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Zawsze
jest
dobry czas

PLASTIME W NUMERZE

Gospodarka i rynek
28 O
 dporność tworzyw
sztucznych na kryzys
gospodarczy

W Polsce od wielu lat panuje trend
wzrostowy w produkcji tworzyw
sztucznych, a ma na to wpływ stabilna konsumpcja na wyroby z plastiku.
Jak pandemia wpłynęła na branżę
i czy druga fala jest dla niej zagrożeniem? Jak będzie kształtował się
popyt na produkty z tej branży?

Circular Economy
30 R
 ecykling krok po kroku,
czyli przetwórca w roli
recyklera

Obowiązek stosowania recyklatów
w produkcji wyrobów z tworzyw
sztucznych może wkrótce poważnie
zmienić obraz całej branży. Stanowi
bowiem dla przetwórców zachętę nie
tylko do bliższej kooperacji z recklerami, ale także do inwestycji we własne linie do recyklingu.

Tworzywo w produkcji
42 A
 BC znakowania tworzyw
| część 2: Znakowanie
mikropunktowe i żłobienie

W poprzednim numerze przedstawiliśmy nieniszczące metody nanoszenia znaków. Teraz skoncentrujemy
się na dwóch konkurencyjnych wobec
nich technologiach – znakowaniu
mikroudarowym i żłobieniu. Kiedy
warto je stosować i jakie zalety oferują?
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48 I n-Mould Labelling:
etykieta nie do zdarcia

Jeszcze przed dekadą etykietowanie wyrobów z tworzyw sztucznych
należało do typowych czynności
z zakresu postprodukcji. Dziś stało
się integralnym elementem procesu
wytwórczego.

Tworzywa i dodatki
54 B
 ioMotive: innowacyjne
biopolimery dla motoryzacji

Ilość tworzyw sztucznych używanych
w produkcji samochodu wynosi około
20% jego masy bez wliczania opon
samochodowych. Produkcja dla sektora motoryzacyjnego nadal generuje
istotne koszty środowiskowe.
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56 D
 uża odporność na hydrolizę i inne cenne cechy

Tworzywa z politereftalanu butylenu
(PBT) z nowej gamy Pocan XHR to
praktyczne materiały o wszechstronnych zastosowaniach.

Kompozyty
58 D
 wa w jednym –
kompozyty metal/polimer  
Coraz wyraźniej daje o sobie znać
tendencja do trwałego łączenia
plastików z powierzchniami
metalowymi.
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61 T
 rudnopalny kompozyt
na bazie PA6

LANXESS oferuje nowe, trudnopalne,
termoplastyczne materiały kompozytowe z matrycą z poliamidu 6.
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Zamiast styropianu:
innowacje dla segmentu
tworzyw spienionych
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Razem na rzecz gospodarki cyrkularnej
Tworzywa sztuczne już udowodniły swą użyteczną rolę,
zapewniając doskonałą alternatywę dla tradycyjnych materiałów - wskazuje Umberto Credali, Prezes Zarządu BOPS i Dyrektor
Sprzedaży BOP w rozmowie z „Plastime Magazine”. Warto
pamiętać, że istotną zaletą tworzyw jest ich podatność na recykling. Jak zauważa nasz rozmówca, wdrażanie zasad gospodarki
cyrkularnej wymaga jednak współpracy wszystkich uczestników
łańcucha wartości. „Jesteśmy w tym razem!” - podkreśla szef
BOPS. A skoro tak, musimy razem nad tym pracować.
Co mogą w tej sprawie zrobić przetwórcy? Jakub Franek,
współwłaściciel firmy Fameks, produkującej m.in. opakowania
i sztućce jednorazowe, opowiada nam o zmianach, jakie wdrożyła
firma. Fameks wychodzi naprzeciw wyzwaniom stojącym przed
branżą: dzięki wykorzystaniu kompozytów WPC firma wprowadziła do oferty produkty wielorazowego użytku.
Zmiana profilu produkcji, poszukiwanie nowych, bardziej
„zrównoważonych” materiałów i wykorzystywanie recyklatów stają się codziennością w firmach produkcyjnych. Niestety,
dobrej jakości, powtarzalny recyklat może być trudny do zdoby-

