
Plastics

Wyprzedzające technologie 
w przetwórstwie tworzyw 
sztucznych
Innowacyjne rozwiązania zmniejszające zużycie narzędzi, 
stosowane w celu uzyskania większej produktywności 
i wydajności przy wtrysku i wytłaczaniu tworzyw sztucznych



Przetwórstwo tworzyw sztucznych jest w dobrej formie.
Dzięki Oerlikon Balzers 

Powierzchnia formy odgrywa kluczową rolę w przetwórstwie
tworzyw sztucznych, procesach wtrysku i wytłaczania. 
Wyższa jakość formy oznacza większą produktywność 
i wydajność procesu produkcyjnego. Te cele mogą być 
osiągnięte poprzez zastosowanie powłok.

Oerlikon Balzers jest światowym liderem w zakresie 
wyprzedających technologii powierzchni. Powłoki BALINIT® 
umożliwiają optymalizację pracy form wtryskowych oraz 
uzyskanie wielu innych pozytywnych efektów i korzyści 
jak trwałość, jakość, wydajność, koszty.

Zmniejszenie kosztów 
narzędziowych poprzez wzrost 
trwałości, zmniejszenie ilości 
braków i skrócenie cyklu

Ceramiczna struktura powłoki –  
niski współczynnik tarcia 

Przeciwdziała przywieraniu 
tworzywa

Zabezpiecza ruchome elementy przed 
zatarciami. Umożliwia pracę na sucho

Ułatwia rozformowanie. Powłoka jest 
obojętna chemicznie

Bardzo wysoka
twardość powłoki

Doskonałe zabezpieczenie
przed zużyciem ściernym

Ochrona przed
uszkodzeniem podczas
czyszczenia

Osłona przed przebarwieniami

Cechy powierzchni

Lepsze wypełnianie 
i rozformowanie

BALINIT® chroni przed
powstawaniem narostów 

Wyższa ochrona przed korozją
przy stosowaniu powłok na
bazie węgla

BALINIT® dostarcza wymierne korzyści w przetwórstwie tworzyw sztucznych
Trwałość  |  Wydajność  |  Jakość  |  Koszty

Zmniejszenie kosztu 
jednostkowego wyrobu (cpk) 
dzięki redukcji przestojów 
i wyższej jakości wyprasek

Redukcja kosztów utrzymania 
ruchu związana z obniżeniem 
częstości przeglądów 
i czyszczenia



Przekonująca wydajność przy wtrysku tworzyw sztucznych

BALITHERM® PRIMEFORM 
i BALIQ® TINOS 
Pojemnik na odpady

Narzędzie: 1.2343 ESU 
Tworzywo: PC / ABS 
Zagadnienie: 
Gniazda wypolerowane, wrażliwe na zarysowania 
i narosty

Dzięki powłokom: 
BALITHERM® PRIMEFORM i BALIQ® TINOS
uzyskano:
– Poprawę rozformowania
– Mniej czynności obsługowych – brak narostów
– Łatwiejsze czyszczenie
– Brak zarysowań

Narzędzie: gniazdo, stal: 1.2738 HH
Tworzywo: PA6.6 GF30
Zagadnienie:
Zużycie narzędzia ze względu na włókno szklane, 
środek zmniejszający palność (V0), zarysowania, 
korozję, wypływki

Rozwiązanie: BALITHERM® PRIMEFORM
Zmniejszenie siły rozformowania, zoptymalizowana 
praca formy, poprawa jakości wypraski. 
– Większa wydajność i powtarzalność
– Zmniejszenie wypływek
– Mniejsze koszty utrzymania
– Mniej braków

BALITHERM® PRIMEFORM 
Panel licznika  
(Automotive) 

10 ×
zwiększenie 
czasu pracy 

między 
obsługą

– Mniej braków

Wzrost 
produktywności

 30 %



Platzhalter

Przekonująca wydajność przy wytłaczaniu tworzyw sztucznych

BALINIT® CROMA PLUS  
przy produkcji profi li okiennych z PCV

Narzędzie: Kalibrownik (Vacuum) 
Produkt: Profil okna PCV
Zagadnienie: 
Bez powłoki: włókna szklane i TiO2 powodują 
wycieranie krawędzi poprzecznych szczelin (Vacuum) 
oraz płaskiej powierzchni ślizgowej; prowadzi to do 
powstawania rys na produkowanym profilu PCV 
oraz efektu klejenia się i odrywania polimeru

