Z drugiej strony, nie oznacza to oczywiście, że rozwój technologiczny się zatrzymał. Jeszcze kilka lat
temu trudno było sobie wyobrazić, że recyklat może
osiągnąć jakość niemal porównywalną z tym, co oferuje surowiec pierwotny. Najnowsza technologia
dziś na to pozwala, a dzięki temu pojawiają się nowe
możliwości rynkowe dla wszystkich zaangażowanych
w ten proces. Jestem przekonany, że zamknięty obieg
surowców jest w stanie ocieplić wizerunek polimerów.
Ważna rolę odgrywają tu różnego rodzaju projekty
realizowane w różnych segmentach rynku polimerowego. Przykładem może być Ceflex, czyli konsorcjum
europejskich firm z segmentu opakowań elastycznych, do którego należą producenci surowców, przetwórcy, klienci końcowi i recyklerzy. Ich celem jest
wykazanie, że obieg produktów możliwy jest również
w przypadku giętkich folii. Do dziś niektórzy ludzie
z naszej branży są zdania, że do recyklingu nadają się
wszelkiego rodzaju produkty wytwarzane na bazie
polimerów, oprócz folii. To nieprawda. Działając
razem, chcemy pokazać, że obecnie recykling opakowań elastycznych jest już możliwy.


Recyklat.
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Recyklaty
w opakowalnictwie
Jednym z głównych czynników
przekonujących konsumenta
do wyboru produktów
ekologicznych jest fakt, że do
ich wytwarzania w coraz
szerszym zakresie
wykorzystywane są surowce
wtórne. Między innymi z tych
względów rozwijane są
technologie pozwalające
na produkcję dobrej jakości
opakowań.

Z

godnie z rynkowym trendem, producenci
towarów konsumpcyjnych publicznie deklarują zwiększenie wykorzystania recyklatów
poużytkowych (PCR) w produkcji opakowań.
Przykładowo, brytyjski oddział Coca-Cola Company
podwyższył latem tego roku wyznaczony wcześniej cel, dotyczący zawartości surowca wtórnego w butelce PET: z 40 do 50 proc. w roku 2020.
Sceptycy zauważają, że zamierzenie nie jest dość
ambitne, ponieważ część innych producentów już
dawno osiągnęła poziom 100 proc. recyklatu w swoich opakowaniach. Pierwsze butelki PET wykonane w ten sposób pojawiły się w ubiegłej dekadzie,
np. w 2007 r. japońska firma Suntory wprowadziła
takie rozwiązanie w Wielkiej Brytanii dla swojego napoju Ribena. Bliżej współczesności, bo 2 lata
temu, w ofercie Nestle pojawiła się butelka do wody
mineralnej w całości wykonana z recyklatu PET –
z pominięciem zakrętki i etykiety. Koncern postanowił w ten sposób dowieść skuteczności technologii
recyklingu „butelka do butelki”.
Branżowa organizacja Plastics Recyclers Europe
(EuPR) zwróciła niedawno uwagę, że ilość i jakość
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Dzięki urządzeniu ReFresher EREMY recyklerzy i producenci zyskują możliwość
zajęcia mocnej pozycji na rynku neutralnych zapachowo produktów,
otrzymywanych w procesie recyklingu odpadów opakowaniowych.

www.eplastics.pl
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Połączenie ReFresher i sprawdzonej
technologii TVEplus EREMY oferuje teraz
neutralny zapachowo recykling, nawet w
przypadku poważnych zanieczyszczonych
odpadów opakowaniowych.
recyklatu PET produkowanego w ostatnich latach
spada. Dzieje się tak ze względu na coraz większe upowszechnienie opakowań cienkościennych
na rynku, a także w wyniku większego zróżnicowania źródeł zaopatrzenia firm recyklingowych.
Od 2011 r. średnia produkcja recyklatu zmniejszyła

się z 73 do 68 proc., biorąc pod uwagę tę samą
ilość wyjściową odpadów PET. Spadek ten obciążył
branżę recyklingową dodatkowymi kosztami: firmy
są zmuszone przeprowadzać dokładniejszą selekcję zgromadzonego surowca, by uzyskać produkt
odpowiedniej jakości. Z jednej strony, większa ilość

Austriacki
Starlinger
opracował
własną
technologię
wytwarzania
tkanej
taśmy przy
zastosowaniu
surowca PET,
w 100 proc.
pochodzącego z
recyklingu.
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butelek o cieńszych ściankach sprawia, że w belach
sprasowanego surowca kumuluje się więcej wilgoci,
a z drugiej – cieńsze płatki PET są statystycznie częściej odrzucane w procesie recyklingu niż te o większej grubości. Ponadto, rynek produktów wytwarzanych z PET wykracza w coraz szerszym zakresie poza standardowe aplikacje, jakimi są butelki.
W rezultacie strumień odpadów, z którego korzystają recyklerzy, staje się coraz bardziej złożony,
do czego systemy zbiórki nie zostały jeszcze w pełni
przystosowane.
Jednym z liderów rynku maszyn i procesów technologicznych przeznaczonych do recyklingu polimerów, ze wsparciem dla produkcji opakowań z recyklatów, jest austriacki Starlinger. Firma opracowała
własną technologię wytwarzania tkanej taśmy przy
zastosowaniu surowca PET, w 100 proc. pochodzącego z recyklingu. Otrzymana tkanina charakteryzuje
się wyjątkowo wysoką wytrzymałością na rozciąganie, w połączeniu z wysokim współczynnikiem pełzania – zachowuje stabilność kształtu przez długi czas,
także przy dużym obciążeniu i ekspozycji na wysoką temperaturę. Dopuszczona do kontaktu z żywnością tkanina nadaje się do produkcji opakowań
spożywczych i towarów konsumpcyjnych w postaci
worków. Na początku tego roku firma wprowadziła nową generację tej technologii. Obecnie taśmy
do produkcji worków mogą być wytwarzane bezpośrednio z rozdrobnionych odpadów butelkowych
(płatków). Według Starlingera, nowa tkanina – spełniająca wymogi amerykańskiej Agencji ds. Żywności
i Leków FDA dla opakowań spożywczych – pozwala producentom żywności przestawić się na nowy
rodzaj opakowania przy niewielkim nakładzie środków inwestycyjnych. Firma zapewnia, że dodatkowo
laminując tkaninę folią BOPET można otrzymać
atrakcyjne wizualnie opakowanie do aplikacji konsumenckich.
Pionierem produkcji folii z recyklatów PET
w naszym kraju jest firma GTX Hanex Plastic
(przejęty w tym roku przez Marpol z grupy Lerg).
W jej ofercie znajduje się folia trójwarstwowa
R-PET składająca się w 70-80 proc. z materiałów
pochodzących z recyklingu pokonsumenckiego PCR
i poprzemysłowego PIR. Unikalna kompozycja folii
pozwala – dzięki obecności bariery funkcjonalnej
– na spełnienie wymagań Dyrektywy 10/2011/UE
i Rozporządzenia WE 1935/2004. Jej właściwości
zostały również potwierdzone przez badania w niezależnych jednostkach, m.in. w instytucie COBRO.
Wszystkie folie firmy Hanex mogą być barwione
w masie, wszystkie też są dopuszczone do kontaktu z żywnością. Hanex posiada 4 linie produkcyjne,
na których miesięcznie powstaje 1200 ton folii.
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Umyte foliowe odpady
pokonsumenckie stanowią pierwotny
surowiec przerabiany w nowej
technologii Starlinger.

Nowa technologia Starlinger pozwala
otrzymywać wysokojakościowy
produkt o neutralnych właściwościach
zapachowych, co pozwala stosować go
w wielu aplikacjach.
Firma produkuje folie typu APET, RPET, GGG, GRG,
GAG.
Jednym z przedsiębiorstw przodujących na polskim rynku w innowacyjnym wykorzystaniu recyklatu do produkcji materiałów opakowaniowych jest
grupa KGL. Należąca do niej spółka Marcato zamierza wykorzystywać w swojej produkcji coraz więcej
surowców pochodzących z recyklingu. Firma zwraca

Osiągnięcia w produkcji opakowań detergentów z rHDPE ma również firma
Werner & Mertz, która we współpracy m.in. z firmą opakowaniową Alpla-Werke
Alwin Lehner stworzyła nowy rodzaj butelki dla produktów czyszczących.
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uwagę, że obecnie nie można wytwarzać folii spożywczych w oparciu całkowicie o surowce wtórne
– mają one zbyt wysoki poziom zanieczyszczeń,
a wielu aplikacjach również niewystarczające właściwości mechaniczne. Aktualnie wytwarzane są folie
3-warstwowe, gdzie warstwa wewnętrzna powstaje z recyklatu, natomiast zewnętrzna z pierwotnego PET. Marcato jest obecnie w trakcie wdrażania
technologii mającej na celu przygotowanie recyklatu do zastosowania w produkcji folii mających
kontakt z żywnością. Wyniki najnowszych badań
wskazują, iż zanieczyszczenia zawarte w surowcu
pochodzącym z recyklingu mogą w trakcie trwania
procesu koekstruzji migrować do warstw zewnętrznych. Producenci folii/opakowań ze względów
ekonomicznych stosują coraz cieńsze warstwy, w
tym zewnętrzne, zatem ryzyko przenikania takich
zanieczyszczeń do pakowanego produktu będzie
coraz wyższe. Dzięki wdrażanej technologii możliwe
będzie oczyszczenie surowca pochodzącego z recyklingu na tyle, by można go było wykorzystywać
do produkcji opakowań spożywczych, co w przyszłości ma umożliwić rezygnację z oryginalnego PET,
a co za tym idzie – redukcję kosztów i wzrost pozytywnego wpływu na środowisko. Spółka Marcato

www.eplastics.pl

Globalna marka
szamponów Head
& Shoulders
wprowadziła
w tym roku
na rynek
pierwszą na
świecie butelkę
szamponu
wykonaną
w 25 proc. z
przetworzonych
plastikowych
odpadów
zebranych
na plażach i
kąpieliskach.

otrzymała od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 5,6 mln zł dofinansowania na prace badawcze
dotyczące rozwiązań w produkcji opakowań dla sektora spożywczego. Całkowity koszt projektu wynosi 12,5 mln zł. Projekt dotyczy prac badawczych
w zakresie opracowania bezodpadowej technologii
produkcji spienionej folii poliestrowej wykonanej
w 100 proc. z recyklatu do wytwarzania opakowań
termoodpornych.
Zakres zastosowania recyklatów w przemyśle
opakowaniowym obniża negatywna cecha, jaką jest
charakterystyczny zapach otrzymanego materiału.
Podczas ostatnich targów K firma Erema zaprezentowała rozwiązanie pozwalające zneutralizować ten
problem bez wykorzystania specjalnych dodatków,
które tylko „maskują” zapach. Według Austriaków,
wraz z urządzeniem ReFresher recyklerzy i producenci zyskują możliwość zajęcia mocnej pozycji
na rynku neutralnych zapachowo produktów, otrzymywanych w procesie recyklingu odpadów opakowaniowych. ReFresher pozwala wyeliminować przykry zapach wywołany przez pozostawione na materiałach polimerowych resztki żywności, kosmetyków, środków czystości, czy odpadów celulozowych,
takich jak papier czy drewno, które spalają się w pro-
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cesie ekstruzji. Jest to pierwsze w branży recyklingu
odpadów konsumenckich rozwiązanie pozwalające uzyskać przefiltrowany, odgazowany i neutralny
zapachowo produkt końcowy. Urządzenie uzupełnia
proces ekstruzji, utrzymując odpowiednią temperaturę, w której usuwane są niepożądane substancje
lotne. W zależności od zastosowania, może mieć
różną konstrukcję, dla której podstawą jest znana
już technologia TVEplus, pozwalająca usunąć nieprzyjemny zapach z recyklatu powstającego w procesie wytłaczania.
Podczas K 2016 własne rozwiązanie w zakresie
redukcji zapachu zaprezentował także wspomniany wcześniej Starlinger. W tym przypadku proces
składa się z trzech etapów. Na początku w podajniku SMART następuje przygotowanie materiału – jest on podgrzewany i ulega homogenizacji,
aż do osiągnięcia stanu umożliwiającego obróbkę,
a w dalszej części trafia do modułu odgazowującego C-VAC, gdzie powierzchnia mieszania została
zwiększona o 300 proc., co ma zapewniać wysoką efektywność procesu. Na koniec, w jednostce
Smell Extraction ostatecznie poprawiane są właściwości zapachowe regranulatu. W rezultacie otrzymywany jest wysokojakościowy produkt o neutralnych właściwościach zapachowych, co pozwala
stosować go w wielu aplikacjach. Starlinger zwraca uwagę, że w odróżnieniu od recyklingu butelek
PET, dla których funkcjonują rozbudowane systemy zbiórki, trudniejszym zadaniem jest produkcja
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Technologię
recyklingu
odpadów polipropylenowych
do postaci
zbliżonej do
oryginalnego
PP koncern
Procter & Gamble
udostępnił
utworzonej
specjalnie w celu
jej wdrożenia
firmie PureCycle
Technologies.

dobrej jakości recyklatu z odpadów poliolefinowych. W ostatnich latach firma realizowała projekt
recyklingowy z wykorzystaniem polietylenu, który
utrzymywał uciążliwy zapach środków do mycia
naczyń lub płynów do prania – nawet po poddaniu opakowań procesowi rozdrabniania i mycia.
Starlinger rozpoczął produkcję testową podczas
której przetworzono ponad 100 ton poużytkowego
surowca HDPE. Analiza laboratoryjna wykonywana
podczas produkcji próbnej obejmowała testy zapachowe z udziałem ochotników, jak i wykorzystanie
chromatografii gazowej. Uruchomiona w następ-

Zakres zastosowania recyklatów w przemyśle
opakowaniowym obniża negatywna
cecha, jaką jest charakterystyczny zapach
otrzymanego materiału. Podczas ostatnich
targów K firma Erema zaprezentowała
rozwiązanie pozwalające zneutralizować
ten problem bez wykorzystania specjalnych
dodatków, które tylko „maskują” zapach.
www.eplastics.pl
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stwie produkcja butelek z 100-proc. rHDPE spełniła
tyfikowanie wśród starych plastików polietylenu
wszystkie oczekiwania, zapewnia firma – dodazgodnego z technologicznymi specyfikacjami projąc, że tym samym stała się pierwszym na świecie
cesu produkcji wytłaczania z rozdmuchem i wymadostawcą technologii umożliwiającej
gań jakościowych względem funkcji
w pełni efektywne wykorzystanie
i wyglądu opakowania. Potrzebny był
recyklatu pochodzącego z polietyleprzezroczysty materiał, dzięki któnowych opakowań detergentów.
remu konsument mógłby zobaczyć
Osiągnięcia w produkcji opakostan napełnienia pojemnika produkwań detergentów z rHDPE ma rówtem. Recyklaty polietylenu dostępne
nież firma Werner & Mertz, która
na rynku nie spełniają tego wymowe współpracy m.in. z firmą opakogu. Ulepszony proces mycia i zintewaniową Alpla-Werke Alwin Lehner
growany etap odkażania to kolejne
stworzyła nowy rodzaj butelki dla
ważne zmiany w produkcji opakowań
produktów czyszczących, w 100 proc.
z recyklowanego polietylenu o wysoprzygotowanej na bazie recyklatu
kiej jakości. Werner & Mertz podkreśla,
HDPE pozyskiwanego z systemu segreże udało się wyprodukować nie tylko
gacji odpadów. Od września 2016 roku
proste kształty butelek, ale również
produkt Green Care Professional Tanet
bardzo stabilne pojemniki wyposażone
SR 15 występuje właśnie w tych butelw uchwyty.
kach. Jesienią 2017 roku wszystkie opaOryginalny projekt z dziedziny wykokowania produktów z serii Green Care
rzystania recyklatu PE zapoczątkował
Professional o pojemności 1L zostaną
niedawno koncern Procter & Gamble.
zastąpione przez nowy projekt butelNależąca do niego globalna marka szamki. Ponadto, równocześnie testowane
ponów Head & Shoulders wprowadziła
Organizacja recyklingowa Association
jest analogiczne rozwiązanie dla opakow tym roku na rynek pierwszą na świecie
of Plastics Recyclers wyraziła uznanie
wań o pojemności 5L. Firma podkreśla,
butelkę szamponu wykonaną w 25 proc.
dla firmy Lush Fresh Handmade
że nigdy wcześniej nie udało się nikomu
z przetworzonych plastikowych odpaCosmetics za pojemnik kosmetyczny
opracować półprzezroczystych butelek
dów zebranych na plażach i kąpieliskach.
Lush Black Pot, wyprodukowany w 100
z polietylenu pochodzącego z segregowaTo pierwsze tego typu opakowanie w kateproc. z poużytkowego polipropylenu
nych odpadów. Wyzwaniem było zidengorii produktów do pielęgnacji włosów.

www.eplastics.pl
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Opracowanie nowej butelki było możliwe dzięki
współpracy z firmami specjalizującymi się w ponownym wykorzystywaniu odpadów: TerraCycle i Suez.
Według planów koncernu, pierwsza edycja szamponu w ekologicznym opakowaniu miała pojawić
się w sprzedaży latem tego roku w marketach sieci
Carrefour, a ponad pół miliarda tego rodzaju butelek
trafi do wybranych europejskich sklepów w 2018 r.
Ma to stanowić ponad 90 proc. wszystkich butelek, w których na europejskim rynku sprzedawane
są produkty do pielęgnacji włosów takich marek jak
Pantene czy Head & Shoulders, należących do portfela flagowych artykułów P&G. Przedsięwzięcie
będzie wymagało zużytkowania od 2,3 do 2,6 tys.
ton recyklatu HDPE rocznie. Warto dodać, że już
do 2020 r. koncern zamierza podwoić zużycie recyklatów poużytkowych wykorzystywanych obecnie
w opakowaniach swoich produktów.
Kolejny projekt realizowany przez Procter &
Gamble dotyczy recyklingu odpadów polipropylenowych do postaci zbliżonej do oryginalnego PP.
Opracowaną w tym celu technologię koncern udostępnił utworzonej specjalnie w celu jej wdrożenia
firmie PureCycle Technologies. Na razie wiadomo tylko, że innowacyjny proces pozwala usunąć
z odpadów własności zapachowe i kolorystyczne
oraz inne zanieczyszczenia. W lipcu tego roku w Lawrence County (stan Ohio) otwarto zakład recyklingowy, który zajmie się przystosowaniem najnowszego
rozwiązania do zastosowań w skali przemysłowej.
Pełna produkcja recyklatu o właściwościach czystego, pierwotnego polipropylenu ma ruszyć w 2020 r.
Zakład będzie przetwarzał rocznie 45 tys. ton plastikowych odpadów, otrzymując w rezultacie 36 tys.
ton gotowego produktu, przeznaczonego m.in. dla
branży opakowaniowej, a w praktyce posiadającego nieograniczony potencjał rynkowy, przekonuje
P&G.
Niedawno poinformowano również o innym osiągnięciu związanym z wykorzystaniem recyklatu PP.
Organizacja recyklingowa Association of Plastics
Recyclers wyraziła uznanie dla firmy Lush Fresh
Handmade Cosmetics za pojemnik kosmetyczny Lush Black Pot, wyprodukowany w 100 proc.
z poużytkowego polipropylenu. W uzasadnieniu
podkreślono, że jest to pierwsza tego rodzaju aplikacja na rynku opakowań kosmetycznych, wykonana z recyklatu zaakceptowanego przez agencję FDA.
Opakowanie na krem/lotion wraz z zamknięciem
jest formowane wtryskowo z żywic KWR621FDA
i KWR621FDA-20, produkcji KW Plastics. Według tej
firmy, największym wyzwaniem technologicznym
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rPET pod lupą
Jednym z problemów ograniczających zastosowanie recyklatu PET w opakowaniach sztywnych jest żółknięcie produktu końcowego. Na efekt ten wpływać
może np. zawartość w płatkach rPET śladowych ilości poliamidu, pochodzących
z recyklingu butelek wielowarstwowych, a także obecność dodatków, takich jak
pochłaniacze tlenu czy środki poślizgowe. Firma Plastic Technologies z USA ustaliła ostatnio, że jednym z czynników jest również promieniowanie ultrafioletowe,
pochodzące ze światła słonecznego. Według firmy, wrażliwość na UV pojawia się
zwłaszcza w obecności tlenu, podwyższonej temperatury i wilgotności – czyli
np. podczas przechowywania na świeżym powietrzu butelek oczekujących na
recykling. Badanie realizowane przez Plastic Technologies polegało na wystawieniu butelek wykonanych z pierwotnego PET na działanie słońca przez rok.
Co ciekawe, bezpośrednio po tym czasie nie zaobserwowano znacznego efektu
żółknięcia. Zintensyfikował się się on dopiero po poddaniu składowanych butelek
obróbce termicznej. Firma zwraca więc uwagę na konieczność przechowywania
zużytych butelek PET w odpowiednich warunkach. Negatywny efekt można
wprawdzie zminimalizować, dodając do pierwotnego PET stabilizator UV, jednak
zwiększyłoby to koszt produkcji materiału.
Ta sama firma przeprowadziła niedawno inny test, z którego wynika, że zastosowanie rPET w opakowaniach napełnianych na gorąco nie ma negatywnego wpływu na jakość produktu do momentu, gdy domieszka recyklatu nie przekroczy 50
proc. W badaniu wykorzystano butelki PET wyprodukowane z surowca o trzech
różnych poziomach zawartości recyklatu (25, 50 i 100 proc.). Specjaliści z Plastic
Technologies doszli ponadto do wniosku, że nawet materiał składający się całkowicie z surowca wtórnego może odpowiadać wymogom rynku. Stwierdzono
jedynie, że w grubszych ściankach, które standardowo występują w opakowaniach do napełniania na gorąco, może występować nieco większe zamglenie lub
żółknięcie niż w przypadku aplikacji cienkościennych, takich jak np. butelki do
wody mineralnej. Różnice te są jednak na tyle drobne, że mogą być jak najbardziej do zaakceptowania przez sporą część firm, przekonują Amerykanie. Powyżej
50-proc. zawartości recyklatu wzrastał lekko poziom skurczu, jednak wszystkie
testowane próbki, również te z najwyższą zawartością recyklatu w materiale,
spełniły przyjęte powszechnie standardy wydajności dla butelek napełnianych na
gorąco, zapewniają przedstawiciele Plastic Technologies.

Koncern Procter & Gamble
zamierza do roku 2020 podwoić
zużycie recyklatów poużytkowych
wykorzystywanych obecnie w
opakowaniach swoich produktów.
było nie tyle spełnienie wyznaczonych specyfikacji,
ile utrzymanie ścisłej kontroli nad źródłami surowców i zgodności z przepisami dotyczącymi opakowań kosmetycznych.
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Biznesowy czar
odpadów
Zwiększona akceptacja recyklingu
doprowadziła do powstania
zupełnie nowego segmentu
rynku, poświęconego czerpaniu
maksymalnej wartości z materiałów,
które do niedawna całkowicie
odrzucano.

O

ile do niedawna pomysł ponownego wykorzystania zużytego materiału w nowym produkcie traktowano jako próbę zwiększenia
zysku kosztem jakości, obecnie to niemal
powód do dumy. Jednym z przykładów może być
Protan, norweski producent folii dachowych i przewo-

Model Plast-Agglomeratora
PFV cechuje względnie niska
cena, w porównaniu z kosztem
konkurencyjnych technologii.

www.eplastics.pl

dów wentylacyjnych, montowanych głównie w tunelach i kopalniach, który zainwestował 1,2 mln euro
w sprzęt do recyklingu – produkcji Pallmann – celem
usprawnienia obróbki odpadów poprodukcyjnych z
PVC. Firma posiada obecnie instalację „3 w 1” do rozdrabniania (młyn nożowy produkcji Pallmann typ PS
4-7,5; zbrylania (Plast aglomerator Typ PFV 250); oraz
proszkowania (PolyGrinder PM 300). Według firmy,
koszt zakupu urządzeń zwrócił się już po 18 miesiącach pracy. Większość swoich recyklatów Protan
wykorzystuje do produkcji folii dachowych, średnio
w objętości 6 proc. całego surowca. Ze względu na
znaczną złożoność odzyskanego materiału dość trudno stosować go w innych aplikacjach. Jest on jednak
na tyle wartościowy, że jego ponowne wykorzystywanie stało się dla firmy opłacalne.
Wspomniany Pallmann wypuścił również kolejną
wersję swojego Plast-Agglomeratora PFV do recyklingu odpadów termoplastycznych. Maszynę cechuje
względnie niska cena – w porównaniu z kosztem
wdrożenia konkurencyjnych technologii – oraz niski
poziom stresu termicznego wywieranego na obrabiany materiał, co pozwala zachować mu jak najwięcej
oryginalnych zalet. Urządzenie może przetwarzać
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odpady z wielu różnych procesów produkcyjnych,
tnąc je wstępnie na kawałki o średnicy 8-10 mm, które
następnie są podgrzewane, wytłaczane przez głowicę
i na koniec cięte nożami obrotowymi. Po zbryleniu,
materiał transportowany jest pneumatycznie do granulatora, wytwarzającego sypki granulat o wysokiej
gęstości i minimalnej degradacji termicznej.
Rapid Granulator ze Szwecji ma w swojej ofercie
granulator z nowej serii LBB 300, do obróbki odpadów
z płyt i folii do grubości 8 mm. Maszyna przeznaczona
jest do pracy w jednej linii z jednostką termoformingu, gdzie dzięki małej wysokości (60 cm bez podajnika) może zostać umiejscowiona bezpośrednio pod
transporterem taśmowym, co pozwala na oszczędność powierzchni podłogowej. Według producenta,
można zlokalizować ją również bezpośrednio pod
rozdrabniaczem, co wyeliminuje zastosowanie transportera, który standardowo łączy obie jednostki tego
typu. Zależnie od aplikacji, firma oferuje granulator w
wariantach z różnymi typami wirników i zasobników.
We wszystkich modelach wirnik ma średnicę 30 cm.
Dwie najmniejsze jednostki z serii mają po 6 noży,
największa – 10. Granulatory są wyposażone w silniki
o mocy od 7,5 do 30 kW. Maksymalna wydajność
sięga od 800 do 1200 kg na godz.
Niedawno Erema otworzyła UpCentre – wybudowany kosztem 2 mln euro ośrodek, który ma
wspomagać chętnych w opracowywaniu materiałów
zawierających recyklaty. Placówka, zlokalizowana
w Gunskirchen (niedaleko Ansfelden, gdzie znajduje
się siedziba firmy) powinna zainteresować szerokie spektrum przedstawicieli branży polimerowej:
od producentów materiałów polimerowych, poprzez
instytuty badawcze, po przetwórców i recyklerów.
Przy wsparciu specjalistów z firm Erema i Coperion
można tu szybko przygotowywać „próbki” polimerów
w dużych objętościach. Centrum wyposażone jest w
system Corema 1108 T, zapewniający produkcję na
poziomie 500 ton miesięcznie.
Erema posiada już w ofercie RegrindPro, maszynę
przetwarzającą zawilgocony, zanieczyszczony przemiał w wysokojakościowy, odgazowany regranulat.
Według firmy, dzięki uzyskanej jakości w nowych produktach można stosować maksymalną ilość otrzymanego recyklatu. Sekret efektywności urządzenia tkwi
w „łagodnej” obróbce przemiału, która rozpoczyna
się od jego dokładnego podgrzania do postaci stopu
w ekstruderze. Ponieważ nie ma konieczności stosowania dużych sił ścinających, zanieczyszczenia stopu
są na tyle duże, że może wychwycić je wysokowydajny filtr. Przetwórcy otrzymują w ten sposób granulat
najwyższej jakości. Rozwiązanie obejmuje wszystkie
zalety systemu recyklingowego Interama, uruchomionego przez Eremę kilka lat temu: technologie
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Ośrodek UpCentre firmy Erema wyposażono w system Corema 1108 T, zapewniający
produkcję na poziomie 500 ton miesięcznie.
Counter Current, Smart Start i EcoSave. Użytkownicy
mogą też cieszyć się dużą elastycznością w doborze
materiału. Kombinacja zoptymalizowanej jednostki
przygotowawczej z działaniem uniwersalnego ślimaka pozwala na wielofunkcyjną obróbkę przemiału,
bez względu na poziom jego lepkości, cechy kluczowej w recyklingu materiałów takich jak HDPE czy PP.
Jak zapewnia inny potentat rynku recyklingowego,
Starlinger, który przeprojektował niedawno swoją
uniwersalną linię recoSTAR, posunięcie to uprościło
proces przetwórczy i zmniejszyło zużycie energii.
Ponadto zastosowanie nowego rozdrabniacza Active
pozwala na obróbkę materiału dostarczonego niemal
w dowolnej postaci bez rozdrabniania wstępnego.
Ślimak dozujący zapewnia stałe zasilanie ekstrudera,
nawet w przypadku zróżnicowanej gęstości materiału. Odrębne napędy dla rozdrabniacza i ekstrudera

Starlinger przeprojektował uniwersalną linię recoSTAR, m.in. dodając nowy
rozdrabniacz Active, który pozwala na obróbkę materiału dostarczonego niemal w
dowolnej postaci, bez rozdrabniania wstępnego.
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RegrindPro firmy Erema
przetwarza zawilgocony,
zanieczyszczony przemiał w
wysokiej jakości re granulat,
do stosowania
w znacznej ilości przy
produkcji nowych wyrobów.

Apollo 1900 to kolejny z serii wysokowydajnych rozdrabniaczy jednowałowych, który
dzięki dużej długości wirnika (w największym modelu do 1,9 m) pozwala na obróbkę
znacznych ilości materiału lub dużych jego fragmentów, np. folii.

Technologia firmy NGR pozwala na obróbkę plastikowych odpadów niemal każdego
kształtu i rozmiaru, umożliwiając włączanie ich z powrotem do procesu, a tym
samym produkcję w pełni bezodpadową.

www.eplastics.pl

zapewniają dużą dokładność dozowania i kontrolę produktu wyjściowego. Wysokowydajny rotor, w
miarę potrzeby schładzany lub podgrzewany, pozwala na obróbkę zarówno twardych i sztywnych, jak i
elastycznych materiałów. Rotor rozdrabniacza radzi
sobie z nadmiarowym nagromadzeniem materiału,
podczas gdy ślimak dozujący podtrzymuje stabilność
procesu produkcyjnego. Ponadto koncepcja rECO,
dotycząca zużycia energii, może zapewnić na tym
polu oszczędności sięgające 10 proc. Jest to możliwe
dzięki nowemu modelowi napędu ekstrudera oraz
zastosowaniu silników o najwyższej klasie sprawności IE3 oraz grzejników na podczerwień na cylindrze.
Niemiecka firma recyklingowa APK opracowała
technologię produkcji wysokowydajnego regranulatu z pokonsumenckich odpadów foliowych określanych jako „frakcja 310” – zawierających kawałki
polietylenu i polipropylenu z różnym stopniem zanieczyszczenia. Produktem końcowym są regranulaty
Mersalen LDPE i MDPE. Według APK, szczególnie ten
drugi materiał wykazuje zalety niespotykane dotąd w
branży recyklingu odpadów polimerowych, znajdując
zastosowanie m.in. w produkcji folii formowanych z
rozdmuchem, o grubości co najmniej 50 μm, wykorzystywanych w aplikacjach takich jak membrany
barierowe dla budownictwa czy mocne torby na
zakupy. Przetwórcy stosujący MDPE jako domieszkę
w produkcji folii uzyskują większą prędkość wytłaczania, szersze okno przetwórcze oraz temperatury
niższe nawet o 25°C w porównaniu z HDPE.
Ciekawymi rozwiązaniami dysponuje również
firma Lindner ReSource. Apollo 1900 to kolejny z serii
wysokowydajnych rozdrabniaczy jednowałowych,
który dzięki dużej długości wirnika (w największym
modelu do 1,9 m) pozwala na obróbkę znacznych
ilości materiału lub dużych jego fragmentów, np.
folii. W urządzeniu zastosowano również drugi rodzaj
wirnika, wyposażonego w prostokątne łopatki, do
rozdrabniania płyt lub zbrylonych kawałków folii.
Zgodnie z zapewnieniami producenta, maszyna oferuje szereg opcji umożliwiających przystosowanie
systemu do konkretnych wymogów użytkownika.
Np. ruchomy zasobnik można cofnąć tak, by zyskać
dostęp do komory tnącej na całej jej długości i szerokości, co pozwala na łatwiejsze czyszczenie i bezproblemową wymianę ostrzy.
Z kolei firma Next Generation Recyclingmaschinen
(NGR) oferuje model kombinowanej maszyny rozdrabniacz/podajnik/ekstruder, o zwiększonej wygodzie użytkowania, stabilności procesowej i wydajności
surowcowej. Technologia pozwala na obróbkę plastikowych odpadów niemal każdego kształtu i rozmiaru,
umożliwiając włączanie ich z powrotem do procesu, a
tym samym produkcję w pełni bezodpadową.
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PET
prawie
jak nowy
Systemy polikondensacji, które
pozwalają przywrócić zużyty
polimer PET niemal do stanu
„nowości”, to tylko jeden
z przykładów innowacyjnych
technologii recyklingowych
prezentowanych na ostatnich K2016.
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S

tarlinger opracował technologię produkcji
tkanej taśmy z recyklowanych płatków PET.
Ponieważ właściwości rPET można poprawić
tak, by przypominały jakość polimeru pierwotnego, otrzymana tkanina cechuje się wysoką
wytrzymałością na rozciąganie i elastycznością. Na
bazie tego materiału wyprodukowano opakowanie do
karmy dla zwierząt domowych. Torba ze zgrzewanym
spodem, z serii PP Star, wykonana została z tkaniny
rPET, laminowanej zadrukowaną folią OPET. Produkt
posiada wszelkie wymagane własności barierowe dla
opakowań na zwierzęcą karmę czy nawozy. Własności
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PET zostały ulepszone dzięki zastosowaniu reaktora
ViscoStar SSP, a sama taśma produkowana jest na linii
ViscoSheet. Na swoim stoisku Starlinger prezentował
również linię RecoStar do recyklingu, przetwarzającą
zadrukowane odpady foliowe. Ponadto firma zdołała
przezwyciężyć powszechny problem związany z recyklingiem polimerów: nieprzyjemny zapach recyklatu,
który znacznie ogranicza obszar jego zastosowania.
Podczas targów K przygotowała cztery „stanowiska
zapachowe”, wypełnione materiałami przed i po
zastosowaniu metody redukcji wydzielanej woni –
tak, by zwiedzający sami mogli odczuć różnicę. Wielu
z nich było zainteresowanych nowym rozwiązaniem.
Starlinger sprzedał już pierwszą linię wyposażoną w
technologię redukcji zapachu i jej uruchomienie to
kwestia najbliższej przyszłości.
Gneuss przedstawił w Düsseldorfie system Jump,
którego zadaniem jest polikondensacja odpadów
PET. Rozwiązanie zwiększa lepkość istotną polimeru
o 0,3dl/g w fazie płynnej, stanowiąc alternatywę
dla konwencjonalnych systemów SSP (fazy stałej).
Pozwala wprowadzić ponownie materiał do procesu produkcyjnego bez potrzeby jego roztapiania.

www.eplastics.pl

System, umiejscowiony za jednostką, która wcześniej
usuwa substancje lotne i zanieczyszczenia, może pracować z wydajnością od 100 do 2000 kg/godz.

Starlinger linia
RecoStar do
recyklingu
zadrukowanych
odpadów
foliowych.

