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Technologia produkcji folii wodorozpuszczalnej 
metodą ekstruzji z rozdmuchem

Przedsiębiorstwo CSVeterans s.c. przy-
stąpiło w 2019 r. w ramach projektu unijnego 
do prac związanych z opracowaniem techno-
logii folii wodorozpuszczalnej z poli(alkoho-
lu winylowego) (PVA) metodą wytłaczania 
z rozdmuchem. Prace zakończyły się̨ sukcesem 
i firmie udało się̨ otrzymać́ tę folię. CSVeterans 
jest zatem pierwszą firmą w Polsce, która ofe-
ruje folię wodorozpuszczalną stosowaną do 
nanoszenia grafiki na przedmioty rożnego 
kształtu (obudowy dronów, obudowy min, 
płytki ceramiczne). Nanoszony obraz dru-
kowany jest na folii z PVA, która następnie 
umieszczana jest na powierzchni wody. Folia 
ulega rozpuszczeniu, a grafika zostaje prze-
niesiona na poddawany obróbce przedmiot. 
PVA jest syntetycznym polimerem z grupy 
polimerów winylowych (rys. 1). Jako jedyny 
z tej grupy ulega szybkiej biodegradacji, ale nie 
ma właściwości termoplastycznych, konieczne 
jest wiec stosowanie plastyfikatorów.

w porównaniu z przetwarzaniem PVA bez 
dodatku plastyfikatora.

W pracach projektowych odpowiednio 
dobrano surowiec do produkcji, uwzględniając 
stopień hydrolizy oraz współczynnik polidy-
spersji. Dodatkowo uwzględniono taktyczność 
polimeru w zależności od położenia centrów 
asymetrii w jego strukturze. Taktyczność jest 
istotnym parametrem, ponieważ ma wpływ 
na parametry fizyczne polimeru, takie jak 
np. temperatura topnienia lub zeszklenia. 
Polimer użyty w badaniach posiadał certy-
fikaty biodegradowalności zgodnie z TUV 
Austria (rys. 2).

W użytym surowcu dało się wyczuć zapach 
octu, co jest zrozumiałe, ponieważ był on kopo-
limerem PVA z poli(octanem winylu). Obecność 
w strukturze polimeru PVA grup hydroksylo-
wych powoduje bardzo duże powinowactwo do 
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Rys. 4. Przykładowe wykresy rozciągania: na-
prężenie (X) – wydłużenie (Y) próbek folii PVA 
o grubości 50 μm (badanie w MD)

Rys. 3. Rozdmuch folii w skali laboratoryjnej

Rys. 5. Produkcja folii ekstruzja z rozdmuchem
Rys. 2. Certyfikat biodegradowalności wydany 
przez TUV Austria

R = H lub COCH3

Rys. 1. Uproszczona struktura PVA i poli(octa-
nu winylu)

Wcześniej, w ramach działalności firmy sto-
sowano folię wodorozpuszczalną sprowadzaną 
z Chin, otrzymywaną znacznie droższą metodą 
ekstruzji na chłodzony walec (metoda CAST).

Do ekstruzji z rozdmuchem wykorzysta-
no jako surowiec wyjściowy polimer PVA, 
odpowiednio zmodyfikowany plastyfikato-
rem według koncepcji opracowanej w firmie 
CSVeterans s.c. Zastosowano również spe-
cyficzny sposób dozowania plastyfikatora 
i polimeru PVA do wytłaczarki przemysło-
wej. Plastyfikator znacznie obniżał lepkość 
wewnętrzną polimeru w danej temperaturze 
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Projekt został dofinansowany z Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji. Przedsięwzięcie nosi nazwę 
„Opracowanie technologii produkcji folii wodorozpuszczalnej do hydrografiki i innych aplikacji metodą ekstruzji z rozdmuchem

„
.

Rys. 6. Przykłady opakowań na bazie transparentnej folii wodorozpuszczalnej PVA przewyższają-
cej transparentnością folie polipropylenowe BOPP i OPP

środowiska wodnego, a zatem do środowiska, 
w którym może odbyć się biodegradacja tego 
polimeru przez pewne szczepy bakterii tleno-
wych Pseudomonas. PVA ulega również degrada-
cji w zbiornikach wodno-ściekowych. Utlenianie 
przez mikroorganizmy odbywa się na zasadzie 
utworzenia poli-enolo-ketonu, a ten hydrolizu-
je łatwiej niż PVA. Głównym enzymem, który 
powoduje rozkład PVA jest dehydrogenaza PVA.

Zarys prac technologicznych
Pierwszym etapem badań był rozdmuch 

folii przeprowadzony z wykorzystaniem zesta-
wu laboratoryjnego do rozdmuchu folii (rys. 3) 
z możliwością zintegrowania/współpracy z 3 wy- 
tłaczarkami. Otrzymaną folię o grubości 50 μm 
poddano badaniu na wytrzymałość mechanicz-
ną. Przykładowe wykresy rozciągania (stress-
-strain diagrams) przedstawiono na rys. 4.

Drugim etapem badań były próby w skali 
przemysłowej na odpowiednio przygoto-
wanej maszynie do rozdmuchu folii (rys. 5, 
5a, 5b). Zastosowano zmodyfikowany układ 
chłodzenia i odpowiednio zmodyfikowany 
wg technologii CSVeterans surowiec PVA. 
Otrzymano bardzo szklistą folię PVA, która 

swoją transparentnością przewyższała folie 
poliolefinowe BOPP. Wytworzone w posta-
ci rękawa folie miały grubość́ 10–50 μm. 
Proces prowadzono w temperaturach nie 
przekraczających 190°C.

Zastosowanie PVA
Firma CSVeterans s.c. zamierza prowadzić 

kolejne modyfikacje folii PVA, dostosowując 
je do zastosowań hydrograficznych oraz termo-
graficznych. Technolodzy firmy CSVeterans s.c.  
opracowują połączenia PVA ze skrobią, PLA 
oraz PCL.

Etap komercjalizacji produktu, w tym przy-
padku folii, wymaga prób aplikacji w różnych 
sektorach rynku. Na rys. 6 pokazano, jako przy-
kład zastosowania, pierwsze opakowania typu 
bio, cechujące się wyjątkową klarownością, 
szczególnie pożądaną w opakowaniach.

Zakończony projekt unijny związany 
z produkcją folii PVA umożliwił powstanie 
dalszych koncepcji dotyczących materiałów 
bio, które firma CSVeterans s.c. zamierza 
wykorzystać w dalszych działaniach na rynku. 
Za swoją dotychczasową działalność firma 
została wyróżniona licznymi nagrodami.

Rys. 5a

Rys. 5b
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