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Innowacyjne metody 

zgrzewania pro�li PVC
Okna z tworzywa sztucznego produkowane są prawie we wszystkich 

zakątkach świata, począwszy od Skandynawii po Australię, od Chin 

po Amerykę Północną i Południową, przy jednoczesnym zachowaniu 

wysokiej odporności na działanie wiatru, deszczu, promieniowania 

słonecznego i obciążenia mechanicznego wynikającego z obsługi.
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A
by właściwości pro!li odpowia-

dały tym wysokim wymaganiom, 

konieczne jest ich badanie oraz 

certy!kowanie, a w produkcji seryjnej 

i regularne kontrolowanie osiągniętych 

właściwości procesowych. Obecnie na 

całym świecie nadzorowanych jest około 

60 zakładów produkcyjnych. 

Niemalże 60% wszystkich elementów 

okiennych stanowi materiał z tworzywa 

sztucznego PVC, a w zakres jego kontro-

li wchodzą pro!le okienne z tworzywa 

sztucznego:

PVC do okien i drzwi wejściowych

okleinowane folią

malowane  

koekstrudowane z powłoką akrylową

z dodatkiem włókna szklanego

W szczególności badane są:

specy!czne właściwości materiałów 

pro!li pod kątem receptur

odporność na warunki atmosferyczne 

(odporność na starzenie)

oraz właściwości pro!li, które stanowią 

gotowe okna

Obecnie trwają badania nad projektem 

w zakresie: „łączenie tworzyw sztucznych 

metodą na podczerwień (IR)”

Zgrzewanie w podczerwieni (IR) jest 

innowacyjną techniką łączenia, która wy-

różnia się od zgrzewania tradycyjnego 

(HS) sposobem nanoszenia energii w ele-

mentach łączonych. Poprzez bezdotyko-

we nagrzewanie możliwe jest zgrzewanie 

o wysokiej czystości bez konieczności 

mechanicznego czyszczenia zgrzewów. 

Bardzo wydajne promienniki podczer-

wieni realizują ekstremalnie krótkie fazy 

nagrzewania, które osiągają błyskawicz-

nie swoją temperaturę roboczą.  W fazie 

przestoju bez problemu mogą być odłą-

czone. W przeciwieństwie do metody 

tradycyjnej (HS) ta procedura zgrzewania 

znacząco zwiększa energooszczędność.  

Technika zgrzewania w podczerwieni (IR) 

może być  wykorzystywana do zgrzewa-

nia pro!li okiennych z PVC. Jednocześnie 

zgrzewanie (IR) pro!li okiennych z PVC 

stawia bardzo wysokie wymagania przy 

wyborze odpowiedniego promiennika, in-

tegracji procesów produkcyjnych i  ideal-

nego dopasowania łączonych materiałów 

w zależności od geometrii pro!li.

Zakończono natomiast inny, osobny 

projekt badawczy w zakresie „łączenie 

tworzyw sztucznych poprzez redukcję cy-

klów czasowych.”

Ten projekt badawczy miał na celu 

ekonomiczną poprawę zgrzewania pro-

!li okiennych z PVC. Pierwotnie zredu-

kowanie cyklów czasowych możliwe 

było poprzez podwyższone temperatury 

elementów grzewczych i odpowiednie 

dopasowanie pozostałych parametrów 

zgrzewania. Przy czym na pierwszym 

miejscu było zapewnienie odpowiedniej 

jakości spoin i tym samym poprawy pro-

duktu końcowego tj. „okien z tworzyw 

sztucznych”. Przeprowadzone były liczne 

próby zgrzewania na powszechnie stoso-

wanych pro!lach oraz odpowiednia kon-

trola i ocena badań. Okazało się, że bada-

ne białe pro!le pozwalają na oszczędność 

czasową wynoszącą ok. 24% i wynikającą 

z tego wyższą wytrzymałość zgrzewu 

(przeciętnie o 17%). Niektóre pro!le mo-

gły być zgrzewane szybciej, nawet aż 

do 40%, dzięki czemu wyraźnie wzrosła 
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wydajność w produkcji okien, a znacząco 

spadły koszty – bez uszczerbku na jakości 

oraz bez znacznego obciążenia środowi-

ska naturalnego czy wysokich nakładów 

inwestycyjnych. Dzięki temu możliwe 

jest osiągnięcie jednominutowych cy-

klów zgrzewania i czyszczenia gotowego 

okna (rama i skrzydło). Niestety wymaga 

to stałej kontroli procesu produkcyjnego, 

od początku (cięcie – właściwe narzędzia) 

poprzez obróbki (wysoka powtarzalność 

cykli), aż do zgrzewania (pro!le klasy A, 

bardzo mała tolerancja wymiarowa zgrze-

warek i pro!li) i czyszczenia. 

Tak więc najbliższe lata będą po-

święcone będą badaniom nad roz-

wojem nowych, innowacyjnych oraz 

przede wszystkim energooszczędnych  

technologii zgrzewania pro!li okiennych 

z PVC. Równocześnie w zakładach prze-

mysłowych będą w praktyce testowane te 

nowe, do tej pory nie znane technologie. 

Obecnie trwają wdrażania opisanego 

wyżej i zakończonego już projektu ba-

dawczego w zakresie „łączenie tworzyw 

sztucznych poprzez redukcję cyklów 

czasowych”.

Napisz do eksperta: j.bubien@u-r-b-a-n.pl

Materiał opracowano na podstawie 

własnych badań !rmy URBAN oraz 

opracowań opublikowanych przez In-

stytut SKZ Das Kunststo&-Zentrum.


