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Wy tła cza nie – jest pro ce sem
tech no lo gicz nym wy twa rza nia
dłu gich ele men tów z two rzyw
sztucz nych (pół pro duk tów lub
go to wych wy ro bów). 
W trak cie pro ce su wy tła cza nia
w ukła dzie pla sty fi ku ją cym two -
rzy wo sztucz ne w po sta ci płyn -
nej prze py cha ne jest przez ka nał
o od po wied nim pro fi lu. 
Wy tła cza nie jest pro ce sem cią -
głym. Two rzy wo sztucz ne naj czę -
ściej w po sta ci gra nu la tu jest po -
da wa ne do pod grze wa ne go cy lin -
dra, w któ rym ule ga pla sty fi ka cji
i ho mo ge ni za cji, prze cho dzi przez
gło wi cę wy tła cza ją cą, a na stęp nie
przez ka li bra to ry for mu ją ce go to -
wy wy rób np. ru ry, pro fi le, pły ty,
fo lie. Wy tłocz ka jest chło dzo -
na a na stęp nie cię ta na od cin ki
o po żą da nym wy mia rze lub na wi -
ja na na bęb ny, szpul ki, etc. 
Two rzy wa sztucz ne wy tła cza się
w urzą dze niach zwa nych wy tła -
czar ka mi.
Przy kła do we pro duk ty wy twa rza ne
me to dą wy tła cza nia: fo lie, ru ry,
pro fi le, pły ty, gra nu la ty, kon cen -
tra ty bar wią ce itp.
Wy tła czar ki skła da ją się z trzech
ukła dów: 
• układ na pę do wy 
• układ ste ro wa nia 
• układ pla sty fi ku ją cy 
Wy tła czar ka wy po sa żo na jest zwy -
kle w za sob nik na su ro wiec (po daj -

nik) oraz kom po nen ty po moc ni cze
np. kon cen tra ty bar wią ce (barw ni -
ki) do two rzyw sztucz nych. 

Ro dza je po daj ni ków 
su row ca

• do zow ni ki wo lu me trycz ne (ob ję -
to ścio we) 

• do zow ni ki gra wi me trycz ne (wa -
go we) 

Do zow ni ki gra wi me trycz ne są zwy -
kle spo ro droż sze od wo lu me trycz -
nych. Sto su je się je tam, gdzie wy -
ma ga na jest du ża pre cy zja w po -
da wa niu su row ca, z uwa gi na je go
koszt. np. gra nu lat kle ju PIB do fo -
lii stretch, sta bi li za to ry UV, na no
sre bro, nno zło to, etc. 
Two rzy wo po da wa ne do ukła du
pla sty fi ku ją ce go moż na po da wać
w for mie: 
• gra nu la tu 
• prze mia łu 
• aglo me ra tu 
• prosz ku 
W ukła dzie pla sty fi ku ją cym two -
rzy wo jest pod grze wa ne do od po -
wied niej tem pe ra tu ry, aż do uzy -
ska nia od po wied niej pla stycz no ści,
a na stęp nie prze tła cza się przez
ust nik tzw. gło wi cę wy tła czar ską.
Na stęp nie two rzy wo jest chło dzo -
ne i uzy sku je się tzw. wy tłocz nię.
Do prze miesz cza nia two rzy wa sto -
su je się prze no śni ki śli ma ko we
tzw. śli ma ki. 

Układ pla sty fi ku ją cy

Układ pla sty fi ku ją cy wy tła czar ki
skła da się z 1 lub 2 śli ma ków plus
cy lin dra. W za leż no ści od ro dza ju
prze twa rza ne go su row ca sto su je
się róż ne go ro dza ju śli ma ki.
Do prze twór stwa kom po zy tów za -
wie ra ją cych włók no szkla ne, talk,
kre dę któ re dzia ła ją sil nie ście ra ją -
co na układ pla sty fi ku ją cy, czę sto
sto su je się spe cjal nie wzmac nia ne
śli ma ki, aby wy dłu żyć ich ży wot -
ność.

Od mia ny pro ce sów 
wy tła cza nia

• kon wen cjo nal ne 
• au to –ter micz ne – cie pło do star -

cza ne przez tar cie po wle ka ją ce
– pod ci śnie nio we i ci śnie nio we 

• po ru ją ce – do ukła du upla stycz -
nia ją ce go do da je się po ro for tj.
śro dek spie nia ją cy 

• z roz dmu chem – swo bod ne
(otrzy mu je się długi rę kaw fo lio -
wy) 

• z roz dmu chem – z ogra ni cze -
niem me cha nicz nym (otrzy mu je
się po jem ni ki) 

• z na peł nia niem – np. kro plów ki
z gra nu lo wa niem – w wo dzie
lub po wie trzu, z prosz ku ro bi się
gra nu lat 