cia. W tej sytuacji może warto pomyśleć o inwestycji we własną
linię do recyklingu? - zastanawia się Agata Świderska w tekście
„Przetwórca w roli recyklera”.
Co jeszcze możemy przeczytać w najnowszym wydaniu
„Plastime Magazine”? W raporcie „Co zamiast styropianu?”
opisujemy innowacje dla segmentu tworzyw spienionych.
Kontynuujemy też cykl o znakowaniu tworzyw: tym razem będzie
o znakowaniu mikroudarowym i żłobieniu. Joanna Domińska
przybliża technologię IML, która zrewolucjonizowała etykietowanie, natomiast Artur Nowacki opisuje rynek kompozytów metalowo-polimerowych, które sprawdzają się wszędzie tam, gdzie
kryteria wytrzymałościowe są naprawdę wyśrubowane.
A co z naszą wytrzymałością osobistą? Za oknem szaro, buro,
pandemia trwa w najlepsze, łatwo więc o marazm i zniechęcenie. Jest na to rada: kubek kakao i lektura najnowszego wydania
„Plastime Magazine” powinny pomóc :)
Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak tylko gorąco zaprosić
Państwa do lektury.
Remigiusz Gałązka
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Proces CreaSolv

Odpady

Rozpuszczanie

Zanieczyszczenie, uszlachetnienie

Oczyszczanie

Wytrącanie

Suszenie

Produkt

Destylacja rozpuszczalnika
Schemat przebiegu procesu recyklingu rozpuszczalnikowego przeprowadzanego metodą
CreaSolv
promieniowanie podczerwone, przez co
skaner staje się bezużyteczny. Aby rozwiązać ten problem, producenci zaczęli opracowywać masterbacze zawierające dodatki poprawiające „widoczność” ciemnych
tworzyw (np. CESA-IR firmy Clariant).
Na popularności – na razie w gremiach badaczy – zyskuje ostatnio także
koncepcja wykorzystania w procesach
sortowania spektroskopii fluorescencyjnej, zaproponowana przez prof. Heinza
Langhalsa z Uniwersytetu im. Ludwika
i Maksymiliana w Monachium. Sortery

takie rejestrowałyby fluorescencyjność
tworzywa, tj. jego zdolność emitowania
promieniowania pod wpływem wzbudzenia. Zaletą tej metody jest nie tylko fakt,
że każde tworzywo cechuje się odmienną fluorescencyjnością, ale także możliwość wykorzystania w tym procesie prostych systemów optycznych funkcjonujących na zasadzie emitera (diody laserowe)
i rejestratora (detektor PSD). Ten ostatni mierzyłby czas zaniku emisji światła
od momentu zaprzestania wzbudzania,
czyli właśnie poziom fluorescencyjności

polimeru. Opisywany funkcją wykładniczą, jest on niezależny ani od intensywności wzbudzenia, ani jego czasu, co
znacznie ułatwia proces identyfikacji. Co
więcej, ten typ spektroskopii umożliwia
także detekcję czarnych tworzyw na podstawie ich wyraźnie słabszej fluorescencji powierzchniowej, a także identyfikację
polimerów innych niż termoplasty – i to
z prędkością ok. 1,5 tony na godzinę.
Pomysłów na efektywne automatyczne
sortowanie rosnącego wolumenu odpadów jest zresztą więcej. Sporo zwolenników zdobyła np. koncepcja nanoszenia
specjalnych markerów czy znaczników
zawierających zestawi informacji umożliwiających jednoznaczną identyfikację tworzywa przez systemy optyczne.
Pozwoliłoby to na znaczne zwiększenie
dostępności surowca odpadowego m.in.
przez wykorzystanie odpadów niesortowanych. Taka strategia ma jednak jeden
minus: wymusza dostosowanie linii recyklingu na potrzeby przetwarzania odpadu niskiej jakości. A to budzi mieszane
odczucia wśród recyklerów.
l
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							innowacyjne
biopolimery dla motoryzacji
Ilość tworzyw sztucznych używanych w produkcji samochodu wynosi około 20% jego
masy bez wliczania opon samochodowych. Produkcja dla sektora motoryzacyjnego, mimo
zastosowania coraz bardziej zaawansowanych technologii oraz wdrażania kolejnych
restrykcji dotyczących emisji szkodliwych substancji, nadal generuje istotne koszty środowiskowe.