Do sprzedaży trafił niedawno inny system polikondensacji, opracowany przez NGR z Austrii. PReact
przetwarza w jednym etapie produkcyjnym odpady
PET na materiał dopuszczony do kontaktu z żywnością. Na czym polega działanie innowacyjnej technologii? Gdy PET ulega degradacji, na końcach polimerowych łańcuchów formują się cząsteczki wody. Ich
usunięcie w warunkach próżni stymuluje końce łańcuchów do łączenia się ze sobą, co nie tylko wydłuża
łańcuch, ale zwiększa też lepkość właściwą polimeru.
Według firmy, to pierwszy przypadek, gdy reakcja
polikondensacji przebiega w fazie płynnej. Zamiast
wielogodzinnego procesu realizowanego w fazie stałej, rozwiązanie proponowane przez Austriaków to
kwestia minut. Współpraca nawiązana przez NGR z
firmą Kuhne pozwoliła przygotować system, który
obok kruszarki, podajnika i ekstrudera do otrzymywania polimerowego stopu, obejmuje PReact i linię
produkcji sztywnych folii. Do końca ubiegłego roku
sprzedano pięć takich jednostek.
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Gneuss przedstawił w Düsseldorfie system Jump, którego
zadaniem jest polikondensacja odpadów PET.
Kolejny niemiecki wystawca, Baerlocher, pokazał
dwie nowe technologie stabilizujące recyklat poliolefinowy. Pierwsza z nich, Baeropol RST, została
opracowana przez amerykański oddział firmy. Jej
działanie przeciwutleniające pozwala ograniczyć lub
zupełnie wyeliminować zastosowanie antyoksydantów na bazie związków fosforu, przy jednoczesnym
zachowaniu własności polimeru. Według firmy, RST
jest rozwiązaniem zapewniającym tanią stabilizację
żywicy polimerowej w procesie recyklingu odpadów
polietylenowych i polipropylenowych. Nowy dodatek
chroni materiał przed starzeniem się i odbarwieniami. Baerlocher zauważa, że zastosowanie fosforynów
wywołuje pewne problemy: związki te nie zawsze
dokładnie się rozpuszczają, poza tym przy większej
zawartości mogą wytrącać się w postaci osadu.
Stosując Baeropol RST, nie zaobserwowano takich
efektów. Dodatki z tej serii uznawane są generalnie za
bezpieczne, przez co nie wymagają zgody na dopuszczenie do nowych aplikacji. Produkty te stanowią
również podstawę mieszanek z serii T-Blends, zawierających konwencjonalne stabilizatory dla technicznie wymagających, a zarazem wrażliwych na koszty
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Starlinger
ulepsza
własności
PET dzięki
zastosowaniu
reaktora
ViscoStar SSP,
połączonego
z linią
ViscoSheet.

rynków. Testy przeprowadzone dla porównania tej
technologii z dostępnymi produktami, po dodaniu
granulatu z zawartością Baeropol RST do mieszanki
LLDPE przeznaczonej do produkcji folii wylewanej i
zastosowaniu wytłaczania wielokrotnego, dowiodły
znacznego zwiększenia stabilności masy polimerowej. Rozwiązanie zmniejszyło też podatność polimeru na żółknięcie.
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NGR PReact przetwarza w jednym etapie
produkcyjnym odpady PET na materiał dopuszczony do
kontaktu z żywnością

Nowa maszyna firmy Rapid Granulator, debiutująca podczas K 2016 hybryda kruszarki i granulatora, ma konstrukcję ułatwiającą szybki, bezpośredni
dostęp do rotora i komory tnącej, co usprawnia
czyszczenie i konserwację maszyny. Po otwarciu
drzwi frontowych operator może jednocześnie uchylić do góry zasobnik. Z kolei nowy system Rafter,
pokazany w Düsseldorfie przez Lindner WashTech,
pozwala na filtrowanie wysoce zanieczyszczonych,
niepokruszonych odpadów plastikowych poprzez
usuwanie obcego materiału i wstępne płukanie
w jednym etapie. W pierwszej kolejności transporter ślimakowy przesuwa zanieczyszczony
materiał pod powierzchnią wody, co pozwala oddzielić ciężkie zanieczyszczenia.
Następnie zanieczyszczenia takie, jak
piasek czy pozostałości gleby zostają
usunięte przez rotor, którego prędkość obrotową można dostosować w zależności od poziomu
zanieczyszczenia. Pływające
zanieczyszczenia oddzielane są za pomocą filtra.
Po płukaniu oczyszczone
wstępie odpady unoszą
się na powierzchnię wody i
zostają przetransportowane do następnego etapu
obróbki. Przepustowość
linii wynosi od 1500 do
2500 kg/godz.


Współpraca nawiązana przez NGR z firmą Kuhne pozwoliła przygotować system, który obok kruszarki, podajnika i ekstrudera do otrzymywania
polimerowego stopu, obejmuje PReact i linię produkcji sztywnych folii.
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Duży potencjał recyklingu
Z technologicznego punktu widzenia recycling polimerów nie jest dziś problematyczny. Recykling
„na miejscu” stosowany jest w całym przemyśle. Dla przetwórców polimerów, którzy pracują
z materiałem pierwotnym, fabryka wolna od odpadów stała się popularnym, często stosowanym
rozwiązaniem.

R

ównież dla przetwórców
regranulatów powstają
coraz to nowsze strategie odzysku, pozwalające na odzyskiwanie materiału, który jest w stanie zastąpić
materiał pierwotny. W ostatnich
kilku latach pojawiła się szybkorosnąca potrzeba zakupu materiałów z odzysku, barwionych i/lub
wzmacnianych granulatów produkowanych wyłącznie z odpadów.
Jednak przetwórstwo nadal zmaga
się z kilkoma problemami, które
musi rozwiązać. Zysk, optymalizacja strategii zbierania odpadów,
cele polityczne, zainteresowania
konsumentów, edukacja i konstruowanie wyrobów z recyklatów
stanowią główne tematy rozmów.

Celem na
nadchodzące
lata jest
znaczna
redukcja ilości
polimerów,
które są
wywożone na
wysypiska oraz
rozpropagowanie idei
powtórnego
użycia
polimerów.

śmieci wprowadzonego w dziewięciu krajach – Austrii, Belgii, Danii,
Niemczech, Luxemburgu, Holandii,
Norwegii, Szwecji i Szwajcarii
– odsetek trafiający na wysypiska
w innych krajach jest nadal bardzo
wysoki, czasem sięgający aż 70%.
Kraje, które notują największy
odsetek odpadów trafiających na
wysypiska to Bułgaria, Chorwacja,
Cypr, Grecja i Malta. Współczynnik
opracowano poprzez porównanie
odsetku odpadów trafiających na
wysypisko i pozostałości, które
ulegają ponownemu użyciu, tj.
spalane w celu odzysku energii lub
recyklowane. Podsumowując, ze
wszystkich gromadzonych odpadów w Europie około dwóch trze-

cich jest ponownie używane, a
30,8% trafia na wysypiska. Biorąc
pod uwagę odpady, które ulegają
ponownemu użyciu – 7,7 milionów
ton – podlega recyklingowi, natomiast reszta jest spalana z odzyskiem energii.
Celem na nadchodzące lata jest
znaczna redukcja ilości polimerów,
które są wywożone na wysypiska oraz rozpropagowanie idei
powtórnego użycia polimerów.
PlasticsEurope porównuje ilość
8 milionów ton polimeru, które
wciąż znajdują się na wysypiskach
w całej Europie, do objętości 800
wież Eiffel’a. Dlatego eksperci
wymagają podejmowania bardziej

Jak podaje PlasticsEurope –
związek przetwórców polimerów
– w branży przetwórstwa polimerów w 2014 na terenie Europy pracowało 1,45 miliona osób w 62000
głównie małych i średnich przedsiębiorstw, które wygenerowały
całkowitą sprzedaż na kwotę 350
miliardów EUR. Zapotrzebowanie
na polimery w Europie wyniosło
47,8 milionów ton, z czego mniej
więcej połowa, co daje 25,8 milionów ton, została zebrana po użytku. PlasticsEuro przebadała ilość
zbieranego polimeru w 28 krajach
Unii Europejskiej oraz Norwegii i
Szwajcarii i zaobserwowała istotne
różnice.
Mimo zakazu wywozu odpadów z polimerów na wysypiska
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ich własnych odpadów. Przykładem
takiej firmy jest Polifilm Extrusion
GmbH z Weissandt-Gölzau, która
produkuje 25 000 ton regranulatu rocznie, umożliwiając produkcję
worków na śmieci, konstrukcji czy
folii rolniczej z większym zyskiem.

konkretnych decyzji politycznych
we wszystkich krajach europejskich, lepszej edukacji konsumentów mającej na celu wdrożenie
bardziej zrównoważonego podejścia do polimerów, i wprowadzenia
ulepszonych systemów zbierania i
sortowania śmieci.

Poliolefiny stanowią
główną frakcję

Poliolefiny są najczęściej stosowanymi polimerami w Europie,
stanowiąc prawie połowę wszystkich użytkowanych polimerów, na
co składa się około 9,5 miliona ton
PP, 8 milionów ton PE-LD i PE-LLD
oraz 6 milionów ton PE-HD i PE-MD.
Z tego powodu oraz ich szerokiego zastosowania, poliolefiny stanowią znaczną część materiałów
poddawanych recyklingowi. Jeśli
na odpad składa się czysty gatunek, to może być on z łatwością
przetwarzany, więc jest wiele firm
recyklingowych przetwarzających
poliolefiny. Niektórzy przetwórcy
polimerów idą o krok dalej i dodatkowo odzyskują odpad, który sami
generują. Stosują swoje regranulatory do wytwarzania regranulatu z
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Sytuacja staje się bardziej skomplikowana kiedy PE i PP są wymieszane, ponieważ ich separacja jest
bardzo trudna, ze względu na ich
zbliżoną gęstość, a najnowszymi
wykorzystywanymi w praktyce
procesami sortowania są procesy NIR. Jednak, PE i PP mogą być
również przetwarzane razem,
jak pokazuje firma mtm plastics
GmbH z Niedergebra sprzedająca regranulat PE/PP do produkcji
wyrobów o wysokiej jakości. Firma
DSD Resource GmbH z Cologne
specjalizuje się w przetwarzaniu
czystych frakcji PP. „Polegamy na
zdefiniowanej, powtarzalnej mieszance startowej, więc możemy
produkować zdefiniowany, powtarzalny regranulat w atrakcyjnych
kolorach” wyjaśnia dyrektor zarządzający dr. Michael Heyde.

Recykling PET
ustanowiony, ale z
możliwością rozwoju

PET, najczęściej wykorzystywany do produkcji butelek, zajmuje prawie 7% całkowitej rocznej
konsumpcji w Europie, co daje 3,1
milionów ton. W sumie 30 krajów
Europy uzyskuje średni poziom
odzysku na poziomie 57%. Dla
przykładu, w 2014 roku zebrano
1,75 milionów ton odpadów PET.
Również w tym przypadku ilość
odzyskiwanego materiału znacząco się różniła. Podczas gdy Niemcy,
Włochy i Szwajcaria zebrały około
połowy całkowitej zużytej objętości, niektóre kraje odzyskały tylko
10 do 20%. Jak donosi PCI PET
Packaging, Resins & Recycling Ltd.,
w sektorze PET będzie następował ciągły wzrost odzyskiwanych
ilości o kolejne 3 do 5 % rocznie
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do 2019. Jednak, najczęściej zbierane są
butelki w punktach do tego przeznaczonych. Mimo, że pierwotnym celem było
sprzedawanie recyklatu w postaci płatka
wytwórcom butelek, przemysł poszukiwał dalej i znalazł odbiorców w innych
sektorach. Recyklat w postaci płatka uzyskiwanego z butelek stał się bardzo interesujący dla wytwórców folii oraz płyt i w
2014 roku stosowali oni największy odsetek, tj. 34% zebranych odpadów w ich
gałęzi przemysłu. Prawie 30% recyklatu
w postaci płatków znalazło zastosowanie
w aplikacjach wtrysku z rozdmuchem,
26% w produkcji włókien, a pozostała
część w produkcji taśm do pakowania i
innych wyrobów.
„Produkcja regranulatu do wtrysku
butelek do kontaktu z żywnością i produktów nie będących w kontakcie z
żywnością jest obecnie mała z powodu znacznego spadku ceny materiału
pierwotnego” tłumaczy Elfriede Hell,
szef technologii recyklingu w austriackim zakładzie produkcyjnym Starlinger.
W przeciwieństwie do zużytych butelek, pokonsumenckie tacki i folie zwykle
trafiają do spalarni śmieci lub nawet
na wysypisko. „Ale sprawy ostatnio się
zmieniają. Mamy klientów zainteresowanych szczególnie recyklingiem tacek i
folii” podkreśla Hell, przekonany że duże
zapotrzebowanie na opakowania z PET
będzie się utrzymywało ze względu na
jego błyszczące i eleganckie wykończenie, które spotyka się z zainteresowaniem zarówno klientów jak i marketingowców.
Werner & Mertz GmbH w Niemczech
stał się pierwszą firmą, która podjęła się
recyklingowi bezkaucyjnych butelek, foli
i płyt z PET z zebranych odpadów opakowaniowych. W ramach recyklingu, firma
produkuje regranulat do wytwarzania
butelek na detergenty z odzyskanego
PET. Jednak firma ta jest w stanie przetworzyć tylko małą ilość folii i płyt.

Przetwarzanie dużych ilości
recyklowanego PVC

Recykling PVC, materiału którego
wyróżniające się właściwości wytrzy-
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Przemysł poczynił starania mające na celu udoskonalanie strategii odzysku wymieszanych
odpadów.
małościowe sprawiły, że stał się niezastąpiony szczególnie w sektorze budowlanym, którego udział wynosi 70%, ale
również w wyrobach opakowaniowych,
meblarstwie czy sektorze medycznym
i rozwijał się prężnie w kilku ostatnich
latach. W oparciu o badania przeprowadzone przez PlasticsEurope, zapotrzebowanie na PVC w Europie zbliżyło
się do 4,9 milinów ton w 2014, sprawiając że PVC był trzecim pod względem
zastosowania polimerem, zaraz po PP
i PE. Niemcy zużywają 1,56 milionów
ton tego polimeru, co daje jedną trzecią
całkowitego zapotrzebowania. PVC jest
często stosowany na bardzo wytrzymałe wyroby, takie jak okna, rury czy
pokrycia podłóg, więc „tylko” 650000
ton jest dostępnych do ponownego
użycia każdego roku, z czego około
520000 ton pochodzi z odzyskanych
odpadów pokonsumenckich, a 130000
ton powstaje jako odpad poprodukcyjny. Współczynnik ponownego użycia PVC wynosi 99%. Z odzyskiwanych
99%, 62% – tj. 396000 ton – jest spalane z odzyskiem energii, a pozostała część poddawana jest recyklingowi.
Recyklowany PVC jest stosowany do
ponownego użytku w szczególności w

aplikacjach budowlanych, do produkcji
nowych profili okiennych i rur, jak również w ogrodnictwie i rolnictwie. „Nasz
sektor rozwijał recykling PVC od ponad
25 lat, więc dziś sieć jest dobrze rozwinięta” mówi Thomas Hülsmann, dyrektor zarządzający z Arbeitsgemeinschaft
PVC und Umwelt e.V. w Bonn. Na stronie www.pvcrecyclingfinder.de zebrano dane na temat wielu przetwórców
PVC. O istocie recyklingu dla tego sektora świadczy europejskie dobrowolne zobowiązanie, które jest wspierane
przez wiodące stowarzyszenia polimerowców. W najnowszym dobrowolnym
zobowiązaniu „VinylPlus”, firmy zrzeszone podjęły decyzję o ponownym
użyciu 800000 ton odpadu oraz odzysku energii do 2020 roku. To potwierdza
przyszłościowe myślenie i trwałą pozycję tego sektora, dodaje Hülsmann.

Kompozyty często nie
nadają się do recyklingu

Produkty pokonsumenckie wytworzone z jednego polimeru dają się
łatwo przetwarzać, ale sytuacja wyrobów kompozytowych składających się
z dwóch i więcej materiałów jest całkowicie odmienna. Te odpady w więk-
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Ilość materiałów poddawanych recyklingowi będzie wzrastać w najbliższych latach, jako że
istnieje ogromna potrzeba wytwarzania recyklatów zarówno ze środowiskowego jak i ekonomicznego punktu widzenia.
szości przypadków są niezdatne do
recyklingu. Dr. Michael Scriba, dyrektor
zarządzający mtm-plastics oraz członek Plastics Recyclers Europe (PRE) i
Bundesverband Sekundärrohstoffe und
Entsorgung [Federacji na rzecz surowców wtórnych i ich unieszkodliwiania]
(bvse), namawia zatem do konstruowania wyrobów opakowaniowych przyjaznych środowisku poprzez zastosowanie dużej ilości regranulatu w wyrobach. Z pomocą programu RecyClass
(www.recyclass.eu), każdy wytwórca
opakowań może łatwo i szybko sprawdzić czy jego opakowanie jest łatwe w
recyklingu. Szczególnie istotne jest, by
unikać napełniaczy, takich jak kreda w
opakowaniach z PE i PP, kompozytów z
polimerów naśladujących papier, stosowania nadmiernej ilości barwników
oraz upewnić się, że gęstość wszystkich
wyrobów jest znacznie większa od 1 g/
cm³ tak, aby ich separacja na podstawie
gęstości była możliwa.
W tym samym czasie przemysł poczynił starania mające na celu udoskonalanie strategii odzysku wymieszanych
odpadów. Trenntechnik Ulm GmbH
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realizuje bardzo interesujące podejście
w udoskonalaniu separacji chemicznej
folii kompozytowych PE/PP i budowaniu
unikatowej fabryki z możliwością przetwarzania 10 ton dziennie. Produktami
końcowymi procesu separacji są poliamidy porównywalne z materiałem pierwotnym i polietylen, który jest od razu
barwiony sadzą, tj. koncentratem sadzy
w szczególnie czystej formie. Jak podkreślił dyrektor zarządzający Wolfgang
Zacherle, istnieje odpowiedni rozpuszczalnik i środek do separacji dla każdego
kompozytu z polimerygo, więc nie ma
przeszkód, żeby rozszerzyć ten proces
dla innych kompozytów.

Podsumowanie

Mimo, że recycling jest często poruszanym tematem i często pojawia się
w projektach dotyczących przetwórstwa
polimerów, eksperci ciągle alarmują, że
w porównaniu z innymi sektorami zbyt
mała ilość materiału odpadowego jest
stosowana zamiast materiału rodzimego. W Europie 50% części metalowych
powraca do przetwórców metali, co
również dotyczy przetwarzania papieru, gdzie 50% starego papieru i tek-

tury używanych jest do wytwarzania
nowych wyrobów. W przypadku szkła
33% jest poddawane recyklingowi, co
stanowi odrobinę mniejszą wartość, ale
wciąż bardzo wysoką w porównaniu z
ilościami w sektorze polimerów. Tylko
4% przetworzonych odpadów z polimerów wykorzystywana jest zamiast materiału pierwotnego podczas wytwarzania
nowych wyrobów. Sektor polimerów jest
oczywiście młodą gałęzią przemysłu.
Polimery zostały rozpowszechnione w
latach 50-tych XX wieku, a strategie ich
odzysku zaproponowano w latach 90-tych, jednak systemy zbierania rozwinięto dopiero w ostatnim czasie. Każdy
kto chciałby dowiedzieć się więcej na
temat nowych rozwiązań może to zrobić podczas targów K 2016, najlepszych
targów przemysłu polimerów i gumy na
świecie, które odbędą się między 19 a
26 października w Düsseldorfie. Liczni
wystawcy będą prezentowali maszyny
i linie do przetwarzania oraz recyklingu
odpadów składających się z jednego polimeru, mieszanek i odpadów gumowych.
Można zatem podsumować, że ilość
materiałów poddawanych recyklingowi będzie wzrastać w najbliższych
latach, jako że istnieje ogromna potrzeba wytwarzania recyklatów zarówno ze
środowiskowego jak i ekonomicznego
punktu widzenia. Międzynarodowe gremium podkreśliło problem tzw. morskiego śmietnika czyli zanieczyszczania
mórz odpadami i nieodpowiedzialnego
podejścia do odpadów, w szczególności
w krajach podlegających industrializacji, i konieczności żądań zrównoważonej
przeróbki surowców od konsumentów.
Modelowe projekty, takie jak „The Ocean
Bottle” są nie tylko bardzo interesującymi przykładami, ale również pomagają podnosić świadomość tematu wśród
ogółu społeczeństwa, a ponad wszystko wśród konsumentów. Do produkcji
„oceanicznych butelek”, Ecover Belgium
N.V. wykorzystał usługi rybaków z Anglii,
Francji oraz Belgii, którzy zbierali butelki
na morzu. W ciągu roku zebrano 10 ton
odpadów, a frakcja PE została ponownie
użyta do produkcji butelek na detergenty do zmywarek.
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Biopolimery:

INNE SPOJRZENIE
Czy dostrzegamy wszystkie konsekwencje
związane z wytwarzaniem tej nowej grupy
polimerów? Wielu ludziom głód zagląda
w oczy. Potrzebna rozwaga.

E

ntuzjazm dotyczący polimerów produkowanych z materiałów pochodzenia biologicznego
jest zrozumiały. Przez lata organizacje ekologiczne, media oraz opinia publiczna zarzucały
przemysłowi polimerów, że jest częściowo odpowiedzialny za zużycie paliw kopalnianych. Warto więc
pokazać rozwój sektora biopolimerów, jako dowód,
że przemysł polimerów działa sumiennie i proekologicznie. Jest to zgodne z etyką już dość zużytych
wyrażeń, takich jak: zielony czy odnawialny.
Jednak entuzjazm dotyczący nowoodkrytego sektora przemysłu, który wydaję się, że osiągnął swoje
apogeum po 35 latach bardzo wolnego i nierównomiernego rozwoju doprowadził do odważnych,
a nawet skandalicznych prognoz, w jakim czasie biopolimery zastąpią polimery ropopochodne. Jedna
z ostatnio przeprowadzonych ankiet online zawierała
pytanie „Jak szybko biopolimery zastąpią polimery
ropopochodne, jako dominującą grupę materiałów
stosowanych w przemyśle przetwórstwa polimerów?”. Wielokrotne menu wyboru zawierało takie
opcje jak 10 czy 25 lat. Poprawna odpowiedź brzmi
„nigdy”.
Odpowiedź „nigdy” brzmi pesymistycznie, ale
to nie wiara, że taka sytuacja nie może zaistnieć, ale
przekonanie, że nie powinna – przynajmniej w obecnym wcieleniu.
Uzyskiwanie propanodiolu z ziaren czy etylenu
z trzciny cukrowej może wydawać się dobrym pomysłem. Jednak, jest to ciąg dalszy strategii wprowadzającej alkohol uzyskiwany z kukurydzy do przemysłu paliw silnikowych. Takie podejście przyczyniło
się do znacznego wzrostu cen żywności, ponieważ
dostawcy ważnych artykułów handlowych zmniejszy-
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li ich produkcję na rzecz uprawy plonów przeznaczonych na paliwa. To nie zostało zauważone w Europie
i Stanach, gdzie wydatki na jedzenie nie stanowią tak
istotnej części rodzinnego budżetu, ale w rozwijających się nacjach. Miało to ogromny wpływ na zdolności dużej części światowej populacji do wyżywienia
samej siebie.
Należy skonfrontować kilka faktów o stanie produkcji żywności na świecie i rosnącego problemu
żywienia szybko rozrastającej się populacji.
Istotny jest fakt, że około miliard z 7 miliardów
mieszkańców na planecie cierpi z powodu chronicznego głodu. Jest to zachowawczy szacunek; czasami
liczby te sięgają 2 miliardów.
Dodatkowo przewiduje się, że do 2050 roku przybędzie od 2 do 3 miliardów ludzi, a Ci którzy już żyją
lub którzy się narodzą w krajach szybko rozwijających
się, będą konsumowali więcej jedzenia. Najwyższe
szacunki wykazują, że światowa produkcja żywności
będzie musiała się podwoić w następnych 40 latach.
Nie jest całkiem jasne czy ten cel jest osiągalny, biorąc pod uwagę złożoną naturę światowego systemu
politycznego, dlatego nie powinno wykorzystywać
się dużej ilości plonów żywnościowych do produkcji
polimerów.
W obecnym stanie rzeczy, tylko 60% upraw żywności trafia do bezpośredniej konsumpcji człowieka.
Kolejne 35% przeznaczane jest do karmienia zwierząt. By wytworzyć 1 kg jadalnej wołowiny bez kości,
potrzeba 30 kg ziarna. Dalsze 5% już w tej chwili
przeznaczane jest na wytwarzanie biopaliwa i innych
produktów przemysłowych, włączając rosnący sektor
biopolimerów.
Argumentem jest fakt, że produkty przeznaczone
dla zwierząt i przetwórstwa nie umniejszają źródeł
żywienia dla ludzi, ponieważ nie nadają się do konsumpcji. Reprezentanci Big Alcohol przedstawili takie
argumenty amerykańskiemu Kongresowi, co odnotowano w materiałach konferencyjnych. Jednak ten
argument nie bierze pod uwagę ograniczonej ilości ziemi, na której możliwa jest uprawa plonów.
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W związku z tym, jeśli plony przeznaczane na biopaliwa będą sprzedawane za wyższą cenę niż te przeznaczane na żywność, to ziemia zostanie dostosowana
do ich produkcji.
Teoria rynku powinna odpowiedzieć na zapotrzebowanie poprzez użycie większej ilości ziemi do produkcji potrzebnych produktów, co z kolei przysparza
kolejny problem, tj. wpływ jaki rolnictwo wywiera
na środowisko. Tylko produkcja energii ma większy
wpływ na nasze środowisko niż rolnictwo. Rolnictwo
jest największym źródłem gazów cieplarnianych,
powodując powstanie 35% całkowitej uwalnianej ilości dwutlenku węgla, metanu czy podtlenku azotu.
To więcej niż emisja pochodząca z transportu i produkcji elektryczności całego świata. Dodatkowo, rolnictwo miało wpływ na likwidację lub znaczne przekształcenie znacznej powierzchni łąk, sawann oraz
lasów umiarkowanych i tropikalnych.
Świeża woda jest również zanieczyszczona przez
rolnictwo. Nawadnianie wyczerpało tak duże ilości
wody z naturalnych wód śródlądowych, że wiele wielkich rzek obniżyło stan lub całkiem wyschło, a w wielu miejscach gwałtownie obniżył się poziom wód

Tylko produkcja
energii
ma większy
wpływ na nasze
środowisko niż
rolnictwo.

gruntowych. A w miejscach, gdzie woda nie wysycha,
zostaje zanieczyszczana. Nawozy, herbicydy i pestycydy są wszechobecne. Nawozy są bardzo istotnymi
preparatami stosowanymi do polepszania pól uprawnych, ale prawie połowa z nich wypłukuje się i trafia
do wód przybrzeżnych, które następnie wpływają
do łowisk, które są kolejnym etapem cyklu produkcji
żywności. Natomiast ryby nie wymagają dużej ilości
ziarna, by zostać przekształcone w jedzenie.
Żaba Kermit miał rację: Nie łatwo jest być zielonym. Zanim pospieszymy się do zastępowania ropy
naftowej „surowcami odnawialnymi”, powinniśmy się
zatrzymać, wziąć oddech i naprawdę zrozumieć wpływ
przeznaczania pożywienia do produkcji polimerów.
Biopolimery są właściwie dobrym pomysłem.
Warunkiem jest, by rozważnie je produkować, wykorzystując lokalne zasoby i części roślin, które nie
są zjadane lub z plonów, które rosną w miejscach
i warunkach niezagrażających produkcji żywienia,
przez co z nimi nie rywalizują. Dopiero wtedy można
rozpocząć rozważania na temat technologii, miejsca
polimerów w kontekście wymagań, wydajnej produkcji i ich właściwości.
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Polimery w kolejnictwie
– nowości materiałowe
Dostawcy materiałów polimerowych, dążąc
do przestrzegania nowych standardów
w zakresie właściwości pożarowych materiałów
i wyrobów stosowanych w pojazdach
kolejowych, poszerzyli ostatnio swoje oferty
o szereg nowości. W marcu 2016 r. zakończył
się bowiem trzyletni okres przejściowy, jaki
ustanowiono po ogłoszeniu europejskiej normy
EN 45545-2:2013.

N

a tegorocznych targach Plastpol Grupa
Azoty zaprezentowała nowe odmiany swojego sztandarowego polimeru, Tarnamidu,
do wykorzystania w transporcie kolejowym.
Materiał spełnia wymagania nowej normy EN 45545-2:2013, dotyczącej właściwości pożarowych materiałów i wyrobów stosowanych w pojazdach kolejowych
– cechuje się obniżoną palnością, niskim poziomem
zadymienia, niską toksycznością gazów wydzielanych
podczas spalania oraz wysoką wartością indeksu tlenowego. Spółka przypomina, że poliamid jej produkcji już od wielu lat znajduje zastosowanie w przemyśle
kolejowym, m.in. do wytwarzania zamocowań szyn
kolejowych. Materiał zapewnia dobre właściwości
w zakresie tłumienia drgań i przyczynia się do zmniejszenia hałasu taboru kolejowego. Wykorzystywany
jest również do produkcji osłon i uchwytów przewodów kablowych, a także jako komponent urządzeń
elektrycznych. Tarnamid o obniżonej palności może
być też stosowany w wyposażeniu meblowym, elektrotechnicznym i mechanicznym pociągów.
Na początku roku dwa polimery o zmniejszonej
palności – Durostone UPM S13 LST i Polystone MK FL
– wprowadziła do obrotu firma Roechling. Pierwszy
z nich to materiał opracowany na bazie nienasyconej
żywicy poliestrowej wzmocnionej matą szklaną, przeznaczony do wytwarzania lekkich elementów o dużej

62 l

Plastics Review Paźdzernik 2017

wytrzymałości mechanicznej, takich jak np. mocowania, nakładki, rozdzielnice, przepustnice, skrzynki,
a także elementy konstrukcyjne transformatorów.
Typowe produkty to elementy ślizgowe, zaciski kabli
i okładziny. Materiał dostępny jest w postaci płyt, elementów obrabianych mechanicznie i formowanych
poprzez wytłaczanie. Z kolei Polystone MK FL, materiał na bazie polietylenu o bardzo dużym ciężarze
cząsteczkowym (UHMWPE) i małej gęstości wynoszącej 1,0 g/cm3, przeznaczony jest do produkcji lekkich
elementów konstrukcyjnych w pojazdach szynowych
zapewniając jednocześnie bardzo dobre właściwości
ślizgowe i dużą odporność na ścieranie. Również ten
materiał dostępny jest w postaci płyt oraz różnej wielkości elementów obrabianych mechanicznie (a także
wytłaczanych, a następnie obrabianych), o skompli-

Na tegorocznych targach Plastpol Grupa Azoty zaprezentowała nowe odmiany
swojego sztandarowego polimeru, Tarnamidu, do wykorzystania w transporcie
kolejowym.
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kowanej geometrii i niewielkiej tolerancji wymiarów.
W 2013 r. Röchling był pierwszą firmą, która wprowadziła na rynek wytłaczany poliamid o zmniejszonej
palności (SUSTAMID 6 FR), jako półprodukt spełniający wymogi normy EN 45545-2:2013. Ponadto
Niemcy mają w ofercie rodzinę materiałów Matrox,
stosowanych w formie polimerowej wykładziny, m.in.
we wnętrzach wagonów towarowych. Według firmy,
produkty te, bazujące na specjalnych mieszankach
ultrawysokocząsteczkowego polietylenu PE-UHMW/
PE1000, łączą doskonałe parametry niskiego tarcia
powierzchniowego z najwyższą odpornością na ścieranie, polepszając tym samym warunki przepływu
materiałów sypkich oraz zapobiegając ciernemu
zużyciu powierzchni w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
Tam, gdzie obowiązują specjalne wymagania
w zakresie bezpieczeństwa, stosowane muszą być
także specjalne materiały. Dlatego również igus,
wprowadzając pod koniec ub. roku na rynek polimer
iglidur RW370, zaprezentował materiał spełniający
wymagania nowej europejskiej normy dla pojazdów
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szynowych. Iglidur RW370 to nowy materiał używany do produkcji łożysk ślizgowych. Firma skupiła się
na czynnikach takich jak żywotność, obciążalność
i niezawodność komponentów maszyn. Igus zapewnia, że poprzez zastosowanie odpornych na ścieranie
polimerów można nie tylko zrezygnować z zewnętrznego smarowania, lecz również – dzięki zoptymalizowanym połączeniom ślizgowym o wysokim stopniu
sprawności – zaoszczędzić cenne zasoby. Według
igus, iglidur RW370 nie tylko spełnia wymogi wspomnianej normy, lecz zapewnia także dużą odporność
na działanie mediów przy równie wysokiej odporności
na ścieranie. Nowy materiał stosuje się między innymi w prowadnicach i zawiasach drzwi, przegubach
obrotowych, schodkach wejściowych oraz w regulacji
siedzeń i stolików. Iglidur RW370 jest częścią szerokiej oferty techniki łożyskowej firmy igus do zastosowań w technice kolejowej, obejmującej również
łożyska do dużych obciążeń wykonane z materiału
iglidur Q2, które stosuje się m.in. w podwoziach, układach hamulcowych i sprzęgłowych pociągów. Oprócz
łożysk ślizgowych, igus oferuje także bezobsługowe

Paźdzernik 2017 Plastics Review

l 63

RYNEK I TECHNOLOGIE

śruby napędowe i nakrętki do zastosowań w przyrządach sterujących, napędach zwrotnic, drzwi i ramp.
Oferta obejmuje nie tylko różne skoki i rozmiary, lecz
także różne zarysy gwintów oraz rozwiązania dożywotnio bezluzowe, a także bezsmarowne polimerowe
łożyska kulkowe xiros, które nie wymagają konserwacji przez cały okres użytkowania. Igus posiada
w swojej ofercie również systemy szyn ślizgowych
do regulacji siedzeń oraz zapewnienia ergonomii.
Dzięki funkcji PreLoad (naprężenia wstępnego) systemy prowadzenia liniowego są bezluzowe i dobrze
tłumią drgania.
Kolejnym materiałem spełniającym najnowsze
standardy jest Vestamid LX9115, nowy gatunek poliamidu 12 produkowany przez Evonik, odznaczający się
ograniczoną palnością, niską toksycznością i gęstością dymu. Według firmy, nowa odmiana mieszanki
Vestamid wykazuje wysoką udarność oraz wytrzymałość na naprężenia dynamiczne, także w niższym
zakresie temperatur. Produkt otwiera nowe możliwości w dziedzinie projektowania kabli i przewodów
stosowanych we wrażliwych wnętrzach, jak również
na zewnątrz. Evonik podkreśla, że poza aplikacjami
kolejowymi, Vestamid LX9115 może być używany
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w innych obszarach wymagających wysokiego stopnia ochrony przeciwpożarowej.
Grupa Tolsa z Hiszpanii, wiodący dostawca środków zmniejszających palność dla przemysłu kablowego, branży budowlanej i elektroniki, wprowadziła
w ubiegłym roku na rynek nową serię wysokowydajnych produktów ADINS. Te ograniczające palność
synergetyki na bazie glinki sepiolitowej, modyfikowanej specjalnie dzięki elastycznej technologii Tolsy,
zmniejszają emisyjność dymu m.in. w systemach
opartych na PVC oraz kauczuku. Podobnie, jak część
innych produktów z aktualnej oferty firmy Tolsa,
nowe gatunki oparte są na przełomowej technologii
wykorzystującej naturalne krzemiany, oferując zwiększoną wydajność, ulepszoną zdolność przetwarzania
i niższe koszty produkcji systemów polimerowych.
Według firmy, w zastosowaniach z PCV glinka może
być zmodyfikowana tak, aby uzyskać dobrą dyspersję
i interakcję z polimerem. Jak informuje firma, dodatki
ADINS pomagają spełnić rygorystyczne wymagania
w zakresie emisji dymu dzięki zastosowaniu bardziej
stabilnych powłok niż produkty konkurencyjne. Tolsa
wykazała, że połączenie halogenowych i bezhalogenowych środków zmniejszających palność z dodatka-
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mi ADINS w systemach z zastosowaniem PVC i gumy
znacząco redukuje emisję ciepła i emisyjność dymu
w aplikacjach transportowych, elektrycznych/elektronicznych oraz budowlano-konstrukcyjnych. Kluczowe
zastosowania to: siedzenia i podłogi kolejowe/transportowe oraz elementy konstrukcyjne, a także kable
nisko-, średnio- i wysokonapięciowe. Dodatki ADINS
są dostępne globalnie w postaci proszku, ponadto na zamówienie mogą być dostarczane w innych
postaciach. Szeroka gama wysokowydajnych synergetyków ognioodpornych Tolsa jest również stosowana w innych matrycach polimerowych, w tym PP,
PE, PA i EVA/PE.
Według belgijskiej firmy Armacell, oferowany od kilku lat branży kolejowej rdzeń piankowy ArmaFORM
PET GR stanowi wyjątkowe połączenie właściwości materiałowych i przetwórczych, takich jak niezwykła wytrzymałość, wysoka stabilność termiczna
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i doskonała kompatybilność ze wszystkim systemami
żywicznymi i metodami produkcji. Produkt przeznaczony jest m.in. do wytwarzania paneli podłogowych,
sufitów, elementów dziobowych, ścian działowych
i drzwi. Opracowując ArmaFORM PET GR, za główny
priorytet (poza mechanicznymi właściwościami struktur warstwowych stosowanych w aplikacjach kolejowych), firma uznała wydajność materiałów w zakresie
rozprzestrzeniania ognia, dymu i substancji toksycznych, ze szczególnym uwzględnieniem eksploatacji
pojazdów pod ziemią lub w tunelach naziemnych.
Belgowie podkreślają, że jedną z największych zalet
rdzenia ArmaFORM® PET jest bardzo niski poziom
emisji dymu i toksyczności w warunkach pożarowych.
Firma ma w ofercie dwa jego gatunki: niesamogasnący standardowy PET GR i oraz PET FR o opóźnionej
palności. Jak przypomina Armacell, z doświadczeń
branży wynika, że stosowanie materiałów rdzenio-
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wych o opóźnionej palności nie jest konieczne w przypadku pociągów spełniających wymogi normy EN
45545-2:2013, ponieważ materiały te przyczyniają się
głównie do zwiększenia emisji dymu i poziomu toksyczności, a także lekko do uwalniania ciepła, jednak
prawie w ogóle nie wpływają na rozprzestrzenianie
się płomienia – za to odpowiedzialne są głównie warstwy zewnętrzne. Oficjalne testy wykazały, że struktury wielowarstwowe ArmaFORM PET, w połączeniu
z odpowiednimi laminatami, osiągają najwyższą klasyfikację reakcji w warunkach zagrożenia pożarowego (HL3), która kwalifikuje materiał do stosowania
we wszystkich typach pociągów, w tym w wagonach

W ubiegłym
roku Japończycy
poinformowali
o opracowaniu
nowego systemu
produkcji masowej,
który umożliwi
sprzedaż wózków
efWING w skali
globalnej.

