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SPIS TREŚCI 
• WPROWADZENIE 

• FOLIE PŁASKIE PET 

• FOLIE PŁASKIE PP/PS 

• FOLIE PŁASKIE PP O MAŁEJ GRUBOŚCI  

• FOLIE BARIEROWE WIELOWARSTWOWE 

• WYSOKOWYDAJNE LINIE DO FOLII PP/PS 

• FOLIA WYLEWANA CAST 

• FOLIE SPIENIANE XPET – XPS - XPE 

• PŁYTY 

• LINIE DO PŁYT KANALIKOWYCH PŁASKICH I FALISTYCH Z PC 

• PŁYTY KANALIKOWE Z PP 

• PANELE KOMPOZYTOWE 

• GEOMEMBRANY, GEOKOMPOZYTY & GEOSIATKI 

• PŁYTY SPIENIANE XPS  

• RECYKLING 



Siedziba UNION założona w 1950 roku znajduje się w S.Vittore 
Olona w Mediolanie. Są tam projektowane i konstruowane 
ekstrudery i kompletne linie do wytłaczania szerokiej gamy folii i 
płyt w tym m.in. płyt kanalikowych, płyt falistych i trapezowych.   
 
W ofercie firmy znajdują się także linie do paneli kompozytowych,   
płyt spienionych oraz folii i profili z XPS, XPET, XPE. 
 
Dzięki wypracowanej przez 65 lat  badań i doświadczeń wysokiej 
jakości firma UNION należy obecnie do grona liderów w branży.  
 
Obecnie UNION zapewniając wsparcie techniczne Klientom na 
całym Świecie jest jednocześnie  synonimem niezawodności i 
technologicznego hi-tech. 
 

OD 1950 
65 LAT DOŚWIADCZENIA 
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MOCNE STRONY UNION 

- 900 Linii do wytłaczania dostarczonych do 50 
różnych krajów 

- 30 lokalnych przedstawicielstw i centrów 
wsparcia technicznego  

- UNION jest jednym z nielicznych producentów, 
który sam wykonuje główne podzespoły swoich 
maszyn jak: 
 

     . Ślimaki i cylindry . Reduktory 
     . Pompy zębate  . Bloki rozpływowe 
     . Kalandry  . Stacje silikonowania 
     . Laminatory   . Akumulatory 
     . Nawijarki                  . Układacze 
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FOLIE PŁASKIE PET 
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Jedną z bardziej znanych specjalności UNION to linie do folii sztywnej PET. 
  
Pierwszą linię do  PET UNION wyprodukował w  1989. Rozwijane i 
udoskonalane przez lata linie do wytłaczania folii PET firmy UNION to 
obecnie najbardziej zaawansowane technologicznie konstrukcje, 
niezawodne, energooszczędne i gwarantujące wysoką wydajność przy 
optymalnej jakości produktu końcowego.  
 
  



FOLIE PŁASKIE PP/PS 
 

Folie PP/PS spożywcze i zwykłe są produkowane na wytłaczarkach 

jednoślimakowych bez odgazowania. Główną cechą linii produkcyjnej jest ich 
kompaktowa budowa umożliwiająca współpracę z maszyną do termoformowania i 
30% oszczędność energii. 
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FOLIE PP  
O MAŁEJ GRUBOŚCI 

Linie do wytłaczania folii o małej grubości są wyposażone w opracowany 
przez UNION system dysz, który dzięki wygenerowanemu laminarnemu 
przepływowi powietrza dociska materiał do walców kalandra zaraz po 
wytłoczeniu z głowicy szczelinowej. Dzięki temu nawet najcieńsza folia PP 
posiada zawsze idealnie jednorodną grubość na całej szerokości.  
 
Linie mogą być wyposażone w systemy laminacji in-line  z innymi 
materiałami.  
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Folie wielowarstwowe barierowe pozwalają na opakowanie wielu produktów o różnych właściwościach 
oraz specjalnych wymaganiach dotyczących opakowania, zachowując przez dłuższy czas  ich właściwości 
odżywcze i organoleptyczne. 
UNION przez wiele lat doskonalił know-how w produkcji folii barierowych wielowarstwowych dla ochrony 
przed tlenem i gazami naturalnymi. Obecnie może dzielić się z Klientami swoim doświadczeniem oferując 
im linie wyposażane w 3 a nawet 5 ekstruderów, pozwalające na wyprodukowanie najbardziej 
zaawansowanych folii z polimerów bazowych takich jak PP,HIPS,PET, w połączeniu z żywicami 
adhezyjnymi (na bazie akrylu lub maleiny) i EVOH lub PA.  
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FOLIE BARIEROWE 
WIELOWARSTWOWE 
 



WYSOKOWYDAJNE LINIE DO  
FOLII PP/PS 

Kompletna linia do wytłaczania folii PP/PS przeznaczona do produkcji o dużej 
wydajności jest  wyposażona w kalander typu FI  jest  najnowocześniejszą tego 
typu instalacją na rynku. Linia umożliwia produkcje wszystkich typów folii do 
termoformowania o grubości od 150 do 2000 mikronów i o szerokości 
użytecznej od 600 do 1500 mm z wydajnością do 2000 kg/h. 
 