K

urczące się zasoby ropy naftowej, wysokie koszty uboczne jej pozyskiwania, podobnie
jak produkcji i recyclingu plastików ropopochodnych stawiają rynek przed koniecznością poszukiwania zrównoważonych alternatyw.
Projekt Biomotive będący częścią europejskiego programu Horyzont2020 oraz
Bio-Based Industries Joint Undertaking,
to projekt dedykowany przede wszystkim
rynkowi motoryzacyjnemu, który ma na
celu opracowanie innowacyjnych technologii w zakresie produkcji poliuretanów
oraz zaprezentowanie ich przewagi nad
dotychczas stosowanymi poliuretanami
pochodzenia petrochemicznego.
Unia Europejska deklaruje osiągnięcie
neutralności klimatycznej do 2050 roku,
rozwiązania jakie opracowuje Projekt
Biomotive są szansą dla producentów, aby
sprostać nowym standardom.
Główne cele projektu to demonstracja
w realnym środowisku i skali przemysłowej produkcji innowacyjnych materiałów
polimerowych pochodzenia naturalnego:
termoplastycznych poliuretanów, 2-komponentowych pianek poliuretanowych oraz
regenerowanych włókien celulozowych.
Surowcami, na których oparta jest produkcja polimerów Biomotive, są w głównej
mierze pulpa drzewna, cukry oraz oleje
roślinne, przede wszystkim z karczocha
hiszpańskiego.
Przetestowano również inne materiały:
opracowano elastyczne pianki do siedzeń
samochodowych z 60% zawartością bio-węgla i udowodniono, że zapewniają ten
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sam poziom komfortu, co obecne pianki
do siedzeń samochodowych. Również tkaniny, które pokrywały biopianki, zostały wykonane z prawie 100% materiałów
pochodzenia biologicznego. Te tkaniny
nie tylko wspierają piankę, zapewniając
jej dodatkową odporność na ścieranie, ale
także udowadniają, że zwiększają ogólną
zawartość biologiczną blisko 70%.
Projekt Biomotive łączy w europejskie
konsorcjum instytuty naukowe i badawcze, producentów surowców z biomasy,
wytwórców części samochodowych a także
firmy certyfikujące. Wynikiem tej współpracy jest kompletny, w pełni zbadany
i udokumentowany łańcuch
wytwórczy, od pozyskania
bio-surowców do wytworzenia i późniejszego recyclingu konkretnych elementów wyposażenia aut, autokarów, autobusów i pojazdów specjalnych.
Technologie produkcji
bio-poliuretanów wypracowane w ramach projektu Biomotive znajdują także zastosowanie w
innych gałęziach przemysłu, jako gotowe produkty
oraz surowce odzyskane
w ramach recyclingu. Dla
przykładu, TPU oraz piany
poliuretanowe
zostaną
wykorzystane jako dodatki
do asfaltów, klejów II komponentowych oraz produkcji podeszw.