Rdzeń piankowy ArmaFORM PET GR stanowi wyjątkowe połączenie właściwości
materiałowych i przetwórczych, takich jak niezwykła wytrzymałość, wysoka
stabilność termiczna i doskonała kompatybilność ze wszystkim systemami
żywicznymi i metodami produkcji.
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Polimerowy efWING
Jedną z ciekawszych innowacji konstrukcyjnych odnotowanych ostatnio w kolejnictwie jest zastosowanie polimerów
wzmocnionych włóknami węglowymi do budowy wózka
kolejowego (podstawowego elementu podwozia pojazdu
szynowego), wyprodukowanego przez koncern Kawasaki
Heavy Industries. Polimerowy komponent, opracowany
wspólnie z firmą Toho Tenax z japońskiej Grupy Teijin, zastosowano w produkowanych przez Kawasaki wózkach nowej
generacji efWING. Mimo że polimery wzmacniane włóknem
węglowym od lat stosowane są regularnie w przemyśle
lotniczym, dopiero tym razem po raz pierwszy wykorzystano je w aplikacji dla taboru kolejowego. Konstrukcja
konwencjonalnych wózków kolejowych obejmuje stalowe
ramy boczne i niezależne sprężyny zwojowe. Tymczasem,
w celu uproszczenia projektu, efWING łączy funkcje tych
pojedynczych elementów. Realizacja projektu pozwoliła
znacznie oszczędzić na wadze wózka – aż 40% w porównaniu z konstrukcjami wyposażonymi w standardową ramę,
w rezultacie czego efWING jest aż o 900 kg lżejszy, a co za
tym idzie, pozwala zredukować ilość energii zużywanej do
napędzania pociągu. Dodatkowo uzyskano postęp w zakresie bezpieczeństwa i komfortu jazdy: wózek, jako całość,
stał się ogólnie bardziej elastyczny, co stabilizuje moc przenoszoną przez każde koło na szynę, znacznie redukując
ryzyko wykolejenia – zapewnia Kawasaki. W ubiegłym roku
Japończycy poinformowali o opracowaniu nowego systemu produkcji masowej, który umożliwi sprzedaż wózków
efWING w skali globalnej.

metra i sypialnych. Armacell podkreśla, że zastosowanie ArmaFORM® PET GR, produktu w stu procentach
wykonanego z recyklatu PET, umożliwia firmie oferowanie „zielonej” alternatywy dla standardowych pianek PET i innych materiałów z rdzeniami piankowymi,
stosowanych obecnie w aplikacjach kolejowych.
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PREZENTACJE

Ice Blaster marki Kärcher czyszczenie suchym lodem
w branży tworzyw sztucznych
Firma Kärcher posiada w swojej ofercie
urządzenia służące czyszczeniu suchym
lodem. Ze względu na swoją specyfikę
znajdą one zastosowanie między innymi
w branży tworzyw sztucznych.

I

ce Blaster IB 15/120 to urządzenie, które z powodzeniem usuwa zabrudzenia typu zaschnięty
olej, tłuszcz, kleje, silikon, nie powodując przestojów w pracy linii montażowej. Proces czyszczenia nie powoduje ścierania ani korozji czyszczonego materiału. Nadaje się do czyszczenia materiałów
twardych, głównie metali. Ice Blaster jest przeznaczony do użytku w przemyśle samochodowym, drzewnym, spożywczym, polimerowym czy w drukarniach,
jak również podczas prac renowacyjnych.
Ice Blaster to urządzenie, które pozwala czyścić
zwłaszcza tam, gdzie z różnych względów nie można
skorzystać z wody (elektronika, elementy wrażliwe
na wilgoć). Jego zaletą jest to, że może ono pracować nie powodując przestojów w procesie produkcji,
oszczędzając tym samym czas. Porównując technologię suchego lodu z piaskowaniem zauważymy, że przy
piaskowaniu konieczne są przestoje, gdyż najpierw
trzeba element wymontować, następnie w specjalnym miejscu wypiaskować, później osuszyć i wyczyścić z resztek ścierniwa na koniec znów zamontować.
To długotrwałe i kłopotliwe. Czyszczenie
suchym lodem jest o wiele prostsze
i wydajniejsze. Dodatkowo po czyszczeniu
Ice Blasterem nie pozostają odpady (takie
jak ścierniwo przy piaskowaniu, czy brudna
woda przy użyciu urządzenia ciśnieniowego) ponieważ cząsteczki suchego lodu ulegają sublimacji. Co ważne granulki suchego
lodu nie mają właściwości ścierniwa, więc
nie rysują czyszczonej powierzchni metalowej, a zatem jej nie uszkadzają.
W jaki sposób działa ta technologia?
Zużycie lodu oraz ciśnienie wahają się
pomiędzy 30 – 120 kg/h i 0,2 – 1,6 MPa
(2 do 16 bar). Strumień granulatu suche-
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go lodu (CO2) rozpędza się do prędkości dźwięku
a następnie, gdy granulki o temperaturze -79ºC uderzają w zabrudzoną powierzchnię, energia kinetyczna
sprawia, iż zabrudzenie zostaje wykruszone, powstają
w nim pęknięcia. Następnie następuje szok termiczny.
Różnica temperatur sprawia, że zabrudzenia kurczą
się, szczeliny powstałe w wyniku uderzeń cząsteczek
suchego lodu powiększają się. Na koniec cząsteczki
lodu wnikają w te szczeliny, gdzie następuje proces
sublimacji (przechodzenia ze stanu stałego w stan
gazowy) równocześnie zwiększając swoją objętość
ok. 400 razy, co powoduje „wysadzenie” brudu.
Zastosowanie tego urządzenia jest szerokie i obejmuje różne gałęzie przemysłu.
– W przemyśle polimerów i opakowań urządzenie
nadaje się do usuwania sylikonu, gumy, farb, lakierów i innych silnie przylegających zabrudzeń z form
wtryskowych, i linii produkcyjnych.
– W branży metalurgicznej i maszynowej Ice Blaster
umożliwia codzienne i dogłębne czyszczenie maszyn
produkcyjnych, robotów spawalniczych, przenośników taśmowych i lakierni.
– W drukarniach wyczyści maszyny drukarskie, cylindry i narzędzia. W przemyśle drzewnym i elektrycznym sprawdzi się w czyszczeniu maszyn do obróbki
drewna, generatorów, turbin i szaf sterowniczych..
– Przemysł motoryzacyjny, odlewnie i produkcja form
wtryskowych to także pole do popisu dla tego urządzenia. Wyczyści tam: silnie przylegające zabrudzenia: pozostałości sylikonu czy gumy, farby,
lakiery, powłoki ochronne z form wtryskowych, narzędzi i linii produkcyjnych.
–
W przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym posłuży
do czyszczenia systemów przenośnikowych, systemów napełniania i mieszalników, linii produkcyjnych, zbiorników i pieców. Skutecznie usuwa: zapieczony brud,
tłuszcz i skrobię.
–
W przemyśle papierniczym skutecznie poradzi sobie z usuwaniem kleju,
wapna, pyłu i celulozy z urządzeń produkcyjnych.

www.karcher.pl
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Rotomoulding
– nowości technologiczne
Rotacyjne formowanie polimerów
to proces produkcyjny, w którym
stosuje się termoplastyczne materiały
do wytwarzania pustych wewnątrz
produktów o dowolnym kształcie
i rozmiarze. Postęp w tej dziedzinie opiera
się na stopniowym zwiększaniu szybkości,
wydajności i energooszczędności maszyn.

R

otomoulding polega na zasypaniu formy
polimerowym proszkiem (np. polietylenem),
wygrzaniu jej w komorze grzewczej (piecu)
celem wprowadzenia materiału w stan płynny, a następnie wprawieniu formy w ruch obrotowy
względem dwóch osi, aby stop rozprowadził się po

Główny zadaniem Rotoline TNC jest przyspieszenie procesu
formowania.
ściankach formy. Po zakończeniu procesu grzania
forma jest schładzana, obracając się nadal, a materiał zastyga. Po schłodzeniu z formy wyjmowany jest
gotowy produkt. Formowanie rotacyjne ma bardzo
szerokie zastosowanie. Metodą tą można produkować m.in. zbiorniki na wodę, paliwa i oleje (do
kilku tys. litrów), produkty rekreacyjne (kajaki, łódki),

Kolejnym nowym
rozwiązaniem
firmy Polivinil
Rotomachinery
jest system UFD
– obejmujący
dwie turbiny
oraz przewód
z gorącym
powietrzem.
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zabawki (zjeżdżalnie, huśtawki), produkty ogrodnicze
(wazony, elementy dekoracyjne, studnie), elementy
pojazdów (dachy, nadkola, konsole, itp.).
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Rotocooler
wykorzystuje
wewnętrzne
chłodzenie
natryskiem
wody.
Rozwiązanie
pozwala uzyskać
symetryczny
spadek
temperatury
zarówno na
zewnątrz,
jak i wewnątrz
formy.

Postęp w tej dziedzinie opiera się na stopniowym zwiększaniu szybkości, wydajności i energooszczędności urządzeń. Podczas Targów K 2016 w
Dusseldorfie firma Rotoline z Brazylii przedstawiła
nową linię maszyn TNC, której głównym zadaniem
jest przyspieszenie procesu formowania. Konstrukcja
obejmuje zamknięty piec i przystosowana jest do produkcji elementów wielowarstwowych. Dzięki zwiększonej automatyzacji obniżono koszty pracy, zredukowano częstotliwość błędów i skrócono czasy cyklu.
Głównym celem opracowania nowych urządzeń było
dostarczenie alternatywy dla procesu formowania z
rozdmuchem w przypadku produkcji skomplikowanych kształtów geometrycznych. Tempo pracy zaprezentowanych modeli TNC 30 i TNC 40 porównywane
jest do szybkości standardowych rozdmuchiwarek.
Realizację projektu rozważano po raz pierwszy
już 8 lat temu, jednak wówczas technologia nie była
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Niedawno firma
OREX ukończyła
montaż modelu
Shuttle URG-4000
w angielskim
Newark. Maszyna
o średnicy
komory
grzewczej 4 m
wyposażona jest
w ramię typu „U”
oraz ramię proste
wraz z platformą
załadunkową.
wystarczająco dopracowana, szczególnie w zakresie
sterowania procesem, co skutkowało częstymi błędami komunikacyjnymi. Dopiero nieco ponad rok temu,
wykorzystując nowe rozwiązania technologiczne z
dziedziny napędów o zmiennej częstotliwości, udało
się zautomatyzować niemal cały proces. W rezultacie
zastosowana w procesie forma jest otwierana i zamykana automatycznie, podobnie przebiega podawanie
żywicy, zarówno dla pierwszej, jak i kolejnej warstwy.
Ponadto, druga warstwa żywicy może być dozowana
do formy, gdy ta znajduje się już w komorze grzewczej. Taki poziom automatyzacji osiągnięto dzięki precyzyjnej kontroli położenia formy, która może zostać
zatrzymana w piecu w określonej pozycji. Maszyny
spotkały się z bardzo pozytywnym przyjęciem, co
zachęciło firmę do – planowanej na drugą połowę
roku – odsłony kolejnych, większych modeli, zdolnych
produkować zbiorniki o objętości 25 tys. litrów. Nowa
linia TQ zostanie zaprezentowana prawdopodobnie podczas wrześniowych targów Rotoplas w USA.
Podobnie jak w przypadku TNC, będziemy mieli tu do
czynienia ze zdecydowana redukcją kosztów pracy,
przyspieszeniem produkcji oraz ograniczeniem ilości
odpadów.
Firma Polivinil Rotomachinery z Włoch zaprezentowała w Dusseldorfie nowe oprogramowanie
pozwalające na większą kontrolę ciężaru produkowanego komponentu oraz pozycji formy, zarówno
w przypadku maszyn o ramionach prostych, jak i
typu offset. Ruch formy kontrolowany jest teraz przy
pomocy komputerowej myszy. Aplikacja wskazuje
wszelkie odstępstwa od wyznaczonej równowagi,
proponując przemieszczenie środka ciężkości bez
wpływu na proces produkcyjny. Według firmy, nowe
rozwiązanie redukuje poziom stresu mechanicznego
i wydłuża żywotność produkowanego komponentu. Operator może kontrolować w ten sposób wiele
pracujących w tym samym czasie maszyn. Funkcje
oprogramowania obejmują m.in. analizator sieciowy
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W indonezyjskiej
Jakarcie odbył się
montaż maszyny
OREX URG4500 Shuttle,
wyposażonej
w dwa ramiona
proste, palnik
olejowy
Weishaupt
o mocy 900
kW oraz cztery
wentylatory
chłodzące, każdy
o wydajności
41 306 m3/h.

do nadzoru zużycia energii oraz możliwość zdalnej
obsługi przez modem. Oprogramowanie wyświetla
wszystkie parametry procesu, takie jak temperatura
i prędkość obrotowa, krzywe temperatury dla komory grzewczej w cyklu automatycznym/ręcznym oraz
zalecane rozwiązania dla warunków wykraczających
poza zadane parametry. Firma opracowała również
system Regen, czyli własną metodę odzyskiwania
energii zużywanej przez maszynę. Rozwiązanie działa w oparciu o dwukierunkowy zasilacz, obsługujący
wszystkie silniki sterowane falownikami, które przekształcają prąd stały w zmienny, by następnie energię generowaną podczas hamowania ruchu maszyny
dostarczyć z powrotem do napędu. Gdy zgromadzona energia przekracza aktualne potrzeby danej
maszyny, Regen przekierowuje ją do zasilania innych
urządzeń, np. zakładowego oświetlenia.
Kolejnym nowym rozwiązaniem firmy Polivinil
Rotomachinery jest system UFD – obejmujący dwie
turbiny oraz przewód z gorącym powietrzem – który
odzyskuje ciepło generowane podczas podstawowych operacji, by skierować je do podgrzewania
formy. Rozwiązanie redukuje straty ciepłego powietrza podczas otwierania i zamykania drzwi komory
grzewczej. W połączeniu z systemem Eco Mode, daje
to przewagę, w której palnik jest wygaszany po opróżnieniu pieca i otwartych drzwiach. Palnik gaśnie, gdy
temperatura pieca spada poniżej 200 stopni. Tryb Eco
ma na celu zmniejszenie zużycia energii. Firma zaznacza, że rozwiązania te są przydatne szczególnie w
sytuacjach częstych zmian surowca oraz ciężaru produkowanych elementów, a także testowania nowej
formy czy początkowego rozruchu maszyny.
Usprawnianie technologii rotomouldingu przebiega na różnych poziomach. Jednym z czynników
ograniczających wydajność produkcji tą metodą jest
fakt, że forma rotacyjna standardowo chłodzona
jest jedynie z zewnątrz, przy czym proces ten jest
raczej słabo kontrolowany. Z tego względu wewnętrzna strona uformowanego komponentu, stygnąca

www.eplastics.pl

MASZYNY, NARZĘDZIA, URZĄDZENIA

Persico, włoski
producent maszyn
z serii Leonardo,
wprowadził na rynek
nową konstrukcję
formy aluminiowej
CNC, która ma
zwiększyć ekspozycję
na ogrzewanie
i chłodzenie.

wolniej, ma często budowę bardziej krystaliczną,
o wyższej gęstości niż powierzchnia zewnętrzna,
co prowadzi do odkształceń, a w rezultacie – wzrostu ilości odpadów. Niemiecka firma Maus GmbH
Modell– und Formenbau udoskonaliła i udostępniła komercyjnie opracowane przez naukowców z
Kanady (Uniwersytet Queens) urządzenie o nazwie
Rotocooler, które wykorzystuje wewnętrzne chłodzenie natryskiem wody. Rozwiązanie pozwala uzyskać symetryczny spadek temperatury zarówno na
zewnątrz, jak i wewnątrz formy, umożliwiając osiągnięcie jednorodnej struktury danego komponentu
na całej jego grubości.
Kanadyjczycy przeprowadzili wstępnie trzyletnie
badanie z wykorzystaniem materiałów takich jak
HDPE, MDPE i polipropylen, co pozwoliło udokumentować proces stopniowego udoskonalania tej
technologii. Dzięki jej wdrożeniu udało się zwiększyć
wydajność produkcji (optymalizacja pracy maszyn),
z jednoczesną maksymalizacją przepustowości.
Koszt produkcji ulega obniżeniu poprzez skrócenie
czasów cyklu, jakość komponentów poprawia się
dzięki zwiększeniu stabilności wymiarowej (mniejsze odkształcenia i skurcz), ponadto redukcji ulega
zużycie energii, ponieważ mniej potrzeba jej do studzenia komponentów. Innowacja okazuje się przydatna nie tylko w przetwórstwie standardowych
materiałów, ale również struktur kompozytowych, z
których powstają np. podziemne cysterny i różnego
rodzaju konstrukcje dla przemysłu morskiego. Czasy
cykli dla tego rodzaju aplikacji są standardowo dość
długie i właśnie dzięki zastosowaniu Rotocoolera
udało się je znacznie skrócić, a przez to zwiększyć
wydajność kosztów ich produkcji, zapewnia firma.
Podobne rozwiązanie promuje w ostatnim okresie
nowozelandzka firma La Plastecnica. Urządzenie
o nazwie Supacool, podłączone do układu sprężonego powietrza, rozprowadza kilka litrów mgły
wodnej po wewnętrznej stronie produkowanego
komponentu.
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Usprawnianie
technologii
rotomouldingu
przebiega
na różnych
poziomach.
Jednym
z czynników
ograniczających
wydajność
produkcji tą
metodą jest
fakt, że forma
rotacyjna
standardowo
chłodzona
jest jedynie
z zewnątrz, przy
czym proces ten
jest raczej słabo
kontrolowany.

Persico, włoski producent maszyn z serii Leonardo,
wprowadził na rynek nową konstrukcję formy aluminiowej CNC, która ma zwiększyć ekspozycję na
ogrzewanie i chłodzenie. Firma zaprojektowała nową,
lżejszą obudowę formy i strukturę ramy mocującej.
Firma zwraca uwagę, że rama nie tylko dodaje zbędny
ciężar do formy, ale również pochłania znaczną ilość
energii podczas procesu formowania, co obniża jego
wydajność. Nowe podejście pozwala na równomierną dystrybucję ciśnienia zacisku wzdłuż wszystkich
krawędzi formy. Technologia znacząco redukuje ciężar formy i usprawnia wymianę cieplną. Jednym z
najnowszych osiągnięć Persico jest również nowa
metoda obróbki powierzchni formy rotacyjnej, zwiększająca jej twardość i wytrzymałość – udało się w ten
sposób znacznie skrócić czas konserwacji i demontażu formy. Według firmy, standardowa powłoka
teflonowa może zostać łatwo uszkodzona lub usunięta z powierzchni formy. Przeznaczony do obróbki
powierzchni produkt o nazwie handlowej P650 stanowi kombinację powlekania z utwardzaniem, dzięki
której twardość formy stalowej rzędu 80HV można
zwiększyć wielokrotnie, bo aż do poziomu 550 HV,
zapewnia firma.
W ubiegłym roku firma Stoner Molding Solutions
z USA dodała do oferty ulepszoną wersję zaprezentowanej po raz pierwszy w 2015 r. powłoki Stoner
RotoFlow, usprawniającej obróbkę żywic poliolefinowych i poliamidowych w technologii formowania
rotacyjnego. Bezpośrednim zadaniem wysokowydajnego produktu jest poprawa płynięcia stopionej
masy, a tym samym zwiększenie zdolności do jak najdokładniejszego wypełniania formy. Stoner RotoFlow
radzi sobie z trudnymi do wypełnienia obszarami
form rotacyjnych, co skutkuje otrzymaniem w pełni
uformowanej części, pozbawionej luk, otworów,
niedolewów i tym podobnych wad komponentów.
Według producenta, użytkownicy RotoFlow potwierdzają wyższą jakość części, zwiększoną wydajność
produkcji i mniejszą ilość odpadów eksploatacyj-

Paźdzernik 2017 Plastics Review

l 71

MASZYNY, NARZĘDZIA, URZĄDZENIA

OREX URG-3000
wykonano
na zamówienie
jednej z firm
działających
w Hiszpanii.

nych, co pozwala na osiągnięcie bardziej zaawansowanych celów produkcyjnych w krótszym czasie.
Stoner RotoFlow nie zawiera chlorowanych rozpuszczalników, wpływających negatywnie na warstwę
ozonową. Produkt jest natryskiwany bezpośrednio
na wewnętrzną powierzchnię formy i nadaje się do
stosowania na większości metalowych powierzchni.
W odróżnieniu od wersji sprzed dwóch lat, nowa
formuła RotoFlow umożliwia teraz dodatkowo precyzyjną obróbkę polietylenu usieciowanego.
Amerykańskie firmy Custom Roto-Mold (CRM)
i Center for Advanced Design (CAD) opracowały
wspólnie nową – jak twierdzą ich przedstawiciele
– rewolucyjną metodę projektowania i produkcji części metodą formowania rotacyjnego. ProtoRoto to
technologia umożliwiająca szybkie i efektywne kosztowo wytwarzanie prototypów i realizację krótkich
serii produkcyjnych dzięki nowatorskiemu podejściu
do kwestii oprzyrządowania. Obie firmy zapewniają,
że przygotowanie formy rotacyjnej według ich koncepcji wymaga zaledwie 1/3 czasu i kosztów znanych
z podejścia standardowego. ProtoRoto umożliwia
również optymalizację projektu przed podjęciem
decyzji o rozpoczęciu produkcji. Główną korzyścią
jest dostępność formowanych komponentów dla
testowania i sprawdzania poprawności projektu bez
ryzyka wydłużenia czasu realizacji projektu. CRM i
CAD zauważają, że niektóre procesy przetwórstwa
polimerów coraz częściej wspierane są zastosowaniem technologii szybkiego prototypowania, jednak
w przypadku rotomouldingu nie jest to rozwiązanie efektywne kosztowo – m.in. z powodu znacznych rozmiarów produkowanych części. Tymczasem
ProtoRoto umożliwia produkcję prototypów z czasem
realizacji podobnym jak w druku 3D, jednak taniej.
Dla celów marketingowych wspomniane firmy nazywają je „rototypami”.
Na rynku krajowym metoda formowania rotacyjnego polimerów ma dość ugruntowaną pozycję. Branżę
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Na rynku
krajowym
metoda
formowania
rotacyjnego
polimerów
ma dość
ugruntowaną
pozycję. Branżę
reprezentuje
stowarzyszenie
ROTOPOL,
działające przy
Politechnice
Poznańskiej.

reprezentuje stowarzyszenie ROTOPOL, działające
przy Politechnice Poznańskiej. Do jego głównych
zadań należy wspieranie i podejmowanie działań
na rzecz rozwoju techniki rotomouldingu w Polsce.
Organizacja prowadzi intensywne prace naukowo-badawcze o wyraźnym charakterze aplikacyjnym w
obszarze materiałów (polimerowych proszków) oraz
dodatków, mających wpływ na proces przetwórczy
– szczególnie z punktu widzenia właściwości mechanicznych i fizyko-chemicznych gotowych wyrobów,
z uwzględnieniem wymogów producenta bądź projektanta. W niedalekiej przyszłości badania te będą
zarówno prowadzone na szerszą skalę, jak i poparte
odpowiednimi certyfikatami uzyskiwanymi w laboratorium atestacyjnym materiałów polimerowych i
wykonanych z nich wyrobów, zapewnia ROTOPOL.
Branża rotomouldingu w Polsce zdominowana jest
przez przetwórców, ale mamy też przykład producenta sprzętu ambicjami eksportowymi. Firma OREX
z woj. śląskiego oferuje szeroką gamę maszyn do
formowania rotacyjnego, konstruowanych w oparciu
o markowe podzespoły wiodących na świecie producentów. Stworzyła też intuicyjny system sterowania.
Maszyny posiadają 15-calowy ekran dotykowy oraz
klawiaturę przemysłową. Według firmy, rozbudowane opcje ustawień, w połączeniu z graficznym interfejsem, znacznie upraszczają obsługę. Zastosowanie
enkoderów pozwala na proste pozycjonowanie rotacji w przedziale od 0 do 360 stopni. Każdy z silników
wyposażony jest w hamulec oraz falownik B&R z
wejściem E-stop, co pozwala zatrzymać maszynę w
sposób bezpieczny.
Niedawno firma ukończyła montaż modelu Shuttle
URG-4000 w angielskim Newark. Maszyna o średnicy
komory grzewczej 4 m wyposażona jest w ramię typu
„U” oraz ramię proste wraz z platformą załadunkową.
Inny model, Shuttle URG-2300, z komorą grzewczą w
kształcie okręgu o średnicy 2,3 m, palnikiem gazowym
o mocy 250 kW oraz dwoma ramionami prostymi,
jest od niedawna już trzecią maszyną działającą w
jednej z firm austriackich. Jesienią ub. roku zakończono montaż maszyny URG-K3-3000 (typu karuzela),
wykonanej na zamówienie jednej z firm działających
w Hiszpanii. Wyposażenie obejmuje komorę grzewczą
o średnicy 3 m, trzy ramiona proste oraz platformę
jezdną. Dodatkowe elementy takie jak: ocynkowana
komora chłodzenia, system chłodzenia form wodą
oraz system pomiaru temperatury wewnątrz form,
tworzą ogromny potencjał produkcyjny urządzenia.
Natomiast kilka miesięcy wcześniej, w indonezyjskiej
Jakarcie odbył się montaż maszyny URG-4500 Shuttle,
wyposażonej w dwa ramiona proste, palnik olejowy
Weishaupt o mocy 900 kW oraz cztery wentylatory
chłodzące, każdy o wydajności 41 306 m3/h.
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MASZYNY, NARZĘDZIA, URZĄDZENIA

Niemcy w ciągłym
natarciu
Wg branżowego stowarzyszenia
VDMA niemieccy producenci maszyn
do przetwórstwa polimerów i kauczuków
nadal poprawiają swoje wyniki
sprzedażowe. Pierwsza połowa 2017
przyniosła kolejny wzrost wartości
eksportu niemieckich maszyn.

O

gółem, eksport niemieckiego biznesu maszynowego w obszarze polimerów i kauczuków
wzrósł o 3.8% i osiągnął wartość 2.4 mld
EUR.

USA, Chiny i Meksyk na czele

Amerykanie okupują pozycję lidera na liście
największych odbiorców niemieckich maszyn.
Amerykańscy przetwórcy w omawianym okresie
zakupili niemiecką maszynerię za kwotę ponad 402
mln EUR (wzrost o 4.2% rdr). Drugie miejsce nieodmiennie należy do Chin, przedsiębiorcy z tego
kraju kupili maszyny made in Germany za ponad 310
mln EUR (+19.2% rdr). Brąz w tej kategorii przypadł
Meksykowi z zakupami o wartości ponad 137 mln
EUR (+26.4% rdr). – Sprzedaż na trzech najważniejszych
dla nas rynkach eksportowych wzrosła zdecydowanie
powyżej średniej. Uderza zwłaszcza pozytywny rozwój
sytuacji gospodarczej w Chinach – komentuje Ulrich
Reifenhäuser, prezes VDMA.
Warto przypomnieć, iż w tym samym okresie
poprzedniego roku wartość sprzedaży w Chinach
była niższa rdr o ponad 22% (260,7 mln EUR). – Wiele
z naszych firm ma już własne lokalizacje produkcyjne
w Chinach, co powoduje spadek wartości eksportu.
W związku tym, nasze wyniki na chińskim rynku są jeszcze bardziej zachęcające – uznaje Thorsten Kühmann,
Dyrektor Zarządzający VDMA.
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Eksport do UE maleje

W tej globalnej beczce miodu jest jednak europejska łyżka dziegciu. Sprzedaż na rynku UE spada,
w omawianym okresie o 6.1% do wartości 848 mln
EUR. Najważniejsze dla niemieckich producentów
unijne rynki: Polski, Francji i Włoch, ograniczyły zakupy w Niemczech.

Nadzieja w Brazylii i Rosji

Być może spadki sprzedaży na terenie UE zrekompensują wzrosty na rynkach Brazylii i Rosji. Oba
rynki wykazują tendencją wzrostową. VDMA szacuje,
iż cała tegoroczna sprzedaż do imperium Putina
może wzrosnąć o 43,4% do 59,3 mln EUR, zaś do Brazylii nawet o ok. 78,2%, do wartości 35,3 mln EUR.
Szczególny powód do zadowolenia mogą mieć niemieccy producenci technologii wtrysku. W pierwszym
półroczu 2017 eksport wtryskarek wzrósł o 9.4% rdr
i osiągnął wartość 475.8 mln EUR. Na rynkach unijnych największe przyrosty zostały osiągnięte w eksporcie do Francji (+51.9%) i Polski (10.6%), natomiast
na rynkach globalnych do Chin (+43%) i Meksyku
(+41.3%).
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PRZECIEKAJĄCA DYSZA:
DLACZEGO PRZECIEKA, JAK WYKRYWAĆ I NAPRAWIAĆ USTERKĘ.

AWARIA DYSZY WTRYSKOWEJ
Przeciekająca dysza jest poważnym problemem podczas wtryskiwania. Opisano tutaj kilka
powodów i sposobów na rozwiązanie problemu.

C

zy rysunek 1 powoduje
powstawanie wspomnień o
zmarnowanym czasie i pieniądzach? A może mógłbyś
pokazać coś jeszcze bardziej drastycznego? Przeciekająca dysza
jest poważnym problemem, więc
przyjrzyjmy się potencjalnym
przyczynom, co można zrobić
by go szybko wykryć i zapobiec.
Końcówka dyszy musi uformować uszczelnienie w styku z tuleją
wtryskową, by wytrzymać wysokie
ciśnienia wtrysku bez przecieków
i odpychania jednostki wtryskującej. Poniżej podano niektóre przyczyny i rozwiązana problemu przeciekającej dyszy:

NISKIE CIŚNIENIE
DOCISKAJĄCE DYSZĘ

Rys. 1.

Specyfikacja maszyny zwykle
podaje, że ciśnienie docisku dyszy
powinno zawierać się w granicach 4 – 10 ton. Takie ciśnienie
musi przeciwdziałać sumie wartości ciśnień wtrysku jakie maszyna może wygenerować. W każdej
maszynie wyższe wartości ciśnienia wtrysku wymagają wyższych
wartości ciśnienia docisku dyszy.
Stąd dla zastosowań, gdzie wymagane jest użycie wyższych ciśnień
wtrysku (większych niż 22500 psi), Rys. 2.
należy się upewnić, że maszyna
nie pracuje przy najniższych wartościach mi. Rozmiary i średnice dysz są takie
z tego zakresu.
same dla wszystkich rozmiarów maszyn,
Niektórzy przetwórcy uważają, że więc to zastosowane ciśnienie wtrysku
małe maszyny wymagają mniejszej siły determinuje ciśnienie docisku dyszy, a
docisku dyszy w porównaniu z większy- nie rozmiar czy tonaż maszyny.
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Maszyny hydrauliczne, jeśli są
poprawnie ustawione, generują mniej problemów i utrzymują
zadane ciśnienie docisku dyszy.
Sprawdzenie rzeczywistych wartości ciśnienia docisku dyszy jest relatywnie łatwe i polega na pomiarze
ciśnienia hydraulicznego cylindra
w pozycji startowej i porównaniu
go ze specyfikacją producenta.
Większość maszyn elektrycznych
realizuje ciśnienie docisku dyszy
bez użycia hydrauliki, w związku
z czym niektóre z nich mają problemy z utrzymaniem poprawnych
wartości. Ponadto, nie istnieje
łatwa metoda pomiaru ciśnienia, tak jak w przypadku maszyn
hydraulicznych. Jednak, stworzono
szybki, przybliżony test z zastosowaniem folii wrażliwej na docisk,
którą umieszcza się między dyszą a
tuleją wtryskową (zobacz rys. 2).

ZBYT DUŻA
POWIERZCHNIA STYKU
DYSZY

Powszechnie uważa się, że średnice końcówki dyszy i tulei wtryskowej powinny dokładnie pasować.
Jednak najlepszą metodą wytworzenia uszczelnienia jest zastosowanie jak najmniejszej powierzchni styku. Najlepsze uszczelnienie
występuje przy zastosowaniu
małej powierzchni, ale występujące siły
są ogromne, więc większość przetwórców uważa, że całe średnice powinny
być w styku, by zapobiec uszkodzeniu
stali. Nie zgadzam się. Po pierwsze, lep-
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Końcówka dyszy musi uformować uszczelnienie
w styku z tuleją wtryskową, by wytrzymać
wysokie ciśnienia wtrysku bez przecieków
i odpychania jednostki wtryskującej.
sze uszczelnienie wytwarzane jest przy
małej powierzchni kontaktu. Po drugie,
im większa powierzchnia styku, tym
większa jest utrata ciepła podczas kontaktu z zimnym narzędziem (co powoduje inne problemy, takie jak wyciąganie
się nitek). I po trzecie, relatywnie wysoka odporność stali P-20 na zgniatanie.
Podjęto próbę zastosowania 3/8 calowego i 1/4 calowego pierścienia stykowego
z wewnętrzną powierzchnią tulei wtryskowej, by sprawdzić czy poprawiło się
uszczelnienie bez zawijania i ściskania
końcówki dyszy lub tulei wtryskowej.
Zobacz rys. 2 „A” i „C”.

SIŁA DOCISKU NA
PERYMETRZE KOŃCÓWKI
DYSZY

Rysunek 2 “B” przedstawia niedopasowanie średnic końcówki dyszy oraz
tulei wtryskowej. To promuje przeciekanie i odpychanie jednostki wtryskującej,
ponieważ ciśnienie wtrysku jest aplikowane na dużej powierzchni dyszy, co
powoduje odepchnięcie jednostki wtryskującej.

www.eplastics.pl

Cała powierzchnia końcówki dyszy w
kontakcie z gorącym stopem doświadczy ciśnienia wtrysku próbującego odepchnąć jednostkę wtryskującą.

NIEDOPASOWANIE
ŚREDNICY KOŃCÓWKI
DYSZY – TULEJA
WTRYSKOWA
BRAK OSIOWOŚCI
JEDNOSTKI WTRYSKUJĄCEJ I
TULEI WTRYSKOWEJ

Obserwuj tuleję wtryskową podczas
przesuwania jednostki wtryskującej. Jeśli
jednostka wtryskująca posiada funkcję
samoustawiania (porusza się w górę,
dół lub na boki), wyłącz ją – jest ona niebezpieczna, ponieważ powoduje zużycie końcówki dyszy lub tulei wtryskowej. Jeśli nie są one osiowe, spowodują
wystrzelenie stopionego polimeru pod
wysokim ciśnieniem w Twoim kierunku.
Poproś serwis o ustawienie cylindra i
tulei wtryskowej w osi.

NIEPOPRAWNY ROZMIAR
OTWORU DYSZY – GORĄCE
KANAŁY

Wymiar otworu dyszy w formie gorąco-kanałowej powinien być ten sam lub
odrobinę mniejszy niż wymiar otworu
tulei wtryskowej w formie gorąco-kanałowej.

Upewnij się, że średnica tulei wtryskowej odpowiada średnicy końcówki dyszy
dla poprawnego pokrycia.

ZNIEKSZTAŁCONA LUB
USZKODZONA KOŃCÓWKA
DYSZY

Zarówno tuleja wtryskowa jak i końcówka dyszy maja tendencję do nadmiernego zużycia, powstawania ubytków, zadziorów, rowków i innych. Należy
zwróć uwagę na szczegóły.
Monitoruj poduszkę, obserwuj pozycję
styku dyszy i umieść czujnik zegarowy na
prowadnicach, by sprawdzić czy występuje odepchnięcie jednostki wtryskowej
podczas pierwszej lub drugiej fazy wtrysku. Bezpieczeństwo przede wszystkim:
siły dociskające mogą zniszczyć blaszkę „A”
jeśli nie jest poprawnie podparta. Zamknij
formę, by zapewnić odpowiednie podparcie boku zanim doprowadzisz do zetknięcia jednostki wtryskującej oraz dyszy. Siła
docisku dyszy może powodować wygięcie
lub odstrzelenie płytki „A”.
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PIESZCZOTLIWE OKREŚLENIA ZWIĄZANE Z NAPRAWĄ FORM

OBRAZ WNĘTRZA FIRMY
i FORMY
Przyjrzyj się językowi jakim posługuje się narzędziownia w Twojej firmie i sformalizuj podejście,
by stworzyć jasny, zwięzły i wymierny obraz.