Rozwiązanie: BALINIT® CROMA PLUS
– Wysoki poziom odporności na ścieranie i zarysowania
–  Zwiększona trwałość do 9.600 km
– Warstwa tlenkowa powoduje lepszy przepływ polimeru
– Wyższa wydajność i niezawodność procesu produkcji
– Brak narostów

Narzędzie: Głowica spiralna do wytłaczania folii
Produkt: Folia do opakowań HDPE
Zagadnienie:
Problem jakości folii z powodu przywierania 
tworzywa do powierzchni narzędzia, czyszczenie 
powoduje zużycie i zarysowania. Powierzchnia 
staje się matowa w czasie eksploatacji głowicy  
 
Rozwiązanie: BALINIT® CROMA PLUS
– Większa wydajność i niezawodność produkcji
– Wyeliminowanie narostów
–  Dobra ochrona przed zarysowaniami
–  Powierzchnia nie ulega zmatowieniu, 

bardzo dobre efekty pracy

BALINIT® CROMA PLUS 
Wytwarzanie folii 

Wzrost 
wydajności o:

30 %
Zmniejszenie 
przestojów o:

 60 %



Powłoki na bazie węgla:

BALINIT® DYLYN BALINIT® TRITON BALINIT® C

Skład powłoki a-C:H:Si a-C:H Me-C:H

Mikrotwardość (HV 0.05) 2 500 2 500 1 500

Tarcie wzgl. stali na sucho 0,1 – 0,2 0,1 – 0,2 0,1 – 0,2

Grubość powłoki (μm) 1 – 3 1 – 3 1 – 4

Naprężenie szczątkowe (Gpa) -1,0

Maks. temp. zast. (°C) 300 300 300

Temperatura powlekania (°C) 180 – 220 180 – 250 180 – 250

Kolor czarny czarny antracytowy

Struktura powłoki wielowarstwowa jednowarstwowa płytkowa

Odporność na zużycie ścierne ++ ++ +

Odporność na zatarcia – elementy ruchome ++ +++ +++

Ochrona przed korozją +++ ++ +

Rozformowanie  

Wypełnienie formy

Dostępne jako BALINIT® ARCTIC  

Niska temperatura powlekania (max. 200°C)

Dostępne w wersji STAR* x (Ti) x (CrN) x (CrN)

Dostępne w wersji BALINIT® DUPLEX** x x x

Dostępne w wersji BALINIT® ADVANCED***  

Powłoki na formy wtryskowe. Właściwości

Powłoki na bazie węgla:

BALINIT® DYLYN BALINIT® TRITON BALINIT® C

Termoplasty

PE, PP, PB

PS, SB, SAN, ABS, ASA

PVC

PTFE, SPTFE, PVDF

POM

PA

PC, PBT (B), PET (P)

PPE, PEEK, PAEK / PPS, PSU, PES

PI

CA, CP, CAP

PMMA

TPU

Duroplasty

PF

EP

UP

MF, UF, MP

Elastomery

PUR

NBR, EPDM, Si

Multipolymer TPE, FPM

Na elementy 
ślizgowe / praca 

na sucho 
Suwaki / wypychacze

Na elementy 
ślizgowe / praca 

na sucho 
Suwaki / wypychacze

Na elementy 
ślizgowe / praca 

na sucho 
Suwaki / wypychacze

Zalecenia dotyczące zastosowania powłok

+ = Warunkowo się nadaje 
+ +  = Nadaje się
+ + + = Bardzo dobre rezultaty

Wszystkie powłoki BALINIT® przeznaczone do zastosowań związanych z produkcją opakowań do przemysłu spożywczego posiadają certyfi kat FDA jako bezpieczne.
Wszystkie dane wymienione w tym katalogu są danymi do porównania. Rzeczywiste dane zależą od podłoża, kształtu, jakości powierzchni.