Kalander jest napędzany trzema niezależnymi silnikami. Zastosowano 
mechaniczny system zamykania walców umożlwiający wywarcie nacisku  
liniowego 120 kg/cm. Kalander ponadto posiada system krosowania walców 
pozwalający na produkcję folii o grubości poniżej 200 mikronów.  
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FOLIA WYLEWANA 
CAST 
 UNION jest producentem wysokiej klasy 

kompletnych linii do wytłaczania folii 
wylewanej typu CAST z PP, PET, PMMA w 
zakresie grubości od 20 do 200 mikronów. 
Linie pozwalają na otrzymanie folii o 
dobrych właściwościach optycznych, 
wysokim połysku i gładkości oraz odporne 
na rozdzieranie. 
 
Zastosowania: 
• Folia izolacyjna do produkcji baterii.  
• Wyroby farmaceutyczne i medycznego 

przeznaczenia.  
• Opakowania na żywność,  

 
 

 
Konferencja  

Foliowa 
  

2016 
 

7 kwietnia 2016 
Sound Garden Hotel 



 
Duża dostępność materiału recyklowanego w 
postaci płatków PET z butelek, skierowały 
uwagę inżynierów UNION w kierunku rozwoju 
alternatywnej technologii pozwalającej na 
otrzymanie bezpośrednio z płatków PET 
wysokiej jakości folii spienionej 
charakteryzującej się bardzo niską gęstością 
(0,100 – 0,450 gr/ccm) i dobrymi parametrami 
mechanicznymi.  
 
PET spieniony  charakteryzuje się wysoką 
barierowością istotną w branży 
opakowaniowej oraz będąc materiałem 
wyprodukowanym w 100% z odpadów 
pozwala na znaczne oszczędności  kosztów 
zakupu nowych surowców.  
 

FOLIE SPIENIANE XPET 
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Linie UNION do wytłaczania folii piankowej 
XPS są wyposażone w niskoobrotowe 
wytłaczarki dwuślimakowe współbieżne 
(wydajność do 350 kg/h) lub układ 
tandemowy dwóch wytłaczarek 
jednoślimakowych (wydajność do 700 kg/h).  
 
Produkcja folii odbywa się za pomocą głowicy 
pierścieniowej z regulowaną szerokością 
szczeliny.  
 
Zaawansowane technologicznie kalibratory 
umożliwiają chłodzenia zarówno zewnętrznej 
jaki i wewnętrznej strony wytłoczonego 
rękawa przed rozcięciem, gwarantując 
jednorodną i jednakową strukturę folii po obu 
stronach. 
 
W zależności i docelowych zastosowań linie 
mogą być zintegrowane urządzeniami do 
powlekania i laminacji w celu produkcji 
piankowych laminatów wielowarstwowych 
bezpośrednio w linii. 
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FOLIE SPIENIANE XPS 
 



Arkusze pianki polietylenowej XPE są 
lekkie, giętkie, elastyczne, wodoodporne, 
odporne na pleśń, nietoksyczne i mogą być 
stosowane w różnych dziedzinach. Są 
idealnym materiałem na opakowania i 
doskonale chronią przed wstrząsami i 
zarysowaniami. 
 
Linie UNION do produkcji folii piankowej 
XPE spienianej butanem są dostępne w 
kilku konfiguracjach: z wytłaczarką 
jednoślimakową, z wytłaczarką 
dwuślimakową współbieżną oraz w 
układzie tandem . 
 
Linie osiągają wydajności do 800 kg/h przy 
szerokości 1800 mm. 
 
W zależności i docelowych zastosowań linie 
mogą być zintegrowane urządzeniami do 
powlekania i laminacji w celu produkcji 
laminatów wielowarstwowych 
bezpośrednio w linii. 
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FOLIE SPIENIANE XPE 
 



UNION  
to nie tylko  
linie do folii. 
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LINIE DO PŁYT 
  

Firma UNION oferuje najszerszą i najbardziej kompletną gamę linii do produkcji płyt litych dla 
branży AGD i sanitarnej: 
  
- Grubość od 0.8 do 60 mm 
- Szerokość od 600 do 7000mm 
- Wydajność od 100 do 3000 Kg/h.  
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Linea Lastra.avi


UNION produkuje zaawansowane technologicznie linie do płyt PC i PMMA o 
wysokiej jakości optycznej a także linie do ABS + PMMA o dużym połysku i 
odporności na zarysowania przeznaczone do produktów AGD i sanitarnych. 
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LINIE DO PŁYT 
  



LINIE DO PŁYT KANALIKOWYCH 
PŁASKICH I FALISTYCH Z PC 
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UNION, jako pierwsza firma na świecie, dostarczył linię do produkcji 
kanalikowych płyt z PC, wyposażoną w trzy zespoły płyt kalibrujących, 
pozwalających na stopniowe obniżanie temperatury płyty, zapobiegając ich 
naprężaniu się i deformacji.  
 