N

a spotkaniu jednej z kontynentalnych organizacji zrzeszającej konstruktorów form wtryskowych,
jej szef zaprezentował wyniki
głosowania, w którym 115 konstruktorów
form różnych produktów zostało poproszonych o identyfikację najważniejszych
wyzwań, na jakie ich grupy napotkały w
ostatnich 12 miesiącach.
Ponad 300 odpowiedzi na to pytanie
wyjawiło dwa najważniejsze problemy:
Numer jeden (przytoczony przez 45%
respondentów): rozwój pracowników
(znajdowanie talentów, szkolenia, podnoszenie umiejętności technicznych).
Numer dwa (36% respondentów):
działania operacyjne wysokiej jakości
(lean manufacturing, zmniejszenie ilości
odpadów, brak defektów, większa wydajność, ciągły rozwój, zmniejszenie ilości
odpadów poprodukcyjnych, poprawa
skuteczności, zwiększanie zysków, itp.).
81% z głosujących osób potrzebuje
wykwalifikowanej pomocy i bardziej
wydajnych systemów, dzięki którym
będą pielęgnować i wykorzystać te umiejętności. To nie jest nowa wiadomość
dla osób zajmujących się utrzymaniem
form. W centrum szkoleniowym, zawsze
ktoś pyta czy „znamy kogoś”, kto potrafi
lub ma doświadczenie w naprawianiu
form. Kończy się wyż demograficzny,
więc umiejętności i wiedza nie są dostatecznie szybko uzupełniane przez nową
generację personelu naprawiającego.
Jak menadżer narzędziowni będzie
rozwijał miejsce pracy, w którym kiedyś
młodszych uczył „najlepszy fachowiec”,
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który właśnie odchodzi na emeryturę?
Skąd zarząd firmy wie, że ich „najlepszy
fachowiec” dostosowuje się do najwyższych standardów?

Techniki szkolenia
umiejętności

Dzięki szkoleniu umiejętności mechanicznych, specyfika pracy powinna
zostać zrozumiana. Należy wiedzieć, na
czym polega praca – od przeglądów,
lokalizacji, ilości smaru jaką aplikujemy
do form i częstotliwości ich smarowania. Wyczerpująca wiedza na ten temat
wymaga od stażysty nauczenia się niuansów różnych form, włączając w to setki
zmiennych. Kiedyś zrozumienie tych
zmiennych następowało na skutek zdobywania doświadczenia podczas pracy
(OJT) i nieformalnych „historii o naprawach” nabazgranych na kartach pracy.
To nie zadziała w dzisiejszej pracy, gdzie
szczególny nacisk kładzie się na działania operacyjne wysokiej jakości (OE). OE
nie jest osiągane poprzez podążanie za
bardziej doświadczonym technikiem. OE
jest osiągane poprzez pracę w ustrukturyzowanym systemie ze standaryzowanymi, udokumentowanymi i mierzalnymi
technikami, by możliwa była weryfikacja czy badane wartości są wiarygodne. Niech przykładem będzie opis zadań
narzędziowni. Co należy do obowiązków
narzędziowni? Z jakiego powodu istnieje? W skrócie – narzędziownia wspiera
wtryskownię i inne działy, by „efektywnie i na czas produkować wyroby dobrej
jakości”.

Sukces polega na możliwościach
narzędziowni i stworzeniu proaktywnych
zadań i standardowych działań naprawczych, by zmniejszyć lub wyeliminować
wady wyrobów. To jest jedyna logiczna
ścieżka, by mieć ciągłe postępy w naprawach form i wydajności narzędziowni.
Określenie „proaktywne” jest przedłużeniem dawnego opisu „po prostu
napraw”, który odnosi się do przysłowiowych napraw „aby tylko uruchomić”.
Należy pracować mądrzej, odkładając
na bok kulturowe znaczenia. To nie jest
nowy pomysł, ale trudny do wdrożenia
kiedy pracujemy w świecie, gdzie ścierają się „historie” versus rzeczywistość,
tj. mierzalne dane. Szczególnie oznacza
to, że należy zrozumieć jak najwięcej o
zmiennych, które przyczyniają się do
powstawania defektów wyrobów, kiepskiego zachowania się form, i pracochłonnych czynności naprawczych.
W celu lepszego zrozumienia i zmierzenia działań techników ważne, a właściwie
konieczne jest, by opierać się pokusie
mówienia i dokumentowania pracy stosując zbyt szeroki zakres określeń dotyczących naprawy form. Zidentyfikowanie
problemu jest pierwszym krokiem.

Stosuj poprawne
określenia,
nie histori

Wystrzeganie się “historii” zaczyna się
od stosowania spójnego słownictwa w
celu skrócenia czasu dokumentowania
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81% z głosujących
osób potrzebuje
wykwalifikowanej pomocy
i bardziej
wydajnych systemów.

i poprawienia jednoznaczności opisu.
Stosowanie jednoznacznych określeń
może czasami być trudne, ponieważ
istnieje tak wiele terminów oznaczających tę sama rzecz. Standaryzacja języka
napraw jest ważniejsza niż „poprawność
przemysłowa” określenia. Dla przykładu
strona „A” versus „gorąca połowa” versus
„stacjonarny bok” lub „górna połowa”,
itd. Te wszystkie określenia oznaczają
to samo. Czy to jest kołek prowadzący
czy naprowadzający? Czy to jest kołek
narożny czy kątowy? Cóż, to zależy kogo
zapytasz. Lista jest długa. Ten fakt sprawia, że trudno znaleźć określenie, które
poprawnie zobrazuje to, co ktoś chce
przekazać.
Ważnym elementem jest stosowanie
ciągle tego samego określenia i wiedza na temat jego dokładnej definicji.
Pewnie, byłoby świetnie gdyby wszyscy
technicy używali tego samego podręcznika podczas nauki terminów, ale tak się
nie dzieje. Żargon jest zazwyczaj charak-

www.eplastics.pl

terystyczny dla narzędziowni – i to jest
w porządku – ale nie pozwól, by stosowane określenia były niepoprawne. Jeśli
oprogramowanie nie akceptuje lub nie
stosuje poprawnych określeń, to stwórz
listę na Twoim komputerze, która może
być używana w codziennej komunikacji i
wraz z oprogramowaniem.
Jeśli nie możemy stosować standardowych określeń przy przekazywaniu
bardzo ważnych informacji, to nic nie
zmierzymy, co oznacza niepowodzenie
ideologii ciągłego udoskonalania.
W świecie naprawczej subiektywności,
sprawdź kilka towarzyszących ilustracji
dla niektórych określeń, które powinny
być codziennie używane podczas wprowadzania danych w kontekście określeń
części form, które stosujesz podczas opisywania defektów form. Dla laika nie
znaczą one zbyt wiele, ale dla fachowca
dokładnie obrazują wszelkie występujące różnice.

Wszystkie te określenia wskazują na
potencjalne przyczyny powstawania
problemów z formami. Konsekwentne
stosowanie opisowych określeń (oprogramowanie powinno zawierać rozwijalne menu, które pozwala wybrać jedno z
określeń) pozwala liczyć na lepsze określenie celów oraz zadań.
Ponadto, włączając podstawowe przymiotniki mechaniczne do opisu wad narzędzi możliwe jest łatwiejsze i dokładniejsze
rozpoznawane i rozwiązywane problemów
oraz analiza powodów powstania problemu. To również pomoże w szybszym
zidentyfikowaniu kosztownych problemów (oprzyrządowanie i wykonana praca)
lub tych o dużej częstotliwości występowania (redukcja wydajności).
Przyjrzyj się językowi jakim posługuje się narzędziownia w Twojej firmie i
sformalizuj podejście, by stworzyć jasny,
zwięzły i wymierny obraz. Będziesz
zaskoczony jak podniesie się wydajność
wynikająca z lepszej komunikacji.
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CHŁODZENIE POLIMERÓW
KRYSTALICZNYCH
Jeśli łagodne chłodzenie jest dobre, to czy intensywne jest lepsze?

J

eśli łagodne chłodzenie jest dobre,
to można by pomyśleć, że intensywne będzie jeszcze bardziej korzystne. Jednak, to stwierdzenie nie jest
prawdziwe dla wyrobów grubościennych
wykonanych z polimerów krystalicznych
chłodzonych z jednej strony, takich jak:
rury, płyty, wyroby wykonywane z rozdmuchem i puste profile.

Szybkość krystalizacji gwałtownie
spada, kiedy temperatura obniży się
poniżej tej odpowiadającej maksymalnej
szybkości krystalizacji, ponieważ wtedy
cząsteczki mają ograniczoną przestrzeń
ruchu, aby osiągnąć stan stabilny. W
większości przypadków, 60% do 80%
krystalizacji ma miejsce podczas chłodzenia realizowanego podczas procesu,
natomiast 90% w tygodniu następują-

chłodzona, przeciwna może pozostać
gorąca, nawet gdy opuszcza już linię
produkcyjną. Skutkuje to dużą ilością
struktury amorficznej z jednej strony i
częściowo krystaliczną z drugiej. Część
krystaliczna ma większą gęstość oraz
większy skurcz niż część amorficzna,
więc istnieje duże prawdopodobieństwo
wystąpienia naprężeń wewnętrznych w
wyrobie, ponieważ jedna strona poddana jest większemu skurczowi niż
druga.

Podczas chłodzenia polimerów krystalicznych występuje
duży skurcz przetwórczy. Prawie
wszystkie stopione polimery chaW przypadku wytłaczania płyt,
rakteryzują się strukturą amorintensywne chłodzenie jednej stroficzną bez orientacji krystalonu spowoduje wyginanie. W przygraficznej. Jednak, polimery krypadku wytłaczania rur, efekt ten
staliczne porządkują strukturę
spowoduje wystąpienie dużych
podczas chłodzenia, co stanowi
naprężeń w ściance i obniżenie
ich naturalny stan po relaksacji.
właściwości fizycznych, w szczeKrystalizacja powoduje wzrost
gólności odporności na uderzenia
gęstości polimeru na skutek twoi pękania pod wpływem przyłorzenia się struktury krystalicznej.
żonych naprężeń. W wyrobach
Cząsteczki formują bardziej upowykonywanych z rozdmuchem,
rządkowaną strukturę niż polimespowoduje to zniekształcenie ściary amorficzne. Na przykład podnek i niezbilansowane naprężenia
czas chłodzenia HDPE ze stanu Skurcz dla próbki płaskiej przy nierównomiernym
pomiędzy cieńszymi i grubszyuplastycznionego do struktury chłodzeniu, przed i po ogrzaniu, będzie wyglądał
mi częściami, co ma negatywny
semikrystalicznej, która jest jego tak, jak przedstawiono na ilustracji.
wpływ na odporność na naprężestanem naturalnym, następuje
nia i udarność. W przypadku złożozmiana gęstość z ok. 49 lb/ft³ na 59 cym po procesie. Pozostała część proce- nych profili nastąpi zapadanie się krawęlb/ft³. Zatem następuje wzrost gęstości su krystalizacji może trwać miesiące, w dzi, a nawet wystąpienie zagłębień.
o ok. 20% i całkowity skurcz również zależności od temperatury. Krystalizacja
wynosi 20%. Do polimerów krystalicz- postępuje do momentu osiągnięcia staKontrola krystalizacji, skurczu i skutnych zalicza się LDPE, LLDPE, PP, nylon bilnego stanu.
kującymi naprężeniami zależy od kontro66, PET, PLA i PTFE.
li szybkości chłodzenia w całym wyrobie.
Dlaczego to jest istotne? Faza amor- Można to osiągnąć poprzez obniżenie
Krystalizacja postępuje bardzo szyb- ficzna może być chwilowo „zamrożona” całkowitej szybkości chłodzenia lub reguko w temperaturze zawierającej się w pod wpływem gwałtownego chłodzenia. lacji chłodzenia w taki sposób, że warzakresie między temperaturą topienia i Polimery są słabymi przewodnikami cie- stwa zewnętrzna wytłaczanego wyrobu
temperaturą zeszklenia polimeru.
pła, dlatego gdy jedna powierzchnia jest będzie chłodzona wolniej, a ciepło będzie
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sposobem jest odcięcie małego kawałka
próbki wytłoczyny i ogrzewanie go przez
kilka minut w piecu w temperaturze ok.
200 do 250F. Następnie należy schłodzić
wytłoczynę i zmierzyć skurcz powierzchni ochłodzonej i przeciwnej. Dokładne
warunki grzania i czas będą się różnić w zależności od polimeru i grubości
próbki. Skurcz dla próbki płaskiej przy
nierównomiernym chłodzeniu, przed i
po ogrzaniu, będzie wyglądał tak, jak
przedstawiono na ilustracji.
Przedmioty zakrzywione mogą być
mierzone za pomocą taśmy. Powierzchnie
złożone, trudne do zmierzenia mogą być
oceniane poprzez ilość zniekształceń w
porównaniu z próbką chłodzoną w ściśle
kontrolowanych warunkach.
Te pomiary nie powinny być mylone z orientacją następującą na skutek
rozciągnięcia w trakcie lub po procesie.
Prawie wszystkie wyroby grubościenne
charakteryzują się skurczem zgodnym
z kierunkiem wytłaczania powstającym
na skutek rozciągania i kształtowania
w głowicy. W celu obliczenia skurczu
powstałego na skutek chłodzenia należy
wziąć pod uwagę różnicę wielkości przeciwnych ścianek wyrobu, a nie całkowity
skurcz.

Zwykle konieczne jest szybkie chłodzenie zewnętrznej części
wyrobu, aby utrwalić jego kształt. W przypadku chłodzenia
ciągłego istnieje ryzyko powstania naprężeń w warstwie
zewnętrznej.
miało możliwość dyfuzji w kierunku chłodzonej powierzchni. Zwykle konieczne
jest szybkie chłodzenie zewnętrznej części wyrobu, aby utrwalić jego kształt. W
przypadku chłodzenia ciągłego istnieje
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ryzyko powstania naprężeń w warstwie
zewnętrznej.
Skąd można wiedzieć, że chłodzenie
jest zbyt szybkie? Łatwym i szybkim

Niestabilności chłodzenia mogą spowodować występowanie wielu braków.
Na przykład może wystąpić pękanie po
zakończonym przetwórstwie, ponieważ
faza amorficzna dąży do stabilnego stanu
krystalicznego poddając wyrób dużym
naprężeniom. W przypadku wystąpienia bardzo dużych różnic w procesie
chłodzenia, powstałe uszkodzenia mogą
wyglądać jak rozdzielające się fazy i być
niewłaściwie zdiagnozowane jako delaminacja spowodowana niedostatecznym
wymieszaniem.
Jeśli uszkodzenia w wyrobach powstają po przyłożeniu małych naprężeń,
powodem może być coś tak prostego jak
zbyt intensywne chodzenie. Jest to szczególnie powszechne zjawisko w przypadku chłodzenia wyrobów od jednej strony.
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ZMINIMALIZUJ CZAS WYCOFANIA
UKŁADU UPLASTYCZNIAJĄCEGO
ORAZ CYKLU
Istnieją setki szczegółów, które należy identyfikować i kontrolować, by z sukcesem prowadzić
wtryskownię. Jednym z głównych założeń jest skracanie cyklu przetwórstwa. Krótszy cykl wtrysku
gwarantujący produkcję poprawnych wyrobów oznacza większy zysk.

U

trzymanie przewagi nad konkurencją jest kluczem do przetrwania. Jak można utrzymać się w
czołówce? Rozpocznij od wdrożenia nauki o zwracaniu uwagi na szczegóły. Istnieją setki szczegółów, które należy
identyfikować i kontrolować, by z sukcesem prowadzić wtryskownię. Jednym z
głównych celów jest optymalizacja czasu
cyklu wtrysku. Krótszy czas cyklu gwarantujący produkcję poprawnych wyrobów oznacza większy zysk.
„Szczegóły”, które mogą wpływać na
czas wtrysku to konstrukcja wyrobu,
dobór materiału, konstrukcja narzędzia
i parametry przetwórstwa, takie jak:
szybkość wtrysku, temperatura topienia, chłodzenie, ciśnienie wsteczne, itp.
Należy sprecyzować „szczegóły”, które
wpływają na ograniczenie cyklu wtrysku
i znaleźć sposób, by je poprawić.
Skupmy się na wycofaniu układu
uplastyczniającego po fazie docisku.
Nie chcesz, aby wycofanie układu lub
czas uplastyczniania przekraczał czas
chłodzenia potrzebny do ochłodzenia
wypraski. Jeśli ślimak nie może uplastycznić objętości polimeru potrzebnej
do wtrysku w czasie chłodzenia polimeru w formie, pozostanie ona zamknięta
do momentu uplastycznienia całej objętości potrzebnej do kolejnego wtrysku
i dekompresji (jeśli występuje). Często
taka nieefektywna sytuacja występuje we wtryskowniach, które produkują
pojemniki do przechowywania, na śmie-
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ci lub stosujące formy o dużych wnękach
do produkcji nakrętek, zamknięć itp. Gdy
cel jest określony – minimalizacja czasu
cofania ślimaka – jakie opcje ma przetwórca?
Jak w przypadku większości parametrów przetwórczych, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Należy pamiętać,
że podstawowym celem jest ujednorodnienie temperatury topienia i lepkości.
Redukcja czasu cyklu kosztem jednorodności stopu nie wpłynie na poprawę
zysków.
Poniżej przedstawiono listę możliwości:
• Temperatura w okolicach leja zasypowego: wielu przetwórców nastawia zbyt
niską temperaturę w okolicy leja zasypowego, by zapobiec nadbudowywaniu
się polimeru. Jeśli materiał nadbudowuje
się poprzez sklejanie granulatu, to należy
obniżyć temperaturę w okolicach leja
zasypowego. Jednak w większości przypadków, materiał nadbudowuje się na
skutek tworzenia korka ze stopionego
polimeru. To nie jest kwestia temperatury w okolicy leja zasypowego; to
najprawdopodobniej jest problem związany z zaworem zwrotnym. Zatem należy
utrzymać podwyższoną temperaturę w
okolicy leja zasypowego. Rozpocznij od
140°F (60°C), a następnie spróbuj wyższych temperatur w strefie zasilania.
• Temperatura końca strefy: wpływa
na fakt początku przyklejania się granulatu do ściany cylindra. Im większe
tarcie, tym szybsze wycofanie układu

uplastyczniającego. Na powyższe wpływa rodzaj polimeru, rozmiar granulatu,
jego kształt, itp. Jedynym sposobem,
aby to sprawdzić jest zbadanie czasu
wycofania się układu uplastyczniającego w całym zakresie temperatur topienia. Zbyt wysoka lub niska temperatura
skutkuje wydłużeniem czasu cofania się
ślimaka.
•
Przeciwciśnienie: odpowiednie
przeciwciśnienie jest bardzo ważne, by
ujednorodnić stop i wymieszać kolor.
Wysokie przeciwciśnienie powoduje
wydłużenie czasu cofania ślimaka, ale
czasem jest konieczne, by ujednorodnić
stop. Upewnij się, że przeciwciśnienie nie
jest zbyt niskie lub wysokie.
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uplastyczniania. Dostępne są różne
rodzaje zaworów zwrotnych i należy
wybrać taki, który zapewni minimalny
spadek ciśnienia, nie przecieka i jest
łatwy w montażu.
• Zawór sprężynowy: to zawór iglicowy, który jest zamykany przez mocną
sprężynę. Kiedy rozpoczyna się wtrysk,
ślimak się przesuwa i spręża polimer do
pewnego ciśnienia, które otwiera zawór
iglicowy i pozwala polimerowi przepłynąć przez dyszę do tulei wtryskowej
formy. Zawory iglicowe mogą niedokładnie rozprężać polimer po wtrysku, powodując tworzenie się nitek w przewężkach
podczas otwierania formy.

• Nastawy temperatur stref: w związku z ogromną liczbą dostępnych profili
temperaturowych, temat ten zostanie
omówiony w osobnym artykule.
• Konstrukcja ślimaka: jak w przypadku nastawy temperatury, istnieje wiele
możliwości, które będą przedłożone w
osobnym artykule. Jednak jeśli stosujesz ślimak ogólnego przeznaczenia, na
pewno nie uzyskasz jednorodnego stopu
– koniec dyskusji.
• Prędkość obrotowa ślimaka lub prędkość obwodowa zwoju ślimaka: zwiększona szybkość obrotowa ślimaka nie
zawsze oznacza szybsze wycofanie układu uplastyczniającego. Przetestuj zakres
prędkości obrotowych i pozwól, by czas
procesu się ustabilizował. To może zająć
trochę czasu.
• Nośnik koloru: niektóre skoncentrowane nośniki barwnika mają charakter
smarujący, który obniża tarcie między
granulatem a ścinką cylindra. To wydłuża
czas cofania się układu uplastyczniającego. Jest prosty test: przetwórz czysty
polimer bez barwnika i sprawdź czy czas
się skrócił.
Załóżmy, że zoptymalizowałeś wszystkie zmienne i nadal ślimak czeka na uzyskanie pełnej objętości wtrysku. Teraz
możliwości ograniczają się do dwóch:
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1. Zastosuj większy cylinder, by zwiększyć pojemność topienia. Jeśli wybierzesz tę opcję pamiętaj, że będziesz
używał tylko małej jego części. Większy
cylinder oznacza dłuższe przebywanie
w nim polimeru. Ponadto, zmniejszy
się odległość skoku podczas wtrysku,
co przekłada się na mniejszą kontrolę
nastaw dokładnej pozycji przejścia. W
takim przypadku istnieje możliwość
niepoprawnego przemieszczenia ślimaka lub wystąpienia problemów spowodowanych przeciekaniem zawory
zwrotnego. Należy również rozważyć
duże koszty nowego cylindra i ślimaka. Wysokie koszty, zdegradowany
polimer, wtrącenia, mniejsza kontrola
wtrysku, itp. oznaczają kłopoty dla
przetwórcy.
2. Dostosuj ślimak do zaworu odcinającego dyszy, zamyka się on automatycznie po dekompresji polimeru na końcu drugiej fazy wtrysku.
Zamknięcie dyszy zapobiega wydostawaniu się polimeru z dyszy wtryskarki. To pozwala ślimakowi dalej się
obracać podczas otwierania i zamykania formy oraz usuwania wyrobu.
Cały czas od otwarcia formy do jej
zamknięcia jest czasem na wycofanie
się ślimaka. Powyższe skutkuje dodaniem kilku cennych sekund do czasu

• Napędzane mechanicznie: tutaj są
dwa warianty. Jeden zawiera zawór iglicowy, który montowany jest w kierunku
przepływu oraz otwierany i zamykany
mechanicznie za pomocą cylindra hydraulicznego lub pneumatycznego. Podczas
wtrysku (lub ułamki sekund przed) cylinder napędzający jest uruchamiany, by na
końcu drugiej fazy mechanicznie otworzyć
zawór zwrotny w odwrotnym kierunku.
Te mają skłonność do stwarzania dużych
ubytków ciśnienia, ponieważ iglica jest
zwykle umiejscowiona w środku kanału przepływu. Zamiast pełnej, okrągłej
ścieżki przepływu (stan idealny), polimer
musi przejść przez kanał pierścieniowy
(zobacz rys. 1).
Drugi wariant to zawór iglicowy,
który jest uruchamiany poprzez cylinder napędzany hydraulicznie lub pneumatycznie. Ten rodzaj zapewnia pełen
przepływ polimeru, ponieważ iglica
jest prostopadła do ścieżki przepływu
i jest wypychana do pozycji otwartej i
opuszczana, by zablokować przepływ w
pozycji zamkniętej (rys. 2). W przypadku tego rodzaju zaworu zamykającego
istotne jest, aby zapewnić poprawne
ustawienie iglicy. Obciążenia boczne
mogą spowodować przedwczesne zużycie. Zawory zamykające wymagają częstej kontroli, co podnosi koszt produkcji.
Często przydatne jest posiadanie części
zapasowych w celu zapewnienia utrzymania produkcji.
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JAK WPŁYNĄĆ NA WŁAŚCIWOŚCI
LINII ŁĄCZENIA STRUG POLIMERU
Linie łączenia powodują powstawanie znaczących ilości odpadów i są częstym problemem
przetwórców.

L

inie łączenia powstają tam, gdzie
schodzą się dwa fronty polimeru. Nieprawidłowe linie łączenia
powodują powstawanie dużej ilości odpadów i są częstym problemem
przetwórców. Linie łączenia znacząco
osłabiają integralność struktury i wpływają na poprawność wykonania wyrobu.
Estetyka jest również istotna: linie łączenia często wyglądają jak zadrapania, różnią się połyskiem, posiadają zamglenia
lub przebarwienia. Powodem tego, że
linie łączenia strug są słabe nie są związane z temperaturą frontów przepływu
podczas ich łączenia. Fronty nie mają
możliwości schłodzenia; polimer płynie
jak lawa – toczy się, wydobywając świeże, gorące polimery. Stąd najgorętszy
materiał jest stale eksponowany podczas przesuwania się frontu. (To zjawisko
pozwala stosować metodę IML – etykietowania w formie).
Głównym powodem dla którego linia
łączenia ma niską wytrzymałość jest brak
splątania łańcuchów polimeru na długości łączenia dwóch frontów. Głównym
czynnikiem jest powietrze uwięzione w
łączeniu; fronty nie łączą się z powodu gazu znajdującego się między nimi.
Zaawansowane badania mikroskopowe wykazały, że powietrze znajduje się
nawet w wyrobach uznanych za poprawnie wykonane.
Linie łączenia są jednymi z najtrudniejszych defektów do eliminacji. Na powód
ich powstawania, wytrzymałość i wygląd
wpływa każdy z pięciu „kluczowych czynników udanej aplikacji polimerów”. Tymi
czynnikami są:
• Konstrukcja wyrobu,
• Konstrukcja i budowa narzędzia,
• Wybór materiału,
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• Sposób przetwarzania,
• Kontrola jakości.
Minimalizowanie czy rozwiązywanie
problemów dotyczących linii łączenia
dotyczy wszystkich pięciu czynników,
dlatego opisano każdy z nich z osobna,
by poznać przyczynę powstawania tego
problemu.

KONSTRUKCJA WYROBU

Aby zminimalizować problem występowania linii łączenia strug, konstruktorzy muszą rozważyć sposób wykonania
wyrobu, wypełniania formy lub przepływu polimeru oraz kwestię narzędzi.
Konstruowanie wyrobów z polimerów
jest wyzwaniem, które wymaga połączenia estetyki wyrobu, wymogów marketingowych i możliwości wykonania. Dla
przykładu, duże wyroby często wymagają zastosowania wielu przewężek, które
z kolei są przyczyną powstawania linii
łączenia i stwarzają możliwość występowania wad kosmetycznych. Ponadto,
projektowane części z polimerów powinny być łatwe w montażu, dlatego posiadają występy od wymiaru ścianki nominalnej, takie jak wypukłości i żeberka, a
także otwory lub zagłębienia.
Wypukłości, zagłębienia czy odchyłki
od nominalnej grubości ścianki powodują zakłócenia w przepływie, które również
prowadzą do powstawania linii łączenia.
Wszystkie te warunki muszą być wzięte pod uwagę podczas analizy sposobu
przepływu podczas wypełniania gniazda formy. Ponadto, podczas planowania sposobu przepływu oraz wymagań
dotyczących właściwości wyrobu należy
wziąć pod uwagę dodatkowe skomplikowanie zagadnienia poprzez ograniczenia
dotyczące produkcji formy. (Kiedy pro-

Linie łączenia często wyglądają
jak zadrapania, różnią się
połyskiem, posiadają zamglenia lub
przebarwienia.
jektujesz wyrób, również projektujesz
formę!) W tym momencie należy podjąć
trudne decyzje i kompromis, jeśli wyrób
ma odpowiadać wymaganiom zamawiającego.
Jak rozpocząć rozważania, gdy należy wziąć pod uwagę tak wiele czynników? Po pierwsze zminimalizuj przeszkody przepływu i umieść je tak, aby linie
łączenia mogły się spotkać, a połączenie znajdowało się możliwie daleko od
przeszkody. Żeberka powinny być skierowane w kierunku przepływu, aby ułatwić wypełnienie i odgazowanie. Łatwo
wypisać te kryteria, ale często trzeba
ustalić wiele kompromisów między klientem, konstruktorem i wytwórcą formy.
Komunikacja między nimi jest bardzo
ważna, ale często trudna do realizacji.

www.eplastics.pl

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W PRZETWÓRSTWIE

KONSTRUKCJA I BUDOWA
NARZĘDZI

Konstrukcja narzędzi musi być zbieżna z konstrukcją wyrobów. Duży wyrób
może wymagać zastosowania wielu
przewężek, które skutkują powstawaniem linii łączenia. Jeśli estetyka wyrobu
jest bardzo ważna, linie łączenia mogą
być wyeliminowane poprzez zastosowanie systemu gorącokanałowego z
wykorzystaniem przewężki z wypełnianiem sekwencyjnym. W zimnokanałowych formach posiadających wiele
przewężek powstaną linie podziału.
Klient, konstruktor i producent formy
muszą współpracować, aby upewnić się,
że linie łączenia wystąpią w obszarach
nieobciążonych i nieistotnych z punktu widzenia estetyki. Jeśli jest to niemożliwe, najlepszym rozwiązaniem jest
zastosowanie dodatkowej obróbki po
procesie wtrysku, np. wiercenie otworu
zamiast wytwarzania wyrobu z otworem w trakcie wtrysku.

Udogodnieniem są programy, które
analizują wypełnianie formy i wspomagają określenie miejsc, w których
wystąpią linie łączenia; tym sposobem
można przewidzieć miejsca występowania linii łączenia jeszcze przed wykonaniem narzędzia. Można również zoptymalizować wytrzymałość łączenia
poprzez wybór umiejscowienia przewężki, która pozwoli ulokować przepływ
z dala od przeszkody płynięcia. Dzięki
temu możliwe jest splątanie większej
ilości łańcuchów polimerowych wzdłuż
linii łączenia. Czasami warto dodać
zatrzask przepływu, aby zapewnić miejsce pozwalające frontom przepływu się
lepiej splątać. Taki zatrzask należy usunąć po wtrysku, co jest kolejną operacją
i dodatkowym wydatkiem, ale zapewnia odpowiednie odgazowanie zablokowanego powietrza podczas łączenia
frontów. Wszystkie linie łączenia blokują odgazowanie, co jest poważnym
problemem narzędziowym. W związku
z powyższym, należy zapewnić odpowiednie odgazowanie poprzez zastosowanie szpilek odpowietrzających, otworów i żeberek. Odgazowanie jest jednym
z problemów narzędziowych, który nie
powinien ulegać kompromisom: jeśli istnieje taka konieczność, zastosuj odgazowanie próżniowe.

WYBÓR MATERIAŁU I
POSTĘPOWANIE Z NIM

Różne polimery charakteryzują się
różną wytrzymałością linii łączenia.
Badania wytrzymałościowe belek do
rozciągania wytworzonych przy pomocy
podwójnej przewężki mogą dostarczyć
informacji o wytrzymałości linii łączenia.
Niektóre materiały miękkie w dotyku są
wrażliwe na ścinanie. W takim przypadku
linie łączenia mogą wystąpić nawet gdy
nie ma przeszkód w przepływie; linie
łączenia mogą wystąpić wraz ze zmianą
szybkości ścinania.

Zaawansowane badania mikroskopowe
wykazały, że powietrze znajduje
się nawet w wyrobach uznanych za
poprawnie wykonane.
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Jeśli ten problem wystąpi, zastosuj
alternatywny polimer. Wytrzymałość linii
łączenia może wahać się od 20 do prawie 100% wytrzymałości polimeru. Linie
łączenia w czystym polipropylenie mogą
mieć prawie 90% wytrzymałości, gdy

linia łączenia i wyrób są dobrze zaprojektowane. Dodatek 30% włókna szklanego powoduje spadek wytrzymałości
linii do 34%, w porównaniu z wyrobem
bez tej linii. Napełniacz szklany poprawia
wytrzymałość czystego polimeru, ale
obniża wytrzymałość linii łączenia.

WPŁYW PRZETWÓRSTWA

Przetwarzanie może wpłynąć na
wytrzymałość i estetykę linii łączenia,
ale nie może wyeliminować problemu.
Zmiana temperatur i ciśnienia podczas
przetwórstwa zwykle powodują marginalne rezultaty. Podstawą problemu jest
niewystarczające splątanie łańcuchów
polimeru na długości połączenia oraz
uwięzione powietrze. Obydwie przyczyny muszą zostać usunięte podczas konstrukcji wyrobu i oprzyrządowania.
Wielu przetwórców podnosi temperaturę, by poprawić wytrzymałość linii
łączenia, ale wzrost zawartości produktów lotnych pochodzących z polimeru
często powoduje jej obniżenie.
Po pierwsze, jeśli to możliwe, upewnij
się że linia łączenia jest formowana w
pierwszej fazie wtrysku. Tworzenie mocnej linii łączenia w drugiej fazie wtrysku
jest często problematyczne. By wspomóc
tworzenie linii łączenia w pierwszej fazie,
należy podnieść wartość szybkości wtrysku, a więc obniżyć czas wypełniania i
zwiększyć szybkość ścinania. Powyższa
czynność obniża lepkość materiału podczas wypełniania, co z kolei pozwala na
lepsze połączenie się łańcuchów polimeru i upakowanie.
Czasami pomocne jest podniesienie ciśnienia upakowania. Natomiast,
jeśli jest to sprawa estetyki, obniżenie
szybkości wtrysku może być pomocne,
ale często wyższa temperatura formy
daje lepsze rezultaty. Odpowietrzanie
próżniowe jest rzadko stosowane, ale
jest potężnym narzędziem, które jest
bardziej efektywne i wspomaga estetykę i wytrzymałość. Takie rozwiązanie
powinno być zaplanowane, gdy przewiduje się kłopoty podczas tworzenia linii
łączenia.
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CZY FIRMY SĄ
GOTOWE NA CYFROWĄ
REWOLUCJĘ?
Postępująca cyfryzacja sprawia, że
przedsiębiorcy z różnych sektorów
rynku często zmuszeni są radykalnie
zmienić sposób działania swoich firm
oraz obserwować ruchy organizacji,
których jeszcze kilka lat wcześniej
nie uznaliby za swoją bezpośrednią
konkurencję. Jak pracodawcy powinni
przygotować strategię biznesową
oraz strukturę zatrudnienia na
nadchodzącą rewolucję cyfrową?
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R

ozwój nowoczesnych technologii w znaczny
sposób zmienia definicję modeli biznesowych oraz sytuację w poszczególnych sektorach rynku. Niektóre organizacje zawczasu
przygotowują się na zmiany wynikające z cyfryzacji,
poszerzając swoją działalność o obszary wykraczające poza ich standardowe środowisko. Najczęściej
dotyczy to włączania w model biznesowy nowych
technologii oraz rozwiązań, które obecnie nie łączą
się bezpośrednio z podstawową działalnością biznesową firmy, lecz w dalszej perspektywie mogą
zagwarantować przewagę na rynku. „Przełomowe
innowacje” (ang. disruptive innovation) sprawiają,
że organizacje na całym świecie stają przed wyzwaniem dopasowania strategii biznesowej do aktualnego środowiska technologicznego.