* Wersja STAR jest przeznaczona do dużych obciążeń powierzchniowych. 

Powlekane mogą być następujące materiały: HSS, stale na formy, stale do pracy na zimno i na gorąco, stale nierdzewne, stale do ulepszania, węgliki spiekane, stopy CuBe.



Zalecenia dotyczące zastosowania powłok:

Właściwości powłok

BALIQ® CRONOS BALINIT® CROMA BALINIT® CROMA PLUS BALINIT® ALCRONA PRO BALINIT® LUMENA

Skład powłoki CrN CrN CrN+OX AlCrN TiAlN

Mikrotwardość (HV 0.05) 2 150 2 500 2 500 3 200 3 400

Współczynnik tarcia wzgl. stali na sucho 0,5 0,3 – 0,5 0,3 – 0,5 0,35 0,3 – 0,35

Grubość powłoki (μm) 2 – 4 4 – 10 4 – 10 2 – 4 8 – 12

Naprężenie szczątkowe (GPa) -1,6/-2,0 -1,5/-2,0 -1,5/-2,0 -3,0 -1,1

Maks. temp. zast. (°C) 700 700 700 1100 900

Temperatura powlekania (°C) 500  450 450 470 450

Kolor srebrna srebrno-szary tęczowy niebiesko-szary fioletowo-szary

Struktura powłoki jednowarstwowa wielowarstwowa wielowarstwowa jednowarstwowa nanowarstwowa

Odporność na zużycie ścierne ++ ++ ++ +++ +++

Odporność na zatarcia – elementy ruchome ++ ++ +++ + +

Ochrona przed korozją ++ ++ ++ ++ ++

Rozformowanie +++ ++ ++ ++ +

Wypełnienie formy ++ + + + +++

Dostępne jako BALINIT® ARCTIC 

Niska temperatura powlekania (max. 200 °C)

Dostępne w wersji STAR*

Dostępne w wersji BALINIT® DUPLEX
x x x x

Dostępne w wersji BALINIT® ADVANCED
x x

+ = Warunkowo się nadaje  
+ +  = Nadaje się 
+ + + = Bardzo dobre rezultaty 

*Wersja STAR jest przeznaczona do dużych obciążeń powierzchniowych. 

Powlekane mogą być następujące materiały: HSS, stale na formy, stale do pracy na zimno i na gorąco, stale nierdzewne, stale do ulepszania, węgliki spiekane, stopy CuBe.

Wszystkie powłoki BALINIT® przeznaczone do zastosowań związanych z produkcją opakowań do przemysłu spożywczego posiadają certyfi kat FDA jako bezpieczne.
Wszystkie dane wymienione w tym katalogu są danymi do porównania. Rzeczywiste dane zależą od podłoża, kształtu, jakości powierzchni. 