Projekt Biomotive bierze pod uwagę
także perspektywę społeczną, wdrożenie
projektu pozwoli na stworzenie nowych
miejsc pracy w sektorach bioprodukcji,
zielonej chemii i rolnictwie.
l
This project has received funding from the Bio Based
Industries Joint Undertaking under the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 745766

Kontakt:
https://biomotive.info/
e-mail: assistant@greennovention.eu
tel: +48 530 398 197
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Panorama
Branży Chemicznej
w Polsce
Tworzywa sztuczne
Surowce chemiczne
Guma i kauczuk

Zapraszamy do współpracy

katalog@imch.pl
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Duża odporność na
hydrolizę i wiele
innych cennych cech
Tworzywa z politereftalanu butylenu (PBT) z nowej gamy Pocan
XHR to praktyczne materiały o wszechstronnych zastosowaniach

N

owa gama tworzyw Pocan
XHR (Xtreme HydrolysisResi stant)
k oncer nu
LANXESS charakteryzuje
się wyjątkową odpornością
na degradację hydrolityczną w środowiskach, w których panują bardzo wysokie
temperatury i wilgoć. W wewnętrznych
badaniach na znormalizowanych próbkach, obejmujących długotrwałe testy
przeprowadzane zgodnie z rygorystyczną procedurą określoną w SAE/USCAR2
wer. 6 amerykańskiego stowarzyszenia
Society of Automotive Engineers (SAE),
materiały te uzyskały klasę 4 lub 5 – są
to dwie najwyższe oceny. – Wprowadzenie
na rynek tworzyw Pocan XHR świadczy
o tym, że dla wielu użytkowników ważne są
dodatkowe zalety tych tworzyw – wyjaśnia
Ralf Heinen, specjalista ds. zastosowań
tworzyw sztucznych w jednostce biznesowej High Performance Materials. – Dla
klientów liczy się duża odporność na szok
termiczny, gorące powietrze i substancje
chemiczne, a także właściwości mechaniczne
materiałów na bazie politereftalanu butylenu (PBT).

Stabilność w gorących i suchych
środowiskach

Wiele urządzeń elektrycznych i elektronicznych narażonych jest na coraz
większe obciążenia termiczne – między
innymi z powodu ograniczonej przestrzeni montażowej lub wysokiej tem-
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peratury pracy. W przypadku stosowania
w suchym środowisku tworzywa sztuczne, z których wykonane są te urządzenia, muszą być w stanie wytrzymać długi
czas w warunkach wysokiej temperatury
powietrza. – To jest kolejna zaleta Pocan
XHR – uzupełnia Ralf Heinen. – Na przykład w przypadku większości materiałów
z serii XHR odporność na uderzenia pozostaje praktycznie niezmieniona nawet po
3000 godzin przechowywania w temperaturze 150°C – dodaje. Dzięki temu
tworzywa te idealnie sprawdzają się w przypadku części w komorze silnika
(takich jak złą-

cza) bądź podzespołów wykorzystywanych w energoelektronice.

Dostosowane do obtryskiwania
części metalowych

Gwałtowne, ekstremalne zmiany
temperatury często prowadzą do pęknięć naprężeniowych w częściach z ele-