NOWE REALIA BIZNESU

Jak pokazują badania cytowane w najnowszym
wydaniu magazynu Hays Journal, aż 44% liderów
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biznesu w Wielkiej Brytanii jest zdania, że obecne
modele biznesowe przestaną funkcjonować w perspektywie nadchodzących pięciu lat. Wynika to między innymi z nowych wyzwań oraz rosnącej pozycji
rynkowej mniejszych firm. Zdarza się, że rozpoznawalne, globalne organizacje stopniowo tracą pozycję
lidera na rynku na rzecz mniejszych start-upów,
prowadzących działalność w oparciu o najnowsze
technologie.
Jak uważa Charles Carnall, dyrektor zarządzający Hays Poland, przed korporacjami stoi obecnie wyzwanie odnalezienia się w nowych realiach
rynku. – Duże firmy powinny z wyprzedzeniem przygotować strategię działania, która uwzględni przygotowanie do nadchodzących zmian technologicznych.
Gdy opracowany jest już plan biznesowy, to kolejnym,
niemniej ważnym krokiem jest dostosowanie strategii
zatrudnienia i rozwoju talentów w firmie – komentuje
Charles Carnall. – Zmiany technologiczne silnie wpływają na środowisko biznesowe oraz mogą tworzyć dla
niej zarówno szanse na rozwój, jak i znaczne ograniczenia dotychczasowych metod prowadzenia działalności. Organizacje powinny więc monitorować rynek
oraz swoją konkurencję. Tylko w ten sposób odpowiednio wcześnie dostrzegą i przygotują się na nadchodzące zmiany – dodaje.
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WYPRZEDZAJĄC TRENDY

W dobie dynamicznego rozwoju technologicznego, trzymanie ręki na pulsie nie może ograniczać
się jedynie do obserwacji bezpośredniej konkurencji.
Poszukując szans na utrzymanie lub zdobycie przewagi rynkowej należy również szukać inspiracji w innych
sektorach, wśród organizacji które – mogłoby się
wydawać – prowadzą odmienną działalność bizne-

Duże firmy powinny z wyprzedzeniem przygotować strategię działania, która uwzględni przygotowanie
do nadchodzących zmian technologicznych. Gdy opracowany jest już
plan biznesowy, to kolejnym, niemniej
ważnym krokiem jest dostosowanie
strategii zatrudnienia i rozwoju
talentów w firmie .
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sową. Przedsiębiorcy powinni poszerzać perspektywę patrzenia na biznes, ponieważ koncentrując się
wyłącznie na swojej branży mogą nie dostrzec w porę
nadchodzących zagrożeń – rewolucyjnych rozwiązań
czy nowych konkurentów. Tylko wtedy firmy będą

Największe korzyści płyną z zespołów,
których członkowie posiadają odmienne
wykształcenie i doświadczenie zawodowe
oraz reprezentują różne pokolenia.
Dzięki różnorodności zespół jest w stanie
spojrzeć na problem z wielu perspektyw,
co ułatwia znalezienie najlepszych
rozwiązań oraz wprowadzenie innowacji.
miały czas na analizę potencjalnego zagrożenia dla
obecnego modelu biznesowego i poczynienie odpowiednich kroków.
Kluczowym elementem jest przede wszystkim
przygotowanie strategii zatrudnienia, która efektywnie przygotuje firmę na cyfrową rewolucję. Zdaniem
Charlesa Carnalla, poza pozyskaniem wykwalifikowanych specjalistów w obszarze IT oraz nowoczesnych technologii, bardzo istotne jest również
zadbanie o różnorodność zatrudnianych pracowników. – Największe korzyści płyną z zespołów, których członkowie posiadają odmienne wykształcenie
i doświadczenie zawodowe oraz reprezentują różne
pokolenia. Dzięki różnorodności zespół jest w stanie
spojrzeć na problem z wielu perspektyw, co ułatwia
znalezienie najlepszych rozwiązań oraz wprowadzenie
innowacji – komentuje ekspert Hays. Organizacje
potrzebują młodych utalentowanych ludzi, którzy
biegle poruszają się w cyfrowym środowisku i doskonale rozumieją zachodzące zmiany. – Pracodawcy
powinni równocześnie korzystać z wiedzy starszych
pracowników, ponieważ ich bogate doświadczenie ułatwia podejmowanie rozsądnych decyzji w odpowiednim
czasie – dodaje Charles Carnall.

UKRYTE TALENTY

Szybkie tempo zmian zachodzących w biznesie
wymaga od organizacji inwestycji w pozyskiwanie
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Pracodawcy
powinni
poszerzać pulę
talentów, którą
biorą pod uwagę
w rekrutacji.
Dotyczy to
zarówno wieku
i wykształcenia
potencjalnych
kandydatów,
ale przede
wszystkim
doświadczenia
zawodowego
i pełnionych
wcześniej ról.

nowych talentów. Na znaczeniu zyskuje umiejętność
analitycznego myślenia oraz szeroko rozumiane kompetencje cyfrowe. Jednak pracodawcy coraz częściej oczekują od obecnych i przyszłych pracowników
również wysoko rozwiniętych kompetencji miękkich – gotowości do podejmowania umiarkowanego
ryzyka, umiejętności pracy w zespole oraz funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Najlepsi kandydaci do pracy powinni również
dysponować zdolnością rozwiązywania problemów,
przetwarzania dużych ilości danych oraz wyciągania
z nich poprawnych wniosków, które można przełożyć
na działalność biznesową. – Jeszcze 10 lat temu, zdolność gromadzenia i przetwarzania danych była pożądaną umiejętnością. Jest to wciąż ceniona kompetencja,
jednak te zadania coraz częściej podlegają automatyzacji, a pracodawcy wymagają od pracowników czegoś
więcej – twierdzi Charles Carnall. – W swoich zespołach
chcą widzieć osoby które potrafią nie tylko stworzyć
raport z danymi, ale także na jego podstawie wyciągnąć
wnioski i zaproponować działania, które poprawią wyniki biznesowe firmy – dodaje.
Pozyskanie odpowiednich ludzi do pracy,
a następnie zatrzymanie ich w strukturze dla wielu
pracodawców stanowi wyzwanie. Atrakcyjne wynagrodzenie i bogaty pakiet dodatków pozapłacowych
należą do standardowych działań firm poszukujących utalentowanych pracowników. Jednak w obliczu dynamicznych zmian, kluczowym narzędziem
walki o specjalistów może być rotacja w ramach
struktur firmy. Praca na różnych stanowiskach,
w różnych zespołach i oddziałach wiąże się z obopólnymi korzyściami – pracownik może rozwijać się
w odmiennych kierunkach, dzielić się wiedzą oraz
poszerzać własne horyzonty co czyni go jeszcze
cenniejszym dla pracodawcy, który dodatkowo tworzy środowisko wymiany pomysłów i powstawania
innowacyjnych rozwiązań.
Strategie rekrutacyjne firm muszą coraz częściej
porzucać standardowe rozwiązania na rzecz bardziej innowacyjnego spojrzenia. Pracodawcy powinni
poszerzać pulę talentów, którą biorą pod uwagę
w rekrutacji. Dotyczy to zarówno wieku i wykształcenia potencjalnych kandydatów, ale przede wszystkim
doświadczenia zawodowego i pełnionych wcześniej
ról. Rekruterzy powinni koncentrować się na konkretnych obowiązkach i kompetencjach kandydatów,
ponieważ tylko w ten sposób mogą ocenić ich rzeczywisty potencjał do rozwoju.
W dobie szybkich zmian, kiedy zagrożenie dla biznesu może nadejść z zupełnie nieoczekiwanego kierunku, odpowiednio przygotowana strategia zatrudnienia staje się czynnikiem mającym decydujący
wpływ na pozycję firmy na rynku.
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PRESJA I WYZWANIA W POGODZENIU ŻYCIA OSOBISTEGO
Z ZAWODOWYM

Raport „Kobiety
na rynku pracy 2017”
Statystycznie kobiety w Polsce są lepiej
wykształcone od mężczyzn. Mogą również
pochwalić się wysoko rozwiniętymi
kompetencjami miękkimi. Pomimo
pozytywnych sygnałów wciąż jednak pozostaje
wiele do zrobienia w kwestii równej pozycji
kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

P

racodawcy mogą skorzystać na różnorodności, ponieważ firmom przywiązującym uwagę
do tej kwestii, łatwiej jest pozyskać oraz
zatrzymać wykwalifikowanych specjalistów.
Z badania Hays Poland wynika, że otoczenie zawodowe nie ułatwia awansu i rozwoju kobietom. Wielu
pracodawców powiela stereotyp o ich mniejszej
dyspozycyjności i skuteczności w biznesie. Wpływa
to negatywnie na pewność siebie kobiet i sprawia,
że rzadziej aplikują na wysokie stanowiska, które
naturalnie wiążą się z podejmowaniem ryzyka.

SPECJALISTKI I ZARZĄDZAJĄCY
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Z drugiej strony kobiety mają o sobie niższe mniemanie niż ich koledzy, mniej chętnie podejmują wyzwania, a ponadto wiele z nich ma skłonność do umniejszania własnych kompetencji i zasług. Przekonanie
o nierównych szansach wynika także z doświadczeń
aktywnych zawodowo Polek. Zdecydowana większość
kobiet napotyka w karierze zawodowej na trudności w pogodzeniu życia zawodowego z obowiązkami
rodzinnymi. Wszystko to sprawia, że sytuacja na rynku pracy nie zmienia się, mimo trwającej od dłuższego czasu dyskusji na temat równości. Tymczasem
brak wsparcia dla kobiet może odbijać się negatywnie
na firmach i powodować odejścia wartościowych pracowników.

���

Tylko nielicznym kobietom udaje się wejść
do zarządów firm w Polsce. Aż 85% respondentów
tegorocznego badania Hays Poland wskazało, że najwyższe stanowisko w ich firmie zajmuje mężczyzna.
Podobną tendencję widzimy na stanowiskach menedżerskich – dla 59% ankietowanych, bezpośrednim
przełożonym jest mężczyzna. Kobiety dominują natomiast w strukturze zespołów podległych menedżerom. Daje to do myślenia, szczególnie w zestawieniu
z danymi o strukturze zatrudnienia kobiet i mężczyzn
na wszystkich szczeblach oraz w porównaniu ze statystykami dotyczącymi wykształcenia.
Mniejszy odsetek kobiet na stanowiskach kierowniczych może wynikać ze sposobu, w jaki firmy planują
rozwój talentów oraz awanse w swoich strukturach.
Często w rezultacie tych działań kobiety mają mniejsze szanse na realizację swoich ambicji zawodowych
oraz rozwój kariery. Może być również konsekwencją
aspiracji i ambicji zawodowych.
Kobiety najczęściej aspirują do objęcia stanowiska
menedżerskiego (31%) oraz dyrektorskiego (29%).
Warto przy tym podkreślić, że większość badanych
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kobiet zajmuje obecnie stanowisko specjalistyczne
bądź kierownicze i aspiruje do objęcia stanowiska
wyższego o jeden poziom. Mężczyźni częściej aspirują do wyższych stanowisk – 32% badanych wskazało poziom dyrektora zarządzającego lub prezesa,
27% stanowiska dyrektorskie, 13% funkcję właściciela firmy. Częściej też zajmują takie stanowiska,
co prowadzi do dysproporcji płci na najwyższych stanowiskach i – jak podkreślają kobiety – negatywnie
oddziałuje na ich możliwości rozwoju zawodowego.

NIE(RÓWNOŚĆ) W MIEJSCU PRACY

Tylko 44% kobiet i aż 78% mężczyzn zgadza się
z twierdzeniem, że pracownicy o podobnych kwalifikacjach mają równe szanse na awans, niezależnie
od płci. Podobnie wygląda poczucie sprawiedliwego
wynagrodzenia, ponieważ jedynie 42% kobiet zgadza
się ze stwierdzeniem, że pracownicy o podobnych
kwalifikacjach są wynagradzani sprawiedliwie, bez
względu na płeć. Różnica w postrzeganiu równości
jest znacząca, a brak wiary w jednakowe szanse
może wyjaśniać niższe aspiracje kobiet.
Nierówności i poczucie niesprawiedliwości potęgowane są dodatkowo przez przeszkody wynikające z płci. Aż 43% kobiet – w porównaniu z 9%
mężczyzn – wskazuje, że doświadczyło ich na swojej drodze zawodowej. Oprócz nierównego traktowania w zakresie wynagrodzenia i uznania zasług,
uczestniczki badania wskazały, że firmy obawiają się zatrudniać rodziców oraz pozwalają sobie
na przejawy dyskryminacji ze względu na płeć lub
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Tylko 44%
kobiet i aż
78% mężczyzn
zgadza się
z twierdzeniem,
że pracownicy
o podobnych
kwalifikacjach
mają równe
szanse na awans,
niezależnie
od płci.

fakt posiadania dzieci i związaną z tym mniejszą
dyspozycyjność.
Kobiety podkreślają trudności z powrotem do pracy
po urlopie macierzyńskim oraz pogodzeniem pracy
z życiem prywatnym. Wskazują na niechęć zarządu
i przełożonych wobec kobiet na stanowiskach kierowniczych, brak zaufania oraz kierowanie się stereotypami
w podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu lub awansie.
Kobiety mówią również, że w firmach istnieją „szklane
sufity” i stanowiska, powyżej których nie zasiadają
kobiety. Wskazują także na bariery związane z ograniczoną możliwością uczestniczenia w spotkaniach poza
godzinami pracy oraz wyjazdach służbowych.
Zdaniem Beaty Preis-Hryniewicz, HR Managera
w Hays Poland, firmy powinny zidentyfikować,
a następnie ograniczyć wpływ czynników, które
utrudniają albo uniemożliwiają kobietom realizację
ambitnych celów zawodowych. – Umiejętne łączenie ról zawodowych z obowiązkami rodzicielskimi
oraz porzucenie stereotypów o tym, w jakich sytuacjach
kobiety czują się najlepiej, jest możliwe i zdecydowanie
ułatwia profesjonalistkom realizację planów zawodowych – twierdzi Beata Preis-Hryniewicz. – Poczucie,
że pracodawca wspiera nas w rozwoju i dążeniu do pełnego wykorzystania naszego potencjału to pierwszy krok
na drodze do równości płci w miejscu pracy.

ROZWIĄZANIA, KTÓRE MAJĄ
ZNACZENIE

Pracodawcy coraz chętniej szukają rozwiązań
wspierających rozwój zawodowy pracowników, ponie-
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waż w dobie umacniającego się rynku kandydata
zapewnienie zatrudnionym optymalnych warunków do pracy i rozwoju wymaga szczególnej uwagi.
Wiedzą również, że mogą skorzystać na trosce o różnorodność. Polityka różnorodności wpisana w kulturę organizacyjną przekłada się na większą efektywność biznesową oraz sprzyja rozwojowi organizacji.
Co więcej, pozwala firmom patrzeć na świat z różnych
perspektyw – lepiej rozumieć klientów, ich otoczenie
oraz decyzje.
Większość firm oferuje obecnie pracownikom prywatną opiekę medyczną oraz kartę sportową. Jednocześnie
dla profesjonalistów największe znaczenie ma prywatna opieka medyczna, a zaraz po niej – możliwość pracy
elastycznej. Wiele firm oferuje już takie rozwiązanie,
choć istnieje dość duża różnica w postrzeganiu jego
dostępności dla mężczyzn i kobiet. Co trzecia kobieta
pracuje na stanowisku lub w firmie, gdzie rozwiązania
pracy elastycznej nie są oferowane.
Myśląc o rozwiązaniach, które najbardziej pomagają w realizacji ambicji zawodowych, kobiety podkreślają wagę programu ułatwiającego powrót do pracy
po długotrwałej nieobecności. Wielokrotnie w ramach badania uczestniczki podkreślały, że powrót
z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego jest
dla nich sytuacją trudną i stresującą.

www.eplastics.pl

���
����

Polityka
różnorodności
płciowej
ma dobry wpływ
na kulturę
organizacyjną,
reputację firmy
oraz morale
pracowników.

Wychowywanie dzieci i łączenie roli rodzica z rolą
pracownika jest wyzwaniem dla wielu osób. Aż 65%
kobiet i 38% mężczyzn deklaruje, że na ich drodze
zawodowej pojawiły się przeszkody związane z pogodzeniem pracy z wychowywaniem dzieci. Najczęściej
jako sytuację problematyczną wymieniają chorobę
dziecka i brak możliwości wzięcia urlopu w takich
okolicznościach. Kobiety dodatkowo wskazują
na konieczność szybkiego powrotu po urlopie macierzyńskim oraz brak możliwości powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko. Często mówią także
o braku ułatwień ze strony pracodawcy – na przykład
o niedostępności programów ułatwiających powrót
po dłuższej nieobecności i niewystarczającym czasie
na ponowne wdrożenie w obowiązki.
Pracodawcy coraz częściej dostrzegają wyzwania,
z jakimi zmagają się pracujący rodzice, i chętniej
dostosowują swoją ofertę do ich potrzeb. – Część
firm zawiera w swoim pakiecie świadczeń dodatkowych benefity dla pracowników wychowujących dzieci.
Oprócz rozwiązań pracy elastycznej, pozwalającej
pogodzić obowiązki rodzinne i zawodowe, firmy oferują bony prezentowe, dofinansowanie wyjazdów dla
dzieci, wyprawki oraz opieki nad dzieckiem – komentuje Paula Rejmer, Dyrektor Zarządzająca Expert
Perm w Hays Poland. – Są to rozwiązania, których
przynajmniej częściowe wprowadzenie może rozważyć
każda organizacja. Często ułatwienie pracownikom
godzenia pracy z obowiązkami rodzinnymi wymaga
jedynie niewielkich zmian natury logistycznej, a korzyści są ogromne. Nie tylko może to poprawić sytuację
pracujących rodziców – w szczególności kobiet, które
tradycyjnie w większym stopniu są odpowiedzialne
za opiekę nad dziećmi – ale jest także skutecznym
działaniem employer brandingowym.
Różnorodność płci w miejscu pracy to jednak nie
tylko dobra praktyka czy element odpowiedzialnego biznesu, ale również lepsze wyniki i kondycja
spółki. Polityka różnorodności płciowej ma dobry
wpływ na kulturę organizacyjną, reputację firmy oraz
morale pracowników. Dywersyfikacja płci w miejscu
pracy nie polega jedynie na utrzymywaniu odpowiedniej liczby kobiet w zarządach firm, lecz właśnie
na zapewnieniu wszystkim ambitnym profesjonalistkom możliwości awansu i stałego podnoszenia
kwalifikacji. W ten sposób organizacje mogą zapobiec
odejściu cennych pracowników, a w dalszej perspektywie zwiększyć pulę kandydatów na stanowiska najwyższego szczebla.

Raport „Kobiety na rynku pracy” powstał na bazie odpowiedzi
zebranych w okresie od kwietnia do maja 2017. Publikacja
przedstawia wyniki ankiety internetowej, w której udział wzięło 1,1
tysiąca kobiet i mężczyzn. Raport dostępny jest na stronie hays.
pl/kobiety.
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PŁYNNE PROWADZENIE,
BEZPIECZNA KONTROLA
Bezpieczeństwo, przyjemność z jazdy, estetyka – kiedy prowadzisz samochód, nie tylko kierownica ma znaczący wpływ
na wrażenia płynące z jazdy, ale również moduł mocowany
na kolumnie, który łączy kierownicę z układem sterowania.
Francuski dostawca części samochodowych Valeo opracował
niedawno moduł mocowany na kolumnie kierownicy, którego
obudowa i dźwignie są wykonane z polimerów opracowanych
przez BASF: Ultramid® (PA: poliamid) i Ultradur® (PBT: politereftalan butylenu). Jest on o około 20 procent lżejszy niż poprzedni
model i posiada wyjątkowe wykończenie powierzchni, dobrą
odporność na promieniowanie ultrafioletowe oraz doskonałe
właściwości mechaniczne materiałów BASF. Moduł mocowany
na kolumnie jest stosowany przez Grupę BMW w pojazdach
z napędem tylnym w przypadku serii BMW od 3 do 7.
Nasze kolumny kierownicy są oparte na wysoce dopracowanym,
zintegrowanym projekcie, dlatego też doskonale dopasowują się
do określonej architektury wnętrza samochodu – powiedział Jochen
Foeßel, który odpowiada za optymalizację części i formy wtryskowe plastiku w Valeo. W celu stworzenia stabilnego, funkcjonalnego modułu, mocowanego na kolumnie kierownicy, o atrakcyjnym
wyglądzie – mogliśmy dokonać właściwego wyboru odpowiednich
materiałów z szerokiego zakresu plastików inżynieryjnych BASF, jak
również skorzystać z usługi BASF, obejmującej wszystkie aspekty
projektowania komponentów, opracowywania materiałów i przetwórstwa W przypadku dźwigni kierunkowskazu i wycieraczek,
Valeo używa poliamidu powierzchniowego Ultramid® B3EG10
SI (SI= o ulepszonej powierzchni). W przypadku dwuczęściowego modułu głównego stosuje PBTs Ultradur ® B 4520 i Ultradur ® B 4300 G4. Ten ostatni jest przetwarzany przez firmę
Buck Spritzgussteile Formenbau, Flachslanden, w Niemczech,
z zastosowaniem procesu MuCell®.

Powierzchniowy poliamid stosowany
w dźwigniach łączy w sobie właściwości
mechaniczne i estetyczne

Dźwignie kierunkowskazów i wycieraczek cechują się wykończeniem powierzchni o wyjątkowo wysokiej jakości oraz stabilnością, które zapewnia Ultramid® B3EG10 SI z BASF. Poliamid
powierzchniowy, który jest w znacznej mierze wypełniony 50
procentowym włóknem szklanym, oferuje idealne połączenie
właściwości mechanicznych i wizualnych. Dlatego właśnie jest
stosowany w komponentach powierzchniowych, które nie tylko
muszą wyglądać atrakcyjnie, ale które muszą być wyjątkowo
stabilne i odporne na promieniowanie ultrafioletowe. Materiał
ten początkowo został zaprojektowany dla branży meblarskiej,
w której jest obecnie stosowany w wielu projektach i krzesłach
biurowych. Byliśmy początkowo nieco zaskoczeni, gdy BASF zaoferował nam materiał opracowany dla potrzeb przemysłu meblarskiego – powiedział Jochen Foeßel. Ale przekonało nas jednolite, błysz-
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czące wykończenie powierzchni, gdy tylko je ujrzeliśmy. A doskonałe
właściwości mechaniczne i odporność na promieniowanie ultrafioletowe zostały potwierdzone w testach, które przeprowadziliśmy.
Valeo przeprowadziła testy wytrzymałości komponentów wnętrza samochodu zgodnie z DIN EN ISO 1043-1/GS 93016.

Dopasowane do indywidualnych
wymagań stopnie Ultradur® dla obudowy
dwuczęściowego modułu mocowanego
na kolumnie

Dwuczęściowy trzon modułu mocowanego na kolumnie składa się z różnych stopni Ultradur ®. Obudowa dolnego elementu nośnego jest wykonana z Ultradur ® B 4300 G4, który jest
wzmocniony 20-procentowym włóknem szklanym i jest produkowany przez firmę Buck Spritzgussteile Formenbau z zastosowaniem procesu MuCell®. Podczas tego fizycznego procesu
spieniania do rozpuszczonego polimeru, na etapie formowania
wtryskowego dodawany jest azot, co powoduje powstanie
struktury pianki. W wyniku tego procesu waga komponentu zmniejsza się o około dziesięć procent, podczas gdy jego
stabilność wymiarowa ulega zwiększeniu bez negatywnych
skutków dla znaczącej sztywności i doskonałej odporności
chemicznej materiału. Górna część obudowy modułu mocowanego na kolumnie, na którym montowana jest kierownica, jest
wykonana z niewzmocnionego PBT Ultradur ® B 4520. Cechuje
się niską nasiąkliwością, a w związku z tym wysoką stabilnością
wymiarową. Ponadto, łączy w sobie atrakcyjne wykończenie
powierzchni ze stabilnością wymiarową w wysokich temperaturach. Ta odpowiednio zrównoważona kombinacja właściwości
jest podstawą dla zapewnienia bezpiecznego montażu kierownicy na module mocowanym na kolumnie.


DOBRA PASSA ANWILU TRWA
Włocławska spółka bije rekordy produkcyjne chlorku
i polichlorku winylu.
Dobra passa dla obszaru produkcji polimerów ANWILU rozpoczęła się w lipcu. To właśnie w tym miesiącu jedyny wytwórca
PVC w Polsce wyprodukował 31 150 ton chlorku winylu oraz
31 380 ton polichlorku winylu. Oznacza to, że każdego dnia
średniodobowa produkcja monomeru i polimeru przekroczyła
średnio 1000 ton.
W sierpniu ANWIL ustanowił
kolejny rekord, wytwarzając w ciągu
31 dni 31 242 ton chlorku winylu
– co jest najwyższym miesięcznym
wolumenem w historii firmy – oraz
31 000 ton polichlorku winylu.
Pierwszy milion chlorku winylu oraz PVC spółka wyprodukowała w listopadzie 1994 r. Od tego czasu ANWIL wytworzył już
sześciomilionowe tony zarówno monomeru (koniec stycznia
2017 r.), jak i polimeru (przełom 2015 i 2016 r.).
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KONCENTRACJA NA NOWYCH
ŚRODKACH TRANSPORTU
Koncern LANXESS, producent specjalistycznych środków
chemicznych, podczas swojej obecności na targach Fakuma
położy główny nacisk na zgodne ze zrównoważonym rozwojem zastosowania swoich polimerów termoplastycznych.
– Chcemy pokazać, że nasze polimery o wysokich parametrach
wnoszą znaczący wkład w branżę pojazdów przyjaznych dla klimatu
i środowiska. Prezentujemy się również jako kompetentny partner
w zastosowaniach polimerów w nowych środkach transportu, takich
jak pojazdy elektryczne i autonomiczne, demonstrując potencjalne
rozwiązania z wykorzystaniem naszych materiałów – wyjaśnia Jan
Bender, dyrektor ds. marketingu na region EMEA w jednostce
HPM (High Performance Materials) koncernu LANXESS.

Długotrwała odporność na temperatury
do 230°C

Główną atrakcją stoiska koncernu LANXESS jest nowy system
stabilizacji cieplnej XTS2 (Xtreme Temperature Stabilization).
System ten podnosi odporność niektórych poliamidów Durethan
na stałą temperaturę roboczą przekraczającą 230°C. Pierwszym
przedstawicielem nowej linii produktowej jest wzmocniony
włóknem szklanym poliamid 66 Durethan AKV35XTS2. – Jest
to nasza odpowiedź na rosnący trend zwiększania wydajności silników spalinowych, wymagający od znajdujących się pod maską
komponentów z polimerów odporności na większe obciążenia termiczne – wyjaśnia Bender. Nowe poliamidy stanowią alternatywę dla drogich, stabilizowanych przez obróbkę termiczną spe-

ANWIL jest jedynym producentem suspensyjnego polichlorku
winylu (Polanvil) w Polsce oraz ósmym na Starym Kontynencie.
Surowiec ten wykorzystywany jest m.in. do produkcji profili
budowlanych, rur wodociągowych i kanalizacyjnych, izolacji
i osłon przewodów oraz kabli elektrycznych, a także do produkcji drobnego sprzętu medycznego. Blisko połowa produkcji
Polanvilu trafia na rynki Unii Europejskiej.
Dobra koniunktura w sektorze przemysłowym oraz budowlanym powoduje, że zapotrzebowanie na polichlorek winylu
utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie. W tym roku
można zaobserwować ożywienie w sprzedaży rur, a także
dalsze wzrosty wolumenów sprzedaży tego surowca dla producentów profili okiennych. Aktualne zużycie PVC w Europie
Środkowo-Wschodniej wynosi ok. 1,3 mln ton rocznie, podczas gdy w 2035 r. ma to być już
ok. 2,5 mln ton. Dlatego ANWIL,
jako jedyny producent PVC
w kraju i jeden z dwóch w Europie
Środkowo-Wschodniej,
ma powody do optymizmu. 
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cjalistycznych polimerów termoplastycznych takich jak poliamidy aromatyczne i półaromatyczne oraz polisiarczek fenylenu.
Możliwe zastosowania obejmują moduły dopływu powietrza
ze zintegrowaną chłodnicą międzystopniową lub przewody
wentylacyjne sąsiadujące z turbosprężarką.

Specjalnie do elementów akumulatorów
pojazdów

Innym kluczowym obszarem są poliamidy i poliestry o zmniejszonej palności, szczególnie nadające się do zastosowania
w pojazdach elektrycznych i autonomicznych. Przykładem takiego polimeru jest Pocan AF4130, mieszanka PBT (politereftalanu
butylenu) i ASA (kopolimer akrylonitrylu, styrenu i akrylanów).
Jak informuje Jan Bender, „materiał ten jest odpowiedni w szczególności do precyzyjnych komponentów układów akumulatorowych pojazdów ze względu na niską podatność na odkształcenia,
niewielką kurczliwość i bardzo niską palność”. Materiał został
zakwalifikowany do klasy 5VA (1,5 mm) w badaniu palności metodą UL 94. Charakteryzuje się również bardzo dobrą odpornością
chemiczną, na przykład na elektrolity szeroko stosowane w akumulatorach litowo-jonowych (DIN EN 22088-3).

Lekkie konstrukcje i niezniszczalne
ochronne panele podpodłogowe

Za pomocą różnych eksponatów koncern LANXESS zademonstruje ogromny potencjał oferowany przez technologię łączenia
polimerów z metalem (hybrydową) oraz kompozytowe materiały
termoplastyczne wzmacniane włóknami ciągłymi marki Tepex
na potrzeby lekkich konstrukcji w branży motoryzacyjnej. Pokazane
zostaną lekkie elementy pasa przedniego o dużej nośności wykonane w technologii hybrydowej. Przy okazji prezentacji marki
Tepex koncern LANXESS przedstawi wytwarzane seryjnie ochronne panele podpodłogowe, takie jak osłona środkowego tunelu
czy osłona silnika, wyróżniające się niezwykle wysokim stopniem
odporności mechanicznej. Będzie można również obejrzeć moduł
wspornika drzwi o lekkiej konstrukcji przeznaczony do pojazdów
klasy kompakt oraz pas przedni o wzmocnionej strukturze ze zintegrowanymi aktywnymi żaluzjami wlotu powietrza (AGS).

Nowe, formowane rozdmuchowo poliamidy
do silników o wymuszonym doładowaniu

Trend produkcji silników turbodoładowanych doprowadził
do zaostrzenia wymogów odporności cieplnej dla przewodów
wentylacyjnych w komorze silnika wykonanych z polimeru, takich
jak przewody powietrzne turbosprężarki. Na targach Fakuma
koncern LANXESS zaprezentował nowe poliamidy Durethan
AKV320ZH2.0 i Durethan BKV320ZH2.0. Zaprojektowano je głównie do trójwymiarowego próżniowego formowania rozdmuchowego, na przykład przewodów wentylacyjnych. Obie mieszanki
zostały zoptymalizowane pod kątem dużej skali produkcji i charakteryzują się szerokim oknem przetwórczym, zapewniając
komponenty o doskonałej powierzchni. – Pracujemy również nad
wprowadzeniem naszej technologii XTS2 do naszych produktów formowanych rozdmuchowo – kończy Jan Bender.
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CHINY BLOKUJĄ ODPADY
Chiny powiadomiły Światową Organizację Handlu (World
Trade Organization) o zamiarze ograniczenia importu odpadów. Wśród rodzajów odpadów, których eksport zostanie
zakazany, są polimery i makulatura.
Komisja Europejska uważa, że takie ograniczenie jest zgodne
z naszymi zasadami, aby zapewnić, że odpady są traktowane
w sposób przyjazny dla środowiska, a także zgodne z zasadą
podobieństwa.
Pojawiły się praktyczne obawy ze strony firm, które eksportują do Chin odpady nadające się do ponownego przetworzenia, biorąc pod uwagę ograniczony czas, który będzie dostępny
na wdrożenie tego działania.
Niepokojące sygnały dotyczące blokowania przez Chiny
przyjmowania folii pojawiły się już na posiedzeniu Rady RIPOK,
które odbyło się 4 września w Janowie Podlaskim, w przeddzień
XXI Konferencji „Kompleksowa gospodarka odpadami”. Znane
już były wtedy sytuacje, gdy strona chińska odmawiała przyjęcia transportu odpadów, podważając jego czystość. Domagano
się od nadawców znacznego obniżenia ceny a nawet dopłat
za przyjęcie folii. Nierzadkie były też sytuacje z przeciąganiem
załatwiania niezbędnych formalności, co znacznie podrażało
całą operację.
Niektórzy interesariusze ostrzegali przed możliwym wpływem na rynek europejski potencjalnego składowania tysięcy
ton papieru i polimerów, ponieważ trudno jest wdrożyć nowe
środki w odpowiednim czasie (tj. do końca 2017 roku).
Interesariusze potrzebują czasu, aby znaleźć alternatywne
rynki i dostosować się do nowej sytuacji, a Komisja (Dyrekcja
ds. handlu) potrzebuje czasu, aby uwzględnić zmiany w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1418/2007 z 29 listopada 2007 r.
dotyczącym wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych
odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA rozporządzenia
(WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie
kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów.
Chiny powiadomiły WTO w lipcu o zakazie przywozu 24
rodzajów odpadów, w tym polimerów, niektórych rodzajów
papieru, metali, wyrobów włókienniczych itp. Chiński resort
środowiska uzasadnił tą decyzję ochroną interesów środowiska
w Chinach, a także zdrowiem swoich obywateli.
Powiadomienie informuje, że „przywóz odpadów stałych,
które powodują poważną szkodę dla środowiska i jest przedmiotem poważnej troski, zostanie w pełni zakazany do końca
2017 r.”, a „import odpadów stałych, które mogą zostać zastąpione zasobami krajowymi, zostanie stopniowo zaniechany
przed końcem 2019 roku”.
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Zgłoszona decyzja Chińczyków jest zgodna z zasadami WTO,
a także z zasadami Konwencji Bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych z 22 marca 1989 r.
Nie jest jeszcze znany długoterminowy harmonogram
do 2019 r. Krótkoterminowy natomiast ustala 31 grudnia 2017 r.
jako ostatni dzień wejścia w życie nowych regulacji. Ci zatem,
którzy zamierzają eksportować odpady do Chin powinni ich
wysyłkę zaplanować z wyprzedzeniem unikając wyładunku
w w drugiej połowie grudnia, ze względu na możliwe opóźnienia w procedurach wysyłki lub załatwieniu formalności.
Wśród rodzajów odpadów, których eksport zostanie zakazany do Chin, są polimery i makulatura.
– Polimery: odpady po produktach żywnościowych stanowią
poważne obawy. W perspektywie krótkoterminowej polityka
ta nie powinna wpłynąć na import polimerów ze źródeł przemysłowych;
– Papier: nieposortowany papier odpadowy, tapeta, papier
powlekany będzie zabroniony. Bardziej klarowne wyjaśnienie
można uzyskać w Ministerstwie Środowiska, które nadal pracuje nad szczegółową definicją.
Obecnie posłowie do PE korygują także standardy kontroli
środowiska w odniesieniu do odpadów stałych, co jest niezbędne do wdrożenia zmienionego zakazu. Zakaz przemieszczania odpadów jest powiązany ze spełnieniem (lub nie) norm.
Oczekuje się, że zmiany standardów są zgodne z kategorią
w różnych sektorach; co ważniejsze, w przypadku odpadów
zmieszanych, w odpadach stałych normy zostaną również poddane przeglądowi.


NOWOŚĆ W CENTRUM PRÓB
INSTALACJI DO FOLII
Centrum prób firmy Hosokawa Alpine dysponuje teraz
instalacją do produkcji folii o szerokości roboczej 3000
mm i wydajności do 1500 kg/h.
Od zaraz w naszym centrum prób jest do dyspozycji
Klientów wysokowydajna, koekstruzyjna instalacja 5-warstwowa do produkcji folii metodą rozdmuchu.
Dzięki niej możemy wytwarzać folie o szerokości roboczej
do 3000 mm z wydajnością do 1500 kg/h. Przy tym jakość
produkowanych folii spełnia najwyższe wymagania np. folii
do laminacji dla opakowań typu Doypack.
Opatentowana głowica rozdmuchowa serii Alpine-X, typ
FBF jest wyposażona w dyszę 800 mm. Cztery z pięciu ekstruderów posiadają szczególnie cicho pracujący, chłodzony
wodą napęd główny. Dzięki nowoczesnej technice automatyzacji instalacja oferuje najwyższy komfort obsługi..
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POLIMERY PORADZĄ SOBIE
Z INFEKCJAMI
Złote czasy antybiotyków dobiegają końca. Wkrótce będą
one zupełnie bezużyteczne. Czym, w takim razie możemy
je zastąpić? Na szczęście naukowcy na całym świecie znaleźli już kilka sposobów.
Nawet nie zdajemy sobie sprawy jakie ilości antybiotyków codziennie trafia do naszego organizmu. Nie chodzi tylko
o leczenie przeziębień, ale też o antybiotyki, które przyjmujemy wraz z jedzeniem. Nadużywanie tych środków sprawia,
że są coraz mniej skuteczne w walce z bakteriami chorobotwórczymi . Jednym z największych wyzwań medycyny jest znalezienie sposobu na walkę z chorobami odpornymi na antybiotyki.
Dobra wiadomość jest taka, że z problemem próbują sobie
poradzić organizacje i naukowcy na całym świecie. Dzięki ich
wysiłkom wymyślono już wiele metod radzenia sobie z bakteriami odpornymi na antybiotyki. Wybraliśmy te, które wydają
się być najbardziej skuteczne.

Zwalczanie bakterii… bakteriami

Naukowcy badający florę bakteryjną w ludzkim organizmie
chcą przekuć swoją wiedzę w skuteczny sposób na walkę z chorobami wywoływanymi przez bakterie. Okazuje się, że niektóre
mikroorganizmy w naszym ciele wzmacniają nasz system immunologiczny, zapobiegają infekcjom i przyspieszają metabolizm.
Jeśli uda się zrozumieć sposób ich działania i wpływ na nasz organizm, możliwe, że w przyszłości na podstawie tej wiedzy zostaną
opracowane nowe, bardziej skuteczne leki.
Jedna z firm farmaceutycznych w Massachusetts już opracowała dwa typy leków, które są obecnie w fazie testów. Jeśli rezultaty
będą zadowalające, może być to przełom w walce z chorobami.
Metoda pozbawiona jest bardzo niepożądanego skutku ubocznego – nie niszczy całej flory bakteryjnej naszego organizmu.