BALIQ® CRONOS BALINIT® CROMA BALINIT® CROMA PLUS BALINIT® ALCRONA PRO BALINIT® LUMENA

Termoplasty

PE, PP, PB +++ ++ +++ +++ +++

PS, SB, SAN, ABS, ASA ++ ++ +++ ++ +++

PVC +++ ++ +++ ++

PTFE, SPTFE, PVDF ++ ++ ++ ++

POM +++ ++ +++ +++

PA +++ ++ +++ +++ +++

PC, PBT (B), PET (P) +++ ++ +++ +++ +++

PPE, PEEK, PAEK / PPS, PSU, PES +++ ++ +++ +++ +++

PI

CA, CP, CAP

PMMA +++

TPU +++ + +++ ++

Duroplasty

PF ++ ++ +++ +++

EP ++ ++ +++ +

UP + + + +

MF, UF, MP ++ ++ +++ +++

Elastomery

PUR + + +++

NBR, EPDM, Si ++ ++ ++

Multipolymer TPE, FPM ++ ++ +++



BALIQ® CRONOS BALINIT® CROMA BALINIT® CROMA PLUS BALINIT® ALCRONA PRO BALINIT® LUMENA

Skład powłoki CrN CrN CrN+OX AlCrN TiAlN

Mikrotwardość (HV 0.05) 2 150 2 500 2 500 3 200 3 400

Współczynnik tarcia wzgl. stali na sucho 0,5 0,3 – 0,5 0,3 – 0,5 0,35 0,3 – 0,35

Grubość powłoki (μm) 2 – 4 4 – 10 4 – 10 2 – 4 8 – 12

Naprężenie szczątkowe (GPa) -1,6/-2,0 -1,5/-2,0 -1,5/-2,0 -3,0 -1,1

Maks. temp. zast. (°C) 700 700 700 1100 900

Temperatura powlekania (°C) 500  450 450 470 450

Kolor srebrna srebrno-szary tęczowy niebiesko-szary fioletowo-szary

Struktura powłoki jednowarstwowa wielowarstwowa wielowarstwowa jednowarstwowa nanowarstwowa

Odporność na zużycie ścierne ++ ++ ++ +++ +++

Odporność na zatarcia – elementy ruchome ++ ++ +++ + +

Ochrona przed korozją ++ ++ ++ ++ ++

Rozformowanie +++ ++ ++ ++ +

Wypełnienie formy ++ + + + +++

Dostępne jako BALINIT® ARCTIC 

Niska temperatura powlekania (max. 200 °C)

Dostępne w wersji STAR*

Dostępne w wersji BALINIT® DUPLEX
x x x x

Dostępne w wersji BALINIT® ADVANCED
x x

BALITHERM® PRIMEFORM

do 1 400

0

400

380/480

++

+

++

+

+

*Wersja STAR jest przeznaczona do dużych obciążeń powierzchniowych. 

Powlekane mogą być następujące materiały: HSS, stale na formy, stale do pracy na zimno i na gorąco, stale nierdzewne, stale do ulepszania, węgliki spiekane, stopy CuBe.

Wszystkie powłoki BALINIT® przeznaczone do zastosowań związanych z produkcją opakowań do przemysłu spożywczego posiadają certyfi kat FDA jako bezpieczne.
Wszystkie dane wymienione w tym katalogu są danymi do porównania. Rzeczywiste dane zależą od podłoża, kształtu, jakości powierzchni. 

BALIQ® CRONOS BALINIT® CROMA BALINIT® CROMA PLUS BALINIT® ALCRONA PRO BALINIT® LUMENA

Termoplasty

PE, PP, PB +++ ++ +++ +++ +++

PS, SB, SAN, ABS, ASA ++ ++ +++ ++ +++

PVC +++ ++ +++ ++

PTFE, SPTFE, PVDF ++ ++ ++ ++

POM +++ ++ +++ +++

PA +++ ++ +++ +++ +++

PC, PBT (B), PET (P) +++ ++ +++ +++ +++

PPE, PEEK, PAEK / PPS, PSU, PES +++ ++ +++ +++ +++

PI

CA, CP, CAP

PMMA +++

TPU +++ + +++ ++

Duroplasty

PF ++ ++ +++ +++

EP ++ ++ +++ +

UP + + + +

MF, UF, MP ++ ++ +++ +++

Elastomery

PUR + + +++

NBR, EPDM, Si ++ ++ ++

Multipolymer TPE, FPM ++ ++ +++

BALITHERM® PRIMEFORM

+++

+++

++

++

+++

+++

+

+++

++

++

++



Szanowni Państwo, wyprzedzające technologie powierzchni stosowane 
na formy wtryskowe, jednostki kalibrujące, głowice do produkcji folii itp.  
przynoszą wiele korzyści dla przetwórców. Dzięki powłokom Państwa 
produkty będą bardziej konkurencyjne. Mamy bezpośredni wpływ na trwałość, 
wydajność, jakość i koszty.
Zachęcamy do współpracy.
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Centrala
Oerlikon Balzers Coating AG 
Balzers Technology and 
Service Centre
Iramali 18
LI-9496 Balzers
Liechtenstein
T +423 388 7500
www.oerlikon.com/balzers 

Polska
Oerlikon Balzers Coating 
Poland Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 4
59-101 Polkowice
T: +48 76 746 48 00
www.oerlikon.com/balzers/pl
Pozostałe lokalizacje:  
Tczew | Kędzierzyn-Koźle


