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Folia w przemyśle 
Folie polietylenowe są od dawna stosowane w przemyśle drzewnym do pakowania półproduktów i 
wyrobów oraz całych ładunków (palet). Podstawowe rozróżnienie w warunkach produkcji drzewnej to 
folie: stretch, bąbelkowa (pęcherzykowa), spieniona i termokurczliwa. 

Techniczne warunki pakowania foliami polietylenowymi mebli, drzwi, ramek i listew jako opakowanie finalne oraz do transportu
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Do produkcji folii polietylenowych, 
w zależności od późniejszego użyt-
kowania, stosowane są trzy podsta-
wowe metody - wytłaczanie z roz-
dmuchiwaniem jednostopniowym 
oraz dwustopniowym i metoda prze-
lewowa. 

Metoda przelewowa
Metoda przelewowa stosowana do 
produkcji folii stretch, chociaż z po-
zoru prosta, wymaga kosztownych 
instalacji do produkcji najwyższej 
jakości tego materiału. Jedna z naj-
większych na świecie instalacji do 

Linia BIELE do kompletacji i owijania palet z wyrobami.            Fot. Archiwum autora

Owijarka do elementów meblowych, drzwi, listew itp.

Pakowanie folią termokurczliwą małych zamówień na palecie.           
                                                                                                                           Fot. Archiwum autora

Pakowanie z zabezpieczeniem folią bąbelkową i owijaniem stretch małych - 
krótkich elementów.                                                                              Fot. Archiwum autora

Owijarka pakietów FAST-RING.

Mieczysław Lewicki

niać poniższe wymogi dające gwarancję 
poprawnego zgrzewania i obkurczania 
pakowanych wyrobów w tunelach bez 
dodatkowych spawów:
- wydłużenie przy zerwaniu DL 470 do 
630 proc.; DT 560 do 740 proc.
- przepuszczalność pary wodnej 5,5 do 6,5 
gr/m2/24 h

- przepuszczalność tlenu 2400 do 3300 
cm3/m2/24 h
- śliskość, poślizg 0,43 do 0,53

tej produkcji - MASTERCAST - znaj-
duje się w Polsce w zakładzie firmy 
EFEKT PLUS sp. z o.o. w Rogoźnicy - 
u jednego z czołowych producentów 
metodą wylewu cast w Europie.

Metoda wytłaczania
Metodę wytłaczania z rozdmuchiwa-
niem dwustopniowym folii stosuje 
się znacznie rzadziej niż wytłaczania 
z rozdmuchiwaniem jednostopniowym 
z uwagi na koszty produkcji. Folie otrzy-
mywane metodą wytłaczania z rozdmu-
chiwaniem dwustopniowym są foliami 
orientowanymi. Proces przebiega w tem-
peraturze niższej od temperatury topnie-
nia tworzywa polimerowego, a w czasie 
drugiego stopnia rozdmuchiwania folii 
w postaci rury następuje jej rozciąganie 
oraz orientacja makrocząsteczek. Daje to 
polepszenie właściwości mechanicznych 
i optycznych w porównaniu z metodą 
jednostopniową. Jednak podczas użytko-
wania, pod wpływem temperatury, folia 
ulega nadmiernemu kurczeniu, a to po-
woduje zmiany jej grubości. 
Dlatego orientowaną folię z polimero-
wych tworzyw krystalicznych poddaje 
się dodatkowo procesowi stabilizacji 
cieplnej w temperaturze, w której zacho-
dzi proces krystalizacji. Podczas stabiliza-
cji cieplnej następuje redukcja naprężeń 
wewnętrznych powstałych w toku pro-
cesu orientowania. 
Istotny wpływ na uzyskanie korzyst-
nych właściwości folii orientowanych 
mają m.in. czynniki takie jak: 
- prędkość rozciągania - im większa pręd-
kość, tym większa orientacja (odkształce-
nia sprężyste przebiegają szybciej niż od-
kształcenia plastyczne); 
- stopień rozciągnięcia - wyższy stopień 
powoduje (w warunkach stałej tempe-
ratury i prędkości rozciągania) więk-
szą orientację molekularną tworzywa. 
W przypadku niewielkiego całkowitego 
stopnia rozciągnięcia folii (około 3) i stabi-
lizacji cieplnej folii w temp. ok. 170° C po-
nad dwukrotnie zwiększa się wytrzyma-
łość folii na rozciąganie;
- szybkość ochładzania - wpływa na 
szybkość wyższego stopnia orienta-
cji tworzywa;
- niska temperatura procesu - powoduje 
większą orientację molekularną, a po 
szybkim ochłodzeniu w wodzie do 60/80° 
C przewagę fazy amorficznej;
- jakość polietylenu i stosowanych do-
datków procesowych oraz antyblo-
kingowych. 
Najlepsza jakość monomeru uzyskiwana 
jest w zakładzie firmy Basell Orlen Po-
lyolefins sp. z o.o w Płocku w procesie Ho-
stalen, dającym możliwość wytwarzania 
szerokiego zakresu gatunków poliety-
lenu w odmianach o unimodalnym i bi-
modalnym rozkładzie ciężaru cząstecz-
kowego. Zakres gęstości produkowanego 
polimeru wynosi od 940 do 965 kg/m3. 
W obu odmianach procesu technologicz-
nego stosuje się te same katalizatory oraz 
dodatki. Pozwala to na utrzymanie stabil-
ności procesu oraz otrzymanie tworzywa 
o stałych parametrach technicznych.
Podstawowa jakość foli termokurczliwej 
do pakowania przemysłowego, według 
danych firmy SILVALAC, dla folii termo-
kurczliwej 70 - 80 mikronów winna speł-