Półprzewodniki w skali mikro

Pomysł powstał na Uniwersytecie w Kolorado, gdy naukowcy pracowali nad kropkami kwantowymi, które miały służyć
przy tworzeniu paliwa z energii słonecznej. Kropki kwantowe
to małe kryształki półprzewodników, powszechnie wykorzystywane przy produkcji telefonów i komputerów.
Parshant Nagpal i Anushree Chattetrjee pracując nad metodami antybiotykoterapii odkryli, że światłoczułe kropki półprzewodników mogą być wykorzystywane do walki z bakteriami.
Są aktywowane za pomocą światłą i mogą zwalczać infekcje bez
szkód dla zdrowych komórek. Wielkim plusem jest dostępność
i cena. Koszt produkcji kropek to tylko kilka centów.

Polimery zabójcze dla infekcji

Naukowcy z Uniwersytetu w Melbourne odkryli zabójczo
skuteczną broń do walki z bakteriami. Okazuje się, że poli-
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mer o gwiaździstym kształcie (opracowany 15 lat temu w celu
polepszenia lepkości lakierów samochodowych i olejów silnikowych) ma wiele zastosowań w biologii. Naukowcy przypadkowo zauważyli, że gwiaździsta wersja polimeru zwana Snapp
(Structurally Nanoengineered Antimicrobial Peptide Polymers)
jest zabójcza dla bakterii. Polimer ma zdolność niszczenia
ścian komórek bakterii. Podobnie jak w przypadku kropek
półprzewodników, są łatwe w produkcji nawet na szeroką skalę
i co za tym idzie, są tanie.

Sojusz laboratorium i szpitala

Jednym z problemów współczesnej medycyny w ogóle jest
brak komunikacji między naukowcami w laboratorium, a lekarzami. To sprawia, że często nie mają podstawowych informacji
o pacjencie lub o leku. Dzięki połączeniu wysiłków obu grup
udało się na przykład rozwinąć metody diagnozowania bakterii
odpornych na antybiotyki.


POLIMERY POMOGĄ
NAPRAWIĆ SERCE
Komórki macierzyste enkapsulowane w nanożelu mogą pomóc
w naprawie uszkodzonego serca.
Podczas zawału dochodzi do uszkodzenia ściany serca. Naukowcy próbowali różnych metod naprawy,
np. implantowali bezpośrednio do ściany komórki macierzyste. Niestety, często się tam one nie utrzymywały (retencja była niska) albo dochodziło do uruchomienia
reakcji immunologicznej. Kolejny sposób zakładał wstrzykiwanie hydrożeli, a więc żeli, w których fazą rozproszoną jest
woda, a fazą formującą rozmaite polimery. Wykorzystywano
naturalne polimery w rodzaju keratyny czy kolagenu, ale nie
dość, że są one drogie, to ich poszczególne partie mogą mieć
różny skład.
So Ke Cheng, Hu Zhang, Jinying Zhang enkapsulowali
więc ludzkie komórki macierzyste serca (ang. human cardiac stem cells, hCSCs) w termowrażliwym nanożelu P(NIPAMAA); P(NIPAM-AA) to poli(N-izopropyloakryloamid-co-kwas akrylowy). Okazało się, że nanożel nie wpływał niekorzystnie na wzrost czy funkcje komórek macierzystych.
U immunokompetentnych myszy (czyli osobników z prawidłowo funkcjonującym i w pełni dojrzałym układem immunologicznym) enkapsulowane w nanożelu hCSCs nie wywoływały
też układowego stanu zapalnego ani nie prowadziły do miejscowej infiltracji limfocytów T.
U myszy i świń z ostrym zawałem wstrzyknięcie enkapsulowanych hCSCs zachowywało funkcje serca i zmniejszało
wielkość blizn. Iniekcja hCSCs w soli fizjologicznej wpływała
za to niekorzystnie na proces gojenia.
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PROBLEM MILIARDÓW
PIELUCH NA SKŁADOWISKACH
WKRÓTCE SIĘ ROZWIĄŻE
Międzynarodowe konsorcjum złożone z 12 partnerów,
w tym stowarzyszenia European Bioplastics, rozpoczęło
prace nad polimerami naturalnego pochodzenia. W ciągu
trzech lat pozwoli to na stworzenie m.in. przyjaznych środowisku jednorazowych pieluch.
Naukowy projekt konsorcjum PolyBioSkin będzie się skupiał
na wykorzystaniu ogromnego potencjału polimerów pochodzenia naturalnego w celu ich przemysłowego zastosowania.
Firmy szukają obecnie zrównoważonych produktów o jak najmniejszym śladzie środowiskowym, tym bardziej że w tę stronę
zmieniają się także upodobania konsumentów.
Efektem pracy naukowców mogą być więc zainteresowane
trzy rynki docelowe: rynek produktów higienicznych, rynek
kosmetyków oraz rynek produktów biomedycznych, warte
na dziś łącznie ponad 47 mld dolarów.

Miliardy pieluch przestaną trafiać
na składowiska

Zdecydowaną większość tych produktów wytwarza się
dziś z polimerów na bazie paliw kopalnych, nienadających się
do recyklingu ani nieulegających biodegradacji. Największy
problem środowiskowy w tym kontekście stwarzają jednorazowe pieluchy. Organizacja o nazwie Związek Zaniepokojonych
Naukowców (Union of Concerned Scientists) szacuje, że rocznie
na światowe składowiska trafia ich około 18 miliardów.
PolyBioSkin ma to zmienić. W ciągu trzech najbliższych lat
polimery pochodzenia naturalnego znajdą zastosowanie w produkcji jednorazowych, superchłonnych pieluch, które będą
nie tylko biodegradowalne, ale również będą posiadały właściwości antybakteryjne i antyoksydacyjne, tak by zapobiegać
podrażnieniom i infekcjom skóry. Ponadto powstaną maseczki
do twarzy np. w postaci włókniny nasączonej dobroczynnymi
dla skóry związkami – również biodegradowalne. Na podobnych
zasadach biopolimery będą stosowane do produkcji opatrunków na rany.

Polimery z surowców odpadowych

Naukowcy skupią się na dwóch głównych grupach naturalnych polimerów: polisacharydach, takich jak celuloza, skrobia
i chityna lub chitozan oraz biopoliestrach alifatycznych (np. polikwas mlekowy – PLA czy polihydroksykwasy – PHA). Wybrano
je ze względu na takie właściwości, jak zdolność do biodegradacji, duża chłonność i zdolność do zapobiegania infekcjom.
Polisacharydy będą pozyskiwane z surowców odpadowych,
np. chitozan znajdujący się w pancerzach skorupiaków znajduje
się w dużych ilościach w odpadach z połowów rybackich.
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Naukowcy chcą, by produkty finalne zawierały docelowo
90 proc. surowców odnawialnych. Ich wpływ na środowisko
będzie wyraźnie mniejszy, a utylizacja łatwiejsza. Żeby w pełni
potwierdzić zalety produktów, zostanie wykonana analiza ich
cyklu życia (LCA) oraz analiza ekonomiczna oceniająca koszt
ponoszony w cyklu życia (LCCA).
Projekt jest finansowany ze środków UE w ramach programu
Horyzont 2020. Bierze w nim udział 12 partnerów z siedmiu
krajów europejskich (Włochy, Wielka Brytania, Francja, Serbia,
Belgia, Holandia, Hiszpania), w tym pięciu partnerów ze środowisk akademickich i instytutów technologicznych. Wśród członków konsorcjum są także przedstawiciele rynku MSP oraz stowarzyszenie European Bioplastics, które reprezentuje interesy
przemysłu polimerów pochodzenia naturalnego w Europie. 

BASF PRZEJMUJE BIZNES
POLIAMIDOWY SOLVAY
BASF i Solvay podpisały umowę dotyczącą sprzedaży
zintegrowanej gałęzi działalności poliamidowej Solvay
do BASF. Cena zakupu bez uwzględnienia środków pieniężnych i zadłużenia będzie wynosić 1,6 mld EUR.
Zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, planowana transakcja podlega konsultacjom z właściwymi organami społecznymi Solvay, po dokonaniu których obie spółki
zawrą wiążącą umowę zakupu. Celem Solvay i BASF jest
sfinalizowanie transakcji w III kwartale 2018 r., po uzyskaniu
zwyczajowych aprobat organów regulacyjnych oraz po otrzymaniu formalnej zgody partnera joint-venture. Partner zadeklarował już, że udzieli takiej zgody pod warunkiem przekazania ostatecznej dokumentacji do BASF.
Przejęcie stanowiłoby uzupełnienie portfolio polimerów
konstrukcyjnych BASF i rozwinęłoby pozycję spółki jako
dostawcy rozwiązań dla transportu, budownictwa, zastosowań przemysłowych oraz branży towarów konsumpcyjnych. W skali regionalnej natomiast transakcja ta umożliwiłaby większy dostęp do kluczowych rynków wzrostu w Azji
oraz Ameryce Południowej. Jednocześnie zakup wzmocniłby
łańcuch wartości poliamidu 6.6 BASF poprzez zwiększone
możliwości polimeryzacji oraz integrację wstecz w kierunku
kluczowych surowców ADN (adypodinitryl).
Za pełny rok 2016 sprzedaż netto w sektorze działalności,
który ma zostać zakupiony od Solvay, wyniosła 1.315 mln
EUR, a wskaźnik EBITDA osiągnął wartość 200 mln EUR.
Spółka zatrudnia ok. 2.400 pracowników w skali globalnej,
z czego ok. 1.300 osób pracuje we Francji. Na całym świecie
spółka prowadzi 12 centrów produkcyjnych, posiada 4 ośrodki badań i rozwoju oraz 10 centrów wsparcia technicznego.
Ta gałąź działalności zostałaby włączona w struktury działu
Performance Materials oraz działu Monomers.
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Wtrysk w Europie
– ożywienie trwa
Globalna recesja z lat 2008-2009 mocno dała się we znaki europejskiemu przemysłowi formowania
wtryskowego, przyspieszając zapoczątkowany już wcześniej proces racjonalizacji działalności. Mimo,
że obecnie ten segment rynku rozwija się bez większych przeszkód, do 2018 r. liczba zakładów na
naszym kontynencie spadnie o 2 proc.

B

ranża wtryskowa, z liczbą
ponad 8,5 tys. podmiotów, jest
najaktywniejszym segmentem przetwórczym w Europie,
zarówno pod względem wolumenu, jak
i zakresu wykorzystywanych materiałów.
Jak wynika z najnowszej analizy agencji
AMI, 78 proc. firm realizuje projekty na
zamówienie, 48 proc. produkuje wypraski na bazie swoich projektów, natomiast
18 proc. prowadzi produkcję na użytek
własny. Wiele z przedsiębiorstw łączy
ze sobą te rodzaje działalności, jednak
przyjmuje się, że ok. 40 proc. z nich
produkuje tylko na zamówienie. W tych
przypadkach podmioty posiadające zdywersyfikowaną bazę klientów wykazują
się lepszą rentownością niż te związane
z jednym segmentem rynku, jak motoryzacja czy opakowalnictwo.
W ostatnich latach przemysł wtryskowy stanął przed szeregiem wyzwań, z
których największe – obok ogólnoświatowej recesji – obejmowały postępującą globalizację klientów i konkurentów,
wahania popytu oraz zmiany w zakresie
technologii wykorzystywanych przez
poszczególne segmenty rynku obsługiwane przez przetwórców. Następstwem
tych zjawisk stała się redukcja liczby
zakładów produkcyjnych. Tendencja ta
została prześledzona przez specjalistów
AMI, którzy wskazują, że od 2007 roku
zniknęło z mapy Europy ponad 2,5 tys.
wtryskowni, z czego ponad 80 proc. znajdowało się na zachodzie kontynentu.
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Wśród przyczyn analitycy wymieniają
m.in. proces konsolidacji aktywów realizowany przez duże grupy, przenoszenie
produkcji do tańszych regionów świata
oraz skoncentrowanie głównej działalności poza segmentem formowania wtryskowego.
Inaczej przedstawia się sytuacja w
Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie
również obserwowana jest redukcja liczby wtryskowni, jednak w miejsce likwidowanych powstaje jeszcze więcej nowych,

ponieważ region nadal przyciąga inwestorów. Nowe zakłady będą uruchamiane nadal, jednak – według AMI – już
nie w tempie pozwalającym na pełne
zrównoważenie „strat” notowanych na
zachodzie kontynentu.
Racjonalizacja działalności dokonuje
się niemal we wszystkich segmentach
europejskiego przemysłu. Tendencja
ta obserwowana jest szczególnie w
obszarach, w których działają przetwórcy o wysokiej specjalizacji, mniej zaś w

www.eplastics.pl

Plastics R eview – Digita l Edition Bon us

przypadkach produkcji na zamówienie.
Jednak wszechstronność procesu formowania wtryskowego oraz innowacje opracowywane przez przetwórców
i producentów tworzyw to czynniki
coraz szerzej otwierające wiele sektorów
rynku przed produktami formowanymi
wtryskowo, szczególnie w aplikacjach
pozwalających na zastępowanie części
metalowych plastikowymi, integrację
komponentów, „odchudzanie” części, a
także zapewniających większą swobodę
projektową i dekoracyjną.
Obserwowane na obszarze Europy
zmiany wolumenu przetwórstwa tworzyw metodą formowania wtryskowego
– przesunięcie z zachodniej ku środkowo-wschodniej części kontynentu – to
w głównej mierze rezultat podążania
śladem inwestycji dokonywanych przez
firmy, z którymi współpracują przetwórcy. Rozwój gospodarczy tych regionów
pozwolił poszerzyć europejski rynek
konsumencki, na czym skorzystał cały
segment przetwórstwa wtryskowego.
W Europie branża musi mierzyć się od
jakiegoś czasu z rosnącą aktywnością
rynków konkurencyjnych, głównie Chin
i Płd.-Wsch. Azji, jednak presja ta została
umiejętnie zrównoważona przez inwestycje w Chinach i na innych rynkach
wchodzących.
Baza danych agencji AMI obejmuje
ponad 10 200 wtryskowni, co stanowi
więcej niż 75 proc. rynku formowania
wtryskowego w Europie i jednocześnie
ok. 80-90 proc. podmiotów o obrotach
przekraczających 500 tys. euro rocznie.
Park maszynowy europejskiej branży to
blisko 210 tys. wtryskarek, działających w
ponad 13 tys. zakładów.
Statystyczna europejska wtryskownia wyposażona jest w 16 maszyn, przy
czym wyjątkami są po tym względem
rynki niemiecki i włoski – w Niemczech
przeciętna wtryskownia ma ich 21, natomiast we Włoszech, gdzie przemysł wtryskowy jest znacznie rozdrobniony, wiele
zakładów funkcjonuje w oparciu o kilka
maszyn, co redukuje ich średnią liczbę
do dziesięciu. Według danych AMI, w
2014 r. 72 proc. europejskich wtryskowni
dysponowało mniej niż dwudziestoma
wtryskarkami, natomiast 43 proc. miało
ich nie więcej niż 10. Z kolei w 8 proc.
zakładów pracowało ponad 40 maszyn.
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Zarazem według aktualnych prognoz,
liczba wtryskowni będzie spadać w tempie 2 proc. do 2018 r.
Mimo że po 10 latach eksploatacji
standardowa wtryskarka traci na „technologicznej” wartości, to w praktyce
– odpowiednio utrzymywana – może
pracować efektywnie nawet ponad
dwie dekady. Dlatego oczekuje się, że
w nadchodzących latach liczba nowych
maszyn na rynku będzie w dużym stopniu równoważona przez sprzęt pozyskany
w wyniku likwidacji zakładów. W wyniku
racjonalizacji przemysłu zdecydowanie
zwiększa się dostępność wtryskarek z
rynku wtórnego (nawet jeśli wiele z nich
wydostaje się na rynki pozaeuropejskie),
co wywiera pewną presję na dostawców
nowych urządzeń. Aby sprostać temu
wyzwaniu, kładą oni nacisk na zwiększenie wydajności, uniwersalności czy
energooszczędność maszyn.
Przemysł wtryskowy w Europie pozostaje rozproszony, co ilustruje struktura
akcjonariatu. Wspomniana liczba 10,2 tys.
wtryskowni z bazy danych AMI pozostaje
w posiadaniu ponad 8,5 tys. podmiotów,
z których większość to firmy prywatne z
jednym zakładem. Pozostałych 26 proc.
stanowią prywatnie zarządzane grupy, w
tym również z więcej niż jedną wtryskownią. Jednocześnie od roku 2009, czyli od
czasu poprzedniej analizy AMI, liczba
przedsiębiorstw zarządzanych publicznie
spadła o blisko 9 proc. i obecnie stanowi

Rozwój
gospodarczy
Europy
Środkowowschodniej
pozwolił
poszerzyć
europejski
rynek
konsumencki,
na czym
skorzystał
cały segment
przetwórstwa
wtryskowego.

mniej niż 3 proc. wszystkich podmiotów
z segmentu wtryskowego – przy czym
większość z nich posiada więcej niż jeden
zakład, co daje im łącznie 7 proc. ogólnej
liczby wtryskowni w Europie. Z reguły
są to przedstawiciele nieco większych
grup, mających większy udział w ogólnej
wydajności produkcji i obrotach branży.
Spadek liczby tych podmiotów odzwierciedla tempo zachodzących wewnątrz
branży zmian w zakresie racjonalizacji i
reorganizacji.
Jak wynika z danych AMI, ponad 7,8
tys. ogólnej liczby firm ma do dyspozycji
tylko jedną wtryskownię. Dalszych 100
przedsiębiorstw dysponuje co najmniej
pięcioma zakładami, natomiast mniej niż
30 podmiotów posiada na naszym kontynencie ponad 10 wtryskowni. Mimo
że zaledwie 5 proc. europejskiego przemysłu wtryskowego stanowi własność
kapitału „obcego”, czyli operującego
z innych kontynentów, inwestycje te
bywają na tyle istotne, by reprezentować znaczny udział w ogólnej wartości
całego segmentu. Najaktywniejsi są
pod tym względem właściciele północnoamerykańscy, a następnie japońscy.
W ostatnim czasie wzrosła też aktywność podmiotów z innych regionów
Dalekiego Wschodu, jednak pełna analiza jest tu utrudniona ze względu na fakt,
że wiele inwestycji realizuje się poprzez
udziały mniejszościowe w europejskich
firmach.
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Czas rozwiązań kompleksowych
Na pytania redakcji odpowiada prof. Georg Steinbichler, kierujący Instytutem Technologii
Formowania Wtryskowego Tworzyw Sztucznych i Automatyzacji Procesów przy Uniwersytecie Jana
Keplera w Linzu oraz Działem Badawczo-Rozwojowym w firmie Engel.
Panie profesorze, w jaki sposób
udaje się pogodzić złożoność wynikającą z procesu integracji funkcjonalnej ze strategią zrównoważonego rozwoju?
To, co w przemyśle tworzyw sztucznych naprawdę musi się udawać, to
cykliczne przetwarzanie surowca otrzymanego z ropy naftowej w nowe produkty, a następnie – po zakończeniu ich
eksploatacji – w miarę możliwości jak
najczęstsze odzyskiwanie go. Jednak
potrzebujemy pomysłów, w jaki sposób
wdrażać integrację funkcjonalną bez
zamykania drzwi do recyklingu, ponieważ obecnie komponenty o złożonej
konstrukcji budowane są często z coraz
większej liczby różnych tworzyw, których
odzyskiwanie staje się przez to trudniejsze. I tu ważną rolę odegrać mogą producenci wtryskarek: trzeba testować opcje,
które mogą ułatwić recykling. Jedną z
nich mogą być systemy jednoskładnikowe. Tam, gdzie dziś wykorzystuje się
różne materiały dla uzyskania odmiennych funkcji w danym komponencie,
w przyszłości można będzie stosować
jedno tworzywo. A to oczywiście ułatwi
recykling. Poza tym, poprzez połączenie
kilku technologii procesowych w jednej
instalacji możemy również zredukować
poziom zużycia surowców.
Jaką rolę odgrywają pod tym
względem kompozyty wzmacniane
włóknami?
Materiały te oferują ogromne możliwości, które dopiero zaczynamy rozwijać.
Ale ten rozwój przebiega w szybkim
tempie. Musimy jeszcze m.in. dopracować kwestię ułożenia włókien wzmacniających zgodnie z kierunkiem naprężeń w zautomatyzowanych procesach
produkcyjnych. Wkrótce będziemy mieli
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To otwiera przed tworzywami
sztucznymi całkowicie nowe pole
aplikacji…
Zgadza się. Pojawia się coraz więcej
możliwości na zwiększenie rynkowego
udziału tworzyw wzmacnianych włóknami, najczęściej w roli zamienników metali. Choć na pewno zawsze niezbędne
będą też różne kombinacje materiałów
łączących swoje najlepsze właściwości
w jednej hybrydowej strukturze. Tak czy
inaczej, podając przykład z rynku motoryzacyjnego, dziś udział tworzyw sztucznych w konstrukcji statystycznego samochodu wynosi ok. 15 proc. Tymczasem
wiele wskazuje na to, że w ciągu najbliższych 20 lat kompozyty będą stanowić już nawet połowę masy elementów
strukturalnych pojazdu.

prof. Georg
Steinbichler

kompozyty na osnowie termoplastycznej wytwarzane poprzez polimeryzację
bezpośrednio w formie. Wcześniej trzeba
jednak szerzej upowszechnić technologię automatycznego nakładania taśm
(ATL), gdzie taśmy z jednokierunkowo
ułożonymi włóknami układa się w sieć
(często wielowarstwową, w zależności
od przewidywanej siły działających na nią
naprężeń), która po podgrzaniu wprowadzana jest do formy. Dzięki tej metodzie
sztywność komponentu można zwiększyć o 80 procent, przy zaledwie 4-procentowym przyroście masy. Technologia
ta ma przy tym znaczny potencjał redukcji zużycia surowców oraz energii w segmencie lekkich konstrukcji.

Ostatnio wiele mówi się o koncepcji Przemysłu 4.0. Czy nie chodzi
tu po prostu o integrację funkcjonalną?
Nasza branża rzeczywiście ma nadal
duży potencjał realizacji pewnych planów
lepiej poprzez działanie w swego rodzaju
sieci. Przykładem mogą być nasze rozwiązania pozwalające na symulację ustawień wtryskarki przed przystąpieniem
do jej pełnej eksploatacji. Zaczęliśmy nad
tym pracować wiele lat temu, ale przemysłowcy długo nie potrafili wykorzystać
naszych osiągnięć. Teraz to się zmienia.
Dziś kupując wtryskarkę, klient otrzymuje
w komplecie drugą, „wirtualną” maszynę. Dzięki temu może zaprogramować i
przetestować wszystkie operacje jak na
prawdziwej maszynie lub zintegrowanym robocie. Tak właśnie rozumiem ideę
Przemysłu 4.0. – to największa możliwa
ciągłość przepływu danych. Inteligentne
fabryki przyszłości będą działać w oparciu o całkowicie nową logikę produkcji.
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Jeśli np. elementy z tworzyw sztucznych projektowane są przy wykorzystaniu oprogramowania CAD 3D, można to
wykorzystać do pozyskania bardzo wielu
informacji przydatnych do funkcjonowania linii produkcyjnej. Jak dotąd bardzo
mało korzysta się z tych możliwości.
Czy może Pan podać przykład
funkcjonalnie zintegrowanego procesu w firmie Engel?
Opracowaliśmy między innymi technologię łączenia elementów przeznaczonych do wykończenia wnętrza samochodu w jednej jednostce produkcyjnej
– w innych warunkach wymaga to od
trzech do nawet pięciu etapów produkcji, realizowanych w ogromnych halach
produkcyjnych. W innych przypadkach
staramy się zintegrować pewne układy
czujników w formowanych wtryskowo
elementach, stosując do tego technologię formowania wkładek. Dzięki temu
pojawiają się nowe funkcje kontrolne,
które można realizować nawet w całkowitej ciemności, wyczuwając określony
kształt. Takie rozwiązania znajdą zastosowanie w produkcji sprzętów domowych
oraz „samochodów przyszłości”.
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Czy takie podejście nie zwiększa
poziomu złożoności jednostek produkcyjnych?
Złożoność komponentów, jak i procesów ich produkcji rośnie w takim
samym tempie. Integracja funkcjonalna oznacza przy tym, że pracownicy
muszą posiadać dziś znacznie obszerniejszą wiedzę niż wcześniej. Dlatego
lepsza edukacja i skuteczne szkolenia
są kluczowymi czynnikami sukcesu
Europy w utrzymanie przewagi konkurencyjnej nad dostawcami azjatyckimi.
Złożone procesy o wysokim stopniu
integracji funkcjonalnej, idąc w parze
z wiedzą pracowników, nie są łatwe do
skopiowania. Trzeba jednak pamiętać,
że Chińczycy doszli już do punktu,
w którym chcą we własnym zakresie wytwarzać sprzęt wysokiej jakości.
Widać to na przykładzie pracowników naszej chińskiej wytwórni, którzy
przyjeżdżają do Austrii – są wyjątkowo
dobrze wyszkoleni i zmotywowani. Z
Chin pochodzi również wielu absolwentów uczelni wyższych wykazujących się bardzo dobrym poziomem
edukacji. Jeśli kraj ten zacznie w pełni
wykorzystywać potencjał swojej mło-

Mocno
zintegrowane
gniazdo
produkcyjne
dla produkcji
komponentów
motoryzacyjnych (konsole
centralne).

dzieży, nasza rynkowa przewaga stopnieje. Jednak myślę, że nie stanie się
to przed upływem kolejnych dziesięciu lat. Nadal przeważamy w pewnych
sposobach myślenia na temat optymalizacji procesu produkcyjnego, w analitycznym i systematycznym podejściu
do procesu rozwiązywania problemów
itd. To obszary, na których musimy się
skupić, by się doskonalić.
Czy rosnąca kompleksowość rozwiązań może przynieść też więcej
problemów z serwisowaniem sprzętu?
Niestety, tak – i trzeba mieć to bezwzględnie na uwadze. Jeśli spojrzeć dziś
na niektóre wysoce zintegrowane jednostki produkcyjne, łączące 3-4 procesy przetwórcze, ich złożoność przynosi
nam zupełnie nowe wyzwania w zakresie serwisowania i konserwacji. Łańcuch
produkcji jako całość jest tak mocny, jak
jego najsłabsze ogniwo. Dlatego zawsze
niezbędna jest trzeźwa analiza sytuacji,
w której pojawiają się takie słabe punkty
procesu produkcyjnego i ich potencjalnego wpływu na naszą kondycję ekonomiczną.
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Koncepcja innowacyjnego
opakowania
Na pytania redakcji odpowiada prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak, Dyrektor Centrum
Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT w Szczecinie – uczestnik
debaty na temat innowacji dla przemysłu polimerowego, zorganizowanej podczas VIII Kongresu
Przemysłu Tworzyw.
Jak postrzega Pan zagadnienie
innowacyjności w przemyśle opakowaniowym – jakie czynniki wpływają na obserwowane od wielu lat
nasilenie prac badawczych w tym
zakresie?
Na przestrzeni ostatnich 25 lat przemysł opakowaniowy należy do jednego
z bardziej dynamicznie rozwijających się
sektorów krajowej gospodarki. Taki rozwój jest możliwy dzięki dużej elastyczności krajowych producentów i zdolności
szybkiej adaptacji do zmiennych oczekiwań odbiorców poprzez propozycje
bardzo często wysoce innowacyjnych
rozwiązań. Obserwowane nasilenie prac
badawczych związanych z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań wynika
w głównej mierze ze zmiany sposoby
finansowania nauki, w tym projektów
naukowo-badawczych realizowanych
na uczelniach i w jednostkach badawczych, a z drugiej strony jest wynikiem
rosnących wymagań jakie są stawiane
przedsiębiorcom dot. innowacyjnego
charakteru inwestycji, na jakie partnerzy
gospodarczy mogą pozyskiwać dotacje w ramach funduszy strukturalnych
UE. Według mnie to dwa podstawowe
czynniki decydują o obserwowanym od
wielu lat nasileniu prac badawczych w
tym zakresie. Aczkolwiek nie bez znaczenia jest oczywiście rosnąca świadomość
przedsiębiorców, że wobec narastającej
konkurencji bez innowacyjnych rozwiązań nie będą mogli konkurować z innymi
firmami w swojej branży. W chwili obecnej innowacje mogą mieć charakter pro-
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będą chcieli zamawiać producenci różnych opakowanych produktów i kupować końcowi konsumenci.

Prof. dr hab.
inż. Artur
Bartkowiak,
Dyrektor
Centrum Bioimmobilizacji
i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych ZUT
w Szczecinie.

duktowych i procesowych. Co do innowacji procesowych, to w poprzedniej
perspektywie Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 bardzo dużo firm z branży opakowaniowej
udało się doposażyć w bardzo nowoczesne urządzenia w oparciu o technologie umożliwiające produkcję materiałów opakowaniowych i opakowań
o bardzo wysokim standardzie dorównującym możliwościom produkcyjnym
firm zachodnich. Obecnie, aby uzyskać
przewagę i konkurować z firmami zagranicznymi, polscy przedsiębiorcy – poza
dobrą jakością i atrakcyjną ceną – muszą
proponować potencjalnym odbiorcom
nowe innowacyjne opakowania, jakie

Proszę wyjaśnić, na czym polega
proces immobilizacji (i bioimmobilizacji) i w jaki sposób wykorzystuje
się go do projektowania/produkcji
innowacyjnych materiałów opakowaniowych.
Proces immobilizacji jest to proces
pakowania różnych substancji lub określonych materiałów w postaci opakowań,
ale nie w skali makro, dużych opakowań
z jakimi najczęściej mamy do czynienia na półkach sklepowych, lecz w skali
mikro- i nano-. Funkcje tego rodzaju
opakowań/nośników to przede wszystkim ochrona immobilizowanych składników przed czynnikami zewnętrznymi
oraz umożliwienie ich łatwiejszego mieszania i dozowania w środowisku w jakim
będą docelowo stosowane. Dodatkowo
otoczki takich nośników mogą mieć
za zadanie kontrolowane uwalnianie i
dostarczanie do środowiska immobilizowanych składników. Przedrostek bioodnosi się z kolei zarówno do charakteru
samego nośnika, który w tym przypadku może być pochodzenia naturalnego
(np. nośniki skrobiowe) oraz do rodzaju
substancji/materiału immobilizowanego w postaci bioaktywnych substancji
np. witamin, enzymów czy wręcz całych
żywych komórek począwszy od mikroorganizmów, poprzez komórki roślinne a skończywszy na zwierzęcych czy
ludzkich stosowanych w biotechnologii
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i medycynie regeneracyjnej. W przypadku opakowań chodzi nam najczęściej o takie zabezpieczenie substancji
pochodzenia naturalnego (substancje
bioaktywne, zapachowe czy barwne),
aby można było je stosować jako dodatki
np. do tworzyw sztucznych w typowych
procesach technologicznych, gdzie często stosuje się wysoką temperaturę lub
ciśnienie. Z drugiej strony, często takie
substancje ze względu na określoną
funkcję powinny w sposób kontrolowany (nieraz pod wpływem określonego
bodźca zewnętrznego) być uwalniane
czy to do środowiska zewnętrznego czy
wewnętrznego opakowanego produktu.
Proszę przybliżyć szerzej działalność Centrum Bioimmobilizacji

www.eplastics.pl

i
Innowacyjnych
Materiałów
Opakowaniowych oraz wyjaśnić,
jakie czynniki doprowadziły do
utworzenia tego rodzaju placówki.
Centrum
Bioimmobilizacji
i
Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO) stanowi wyodrębnioną jednostkę Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego w
Szczecinie funkcjonującą w strukturach
Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa.
Centrum ściśle współpracuje poza
macierzystym z jednostkami innych
dziesięciu wydziałów uniwersytetu. Ta
bliska współpraca z licznymi jednostkami w ramach największej na Pomorzu
Zachodnim i unikalnej w całym kraju
uczelni o profilu przyrodniczo-technicznym stanowi o unikalności samego cen-

Bliska współpraca
z licznymi
jednostkami
w ramach
największej
na Pomorzu
Zachodnim
i unikalnej
w całym kraju
uczelni o profilu
przyrodniczotechnicznym
stanowi
o unikalności
samego centrum,
jaki i miejsca
w jakim
funkcjonuje.

trum, jaki i miejsca w jakim funkcjonuje.
Centrum to przede wszystkim grupa specjalistów z dziedziny nowoczesnych technik immobilizacji (czyli unieruchomienia
aktywnych cząstek, komórek, bakterii
dokładnie w tym punkcie, w którym ich
potrzebujemy), a także ekspertów z dziedziny innowacyjnych materiałów i nowoczesnych technologii i systemów opakowaniowych. Systemów, a nie samych
opakowań, ponieważ koncepcja innowacyjnego opakowania obejmuje kompleksowe przygotowanie i funkcjonowanie
materiału opakowaniowego, tak, aby w
optymalny sposób chronić i zabezpieczać zapakowany produkt. Nowoczesna
infrastruktura badawcza Centrum w
tym unikalne w skali kraju urządzenia do
badań w skali ¼-technicznej i pilotażo-

PAŹDZIERNIK 2017 Plastics Review

l 7

Plastics R eview – Digita l Edition Bon us

wej umożliwiają prowadzenie badań od
koncepcji do prototypu danego opakowania. O unikalności Centrum, jako jednostki ulokowanej w strukturach uczelni
publicznej może świadczyć fakt, że jako
jednostka samofinansująca działalność,
CBIMO opiera się głównie na współpracy
z partnerami gospodarczymi w ramach
realizowanych projektów oraz umów
dwustronnych.
Które ze zrealizowanych już
(i realizowanych obecnie) przez
Centrum projektów można uznać za
wyjątkowo cenne z punktu widzenia
przemysłu opakowaniowego?
W chwili obecnej realizujemy równolegle około 10 projektów z partnerami
gospodarczymi. Muszę przyznać, że aż
8 z nich dotyczy bezpośrednio zagadnień związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami adresowanymi dla przemysłu
opakowaniowego. Do najcenniejszych
na pewno należy zaliczyć projekty międzynarodowe, realizowane w dużych
konsorcjach z wiodącymi ośrodkami
naukowo-badawczymi z całej Europy
oraz z wieloma partnerami gospodarczymi reprezentującymi różne branże
gospodarki oddziałujące w sposób bezpośredni i pośredni na branżę opakowaniową. W tym miejscu powinienem
przytoczyć nasze sztandarowe projekty
realizowane w ramach międzynarodowych programów badawczych CORNET,
adresowanych do stowarzyszeń i klastrów zrzeszających małe i średnie przedsiębiorstwa. Są to projekty: SelectPerm,
SmartFlowerPack, SubWex, FreshCoat,
Progress, ExtrumiBi, Bio2Mat, czy rozpoczynający się obecnie projekt Actipoly.
Inne projekty, realizowane z indywidualnymi partnerami gospodarczymi, odpowiadają na rosnące oczekiwania odbiorców co do dodatkowych funkcji (opakowania funkcjonalne i inteligentne) jakie
powinny spełniać dzisiaj i w przyszłości
dane rodzaje/grupy opakowań, co jest
m.in. bardzo ważnym elementem decydującym o przewadze marketingowej
opakowanego produktu.
Co może Pan powiedzieć o współpracy CBIMO z biznesem – czy działalność Centrum można uznać za
dobry przykład lub nawet swego
rodzaju wzorzec postępowania w
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W chwili obecnej
realizujemy
równolegle
około 10
projektów z
partnerami
gospodarczymi. Muszę
przyznać, że aż
8 z nich dotyczy
bezpośrednio
zagadnień
związanych z
innowacyjnymi
rozwiązaniami
adresowanymi
dla przemysłu
opakowaniowego.

zakresie komercjalizacji dokonań
naukowo-badawczych w Polsce?
Od dłuższego czasu staramy się poszukiwać najlepszego modelu współpracy
pomiędzy naszą jednostką i partnerami
gospodarczymi z branży opakowaniowej
i pokrewnych. Muszę stwierdzić, że nie
mamy jednego wzorca postępowania.
Dopracowaliśmy się pewnych ogólnych
zasad jakie nam przyświecają podczas
współpracy nauka-biznes, takich jak
otwartość i gotowość do dyskusji oraz
nieustające doskonalenie się w tym co
robimy. Podejmujemy różne wyzwania, jakie stawiają przed nami partnerzy
gospodarczy, a doświadczenia, zarówno
te pozytywne, jak i negatywne, płynące
z ich realizacji, służą nam jako nauka,
która pozwala na lepsze dostosowanie
się do potrzeb i oczekiwań przemysłu
opakowaniowego. W tym wszystkim
jest bardzo ważna otwartość i jasne określenie celów i oczekiwań obu stron jakie
podejmują współpracę. Druga sprawa
to budowanie zaufania począwszy od

wstępnych rozmów, prostych wspólnych
badań, a skończywszy na dużych wieloletnich projektach badawczo-wdrożeniowych w oparciu o zasadę partnerstwa. Do czynników jakie decydują o
dobrej i efektywnej współpracy naukowo-badawczej pomiędzy jednostkami
naukowymi i partnerami gospodarczymi
należy zaliczyć:
- pozytywne nastawienie do bezpośredniej dwustronnej współpracy i
budowanie wzajemnego zaufania w
takich relacjach;
- zrozumienie i zaakceptowanie przez
obie strony realiów i ograniczeń realizacji takiej współpracy m.in. wynikających z odmiennego podejścia oraz
funkcjonowania jednostek współpracujących;
- wybór właściwego tematu dotyczącego innowacyjnego rozwiązania;
- wiarygodna ocena i weryfikacja koncepcji przed podjęciem decyzji o
realizacji danego projektu – możliwie
poszerzona „analiza ryzyka“;
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- odpowiedni proces przygotowania
założeń projektu, w tym możliwie
pełna analiza stanu techniki w danej
tematyce oraz ciągłe monitorowanie
stopnia zaawansowania przygotowania obu stron do projektu poprzez
wskazanie poziomu gotowości technologii do wdrożenia;
- gotowość obu stron do wykonania
wstępnych prób/badań mających na
celu zweryfikowanie założeń projektowych w ramach badań laboratoryjnych i/lub badań przemysłowych;
- przygotowanie realnego harmonogramu i kosztorysu realizacji współpracy z uwzględnieniem elementów
analizy ekonomicznej (propozycja
najbardziej korzystnego dla obu stron
montażu finansowego takiego przedsięwzięcia);
- wybór rodzaju programu dofinansowującego zbliżone do proponowanych działań i przygotowanie wspólnego projektu (w przypadku braku
doświadczenia partnera gospodar-

www.eplastics.pl

Dopracowaliśmy się pewnych ogólnych
zasad jakie nam przyświecają podczas
współpracy nauka-biznes, takich jak
otwartość i gotowość do dyskusji oraz
nieustające doskonalenie się w tym,
co robimy.
czego w koordynacji takich działań
istnieje możliwość skorzystania z
doradztwa lub usług specjalistycznych firm mających doświadczenie w
przygotowaniu takich projektów);
- pełne zaangażowanie i aktywny
udział przedstawicieli obu stron na
wszystkich etapach realizacji projektu
tzn. „od wstępnych badań do wdrożenia“.
Na zakończenie należy stwierdzić, że
z punktu widzenia naszego doświadczenia najważniejsze w tym wszystkim
jest zrozumienie pewnych ogólnych

zasad, gdzie podstawą dobrej współpracy nauki z biznesem jest zaufanie
oraz zrozumienie, że partnerzy naukowi
muszą pamiętać, iż to, co opracowują
i proponują partnerom gospodarczym,
jako bardzo często chronione patentami
rozwiązania, najczęściej nie nadaje się
do bezpośredniego wdrożenia i jest to
dopiero początek drogi do tego, aby
przekuć dany pomysł rozwiązania na
sukces ekonomiczny. Z kolei partnerzy
gospodarczy powinni mieć świadomość,
że większość innowacyjnych rozwiązań
opracowywanych obecnie w laboratoriach uczelnianych i ośrodkach badawczych najczęściej nie ma charakteru uniwersalnego, co ułatwiałoby adaptację
do realnych wymogów produkcyjnych.
Dlatego powinny one powstawać we
współpracy z światem nauki najlepiej
już na etapie prac koncepcyjnych, aby
można było szybko dostosowywać takie
rozwiązania do realnych potrzeb i oczekiwań zarówno producentów, jak i ostatecznych odbiorców.
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Myślenie kompleksowe
Na pytania redakcji odpowiada Peter Breuer, odpowiedzialny za szkolenia i zarządzanie innowacjami
w niemieckiej firmie Motan Holding, specjalizującej się w produkcji urządzeń peryferyjnych dla
przemysłu polimerowego.
Jakie skutki mają dla Waszej
firmy działania w kierunku integracji funkcjonalnej?
Dla nas, jako producenta urządzeń
peryferyjnych, integracja funkcjonalna oznacza rosnące wymagania rynku
wobec systemów sterowania i interfejsów. Musimy stale przystosowywać się
do nowych warunków i coraz bardziej
wnikać w złożone systemy, w oparciu o
które funkcjonują nasi klienci. Dawniej
mogliśmy sprzedać komuś urządzenie
dozujące bez dokładnej wiedzy na temat
tego, gdzie i jak będzie ono wykorzystywane. Teraz to się diametralnie zmieniło, musimy być dokładnie obeznani
z całym systemem procesu produkcji,
w tym również z aspektami, które tak
naprawdę nie dotyczą bezpośrednio nas
jako producentów sprzętu. To pomaga
nam podejmować właściwe decyzje w
odniesieniu do konkretnych zastosowań
naszego sprzętu.
Dlaczego „zwyczajna” sprzedaż
sprzętu już nie wystarcza?
Jednym z przykładów może być
zużycie energii. Jeśli np. do ogrzewania
leja suszącego suszarki powietrznej
chcemy wykorzystywać produkt kogeneracji, czyli skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, a więc
rozwiązania bardzo ekonomicznego w
kategorii zużycia energii, musimy przeprowadzić analizę całego procesu produkcyjnego. Dopiero wówczas możemy zdecydować, gdzie przepływ energii da się w sensowny sposób wyłączyć
lub przekierować go do zadania innego
niż ogrzewanie leja. Urządzenia naszej
firmy muszą wchodzić w pewne interakcje ze sprzętami innych producentów, stanowiących elementy całego
układu.
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ciągać się na takie dziedziny jak logistyka
produkcji czy struktury operacyjne.