• współ wy tła cza nie – ko ek stru zja
lil ku warstw 

Ko ek stru zja two rzyw sztucz nych
– wy tła cza nie kil ku warstw 

Przy ko -eks tru zji (współ -wy tła cza -
niu) ma my do czy nie nia z wy tła -
cza niem kil ku warstw na raz. War -
stwy te mo gą się róż nić np. struk -
tu rą (spie nio na i li ta), ko lo rem, ro -
dza jem uży te go su row ca, itp. Np.
przy wy tła cza niu rur moż na sto so -
wać war stwę włók na szkla ne go
lub fo lii alu mi nio wej. 
Do ko -eks tru zji two rzyw uży wa się
dwóch lub wię cej wy tła cza rek.
Przy czym jed na wy tła czar ka mo że
tło czyć np. 2 war stwy (np. war -
stwa A/B/A) gdzie wy tła czar ka
A pro du ku je 2 war stwy ze wnętrz -
ne a wy tła czar ka B wy ko nu je war -
stwę środ ko wą. Do war stwy środ -
ko wej mo że iść np. gor szy su ro -
wiec z re cy klin gu. Przy ko ek stru -
zji 2 lub wię cej wy tła cza rek do star -
cza ją okre ślo ne two rzy wo
do wspól nej gło wi cy wy tła cza ją cej.
Cza sa mi moż na wy tła czać np. fo lie
war stwo we, aby dzię ki więk szej
ilo ści warstw uzy skać lep sze wła -
ści wo ści me cha nicz ne go to wych
fo lii. 
Za le tą ta kich fo lii war stwo wych
jest to, że moż na uzy skać lep sze
wła ści wo ści me cha nicz ne fo lii,
przy jed no cze snym zmniej sze niu
gru bo ści fo lii. A co za tym idzie da -
je to du że oszczęd no ści w su row -
cu. Np. przy fo lii LDPE moż na za -
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osz czę dzić 35% su row ca sto su jąc
ko ek stru zję 5 warstw za miast 3ch.
Koszt po cząt ko wy za ku pu li nii
do fo lii 5 war stwo wych jest nie co
wyż szy, jed nak ma szy na jest za ku -
pem jed no ra zo wym, zaś su ro wiec
za ku py wa ny jest sta le. Po cząt ko wa
in we sty cja zwra ca się po krót kim
cza sie. Przy wy tła cza ni fo lii stretch
moż na np. za sto so wać re gra nu lat
do war stwy środ ko wej, zaś klej je -
dy nie do jed nej z warstw ze -
wnętrz nych, a jed na z warstw nie
za wie ra ani kle ju ani wtór ne go su -
row ca.
ROL BATCH GmbH jest pro du cen tem:
lLi nii tech no lo gicz nych do wy tła -
cza nia two rzyw:
• Wy tła cza rek jed no i dwu śli ma -

ko wych (w tym la bo ra to ryj nych)
• Li nii do wy tła cza nia rur, pro fi li,

płyt, 
• Li nii do wy tła cza nia gra nu la tów,

de sek, drzwi z kom po zy tów
WPC

• Li nii do pro duk cji kon cen tra tów
bar wią cych i na peł nia czy
do two rzyw

• Li nii do wy tła cza nia fo lii roz -
dmuch (stretch, ba rie ro we, geo -
mem bra ny)

• Li nii do wy tła cza nia fo lii pła skich
PE, PP, PET, ABS, PS

• Li nii do pro duk cji fi la men tów
do dru ku 3D

Li nii do re cy klin gu two rzyw sztucz -
nych:

• Li nii do my cia, roz drab nia nia
i su sze nia bu te lek PET, fo lii, che -
mii go spo dar czej, zde rza ków,
itp.

• Li nii do gra nu la cji, re gra nu la cji,
com po un din gu two rzyw

• Sys te mów oczysz cza nia wo dy
w obie gu za mknię tym

• Li nie do sor to wa nia od pa dów
two rzyw sztucz nych 

• Li nie do sor to wa nia prze mia łów
i gra nu la tów na ko lo ry

Urzą dzeń la bo ra to ryj nych do ba -
da nia wła ści wo ści two rzyw sztucz -
nych:
• Pla sto me try do ba da nia wskaź ni -

ka pły nię cia MFI/MFR i MFI/MVR
• Gę sto ścio mie rze
• Wil got no ścio mie rze / wa go -su -

szar ki
• Spek tro me try do roz po zna wa nia

two rzyw sztucz nych
• Wy tła czar ki la bo ra to ryj ne
• Pie ce ko mo ro we la bo ra to ryj ne

• Su szar ki i po daj ni ki z su szar ką
do two rzyw

Wóz ków pa le to wych do trans -
por tu:
• Ma nu al ne wóz ki pa le to we o ła -

dow no ści 2,5 to ny

Pre zen ta cje i szko le nia z ob słu gi
urzą dzeń la bo ra to ryj nych

Cy klicz nie pro wa dzi my szko le nia
z ob słu gi urzą dzeń la bo ra to ryj nych
oraz pren ta cje: pla sto me try, gę sto -
ścio mie rze, wil got no ścio mie rze,
spek tro me try w na szej sie dzi bie
w Eber swal de k. Ber li na oraz róż nych
lo ka li za cjach w Pol sce. 
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