6-metrowy nawijak do folii stretch w EFEKT Plus.   Fot. Archiwum aut              
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…solidne rozwiązania 

dla doskonałych rezultatów!

+48 (0) 602 222 998

biuro@herr-holz.pl

Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG, Langenberger Straße 6, D-87724 Ottobeuren, Tel. +49(0)8332 911-0, Fax +49(0)8332 911-180, sales@martin.info, www.martin.info
HERR-Holz Sp. z o.o., ul. Jesionowa 22, 44-177 Chudów, tel.: 032 302 24 44, faks: 032 302 24 49, tel. kom. 0 602 688 688, e-mail: biuro@herr-holz.pl, www.herr-holz.pl

- rozdarcie DL 285 gr do 420 gr DT 690 gr 
do 940 gr
- perforacja 180 do 245 gr*cm/μ
- rozciągliwość gwarantowana. 

Ważne warunki techniczne
Oprócz wspomnianych wymogów odno-
śnie parametrów folii PE, niezbędnych do 
dobrej pracy z folią termokurczliwą, wy-
magane są następujące warunki tech-
niczne:
- jednorodna grubość folii na całej rozwi-
janej wstędze; 
- równomierny rozkład gęstości folii;
- równomierne napięcie przy nawijaniu 
po perforacji wstęgi;

- brzegowanie i/lub równe - cylindryczne 
nawinięcie wstęgi (+/- 2 mm);
- rolka nawinięta folią PE bez zgniotów - 
deformacja nawinięta na jednej tubie; 
- dobrana kurczliwość wzdłużna DL 
w stosunku do poprzecznej DT dla stoso-
wanej metody pakowania:
a) wzdłużne przejście wyrobu do tunelu 
grzewczego po osi wstęgi; 
b) poprzeczne wejście wyrobu do tunelu 
w poprzek osi wstęgi. 

Można wygenerować 
oszczędności
Odpowiedni dobór folii do sposobu pa-
kowania daje możliwość minimaliza-
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Wada założenia narożnika osłonowego.              Fot. Archiwum autora
Wada folii odkryta na maszynie zgrzewającej.   
                                                                                             Fot. Archiwum autora

Wady folii - mała rozciągliwość i skurcz DL dla układu kątowego.            
                                                                                                                           Fot. Archiwum autora

Wady folii - zbyt duży skurcz DT dla układu kątowego pakowania.       
                                                                                                Fot. Archiwum autora

Wady folii - nierównomierność gęstości - grubości i skurczu.      
                                                                                                                           Fot. Archiwum autora

Wady folii - niejednorodna mieszanka i skład.                               Fot. Archiwum autora

cji nakładu energii, a w szczególności 
w pakowaniu w folię termokurczliwą 
z zastosowaniem tylko jednego zgrzewu 
odcinającego wstęgę w tunelach EKO 
(opisanych we wcześniejszych artyku-
łach autora). 
Daje to oszczędność od kilkunastu do 
kilkudziesięciu kW zainstalowanej i zu-
żywanej mocy, a jednocześnie możemy 
uniknąć problemów ze zgrzewami - ob-
kurczaniem i jakością oraz wydajnością 
pakowania - w szczególności w kątowym 
układzie osi wstęgi do tunelu grzew-
czego, który stosuje się w przypadku 
braku miejsca na wprost w liniach pro-
dukcyjnych.
Zainteresowani więcej informacji mogą 
uzyskać u autora: biuro@starting.com.pl

Pakowarka do dużych brył.                                                                    Fot. Archiwum autora
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