Peter Breuer

Czy integrujecie różne funkcje w
swoich urządzeniach?
Ogólnie mówiąc, integracja funkcjonalna jest od lat miarą nowoczesności
naszych urządzeń. Osiągnęliśmy pod tym
względem duże zaawansowanie. W przeszłości tego rodzaju działania oznaczały
na przykład, że układ sterowania suszarki,
miksera czy dozownika ma jednocześnie
funkcję kontroli podajnika. Obecnie ta
perspektywa uległa poszerzeniu – musimy być zdolni do „wiązania się” z całym
otaczającym nas systemem, co może roz-

Kto jest siłą napędową tego rozwoju – użytkownik czy firma – oraz
jak wypada bilans korzyści i zagrożeń wynikających z zastosowania
integracji funkcjonalnej w Waszej
firmie?
Wstępny impuls z zasady wychodzi
od finalnych użytkowników. Mają specyficzne wymagania, a czasem nawet
tylko pomysły, które nam przekazują –
my je podejmujemy i rozwijamy, a efektem końcowym jest innowacja. Zawsze
byliśmy bardzo pozytywnie nastawieni
do praktycznego wykorzystania technologii. Co do wspomnianego bilansu,
przeważają oczywiście korzyści, w przeciwnym razie nikt by się nie zajmował
integracja funkcjonalną. To rozwiązanie
zapewnia większą opłacalność i wydajność, pozwala też uprościć funkcjonowanie zakładu produkcyjnego oraz
poszczególnych maszyn, a także poprawić przejrzystość danych. Osiągnęliśmy
punkt, w którym osiągnięcia elektroniki
użytkowej w coraz większym stopniu
znajdują zastosowanie w przemyśle. Już
niedługo będziemy zdolni do uruchomienia i kontrolowania procesu produkcyjnego poprzez system gospodarki materiałowej z poziomu smartfona,
oczywiście pod warunkiem posiadania
odpowiedniej aplikacji do jego obsługi.
To wprawdzie nadal sprawa przyszłości,
ale specjaliści nad tym pracują, a efekty
ich starań będą dostępne w ciągu kilku
lat. Jednym z decydujących czynników
dalszego upowszechniania integracji
funkcjonalnej jest rozwój technologii
internetowych. Do pozostałych należy
zarządzanie energią i potrzeba indywidualizacji produktu.
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Czy działalność za pośrednictwem internetu nie niesie pewnego
ryzyka, związanego np. z kradzieżą
lub manipulacją danych?
Tak, jest tu jeszcze wiele do zrobienia. Kwestia bezpieczeństwa pojawiła się wraz z wykorzystaniem wirusów
do wykradania danych produkcyjnych.
Obecnie wszystkie komputery wyposażone są w programy antywirusowe, ale
w przypadku układów automatycznych
nie jest to na razie standardowa praktyka, dlatego wiele z nich narażonych jest
na skuteczne ataki. Moim zdaniem, nie
osiągniemy odpowiedniego poziomu
ochrony przemysłu bez wdrożenia wielu
podstawowych rozwiązań z zakresu technologii informatycznych. Należy przy
tym pamiętać, że zwiększając poziom

www.eplastics.pl

integracji funkcjonalnej powodujemy, że
zarówno maszyny, jak i pewne procesy
stają się bardziej złożone. A przecież nie
możemy pozwolić sobie na utratę kontroli nad nimi, co prowadzi do dalszej
rozbudowy struktury. Tutaj nie można
posuwać się za daleko. Powinniśmy
też zachować rozsądne relacje między
korzyściami i ogólnymi kosztami procesu
integracji.
W jakim stopniu integracja funkcjonalna wpływa na strategię zrównoważonego rozwoju?
Zrównoważony rozwój nie jest
celem samym w sobie. Dawniej chodziło ogólnie o zwiększenie wydajności i
opłacalności w zakresie wykorzystania
zasobów. Dziś, ze względu na rosnące

Zwiększenie
efektywności
wykorzystania
zasobów z
kogeneracji (CHP)
w przetwórstwie
tworzyw
sztucznych.

ceny elektryczności, poruszamy przede
wszystkim kwestię zbilansowania energii.
Przykładowo, nasze osiągnięcia w zakresie CCHP, czyli trójgeneracyjnego procesu wytwarzania ciepła, chłodu i energii
elektrycznej, pozwalają zoptymalizować całkowitą wydajność energetyczną
pomiędzy wkładem energii pierwotnej
i energią wykorzystywaną w produkcji.
Jednak nawet pomimo tej optymalizacji
nadal potrzebujemy energii pierwotnej,
której większość pochodzi ze źródeł nieodnawialnych, takich jak gaz ziemny. Jeśli
zatem rzeczywiście dążymy do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, w następnej fazie musimy przejść na źródła odnawialne, np. biogaz. Zachęca do tego m.in.
technologia CCHP, którą wykorzystujemy
w agregatach ko generacyjnych.
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Poradnik sprawnego wytłaczarkowca.
Jak uniknąć zużycia, rozerwania… a nawet gorzej…

Właściwe wyosiowanie
wytłaczarki
Każdy może postawić sobie pytanie czy współosiowość jest ważna?
Zakłada się, że jest. Jest tym ważniejsza, im wytłaczarki są większe i
dłuższe.

oczyszczony i zmierzony przy wykorzystaniu przyrządów pomiarowych.
Podczas pomiaru zauważono wyboczenie w kształcie litery S.

W

Ślimak został wyboczony na kształt
litery S w wyniku niewłaściwego stanu
współosiowości oraz zaprojektowanego
układu podpór. Siły, które wynikały z
obrotowego ruchu ślimaka zostały przeniesione na cylinder przez zwoje. W tym
przypadku zwoje uległy zużyciu w granicach 1,4 mm, a powierzchnia cylindra
0,4 mm, zanim wytłaczarka uległa awarii.
Do zniszczenia takiego ślimak wystarczyłoby 690kN. W tym wypadku w wyniku
rosnącego cyklicznego oddziaływania
zmęczeniowego zwiększającego się
w miarę zużycia, już przy oddziaływaniu znacznie mniejszych sił doszło do
zniszczenia w obszarze największego
zużycia, poprzedzonego oczywiście szeregiem różnego rodzaju częściowych
symptomów składających się na całość.
Chociażby nadmierne cykliczne obciążenie ślimaka nie dawało powodów do
głębszego myślenia przez nadzorującego proces. Całość tej sytuacji obarczał
konstrukcją ślimaka i słowami, że widocznie tak musi być.
Cylinder musi być całkowicie dostosowany swoimi cechami geometrycznymi do współpracującego z nim ślimaka, szczególnie w miejscach podparcia.
Współosiowość podpór i ślimaka jest
niezwykle istotną sprawą dla prawidłowego przebiegu procesu eksploatacji
wytłaczarki. Cel ten może być osiągnięty
jedynie na skutek posiadania odpowiedniego oprzyrządowania pomiarowego
najlepiej optycznego i laserowego, któ-

ytłaczarka, która jest niedostatecznie ustawiona w osi
powoduje nadmierne jej
zużycie czy odrywanie elementarnych fragmentów ślimaka, jak i
zarówno cylindra. Ślimak, który jest osadzony w niewłaściwie w cylindrze i wykonuje cyklicznie ruch obrotowy, w każdym
jego położeniu może wywoływać szereg
niekorzystnych zjawisk na skutek próby
dopasowania się do geometrii cylindra.
Do tych zjawisk można zaliczyć: pęknięcia czy uszkodzenia zwojów ślimaka,
nadmierne generowanie stref cieplnych
będących efektem wzmożonego tarcia.
Inne uboczne skutki dotyczą także nadmiernego zużycia energii, generowania
znacznych obciążeń mogących uszkodzić silnik.
Jeden z typowych przykładów uszkodzenia wytłaczarki dotyczył oddziaływania destrukcyjnej siły wynikającej z
niewłaściwego montażu ślimaka w cylindrze. Ten szczególny przypadek dotyczył
115 milimetrowego ślimaka, gdzie stosunek L/D wynosił 36:1. Efektem tego stanu
rzeczy było ciągłe przemieszczanie się
ślimaka i jego dudnienie podczas pracy.
Także systemy grzejne w pewnym stopniu ‘raczkowały’ aż doszło do uszkodzenia termopar. Ślimak uległ całkowitemu
uszkodzeniu już po czterech miesiącach
pracy. W tym wypadku cylinder miał
dwie podpory. Uszkodzony cylinder był
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Niewłaściwa postać konstrukcyjna elementów
układu wytłaczarki może przyczynić się do
nabycia przez ślimak kształtu typu S i jego
wyboczenia w bliżej nieokreślonych kształtach.
Taki stan może prowadzić do zmęczeniowego
uszkodzenia elementów układu ślimakowego.

System dwupodporowego podparcia zapewnia
swobodne ruchy cylindra wzdłuż podpór
podczas procesu nagrzewania – bez możliwości
powstania wyboczeń.
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nia w celu zagwarantowania współosiowości współpracy układu. Na koniec
należy nadmienić, że istniej sporo technik
i techników, którzy zajmują się rozwiązaniem rozważanych na łamach tego
artykułu problemów. Jednakże ich usługi mogą się różnić znacznie, a wręcz
zaszkodzić wytłaczarce. Zawsze należy
im zadać pytanie, w jaki sposób zamierzają wykonać to zadanie


Wytłaczarka, która jest
niedostatecznie ustawiona w osi
powoduje nadmierne jej zużycie
czy odrywanie elementarnych
fragmentów ślimaka, jak i zarówno
cylindra.
rego umieszczenie w tulei (cylindrze)
pomaga podczas postępującego ruchu
obrotowego dokonać wyśrodkowania.
Proponuje się też zazwyczaj dwa
punkty podparcia tak jak przedstawiono to na diagramie, ale także istnieją
i inne sposoby właściwego podparcia
konstrukcyjnego. Ważnym punktem jest
fakt zachowania właściwego podparcia:
na skutek wzrostu temperatury współpracujących elementów cylinder nigdy
nie powinien być umocowany w dwóch
stałych podporach, gdyż uniemożliwia
to jego swobodne przemieszczanie się w
wyniku oddziaływania cieplnego. Punkty
wsparcia powinny być wykonane z materiału nieulegającego korozji. Przykładem
może być brąz, który zapobiega korozji powstającej na skutek ‘przymarzania’
wsparcia. Równie ważne jest całkowite
wsparcie cylindra, które powinno być
odpowiednio sztywne dla utrzymania
swojej lokalizacji. Wiele problemów
wynika często właśnie z pewnych niedociągnięć konstruktorów wytłaczarek.
Stal z reguły ulega rozszerzeniu w
granicach 0.000152 mm ze wzrostem
temperatury o jeden stopnia Celsjusza.
Wobec tego 115 mm ślimak o stosunku L/D=36: przy standardowej temperaturze przetwórstwa 232 ºC rośnie
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na swojej długości o 8,19
mm, jeśli jest ogrzany od
standardowej temperatury
otoczenia. Fakt jest prosty.
Jeśli nie może nastąpić
swobodny przyrost, tej długości elementy muszą ulec
wyboczeniu. Czy podpory
pracują właściwie można
sprawdzić w prosty sposób
poprzez otwarcie pokrywy
i dokonanie oględzin czy
nie ma przypadkiem świeżych zarysowań. Jednym
ze sprawców pojawienia się
rys może być niewłaściwe
zachowanie się podparcia.
W przypadku większych
i dłuższych wytłaczarek
istnieje jeszcze kilka kwestii, które mogą wpływać
na zakłócenie pracy układu
ślimakowego. Nawet niejednorodnie równomierny rozkład temperatury
może wywoływać pewne
zakłócenia w przypadku
tych większych jednostek.
Dlatego zawsze w tym
przypadku należy dokonać pewnych wstępnych
testów podczas nagrzewa-

Zaangazowani
oraz
˙
´
doswiadczeni
ludzie
Nieporównywalny
serwis
Niezawodne
wykonanie
Regularne udoskanalanie
oraz innowacje
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Jak ograniczyć
występowanie nadlewów?
Problem powstawania nadlewów bywa skomplikowany, a próby jego
rozwiązania często prowadzą donikąd. Przedstawione w niniejszym
artykule podejście wskazuje, jak dokonać tego dzięki właściwej analizie
danych.

N

adlewy należą do jednego z dziesięciu najczęściej występujących
problemów dotyczących
form, powodując występowanie
braków oraz strat finansowych.
Problem powstawania nadlewów
bywa skomplikowany, a próby jego
rozwiązania często prowadzą donikąd. Oto strategia, która pozwala
na rozwiązanie problemu za pomocą analizy danych. Nadlew może
wystąpić na krawędziach wyrobu
wzdłuż linii podziału formy lub w
jakimkolwiek innym miejscu formy,
gdzie metal styka się z metalem
formując brzeg wyrobu. Nadlew
może pojawić się z kilku powodów,
włączając w to zmiany w procesie,
a także problemy z formą, maszyną
lub materiałem.
Zakładamy że:
1) Sprawdzono linię podziału pod
względem zabrudzeń materiałem obcym oraz że wszystkie części formy są czyste i nie
zawierają pozostałości nadlewów i resztek materiału pochodzącego z produkcji.
2) Proces przebiega z kontrolą
prędkości i bez ograniczeń dotyczących ciśnienia.
Na początek, sprawdź czy nadlew pojawia się w pierwszej czy
drugiej fazie wtrysku:
zminimalizuj drugą fazę – czyli
docisk – poprzez redukcję ciśnienia
do bardzo niskich wartości – wyko-
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naj wtrysk pod ciśnieniem nie większym niż 500 psi. Istotne jest, aby
nie redukować czasu docisku. Po
procesie wtrysku przy założonym
czasie wypełniania i ciśnieniu transportu sprawdź wyrób - powinien
być widocznie krótszy. Jeśli jest inaczej, zmień punkt przejścia, tak aby
wyrób był niedolany.
Kiedy już wykonałeś wyrób,
który jest niedolany, sprawdź czy
wystąpił w nim nadlew. Jeśli wyrób
posiada nadlew, oznacza to, że
linia podziału jest prawdopodobną przyczyną problemu i należy ją
naprawić. Realizowanie produkcji
ze źle przygotowaną linią podziału
jest co najmniej trudne, o ile w
ogóle nie niemożliwe.
Jeśli używasz formy wielokrotnej, wykonaj wtrysk tak, aby
wszystkie wyroby były niedolane.
Uwaga: w przypadku niektórych
form usuwanie takich wyprasek

jest utrudnione. Jeśli to konieczne,
użyj wypychaczy. Jeśli niedolewy
wykazują niejednorodne wypełnienie formy, oznacza to, że docisk
w formie nie zostanie zrealizowany jednorodnie. Dlatego wyroby
powstające podczas jednego cyklu
wtrysku w formie wielokrotnej
mogą posiadać nadlewy w jednym
gnieździe i nosić znamiona niedotryśniętych w innym.
W celu sprawdzenia czy linia
podziału jest poprawna użyj specjalnego, wrażliwego na ciśnienie
papierka wskaźnikowego, który
barwi się na czerwono w zależności od zastosowanego ciśnienia.
Linia podziału może być idealna na
prasie stołowej, ale niedokładnie
zwarta gdy forma zostaje zamknięta we wtryskarce.
W większości maszyn podczas
zamykania formy występuje zjawisko znane jako „zawijanie się płyt”.

Płyty mocujące dosłownie zaginają
się wokół formy. Rysunek ilustruje jak zaginanie przejawia się w
wyrobie.
Na rysunku po lewej stronie
widać wyrób wolny od nadlewów,
linia podziału jest gładka, a otwory
są czyste (bez nadlewów). Papierek
wskazuje, że boczne linie podziału
zostały poddane ciśnieniu o wartości od 5000 do 6500 psi, o czym
świadczy głęboki czerwony kolor.
Wyrób po prawej stronie posiada
nadlewy w górnej i dolnej części,
gdzie papierek wskaźnikowy jest
koloru białego. Kolor biały oznacza, że linia podziału została poddana ciśnieniu niższemu niż 1500
psi. Papierek wskaźnikowy zmienia
kolor na różowy powyżej wartości
1400 psi.
Kiedy podniesiono ciśnienie
docisku, tak aby w pełni dolać
wyrób, nadlew pojawił się w jego
górnej i dolnej części. Forma doskonale sprawdza się poza maszyną,
jednak kiedy zostaje zamontowana
we wtryskarce zagina się o 0,025
– 0,076 mm. W związku z powyższym forma wymaga zastosowania
dodatkach kolumn wspierających
w górnej i dolnej części, aby zapobiec pojawianiu się nadlewów przy
wyższym ciśnieniu docisku.
Źle spasowane zaciski mogą
również być powodem powstawania nadlewów. Sprawdź wypoziomowanie maszyny i czy zaciski są
ułożone równolegle, gdyż mogą
być przyczyną powstawania nadlewów. Jeśli na wyrobach niedolanych uzyskanych w pierwszej fazie
wtrysku nie występują nadlewy,
oznacza to, że druga faza jest przyczyną ich powstawania. Jak pokazano na rysunku, linia podziału nadal
może wpływać na powstawanie
problemu. Jednak użycie papierka
wskaźnikowego pozwala ustalić tę
kwestię.
W związku z powyższym powodem musi być ciśnienie docisku.
W tym wypadku należy pamiętać
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o dwóch wyjątkach: formowaniu
wyrobów cienkościennych, gdzie
ciśnienie w gnieździe formy może
być bardzo wysokie podczas wypełniania i powodować nadlewy; oraz
mikroformowaniu, gdzie części są
tak małe, że nie można odróżnić
fazy wtrysku i docisku (brak rozróżnienia pierwszej i drugiej fazy).
Teraz należy wrócić do momentu, kiedy wyroby po pierwszej fazie
wtrysku były niedolane i nie posiadały nadlewów. Rozpocznij zwiększanie ciśnienia docisku od niskiej
wartości (ok. 500 psi). Gdy podnosisz ciśnienie, zwróć uwagę kiedy
i gdzie formują się nadlewy. Jeśli
pojawiają się przy niskim ciśnieniu
docisku, oznacza to, że linia podziału, zacisk lub wypoziomowanie
wtryskarki są przyczyną problemu.
Jeśli nadlew występuje w centrum wyrobu może być to spowo-

dowane niewystarczającym wsparciem formy. Przetwórcy powinni
wziąć pod uwagę to, czy forma
posiada wystarczające kolumny
wspierające, odpowiednio umiejscowione względem płyt i wkładek
form. Pod wpływem nacisku formy
ulegają deformacji i żeby temu
zapobiec projektuje się je tak, by
centralne kolumny wspierające były
odrobinę dłuższe od innych.
Tuleja wtryskowa może być
kolejną przyczyną powstawania
nadlewów. Siła docisku dyszy może
wahać się między 5 a 15 ton. Jeśli
rozszerzalność cieplna powoduje
na tyle znaczne wydłużenie długości tulei, by ta przesunęła linię
podziału, to siła docisku dyszy może
być wystarczająca, by wypchnąć
ruchomą część formy i ją otworzyć.
W przypadku wyrobów nie posiadających tulei oraz przewężki, przetwórcy powinni sprawdzić długość

tulei wtryskowej, gdy jest gorąca.
Następnie należy skupić się na
fazie zamykania. Jeśli nadlew pojawia się w okolicy środka formy, to
powodem może być zbyt wysokie ciśnienie zamykania. Jeśli mała
forma zamontowana jest na dużej
płycie mocującej, to siły działające
na formę są większe na czterech
narożach niż w jej środku. Zbyt
wysokie ciśnienie zamykania może
prowadzić do “zawijania się” płyt
mocujących wokół formy. Aby temu
zaradzić, upewnij się, że forma zajmuje ok. 70% odległości między
kolumnami.
Nadlew może być również spowodowany zbyt małą siłą zamykania. Jeśli wyrób niedolany przejdzie przez pierwszą fazę wtrysku
bez powstania nadlewu, to faza
upakowania/docisku może przesuwać linię podziału. Zwiększenie siły

zamykania może wtedy być rozwiązaniem problemu. Objawia się
to szczególnie w przypadku bardzo
szybkiego wypełniania w wyrobach cienkościennych, które mogą
wymagać ciśnienia wtrysku w granicach od 35000 do 60000 psi.
Nadlewy mogą wystąpić również, gdy lepkość materiału jest
zbyt niska. Tworzywo może stać
się zbyt “płynne” z kilku względów, takich jak: zbyt wysoka temperatura topienia, zbyt długi czas
przebywania w cylindrze powodujący degradację, nadmiar wilgoci w tworzywach wrażliwych na
wilgoć takich jak nylon oraz zbyt
duża zawartość barwników lub
innych dodatków zawierających
środki smarne. Temperaturę stopu
w dyszy pozwoli zmierzyć czujnik
podczerwieni.
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ŚLIMAKI OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
= DO ŻADNEGO ZASTOSOWANIA
Takie ślimaki nie mają znaczenia w procesie wytłaczania.

T

ak zwane ślimaki ogólnego przeznaczenia są głównie stosowane w procesie
wtryskiwania, ponieważ
są dostosowane pod względem ciśnienia wstecznego celem
zapewnienia dobrej jakości stopu, a
szybkość uplastyczniania nie określa czasu cyklu.
Jednak takie ślimaki nie mają
znaczenia w procesie wytłaczania,
gdzie jakość stopu oraz wydajność
są całkowicie zależne od geometrii
ślimaka. Jeśli faktycznie możliwe
byłoby stworzenie geometrii ślimaka do ogólnego przeznaczenia
nie byłoby potrzeby zatrudniania
konstruktorów.
Różne polimery mogą charakteryzować się kilkoma zbliżonymi
właściwościami. W praktyce jednak,
właściwości polimerów różnią się
tak bardzo, że konstrukcja ślimaka
przeznaczonego do przetwarzania
wielu polimerów w najlepszym
wypadku jest kompromisem między geometrią przeznaczoną do
przetwarzania każdego z nich.
Każdy aspekt uplastyczniania z
wykorzystaniem ślimaka zależy od
wielu różnych właściwości i ma na
celu optymalizację zasilania, topienia i sprężania. Niestety większość
kart charakterystyki polimerów
zawiera niewiele informacji odnoszących się do konstrukcji ślimaka
(takich jak płynięcie czy gęstość).
W rezultacie, przetwórcy posiadają
małą ilość informacji odnoszących
się do zastosowania konstrukcji ich
ślimaka do konkretnego tworzywa.
Nawet płynięcie jest tylko wskazówką dotyczącą masy cząsteczkowej i nie opisuje charakterystyki
lepkości polimeru podczas jego
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przetwarzania. Nie należy wnioskować, że każdy polimer potrzebuje
innej konstrukcji ślimaka. Można
pójść na kompromis, szczególnie
w przypadku polimerów amorficznych, które miękną wraz ze
wzrostem temperatury. Umożliwia
to przetwarzanie różnych polimerów amorficznych stosując szerszy
zakres geometrii ślimaka.
Natomiast, polimery krystaliczne wymagają określonej ilości energii we właściwych miejscach, aby
stopić się zanim zmiękną i przejdą

wygody. Ślimaki są narzędziami
objętościowymi, stąd jakość produktów z różnych tworzyw powinna być w przybliżeniu taka sama
(po uwzględnieniu gęstości stopu).
Jeśli jest inaczej, należy rozważyć
inną konstrukcję ślimaka.
Jednakże, niektórzy producenci przetwarzają wiele krótkich serii
i częsta zmiana ślimaków wydaje się tak czasochłonna, że przetwarzają różne polimery na tym
samym ślimaku pomimo obniżonej
wydajności. Z biznesowego punk-

Decyzja o zastosowaniu tego samego
ślimaka do tworzyw amorficznych
i krystalicznych powinna być podjęta
ze względów ekonomicznych,
a nie wygody.
przez ślimak. W rezultacie wymagają bardziej sprecyzowanej geometrii ślimaka, a próby wykorzystania
ślimaka ogólnego przeznaczenia
często prowadzą do dużych kompromisów podczas przetwarzania.
Jednak niektóre tworzywa krystaliczne pochodzące z tej samej grupy
– jak acetale, nylon czy poliestry na
bazie tereftalanu – mogą czasami
być przetwarzane z dobrym skutkiem na tym samym ślimaku.
Podsumowując, decyzja o zastosowaniu tego samego ślimaka do
tworzyw amorficznych i krystalicznych powinna być podjęta ze
względów ekonomicznych, a nie

tu widzenia nie jest to najlepsze
rozwiązanie, ponieważ działanie
linii produkcyjnej z jej maksymalną
wydajnością i jakością wyrobu jest
istotą opłacalności procesu. Inni
producenci wykorzystują w tym
celu większe wytłaczarki niż potrzeba, aby zrekompensować zredukowaną wydajność, która występuje
przy podejściu „jeden ślimak do
wszystkiego”.
Wymiana ślimaków, nawet tych
o dużych gabarytach, nie musi
być udręką, jeśli zastosujesz odpowiedni sprzęt i przygotowanie.
Urządzenia, takie jak: zaciski szybkiego montażu, wózki, wciągarki,

sprzęt elektryczny, łatwe do przemieszczania urządzenia umieszczone w ciągu technologicznym mogą
sprawić, że praca zostanie szybko
wykonana. Niestety, taki sprzęt nie
jest dostępny nawet w najlepszych
fabrykach sprawiając, że wymiana
ślimaka staje się żmudna. W rezultacie, omija się wymianę ślimaka,
nawet jeśli przyniosłaby natychmiastowe oszczędności.
Aby zoptymalizować zmiany
przetwarzanego polimeru, powinno dokonać się oceny każdej wytłaczarki, aby określić czas i koszt
wymiany ślimaka, kiedy wszystkie
niezbędne narzędzia są dostępne.
Czasami, modyfikacje maszyny
przekraczają możliwości producenta oryginalnych części.
Ogólnie, linie do wytłaczania
nie zostały zaprojektowane do
gwałtownych zmian. Ponowne
zaprojektowanie linii wymaga analizy wykonanej przez osobę, która
potrafi wyjść poza schemat, tak aby
mogła zaproponować konieczne
zmiany i nowe urządzenia. Przestój
spowodowany wymianą ślimaka powinien być porównywalny
z kosztami obniżonej wydajności
procesu będącej rezultatem wykorzystywania nieodpowiedniej konstrukcji ślimaka. Kiedy przetwórcy
zmieniają jedno tworzywo na drugie, dokonują zwykle innych zmian
w urządzeniach/narzędziach znajdujących się przed i za wytłaczarką,
tak więc sama wytłaczarka nie jest
przedmiotem zainteresowania. W
konsekwencji, wystarczy poświęcić
niewiele czasu na wymianę ślimaka, a biorąc pod uwagę koszty należy uwzględnić dodatkowo tylko siłę
roboczą.
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NIE ZAPOMNIJ O WYBRANIU NA
OCHŁODZONE TWORZYWO
Jego podstawową funkcją — jak wskazuje nazwa — jest działanie
jako pułapka lub „wybranie” na ochłodzone tworzywo.

W

iele osób sądzi, że
gruba końcówka zimnej tulei jest po to, aby
wyciągnąć tuleję wtryskową z formy. Podczas gdy faktycznie często spełnia to zadanie, to nie
jest jego jedyna funkcja. Jego podstawową funkcją — jak wskazuje
nazwa — jest działanie jako pułapka
lub „wybranie” na ochłodzone tworzywo. Czym jest korek ochłodzonego tworzywa? Jest to mała bryłka
tworzywa, która ochładza i zestala
tworzywo w środku końcówki dyszy
podczas fazy chłodzenia.
Dzieje się tak, ponieważ – podczas gdy dysza jest grzana - koń-

cówka dyszy jest wciskana w zimną,
stalową formę chłodzoną wodą.
Korek, który formuje się w końcówce dyszy jest przydatny, ponieważ może działać jako mały czop
zapobiegający przeciekaniu podczas wtrysku. Problemem jest to, że
podczas kolejnego cyklu wtrysku
ten korek musi się przemieścić. Nie
może znaleźć się w gotowym wyrobie, ani umiejscowić w przewężce
bocznej lub pierścieniowej częściowo blokując przepływ.
To nie jest akademicki problem.
Spójrz na rys. 2. Krzywy wyrób i
odpowiedzialny za to system kanałów był powodem opóźnień we

Rys. 1.

Rys. 2.

wprowadzeniu produktu.
Poświęcono wiele czasu i
wysiłku aby zidentyfikować
przyczynę, którą okazał
się zablokowany korkiem
kanał.
Na szczęście, większość Rys. 3.
producentów form umiejscawia w formie wybranie na ochłodzone tworzywo ponieważ, jak
wspomniano wcześniej, jest przydatne do wyciągania tulei wtryskowej z
gniazda formy podczas jej otwiera-

nia. Jednak wielu producentów form sądzi, że to
jej jedyna funkcja, więc
kiedy stosują inną metodę wyciągania wlewka,
zapominają o wybraniu
na ochłodzone tworzywo (rys. 3). Jeśli kupujesz
formę zimnokanałową bez wybrania
na ochłodzone tworzywo, nalegaj
aby je zamontowano. Takie rozwiązanie jest tanią, prostą i skuteczną
modyfikacją formy.
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Nie ignoruj strefy zasilania
Większość konstruktorów ślimaków wytłaczarek nie dba o konstrukcję
strefy zasilania w takim samym stopniu jak o inne strefy. Jest to
zaskakujące, ponieważ tworzywo, aby dotrzeć do kolejnych stref, musi
najpierw przejść przez wspomniany odcinek.

