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Distribution of  PET production plant in  Europe in 2014 (AMI). 

Mimo kryzysu z lat 2008-2009  w porównaniu z 2009 
rokiem aktualnie notujemy 4% wzrost zużycia PET. To 
ożywienie jest konsekwencją głównie rosnącego 
popytu na folie wykorzystywane do 
termoformowania opakowań do produktów 
spożywczych. 
PET zrobił ogromną karierę w tym sektorze, gdzie 
swój udział w rynku zdobył kosztem tradycyjnych 
materiałów, takich jak PP i PS, oraz dzięki szczególnej 
zalecie PET jaką jest możliwość stosowanie 100% 
materiałów z recyklingu. Coraz szersze stosowanie 
PET, napędzane jest przez cele zrównoważonego 
rozwoju środowiska określone w dyrektywach 
europejskich. 
Nowa analiza rynku pokazuje, że zaobserwowane 
tendencje utrzymują swoją dynamikę, napędzaną 
przez rosnący popyt na opakowania na dania gotowe 
w Europie Zachodniej i rosnący popyt w branży 
opakowań na rynkach Europy Środkowej i 
Wschodniej. 

CIĄGŁY WZROST RYNKU PET 
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FOLIE PŁASKIE Z R-PET 

 

 

Recykling przywraca PET nowe życie umożliwiając 
przetworzenie odpadów w wartościowe produkty 
codziennego użytku. Coraz więcej przetwórców 
zwraca swoją uwagę w kierunku przetwarzania 
odpadów PET w celu obniżenia kosztów i skrócenia 
okresu zwrotu inwestycji. 
 
UNION opracował system potrójnego odgazowania który 
pozwala zasilać wytłaczarkę 100% płatkami PET z 
recyklingu butelek, zachowując wysoką lepkość bez 
konieczności stosowania systemu suszenia. 
 

Według analiz rynek opakowań PET osiągnie do 2017 
roku 19,1 mln ton i utrzyma tendencję wzrostową 
udziału tworzyw z recyklingu.  

ROŚNIE PODAŻ PET ZE ZBIÓRKI ODPADÓW 
KONSUMENCKICH 



Konferencja 

Foliowa  

2016 
7 kwietnia 2016 

Sound Garden Hotel 

UNION skonstruował pierwszą linię do 
folii PET w 1989 i był tym samym 
jednym z pierwszych na Świecie, 
którzy rozwinęli technologię PET.  
 
Obecnie UNION oferuje pełną gamę 
technologii przetwórstwa PET 
charakteryzujące się niskim zużyciem 
energii, wysoką wydajnością i 
elastycznością.  

LINIE DO FOLII PŁASKICH PET 
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FOLIE PŁASKIE PET 
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LINIA DWUŚLIMAKOWA CO-EX DO PET             

Linea Foglia.avi
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DOZOWNIKI GRAWIMETRYCZNE 

Do zasilania linii materiałem stosowany jest: 
 
- System dozowników grawimetrycznych 
 
System grawimetryczny odpowiada potrzebom 
wytłaczarek dwuślimakowych w związku z 
wymaganą wysoką dokładnością dozowania. 
 
UNION opracował swoje własne oprogramowanie 
sterujące pracą dozowników i wytłaczarki, 
pozwalające na uniknięcie pulsacji ciśnienia 
wytłaczarki. 
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WYTŁACZARKA JEDNOŚLIMAKOWA 

Wytłaczarki jednoślimakowe 
stosowane są głównie jako ko-
ekstrudery o wydajności do 
500Kg/h.  
 
Do przetwórstwa płatków PET z 
dużą wydajnością zaleca się 
wytłaczarki dwuślimakowe 
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WYTŁACZARKA DWUŚLIMAKOWA 

Z POTRÓJNYM ODGAZOWANIEM 

Optymalna konfiguracja ślimaków 
wytłaczarki oraz odgazowania 
pozwala na wyeliminowanie 
wilgoci z materiału co przyczynia 
się do minimalizacji spadku 
lepkości polimeru i zapewnia 
otrzymanie produktu o wysokiej 
jakości. 
 Wytłaczarka UNION jest jedyną na 
rynku która posiada potrójne 
odgazowanie pozwalające na 
przetwórstwo 100% płatków PET 
bez suszenia/. 
Potrójne odgazowanie oraz 
specjalne ślimaki pozwalają na 
osiągnięcie dużego stopnia 
czystości oraz wyższej lepkości 
(+0,03). 
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AUTOMATYCZNY ZMIENIACZ SIT 

Filtrowanie jest niezbędne 
zwłaszcza gdy używamy 
materiałów pochodzących z 
recyklingu. 
 