 
 
 



PŁYTY KANALIKOWE Z PP 

Przykładowa linia UNION do płyt kanalikowych składa się z wytłaczarki 
jednoślimakowej TR160 o wydajności 1000 kg/h , pompy zębatej UNION, zmieniacza 
sit, głowicy do wytłaczania o szerokości 2900 mm, kalibratora złożonego z 3 
samooczyszczających się modułów, odciągu rolkowego, urządzenia do obróbki 
koronowej oraz układacza. 
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PANELE KOMPOZYTOWE 
 

UNION jest wynalazcą jednoetapowego 
procesu produkcji w trybie ciągłym płyt 
kompozytowych składających się płyty 
polietylenowej oraz blachy z aluminium, 
miedzi lub stali.  Standardowe  płyty posiadają 
szerokość użyteczną 900 do 2000 mm oraz 
grubość od 2 do 15 mm.  
Panele kompozytowe posiadają idealnie płaską 
powierzchnię, są lekkie i jednocześnie bardzo 
sztywne.  Znajdują zastosowanie na pokrycie 
elewacji budynków, w dekoracji wnętrz itp.  
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GEOMEMBRANY, GEOKOMPOZYTY 
& GEOSIATKI 
 

UNION produkuje kompletne linie do wytłaczania 
Geomembrany, Geokompozytów oraz Geosiatki dla 
przemysłu budowlanego.  
 
 Linie do Geomembrany posiadają szerokość 
użyteczna od 2 do 8 m i wydajność do 3000 kg/h. 
 
Linie do Geosiatki są wyposażane dodatkowo w 
urządzenie do formowania i zespajania taśm jakie 
tworzą siatkę.  
 
W liniach do Geokompozytu stosowany jest system 
laminacji Geosiatki po obu jej stronach z warstwami 
Geowłókniny.  
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PŁYTY SPIENIONE XPS 
 

W najnowszych liniach spienianych płyt 
XPS firma UNION stosuje technologie 
wytłaczarek tandemowych, gdzie 
wytłaczarka pierwsza jest jedno- lub 
dwuślimakowa a druga jednoślimakowa 
wolnoobrotowa.  
Taka konfiguracja jest niezbędna do 
odseparowania pierwszego etapu procesu 
(uplastycznianie, mieszanie i wtrysk gazu) 
zachodzącego przy dużej prędkości 
obrotowej ślimaków, od drugiego etapu 
(chłodzenie) prowadzonego w drugiej 
wytłaczarce przy niskiej prędkości 
obrotowej. 
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RECYCLING 
 

 
Konferencja  

Foliowa 
  

2016 
 

7 kwietnia 2016 
Sound Garden Hotel 

UNION produkuje linie do recyklingu takich materiałów jak: LDPE, LLDPE, HDPE, XPE, EVA, EVA, PP, PS, HIPS, MIPS, SAN, 
ABS, SB, PMMA, PBT, PB1, PET, PA6,6, PA11, PA12, TPR, TR, SBS, SEBS, TPU, PC jednoślimakowych o wydajności: 80 – 
2400 kg/h i dwuślimakowych o wydajności  100 – 9000 kg/h.  
 
Linie do recyklingu produkcji UNION składają się z następujących elementów: 
• młyny i rozdrabniacze do odpadów o dużych gabarytach jak płyty o szerokości 1200 mm lub bobiny o średnicy 2000 mm; 
• wysokowydajne systemy odgazowania z pompami z pierścieniem wodnym 
• systemy filtracji wyposażone w automatyczne zmieniacze sit do pracy ciągłej 
• systemy granulacji różnych typów: granulatory podwodne, granulatory z pierścieniem wodnym oraz typu "spaghetti", 

granulacja w powietrzu na sucho 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

UNION officine meccaniche S.p.A. 
Via 1° Maggio 12/14 
20028 S.Vittore Olona (Mi)  Italy 
Tel.+39 0331 51 93 00 
Fax +39 0331 51 83 70 
www.unionextrusion.it 
e-mail: info@unionextrusion.it 

UNION’s office in Poland: 
ul. Polnej Róży 9/33 
02-798 Warszawa 
Tel. +48 22 467 08 47 
Tel. mob. + 48 603 639 096 
www.ipmtc.com.pl 
e-mail: e.sidor@unionextrusion.it   
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