W

iększość konstruktorów
ślimaków do wytłaczarek nie dba o konstrukcję strefy zasilania w
takim samym stopniu, jak o inne
strefy. Tymczasem tworzywo, aby
dotrzeć do kolejnych stref, musi najpierw przejść przez ten odcinek. W
przypadku wytłaczarek z cylindrem
gładkim, za strefą zasilania rozpoczyna się sprężanie. (Wytłaczarki z
cylindrem rowkowanym, ze względu na inną konstrukcję, nie będą
uwzględnione w tym artykule.)
Zwykle do określania głębokości
strefy zasilania służy współczynnik
sprężania.
Nachylenie zwoju również
determinuje jej głębokość, ale dla
uproszczenia stosuje się standardowe nachylenie, ponieważ określenie idealnej geometrii jest bardzo
trudne.
Długość jest często określana
jako udział procentowy całej długości lub stała liczba obrotów stosowana dla wszystkich tworzyw.
Optymalna głębokość strefy
jest w dużej mierze funkcją stałych właściwości polimeru, takich
jak: gęstość nasypowa, właściwości
cierne oraz charakterystyka płynięcia.
Lepkość polimeru powinna
być również uwzględniona przy
określaniu głębokości strefy – im
niższa lepkość, tym większa głębokość strefy zasilania potrzebna
do zwiększenia szybkości topienia.
Ściśliwość dozowanego tworzywa
również powinna być wzięta pod
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uwagę. Oznacza to, że współczynnik sprężania jest bardzo złożonym
parametrem, dlatego nie jest odpowiednim wskaźnikiem do określania głębokości strefy zasilania.
Najlepszym sposobem oceny
właściwości polimerów jest poleganie na własnym doświadczeniu popartym kilkoma prostymi
badaniami. Pomiar kąta usypu
pomaga określić współczynnik
tarcia wewnętrznego materiału.
Natomiast pomiar gęstości nasypowej i porównanie jej z objętością
strefy zasilania określa ilość materiału jaką może pomieścić strefa.
Należy pamiętać, że granulat tworzywa sztucznego zawiera średnio
25-40% powietrza. Samo usunięcie
powietrza może wymagać 1,25-2:1
stopnia sprężania w stosunku do
objętości kanału.
Połączenie powyższych zaleceń
z doświadczalnie określoną wydajnością zasilania, umożliwia obliczenie przybliżonego współczynnika
prędkości podawania. Jego wartość
powinna być zgodna lub nieznacznie przewyższać żądaną wielkość,
pozwalając w ten sposób na pewną
odchyłkę właściwości polimeru.
Jeśli przetwarzaniu ulega recyklat,
dodaje to kolejną zmienną do analizy. Na koniec, w celu wykonania
pomiaru podatności materiału na
upakowanie, można umieścić go w
małej torbie z tworzywa sztucznego i ścisnąć ją.
Aby scharakteryzować jedno
tworzywo, potrzebne jest pewne
doświadczenie, za to łatwo porów-

nać dwa różne polimery. Tworzywa
dające się łatwo upakować mają
wyższą wydajność zasilania w
porównaniu ze „śliskimi”. Nie jest
to oczywiście rezultat obliczeń, ale
dodaje pewną wartość względną
do właściwości materiału.
Właściwości cierne polimeru w
odniesieniu do powierzchni otworu zasilania przy zmiennych temperaturach są zwykle określane z
własnego doświadczenia, mimo że
mogą być mierzone przy użyciu
różnego rodzaju urządzeń, jak np.
Symulator Konstrukcji Ślimaka (z
ang. Screw Simulator).
Ściśliwość jest związana z twardością i charakterystyką cząstek
polimeru, ale również z siłami tarcia,
które wpływają na zmianę wartości
ciśnienia. Określenie optymalnego nachylenia zwoju jest niemal
wyłącznie kwestią doświadczenia
i/lub badań, co wynika ze złożonych relacji między różnymi właściwościami tworzywa. Standardowo
wydajność zasilania tworzywa o
wyższym współczynniku tarcia
wewnętrznego jest większa przy
wykorzystaniu nieco większego
pochylenia. Wynika to z faktu, że
ich kąt opadania jest większy z
powodu większego tarcia między
cząstkami.
Natomiast wydajność zasilania
polimerów charakteryzujących
się niskim współczynnikiem tarcia
wewnętrznego jest większa przy
wykorzystaniu trochę mniejszego
pochylenia. Dokładne określenie
pochylenia zwoju dla dowolnego

rodzaju polimeru jest niemożliwe,
ponieważ kąt opadania może różnić się dla tego samego polimeru,
ze względu na przypadkową geometrię granulatu. Jednakże w przypadku granulatu, całkowity zakres
zmiany standardowego pochylenia
zwoju wynosi zaledwie ± 3°, co w
praktyce jest często i z powodzeniem stosowane.
Idealna długość strefy zasilania
wymaga wzięcia pod uwagę charakterystyki ciernej i ściśliwości polimeru, ale również jest silnie uzależniona od jego właściwości termicznych. Zanim rozpocznie się proces
topienia, zwoje w strefie zasilania,
oprócz transportowania, powinny
zagęszczać polimer, aby usunąć
powietrze i uformować czop w
postaci ciała stałego. Funkcja ta jest
związana z właściwościami materiału (w tym jego twardością) oraz
podwyższaniem ciśnienia w strefie
zasilania.
Topienie powinno rozpocząć się
przed procesem sprężania. Jeśli to
nie nastąpi, to opór materiału w stanie stałym stawiany ciśnieniu użytemu do zmniejszenia jego objętości
zredukuje szybkość zasilania i może
spowodować zatykanie wpływając na stabilność wydajności oraz
zużycie ślimaka. W celu oszacowania długości strefy zasilania należy
pomnożyć wartość dyfuzyjności
cieplnej i temperatury przetwarzania (pomniejszonej o wstępne pod-
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grzewanie), aby wskazać względną
długość tej strefy.
Dla przykładu, PA66 wymaga
zastosowania strefy zasilania dłuższej o około 50% w porównaniu z
LDPE, po przejściu której rozpocz-

nie się uplastycznianie. Istotne jest
określenie zarówno długości jak i
głębokości strefy zasilania.
Podsumowując, opracowanie
zrównoważonej konstrukcji ślimaka,

bez wiedzy na temat przetwarzanego materiału, jest niezwykle trudne.
W związku z czym, zaleca się zbadanie niewielkiej próbki materiału
wejściowego. Równowaga między
strefami zasilania, sprężania i dozo-

wania jest ważna dla uzyskania
najlepszych rezultatów, czego nie
można osiągnąć bez odpowiedniej
konstrukcji strefy zasilania.
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Temperatura jako wskaźnik
geometrii ślimaka
Oto w jaki sposób można określić konstrukcję ślimaka bez konieczności
jego oglądania. I jak wykorzystać te informacje

C

zasami możesz zostać
poproszony o rozwiązanie
problemu związanego z
działaniem wytłaczarki bez
możliwości fizycznej inspekcji ślimaka w celu określenia jego geometrii.
W takim przypadku potrzebujesz
„określić” jego kształt poprzez analizę wszystkich standardowych parametrów (wydajności, obciążenia
silnika, temperatury topienia, stabilności, itp.) razem z przepływem ciepła do wewnątrz, jak i na zewnątrz
cylindra. Większość ciepła dostarczanego do polimeru pochodzi z
ruchu obrotowego ślimaka w cylindrze, dzięki temu możesz uzyskać
informacje o konstrukcji ślimaka w
wytłaczarkach z gładkim cylindrem
bez poznania jego wymiarów.
Energia przekazywana jest do
polimeru w postaci ciepła na dwa
sposoby: dyssypacji lepkiej lub
naprężeń ścinających polimeru,
ponieważ tworzywo przykleja się
do cylindra i jest ścinane przez
obracający się ślimak i ciepło przekazywane do polimeru z ogrzewanego cylindra. Przekazywane
ciepło może być znaczące w przypadku małych wytłaczarek (poniżej 8 cm średnicy), natomiast mniej
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znaczące w większych wytłaczarkach. W większych wytłaczarkach odległość przekazywania
ciepła rośnie, ponieważ kanały
zwojów stają się głębsze wraz z
rosnącym rozmiarem ślimaka, co
w rezultacie skutkuje wzrostem
wykładniczym przepływu masy w
funkcji powierzchni właściwej. W
konsekwencji, obserwacje grzania i chłodzenia są wartościowe
głównie w przypadku większych
wytłaczarek.
Na ogół, pierwsza strefa pobiera ciepło z cylindra, strefa sprężania oddaje ciepło do cylindra,
natomiast ostatnia strefa pozostaje
neutralna (z niewielką ilością ciepła
oddanego do cylindra).

Znaczna ilość przepływu ciepła
nie jest jednakowa i zależy od właściwości polimeru oraz prędkości
obrotowej ślimaka. Przeprowadzono
obserwacje trzech wytłaczarek (11,5;
13 i 15 cm), które przetwarzały ten
sam polimer bez informacji o konstrukcji ich ślimaków. Dwie z nich
wykazały podobny przepływ ciepła
w każdej ze stref. Trzecia wytłaczarka przekazywała nadmierną ilość
ciepła do cylindra na całej swojej
długości pomimo posiadania zbliżonej wydajności i ciśnienia wylotowego w porównaniu z pozostałymi.
Ustalono, że ślimak został zaprojektowany z pewnego rodzaju ograniczeniem przepływu. Kilka tygodni
później wyciągnięto ślimak z cylindra, i odkryto niezwykle ogranicza-

jący element mieszający w pobliżu
wylotu.
Każde tworzywo wymaga różnych profili temperaturowych podczas przetwórstwa, dlatego należy
zastosować odpowiednie nastawy
dla każdego z nich.
Nastawa próbna powinna
wynosić ok. 10°F (5°C) poniżej temperatury topienia, co daje dobre
rezultaty bez pogarszania wydajności dla wszystkich prócz pierwszej
strefy, która może być ustawiona
30°F (15°C) poniżej temperatury
topienia. Podczas oceny, zmiany
nastawień w poszczególnych strefach mogą być wprowadzane pojedynczo, a wtedy nie spowodują
zakłóceń w produkcji.
Ciepło przepływa z cieplejszego do zimniejszego miejsca, więc
kiedy temperatura cylindra wzrasta
powyżej nastawy (chłodzenie załączone) oznacza to, że temperatura
polimeru przy ściance cylindra jest
wyższa od zadanej. Kiedy temperatura cylindra spada (grzanie załączone) oznacza to, że temperatura
przy ścince cylindra jest niższa od
zadanej. Obserwacja każdej ze stref
pozwala określić ile czasu zajmuje
nagrzanie lub schłodzenie każdej
ze stref do zadanej temperatury.
Przepływ ciepła nie jest szybki,
dlatego potrzebny jest czas, aby

PAŹDZIERNIK 2017 Plastics Review

l 19

Plastics R eview – Digita l Edition Bon us

strefa się ustabilizowała. Im większa wytłaczarka, tym dłuższy czas
reakcji.
Jak wykorzystać te informacje?
Dobrze zaprojektowany ślimak powinien absorbować ciepło w pierwszej
strefie kiedy polimer jest nieogrzany,
a topienie jeszcze nie nastąpiło lub
dopiero się rozpoczęło. Nastawiając
temperaturę w pierwszej strefie,
zapewne potrzebna będzie energia elektryczna do utrzymania tej
temperatury. Jeśli jest inaczej, strefa
zasilania może być zbyt płytka, kąt
opadania (związany z właściwościami polimeru) zbyt mały lub wydajność wytłaczarki ograniczona spowodowana ograniczoną szybkością
podawania.
Jeśli opaski grzejne w strefie 1
nie mogą podtrzymać temperatu-

ry testowej, całkowita wydajność
ślimaka może być zbyt duża, co
można potwierdzić złą jakością
topienia polimeru.
W strefie sprężania, która zwykle
rozpoczyna się w 2 lub 3 strefie,
polimer powinien pobierać energię, ponieważ maleje głębokość
kanału. Te strefy często przekraczają
nastawy temperaturowe załączając
chłodzenie, co jest skutkiem dyssypacji lepkiej lub naprężeń ścinania,
które w tym obszarze są wysokie.
Stopione tworzywo doświadcza
bardzo wysokich naprężeń ścinających i zwykle ma wyższą temperaturę niż temperatura topienia.
Przylegający cylinder jest dobrym
przewodnikiem, podczas gdy polimer znajdujący się poniżej jest słabym przewodnikiem ciepła. Stąd,
ciepło przemieszcza się do cylindra

zamiast do jeszcze niestopionego
polimeru.

można spodziewać się w środkowej
części ślimaka.

Jeśli strefa sprężania nie utrzymuje ustawień testowych bez
dodatkowego grzania to prawdopodobnie jest źle zaprojektowana
lub zużyta, skutkując złą jakością
topienia. W przypadku konstrukcji
bezbarierowych deficyt ten może
być zrównoważony poprzez umieszczenie mieszalnika dyspergującego
w pobliżu wylotu. Urządzenia te
wprowadzają wysokie naprężenia
ścinające, dodają dużą ilość ciepła
do cylindra i powodują przekroczenie nastaw w ostatniej strefie.
Podobne przekroczenie może
pojawić się w segmencie sprężania
lub strefie barierowej, gdy brakuje
wystarczającej przestrzeni topienia,
przy tym zatykając je tworzywem
w stanie stałym. Takich efektów

Polimer wchodząc do strefy
dozowania jest wystarczająco stopiony i nie powinien przekraczać
temperatury testowej o więcej niż
10°F (5°C). Jeśli nastąpi znaczne
przekroczenie temperatury, oznacza to, że występuje jakieś ograniczenie np. wspomniany wcześniej mieszalnik dyspergujący lub
znaczne zużycie ślimaka/cylindra
w tym obszarze. Przedstawiona
analiza jest łatwiejsza kiedy można
prowadzić równoczesne porównanie więcej niż jednej wytłaczarki
przetwarzającej ten sam polimer.
W połączeniu z wiedzą o charakterystyce polimeru, wstępna ocena
konstrukcji ślimaka i warunków jest
możliwa bez konieczności inspekcji
ślimaka.
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Jak ustalić odpowiedni zakres
ciśnienia transportu
Gdy czas wypełnienia dla danego tworzywa jest jednakowy, to ciśnienie
transportu jest wskaźnikiem jego lepkości. Monitorowanie ciśnienia
transportu – lub całki pod krzywą ciśnienia w funkcji czasu – dostarcza
wiedzy na temat procesu.

W

iele czynników wpływa
na proces wtryskiwania.
Kontrolowanie wszystkich jest niepraktyczne,
więc które z nich wybrać? Dzięki
komputerom, jesteś w stanie monitorować je wszystkie, ale jest to
trudne, jeśli nie niemożliwe. Należy
wybrać tylko kilka zmiennych i
skupić się na ich kontroli. Wybór
parametrów jest niezwykle istotny,
ponieważ są one wskaźnikami pro-
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cesu i jakości produkcji. Które z nich
powinno się monitorować? Jeśli
zapytasz 8000 przetwórców, uzyskasz 8001 różnych odpowiedzi.
Oto zalecany wybór parametrów, które należy poddać kontroli:
1. Czas wypełnienia.
2. Ciśnienie transportu.
3. Poduszka.
4. Czas obrotu ślimaka.
5. Czas cyklu.
6. Temperatura wyrobu.

Należałoby dodać siódmy
– temperaturę topienia, ale do tej
pory nie opracowano akceptowalnej metody jej pomiaru w czasie
produkcji.
Osoba odpowiedzialna na każdej zmianie powinna sprawdzać
i spisywać każdą z powyższych
wartości. Następnie wczytywać je
do arkusza kalkulacyjnego i sprawdzać czy procesy są prowadzone

według wytycznych. Powyższe
dane powinny mieścić się w tym
samym zakresie dla danego zadania i maszyny.
W niniejszym artykule rozważymy jak ustalić odpowiedni zakres
ciśnienia transportu. Ta procedura
wymaga, aby korpus i końcówka
dyszy, rozmiar i masa wyrobu oraz
czas wtrysku w pierwszym etapie,
rozmiar granulatu tworzywa, czas
cyklu i ciśnienie wsteczne między
maszynami, procesami i cyklami
wtrysków były identyczne. Poprzez
ciśnienie rozumie się ciśnienie
uplastyczniające, nie hydrauliczne. Ponadto, temperatura topienia
powinna zawierać się w zakresie
±10° F (5° C), a czas obrotu ślimaka
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nie miał większej odchyłki niż 7%
od zamierzonej wartości.
Po pierwsze, należy wyjaśnić
definicję ciśnienia transportu:
jest to ciśnienie występujące na
końcu pierwszej fazy wtrysku lub
na początku drugiej. Jest ono często nazywane „ciśnieniem szczytowym”. Jeśli w dyszy pojawia się
czop tworzywa lub dopiero ustalasz prędkość wtrysku, „ciśnienie
szczytowe” może, ale nie musi być
rzeczywistą wartością szczytową.
Niektóre urządzenia wskazują dwa
odczyty – ciśnienia transportu oraz
rzeczywistą wartość maksymalnego ciśnienia; jeśli twoje urządzenie nie wyświetla obu wartości,
sprawdź która z nich jest widoczna
na ekranie.

Ciśnienie transportu dostarczy również informacji na temat:
różnic między partiami materiału,
dostosowania procesu gdy wyroby
różnią się między sobą, wpływu
barwników, gotowości wyrobu lub
narzędzia do produkcji, zakończenia odrzucania produktów po rozpoczęciu produkcji, i wiele innych.
Rozpoznanie poprawnego zakresu
ciśnienia transportu jest ważnym
narzędziem w kontrolowaniu pro-

wymiarowej. Jest to wyznacznikiem poprawnie dobranego czasu
docisku, określanego poprzez
sprawdzanie wyrobów z i bez
zastosowania uszczelnienia otworu
wtryskowego.
Teraz mając stały czas wypełniania, można rozpocząć monitorowanie ciśnienia transportu. Gdy
ciśnienie przestanie się zmieniać,
wykonaj jeszcze kilka wtrysków

Dlaczego należy kontrolować
ciśnienie transportu? Ponieważ
określa ono lepkość tworzywa, w
przypadku gdy czas wypełnienia
jest jednakowy (± 0,04 s w większości przypadków). Monitorowanie
ciśnienia transportu – lub całki pod
krzywą ciśnienia w funkcji czasu
– dostarcza wiedzy na temat procesu.
Na przykład jeśli przetwarzasz
poliwęglan, poliamid lub jakiekolwiek inne tworzywo wrażliwe na
wilgoć, wiedza na temat normalnego lub „dobrego” zakresu ciśnienia transportu pozwoli zdefiniować czy dane tworzywo zostało
odpowiednio wysuszone. Wilgoć
znajdująca się w tych tworzywach
powoduje zapoczątkowanie procesu hydrolizy, który niszczy łańcuchy
polimeru. To natomiast prowadzi
do obniżania masy cząsteczkowej,
co skutkuje niższą lepkością. Jeśli
masa cząsteczkowa materiału jest
obniżona, wyrób może nie spełniać wymaganych właściwości.
Będzie on wyglądał poprawnie,
bez widocznych wypaczeń, ale ulegnie przedwczesnemu zniszczeniu
na skutek skróconych łańcuchów
polimerowych.

cesu i jakości produktu. Ustalenie
poprawnego zakresu jest wyzwaniem i trudno go przewidzieć.
Kiedy rozpoczynasz nową produkcję lub wznawiasz poprzednią, rozpocznij od drugiej fazy
lub utrzymuj ciśnienie na niskim
poziomie (5 – 10 psi, jeśli to możliwe) pozostawiając czas na realizację fazy docisku. Upewnij się, że
początkowe cykle wtrysku mają
małą objętość. Ponadto, sprawdź
czy są podobne, czas wypełniania jest stały, a ΔP odpowiednie
(różnica między dostępnym ciśnieniem, a ciśnieniem rzeczywistym).
Następnie należy włączyć ciśnienie
drugiej fazy, którego zadaniem jest
podanie dodatkowej części materiału i zapewnienie dokładności

i rozpocznij produkcję zapisując wartości ciśnienia transportu.
Przeprowadzaj kontrolę wyrobów
pod względem wymaganych kryteriów dotyczących formy, spasowania i funkcjonalności przez
przynajmniej kilka godzin, lub do
czasu gdy uznasz, że proces jest
wystarczająco stabilny. Wartości
czasu wypełnienia nie powinny się
wahać; jeśli tak się dzieje, zlokalizuj przyczynę i napraw ją. Sprawdź
wszystkie wyroby, by upewnić się,
że spełniają wymagania klienta.
Jeśli są wadliwe oznacza to, że proces jest nieodpowiedni i należy go
zmienić. Zakładając, że większość
(90% lub więcej) produktów jest
dobrze wykonanych, porównaj
ciśnienie transportu dla każdego
z nich. Na tej podstawie powinie-

neś określić zakres ciśnienia transportu wymaganego do produkcji
poprawnych wyrobów.
Kolejnym krokiem jest wywołanie zmiany lepkości. Mógłbyś skontaktować się z dostawcą tworzywa
i poprosić o próbki o najmniejszej
i największej lepkości, jakimi dysponuje. Jednak ich otrzymanie jest
mało prawdopodobne. Zamiast
tego, zdobądź różne próbki od producenta tworzywa albo zastosuj
100% recyklat, itp. Chodzi o to, aby
wywołać zmianę lepkości i zaobserwować jaki ma ona wpływ na
ciśnienie transportu oraz produkt
końcowy.
Po zmianie partii materiału
zaobserwujesz zmianę ciśnienia
transportu wywołaną różnicami
w lepkości materiału. Nie pozwól,
aby żadne wyroby wytworzone
podczas wahań wartości ciśnienia,
trafiły do tzw. „dobrego” kosza.
Zamiast tego poczekaj do momentu, aż zmiany ustaną, a następnie
pobierz wyroby do kontroli jakości.
Jeśli zmiany wykazywały tendencję
ku wyższym wartościom ciśnienia,
możliwe, że będziesz musiał zwiększyć ciśnienie docisku, aby uzyskać
poprawny wyrób. Jeśli zmiany
wykazywały tendencję ku niższym
wartościom ciśnienia możliwe, że
będziesz musiał zmniejszyć ciśnienie docisku. Wykonaj próbę zanim
zmienisz ciśnienie docisku.
Dzięki temu ustalisz odpowiedni
zakres ciśnienia transportu potrzebny do produkcji poprawnych wyrobów oraz to, jak postępować z
ciśnieniem drugiej fazy, gdy okaże
się zbyt wysokie lub niskie.
Im więcej informacji zbierzesz,
tym mniej prób będziesz musiał
wykonać. Na początku przeprowadź kilka serii badań, a po pewnym
czasie produkcji ilość prób powinna
drastycznie spaść i będziesz mógł
rozpocząć wybiórczą, statystyczną
kontrolę jakości (SQC).
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Ograniczenie występowania
czarnych wtrąceń
Jedną z najbardziej problematycznych kwestii w przetwórstwie tworzyw
sztucznych jest występowanie czarnych wtrąceń w wyrobach.
Oto jak je rozwiązać.

J

edną z najbardziej problematycznych kwestii w przetwórstwie tworzyw sztucznych jest występowanie
czarnych wtrąceń w wyrobach
(rys. 1). Pojawiają się nieoczekiwanie, powodując braki, straty tworzywa oraz przestoje w produkcji, a
ponadto trudno je wyeliminować.
Czasami pomaga zastosowanie
granulatu czyszczącego. Nigdy nie
wiadomo jednak czy zastosować
środek czyszczący, czy zatrzymać
produkcję, wyciągnąć ślimak i
wyczyścić go razem z cylindrem.
Co można zrobić, aby powstrzymać
powstawanie wtrąceń w wyrobach?
Najlepiej zidentyfikować źródło ich
powstawania i je wyeliminować.
Potencjalnych przyczyn takiego
problemu może być kilka:
• materiał wejściowy
• degradacja tworzywa w cylindrze
• degradacja tworzywa w gorących kanałach
• uszkodzone lub źle zaprojektowane zawory zwrotne i końcówki ślimaków
• źle zaprojektowany korpus
dyszy, niedopasowane połącze-

Rys.1

•
•
•

•

nia, złe umiejscowienie termopar lub niepoprawna regulacja
temperatury
pył
zanieczyszczenia
długi czas przetrzymywania
tworzywa w cylindrze wykorzystanym w stopniu mniejszym
niż 25%
przekroczenie
temperatury
topienia.

Jak można sprawdzić, który z
wyżej wymienionych czynników
jest przyczyną występowania tego
zjawiska? Na początek warto zwrócić uwagę na tworzywo. Sprawdź
czy dostarczany materiał jest czysty, bez wtrąceń i pyłu, w szczególności jeśli pracujesz z transparentnym tworzywem. Pobierz próbkę
z worka, pojemnika typu gaylord
lub leja zasypowego próbnikiem
służącym do pobierania materiału
na różnych głębokościach. Umieść
ok. 1 kg granulatu na białej, dobrze
oświetlonej tacy o wymiarach 40
cm x 60 cm.
Przyjrzyj się granulatowi, aby
stwierdzić ewentualne występowa-

nie wtrąceń i pyłu, oraz sprawdź
jego jednorodność. Zobacz czy
wtrącenia lub zanieczyszczenia
znajdują się na powierzchni próbki czy w środku granulatu. Jeśli
znajdują się w środku, powiadom
dostawcę granulatu. Jeśli natomiast
wtrącenia znajdują się na wierzchu i mogą zostać łatwo usunięte,
sprawdź swoje procedury załadunku i dostawy. Jeśli zanieczyszczenia
znajdują się w workach lub pojemnikach typu gaylord, porozmawiaj
z dostawcą. W przypadku występowania nadmiernej ilości pyłu,
użyj odpylacza lub separatora pyłu.
Zazwyczaj jednak przyjmuje się, że
w przypadku materiałów transparentnych należy używać odpylacza.
Pył może powodować występowanie zarówno białych jak i czarnych
wtrąceń w wyrobach.
Wysoki stosunek powierzchni
do objętości pyłu skutkuje wprowadzeniem dużej ilości powietrza, które prowadzi do degradacji cząstek pyłu do postaci węgla.
Wyżej opisana procedura inspekcji
dotyczy również regranulatów. Z
doświadczenia wynika, że kłopoty
z przetwórstwem regranulatów są
częściej spowodowane wprowadzonymi zanieczyszczeniami, niż
degradacją.
Jeżeli formujesz wyroby z wykorzystaniem gorących kanałów,
określ czy wtrącenia pochodzą z
cylindra/ślimaka czy gorących kanałów. Przerwij produkcję, a następ-
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nie wykonaj jeden przeczyszczający cykl wtryskiwania. Sprawdź
czy wtrysk został przeprowadzony
z wykorzystaniem prawidłowego
ciśnienia wstecznego. O ile nie
używasz tworzywa podatnego na
degradację, zastosuj ok. 55 – 70 bar
ciśnienia uplastyczniania. Ciśnienie
wsteczne jest kluczowe, aby wypełnić kanały ślimaka i zmniejszyć martwe przestrzenie. Jeśli podnoszenie wartości ciśnienia wstecznego
powoduje wzrost ilości wtrąceń lub
tzw. „wysyp węgla”, znaczy to, że
konstrukcja ślimaka jest nieprawidłowa. Sprawdź czy został zastosowany odpowiedni zakres temperatury topienia i zweryfikuj występowanie wtrąceń w granulacie czyszczącym. Jeśli środek czyszczący
nie zawiera wtrąceń, a wtrącenia w
wyrobach są nadal widoczne, najprawdopodobniej powodem jest
system gorących kanałów.
Innym sposobem pozwalającym określić czy problem powodowany jest przez gorące kanały
czy cylinder, jest włożenie kilku
granulek różnego koloru do tulei
gorącego kanału i wykonanie wtrysku. Jeśli czarne wtrącenia pojawią
się przed strefą koloru, powodem
są gorące kanały. Jeśli natomiast
wtrącenia pojawią się za tą strefą,
przyczyną są ślimak i cylinder. Kiedy
problemem są gorące kanały, cała
ich konstrukcja wymagać będzie
sprawdzenia. Przeprowadź kontrolę systemu regulacji temperatury,
przepalonych elementów grzejnych oraz termopar pod względem
ich poprawnego podłączenia oraz
umiejscowienia.
Sprawdź głębokość końcówki
dyszy odpowiadającej powierzchni
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Rys.2

wlewu, biorąc pod uwagę rozszerzalność temperaturową.

niego, znajdującego się na zwojach.

Jeśli to konieczne, ponownie
zaprojektuj system gorących kanałów. Często wykonanie otworów
krzyżujących się metodą wiercenia
lufowego skutkuje powstawaniem
martwych punktów. Powoduje to
degradację tworzywa w tych przestrzeniach. Sprawdź gęstość mocy
i umiejscowienie elementów grzejnych. Wykonywanie zdjęć otwartego gorącego kanału z wykorzystaniem kamery termowizyjnej
jest jedną z metod rozpoznawania
problemów związanych z kontrolą
temperatury. Poprawne umiejscowienie opasek grzewczych i termopar jest bardzo trudnym zadaniem.
Jeśli przypuszczasz, że powodem
powstawania problemu są cylinder
i ślimak, wyczyść je. Wyciągnij ślimak i sprawdź czy widoczne są
zwęglenia w okolicy zwojów w
strefach sprężania i dozowania ślimaka. Jego czyszczenie powinno
być wykonane z użyciem suchego
lodu lub myjki wysokociśnieniowej,
a nie poprzez ścieranie, wypalanie
czy wykorzystanie szlifierki kątowej z drucianą szczotką. Większość
ślimaków ogólnego przeznaczenia
jest przyczyną powstawania czarnych wtrąceń spowodowanych
obecnością martwych przestrzeni
w okolicy zwojów. Obecność koloru na zwojach ślimaka, który był
przetwarzany kilka dni lub tygodni temu nie powinno zaskakiwać.
Nagromadzenie zwęgleń i wcześniej przetwarzanego koloru jest
dowodem na to, że nowy materiał
nie powoduje usunięcia poprzed-

Niewłaściwym jest zastosowanie
ślimaka ogólnego przeznaczenia
do formowania soczewek z tworzywa transparentnego. Zastosuj
ślimak, który nie zawiera martwych
punktów w okolicy zwojów, tj.
zastosuj jak największą średnicę
zwojów, zaczynając od ostatniego
w strefie zasilania. Nie stosuj ślimaka barierowego ani urządzenia o
wysokiej intensywności mieszania.

ślimak charakteryzował się dobrą
odpornością chemiczną. Ponadto
upewnij się, że wykorzystujesz co
najmniej 25% pojemności cylindra. Zbyt długie przetrzymywanie
tworzywa w cylindrze prowadzi
do jego degradacji czyli przyczyny
powstawania większości czarnych
wtrąceń. Wnikliwy przegląd ślimaka po wyciągnięciu go do czyszczenia może pomóc w znalezieniu
miejsc, w których występowała
podwyższona temperatura. Kolor
metalu może świadczyć o wysokości temperatury, panującej podczas
pracy ślimaka. Przeprowadź kontrolę zaworu zwrotnego, końcówek
dyszy oraz ślimaka pod względem
błędów konstrukcyjnych i zakłóceń
w przepływie. Ponadto, dokonaj
inspekcji pod względem ostrych
zakończeń, zwężeń i martwych
punktów, które mogą prowadzić do
osadzania się polimeru i jego jed-

Zarówno dysza, jak i końcówka
ślimaka są częstą przyczyną degradacji
tworzywa.
Konstrukcja ślimaka o zmniejszonych martwych przestrzeniach,
zapewniająca jednorodność stopu
jest przedstawiona na rys. 2. Unikaj
cylindra z odgazowaniem: często
konstrukcja ślimaka i otworów
odgazowujących przyczyniają się
do powstawania martwych punktów, tym samym skutkując degradacją tworzywa do postaci węgla.
Ślimak powinien być dobrze
wypolerowany, nie posiadać znamion szlifowania lub zadrapań od
szczotki drucianej. Zwoje powinny być ostro zakończone, nieporysowane i bez nacięć. W przypadku przetwórstwa tworzyw
transparentnych ważne jest, aby

noczesnej degradacji. Jeśli zaobserwowałeś występowanie uszkodzeń
lub ubytków w zwojach, szczelin
(nacięć) w zaworach zwrotnych
lub końcówce ślimaka, to należy je
wymienić, ponieważ są powodem
powstawania czarnych smug.
Zarówno dysza, jak i końcówka
ślimaka są częstą przyczyną degradacji tworzywa. Należy sprawdzić
ich budowę oraz sterowanie temperatury. Przepływ na całej długości
dyszy powinien być niezakłócony i
mieć kształt stożka. Standardowe
końcówki dyszy mają równy prześwit i przyczyniają się do powstawania martwych punktów – nie zaleca
się wykorzystywania ich w formach

zimno-kanałowych. Istotne jest, aby
dysza była możliwie najkrótsza, a jej
budowa umożliwiała niezakłócony
(stożkowy) przepływ.
Temperatura powinna być sterowana za pomocą regulatora PID.
Umiejscowienie termopary na dyszy
jest kluczowe, lecz zazwyczaj źle
wykonane. Jeśli długość dyszy wraz
z końcówką wynosi mniej niż 8 cm,
to poprawnym jest umiejscowienie
termopary w sześciokątnej nakrętce dyszy. W przypadku dłuższych
dysz, termoparę należy umieścić w
jednej trzeciej jej długości, licząc od
końca. Termopara typu szpada lub
motyl powinna być umiejscowiona
na dyszy i przykryta trzema warstwami taśmy szklanej oraz opaską
grzejną. Umiejscowienie termopary na sześciokątnej nakrętce długiej dyszy lub na śrubie mocującej
opaskę grzejną z dyszą jest niedopuszczalne, ponieważ prowadzi do
niewłaściwego sterowania temperaturą dyszy i jej końcówki.
Ostatecznie, sprawdź rzeczywistą temperaturę stopu wykorzystując sondę temperaturową lub urządzenie działające na podczerwień.
Stosuj temperaturę zawierającą się
w środku zakresu zalecanego przez
producenta tworzywa. Zbyt wysoka lub niska temperatura może prowadzić do wystąpienia problemów
związanych z mieszaniem. Bardzo
ważna jest także regulacja temperatury cylindra. Zastosuj ciągle włączone lub wyłączone opaski grzejne, aby odszukać miejsca lub strefy,
w których temperatura przewyższa
tę zadaną. Jeśli opaski grzejne są
cały czas włączone oznacza to brak
regulacji, np. z powodu przepalonej opaski grzewczej. Jeśli strefa
jest ciągle wyłączona, oznacza to
jej pominięcie, dlatego powinieneś
wykonać jedną z następujących
czynności: podnieść temperaturę
poprzedniej strefy, obniżyć ciśnienie wsteczne, zmniejszyć prędkość
obrotową ślimaka lub usunąć izolację cylindra.
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JAK ROZPOCZĄĆ FORMOWANIE WYROBÓW
W FORMIE GORĄCOKANAŁOWEJ,
NIE POSIADAJĄCEJ IZOLOWANEJ DYSZY?
Oto jak wspomóc wydajne przejście od ciemnego do jasnego koloru w systemach
gorącokanałowych punktowych.

Z

miana koloru od jasnego do ciemnego w
systemach gorącokanałowych może być
czasochłonna i kosztowna dla
przetwórców. Długi przestój i
resztki towarzyszące zmianie
koloru powodują zmniejszenie marginesu zysków i sprawiają, że przetwórcy są mniej
konkurencyjni. Konstruowanie
systemu gorącokanałowego
punktowego jest powszechne,
a w zależności od konstrukcji
zastosowanej końcówki jego
czyszczenie może być niezwykle trudne. Niniejszy artykuł
poświęcono metodom wspomagania wydajnego przejścia
od ciemnego do jasnego koloru w systemach gorącokanałowych punktowych.
Priorytetem przetwórcy jest uzyskanie możliwie najwyższej wydajności produkcji przy jak najmniejszym wkładzie.
Zmiany koloru od ciemnego do jasnego
mogą być problematyczne, ponieważ
jest bardzo prawdopodobne, że ciemny kolor zanieczyści jaśniejszy wyrób
(rys. 1). W wielu przypadkach powodem występowania problemu jest system gorącokanałowy. System ten jest
bardzo skomplikowanym narzędziem,
które czasami jest powodem występowania zanieczyszczeń, pochodzących
z poprzednich procesów wtryskiwania.
Celem przetwórców jest, aby szybko i
skutecznie zniwelować występowanie
takich zanieczyszczeń.
System gorącokanałowy punktowy i
izolowany są bardziej ekonomiczne niż
pneumatyczne. Dysza izolowana (rys. 2)

24 l

Plastics Review PAŹDZIERNIK 2017

Rys. 1.

Rys. 2.

Rys. 3.

formuje małe korki zestalonego tworzywa wewnątrz
otworu wtryskowego podczas chłodzenia wyrobu z
tworzywa sztucznego. Taki
korek pozostaje w otworze
wtryskowym podczas fazy
otwierania formy, wyrzutu
wypraski i zamknięcia formy.
Z kolejnym wtryskiem, tworzywo pod ciśnieniem jest
przepychane wraz z korkiem
w kierunku pustego gniazda formy wypełniając je.
Wszystkie parametry wtryskiwania (ciśnienie, temperatura i czas) ustalone są tak, aby
zapewnić produkcję wyrobów wysokiej jakości, ale są
również odpowiedzialne za
formowanie korka w każdym
cyklu wtryskiwania zapobiegającego ciągnięciu się i rozlewaniu tworzywa w
otworze wtryskowym.
Problemem podczas czyszczenia
grzanego układu wlewowego jest usunięcie zabarwionego korka z otworu
wtryskowego systemu gorącokanałowego. Im większy korek, tym trudniej
oczyścić układ. Zabarwione tworzywo
w mniejszym korku może być usunięte
poprzez podniesienie temperatury końcówki układu gorącokanałowego o 100°

F (50° C) oraz zastosowanie komercyjnego środka czyszczącego. Jednak, jeśli
korek jest duży, to usunięcie koloru może
okazać się niemożliwe i będzie wymagać
dodatkowych zabiegów.
Jednym ze sposobów radzenia sobie z
dużymi korkami w otworze wtryskowym
jest zainstalowanie termoutwardzalnych
wkładek w obszarze otworu wtryskowego. Wkładki zmniejszą rozmiar korka,
sprawiając że środek czyszczący łatwiej
usunie ciemny kolor. Podniesienie temperatury końcówki systemu gorącokanałowego również pomoże w usunięciu
koloru. Większość producentów systemów gorącokanałowych oferuje wkładki
termoutwardzalne jako opcję dla swoich
klientów.
Przetwórcy stosujący izolowaną dyszę
bez izolacji w obszarze otworu wtryskowego muszą skorzystać z innego
sposobu oczyszczania systemu gorącokanałowego. Najlepszym rozwiązaniem
jest przeczyszczenie maszyny, a następnie wyjęcie płyty formującej. Po wyjęciu
płyty i ostudzeniu dyszy, każdy korek
zastygniętego tworzywa musi zostać
usunięty ręcznie (rys. 3). Po usunięciu
wszystkich korków, płyta formująca
może zostać ponownie zamontowana.
Następnie wykonaj wtrysk wykorzystując
czyste tworzywo.
W rezultacie, korek będzie miał naturalny kolor I sprawi, że zmiana koloru
stanie się łatwiejsza, ponieważ ciemny
kolor nie będzie obecny w przewężce.
Po zastosowaniu powyższych zaleceń,
wykorzystanie środka czyszczącego
będzie wystarczające do zmiany koloru
z ciemnego na jasny.
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