Zmiana sita może być ręczna lub 
automatyczna. Możliwa jest 
jednoczesna praca do 4 sit w 
opcji z samooczyszczaniem lub 
bez.  
 
Dobrze dobrany zmieniacz sit 
poprawia pracę wytłaczarki i 
powoduje minimalne straty 
ciśnienia, zmniejsza ryzyko 
niestabilnej pracy i wahań 
lepkości polimeru. 
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POMPA ZĘBATA 

Ze względu na duże znaczenie jakości 
wykonania na precyzję działania 
pompy zębatej, są one w całości 
zaprojektowane i wykonane przez 
UNION.  
Pompa zębata pozwala na zasilanie 
głowicy szczelinowej materiałem o 
stałym ciśnieniu.  Specjalne 
oprogramowanie zarządza obrotami 
ślimaków i synchronizuje je z 
obrotami pompy w zależności od 
wielu czynników.  
 



Konferencja 

Foliowa  

2016 
7 kwietnia 2016 

Sound Garden Hotel 

                       KO-EKSTRUDER 

Ko-ekstrudery mogą 
być jednoślimakowe 
lub dwuślimakowe w 
zależności od 
wymaganej 
wydajności oraz 
udziału płatków 
recyklowanego PET w 
stosunku do nowego 
materiału.  
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      BLOK PODAWANIA A-B-A 

 Nowy                  3-10% 

Recyklowany           80-94% 

 Nowy                 3-10% 

Recyklowany 

Blok podawania to element, który 
umożliwia kierowanie strumieniami 
tworzywa z kilku wytłaczarek i 
wytłaczanie folii wielowarstwowej o 
różnych właściwościach. 
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GŁOWICA SZCZELINOWA 

Głowica odpowiada za 
wstępne nadanie grubości 
folii zanim trafi między 
walce kalandra.  
Głowica może posiadać 
systemy ręcznej lub 
automatycznej regulacji 
szczeliny oraz elementy 
regulacyjne ustalające 
szerokość folii. 
Jakość systemu ogrzewania 
jest kluczowa dla 
przeciwdziałania spadkowi 
lepkości polimeru. 
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KALANDER 

Kalander jest sercem linii do 
PET. 
Walce kalandra mogą mieć 
układ nachylony lub poziomy.  
Precyzję działania kalandra 
zapewniają niezależne 
serwonapędy walców oraz 
elektryczny system regulacji 
szczeliny.  
Kalandry do produkcji folii 
wysokiej jakości wyposażane 
są w systemy krosowania 
walców. 
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POMIAR GRUBOŚCI 

Pomiar grubości 
odbywa się za pomocą 
czujnika 
pneumatycznego 
poruszającego się na 
ramie skanera 
pomiarowego. Czujnik 
w sposób ciągły 
dokonuje pomiaru folii 
na całej szerokości i 
dostarcza informacji na 
temat niezbędnych 
korekt głowicy i 
kalandra. Czas rozruchu 
ulega znacznemu 
skróceniu. 
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SILIKONOWANIE 

Silikonowanie polega na powlekaniu 
powierzchni folii cienką warstwą 
ciekłego silikonu i ma na celu 
zapobieganiu sklejaniu się warstw 
folii przy odwijaniu. 
Alternatywnym rozwiązaniem jest 
stosowanie w czasie wytłaczania 
specjalnych dodatków – antybloków. 
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AKUMULATOR 

Akumulator pełni ważna funkcję 
buforowania nadmiaru folii w czasie 
wymiany bobiny na nawijarce. 
 
Akumulator może mieć różną 
pojemność 20-40-60-80 m.b., w 
zależności od zastosowanej nawijarki i 
szybkości linii. 
 
Otwieranie i zamykanie akumulatora 
może być realizowane przez silnik lub 
siłowniki hydrauliczne. 
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         NAWIJARKA 

Nawijarki mogą być 
realizowane jako jedno- 
lub dwustacyjne z 
wózkami.  
 