TWORZYWA I DODATKI / PLASTIME

na bardzo silne zasady. Zmniejsza to
wydłużenie przy zerwaniu o zaledwie ok.
40 proc., gdy materiał jest przechowywany w temperaturze 55°C w 1-molowym
roztworze wodorotlenku sodu przez 100
godzin. To wyraźna poprawa w stosunku
do standardowych tworzyw PBT. Lekko
zasadowe środowisko może powstawać
szczególnie na podwoziach pojazdów
w wyniku połączenia soli drogowej, żeliwa i wilgoci. – Nasze tworzywa XHR są
więc materiałem wybieranym do produkcji
elementów elektrycznych i elektronicznych,
takich jak czujniki, obudowy i złącza – podsumowuje Ralf Heinen.
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mentami wykonanymi z metalu obtryskiwanego tworzywem sztucznym – to
konsekwencja różnic w rozszerzalności
cieplnej pomiędzy metalem a tworzywem
sztucznym. Dlatego też koncern LANXESS
zadbał o to, by tworzywa z serii Pocan
XHR charakteryzowały się wydłużeniem
przy zerwaniu na poziomie do 4,7 proc.
(ISO 527-1 i ISO 527-2) – duże wydłużenie
przy zerwaniu chroni przed powstawaniem pęknięć naprężeniowych. Podatność
na pęknięcia naprężeniowe zmniejsza
również zwiększona stabilność termiczna
i odporność na hydrolizę w długim przedziale czasowym. Odporność na pęknięcia
naprężeniowe badana jest w ekstremalnie trudnych warunkach podczas specjalnych testów. W ich trakcie obtryskiwane
elementy poddawane są nagłym zmianom temperatury w zakresie od – 40°C
do 125° C (i odwrotnie) w kilkuset cyklach.
Przechowywane są też w różnych temperaturach przez dłuższy czas (np. 30 minut).
– Podczas testów, w których badana jest
odporność na szok termiczny, w elementach
obtryskiwanych Pocan XHR nie pojawiają
się żadne pęknięcia naprężeniowe, a jeżeli
już powstają, to dopiero po wielu powtórzeniach normalnej liczby cykli – wyjaśnia
Ralf Heinen. – Dzięki temu tworzywa XHR

3000

B3233XHR

wyjątkowo dobrze nadają się do obtryskiwania elementów metalowych, takich jak szyny
zbiorcze, złącza, listwy zasilające i główne
ramy nośne.

Dobre właściwości w zakresie
obróbki

Lepkość stopu wszystkich odmian
Pocan XHR pozostaje niezmienna przez
długi czas w temperaturach wtryskiwania
typowych dla PBT. Dzięki temu materiały
te zachowują stabilność podczas formowania wtryskowego w różnych warunkach. Lepsze parametry w zakresie zdolności płynięcia w porównaniu z porównywalnymi standardowymi materiałami
PBT pozwalają na uzyskiwanie elementów
o cienkich ściankach. Ponadto obtryskiwanie metalowych części może odbywać
się przy niższym ciśnieniu – to z kolei
oznacza, że metalowe zapraski nie ulegają
odkształcaniu ani nie są wypychane przez
stopiony materiał.

Większa odporność na zasady

Dużą odporność na substancje chemiczne mają nawet standardowe tworzywa na bazie PBT. W przypadku serii Pocan
XHR odporność ta jest jeszcze większa.
Tworzywa Pocan XHR są odporne nawet

W odpowiedzi na prośby klientów koncern LANXESS dodaje do swojego asortymentu materiałów XHR więcej tworzyw
trudnopalnych. Nadają się one w szczególności do stosowania w przypadku elementów pod napięciem w gorących i wilgotnych warunkach, w których niezbędna
jest duża odporność na hydrolizę i jednocześnie odporność ogniowa. Tworzywa
trudnopalne są wzmacniane włóknami szklanymi (15, 25 i 30 proc. wag.).
Dostępne będą również odmiany bez
takiego wzmocnienia. Wszystkie materiały zawierają fluorowcowane związki zmniejszających palność – uzyskują
najwyższą klasę V-0 w przypadku próbek
o małych grubościach w testach palności przeprowadzanych zgodnie z amerykańską normą UL 94 (Underwriters
Laboratories Inc.). – Klasa ta jest wymagana w przypadku wielu elementów z tworzyw
sztucznych wykorzystywanych w akumulatorach pojazdów elektrycznych i hybrydowych – podkreśla Ralf Heinen.

Tworzywa Pocan XHR uzupełniają gamę tworzyw Pocan HR

Pocan XHR to trzecia generacja odpornych na hydrolizę tworzyw na bazie
PBT, jakie oferuje koncern LANXESS.
Uzupełniają drugą generację materiałów
Pocan HR. – Nasi klienci bardzo je cenią
– zaznacza Ralf Heinen. – Tworzywa te
pozostają w naszym asortymencie, ponieważ są szeroko stosowane w produkcji seryjnej, a ze względu na odporność na hydrolizę
i inne właściwości spełniają większość stawianych im wymagań.
l
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