Do nawijania 
produktów o mniejszej 
szerokości dostępne są 
nawijarki z wrzecionem 
swobodnym. 
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FOLIA PET SPIENIONA 
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Pianki PET posiadają doskonałe właściwości barierowe, 
które są pożądane w przemyśle spożywczym. Mogą być w 
100% recyklowane i dzięki temu koszt wyrobów jest 
niższy, zmniejsza się zużycie surowców oraz chronione jest 
środowisko. Proces spieniania fizycznego PET zachodzi w 
procesie technologicznym w linii do wytłaczania.  
Środek porotwórczy - gaz w postaci ciekłej jest 
wtryskiwany pod wysokim ciśnieniem bezpośrednio do 
cylindra wytłaczarki i rozpuszczany w uplastycznionym 
materiale.  
Specjalnie dobrany profil temperatury cylindra oraz 
konfiguracja głowicy odpowiadają za otrzymanie produktu 
o określonej grubości i gęstości. Spienianie następuje w 
wyniku gwałtownego spadku ciśnienia gdy materiał 
opuszcza wytłaczarkę przez głowicę.  
Folie spieniane otrzymuje się dzięki głowicy pierścieniowej 
i kalibratora o odpowiedniej średnicy. Wytłoczony rękaw 
foliowy jest rozcinany a folia nawijana na wrzeciono 
nawijarki. 
 

PROCES SPIENIANIA FIZYCZNEGO 
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                        ZALETY 

100% 
Recyklowalny 

Nie jest konieczne  
stosowanie 

EVOH 

Właściwości  
barierowe 

<5cc/m²/Atm/gg 

Konkurencyjny  
cenowo z  

PP, EPS, A-PET 

ODPORNOŚĆ  
TERMICZNA  

 

WYTRZYMAŁOŚĆ  
MECHANICZNA 

Mono-materiał 
na opakowania 

Właściwości  
barierowe  

podobne do  
opakowań z EVOH 

Cold touch 
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LINIA TANDEM DO XPET 

Foglia XPE.3GP
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DOZOWNIKI GRAWIMETRYCZNE 

System dozowników odpowiada 
za pobranie materiału z silosów, 
przygotowanie mieszanki o 
zadanej recepturze i podanie jej 
do wytłaczarki z określoną 
wydajnością. 
Udział każdego ze składników 
sterowany jest komputerowo. 
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WYTŁACZARKI TANDEMOWE 

Sekcja wytłaczania może 
mieć następujące układy: 
 

- jedna dwuślimakowa o 
wydajności max do 
200kg/h 
 

- jednoślimakowa z 
wtryskiem gazu jako 
ekstruder główny + 
jednoślimakowa jako 
chłodnica, wydajności 
max do 400kg/h 
 

- dwuślimakowa z 
wtryskiem gazu jako 
ekstruder główny + 
jednoślimakowa jako 
chłodnica, wydajności 
max do 700kg/h 
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SYSTEM DOZOWANIA  

GAZU SPIENIAJĄCEGO 

Może być realizowany za pomocą 
różnego rodzaju dozowników i 
dozować do 3 różnych czynników 
spieniających. 
 
Elementy systemu: 
- pompa membranowa 3-stopniowa 
- zawór wtryskowy 
 - przepływomierz 
- regulator przepływu 
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GŁOWICA I KALIBRATOR 

Głowica do wytłaczania typu pierścieniowego jest 
wyposażona w system regulacji szczeliny.  Do chłodzenia 
folii od wewnątrz służy termoregulowany kalibrator w 
formie cylindrycznej. Za chłodzenie od zewnątrz 
odpowiada wentylator powietrza oraz dysza pierścieniowa. 
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NAWIJARKA 

Gotowa folia XPET jest 
nawijana na rdzenie 
montowane na wałku 
rozprężnym wrzeciona 
nawijarki.  
 
Zaletą tego systemu jest 
szybki rozładunek 
gotowych bobin. 
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

UNION officine meccaniche S.p.A. Socio Unico 
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: 
IPM 

ul. Polnej Róży 9/33 
02-798 Warszawa 

Tel: +48 22 467 08 47 
www.ipmtc.com.pl 

e-mail: ipmtc@ipmtc.com.pl  
 

http://www.unionextrusion.it/
mailto:info@unionextrusion.it
http://www.ipmtc.com.pl/
http://www.ipmtc.com.pl/
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