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O nas
RADPOL S.A. jest liderem na rynku
wyrobów termokurczliwych, specjalizuje
się w produktach z uszlachetnionego
polietylenu, które powstają na bazie
własnych mieszanek materiałowych.
 
Dzięki unikalnej technologii sieciowania
radiacyjnego, Firma z powodzeniem
rywalizuje z zagranicznymi konkurentami. 
 
RADPOL S.A. stosuje unikalną
technologię wykorzystania na skalę
przemysłową - akceleratorów
elektronowych, jako jedna z niewielu 
firm europejskich.
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Dbałość 

o środowisko
Dbamy o wysoką jakość produkowanych
wyrobów, przy jednoczesnym
respektowaniu wymagań związanych
z ochroną środowiska naturalnego.
 
Gwarancją realizacji tak sformułowanej
polityki środowiskowej jest wdrożony,
utrzymywany i ciągle doskonalony 
Zintegrowany System Zarządzania,
zgodny z wymaganiami norm PN EN ISO
9001:2009 oraz PN EN ISO 14001:2005.
 
Proces sieciowania polega na modyfikacji
struktury polietylenu (metodami
chemicznymi lub metodą fizyczną przez
napromieniowanie) prowadzącej do
powstania pomiędzy atomami węgla
dodatkowych wiązań, które łączą
sąsiednie łańcuchy polimeru.
 
W przemyśle tworzyw sztucznych
stosowane jest głównie sieciowanie
metodami chemicznymi. Natomiast
sieciowanie radiacyjne nie wymaga
chemikaliów sieciujących i góruje 
nad metodami chemicznymi z tego 
względu, że w materiale usieciowanym
nie ma pozostałości środków
chemicznych. Dlatego też sieciowanie
radiacyjne jest bardziej przyjazne
środowisku naturalnemu.
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Nadzorujemy wszystkie

procesy mogące mieć wpływ

na środowisko naturalne



Sieciowanie
radiacyjne
Zakład RADPOL S.A. w Człuchowie
posiada  akceleratory elektronowe
o energii 2,5 MeV i 4,5 MeV, służące
do sieciowania radiacyjnego. Są to 
jedyne tego typu przemysłowe 
urządzenia w Polsce i jedne z kilku
w Europie. Na nich przeprowadzany 
jest proces sieciowania radiacyjnego
za pomocą wiązki elektronów.
 
Metoda polega na prześwietlaniu
tworzywa wiązką elektronów
przyspieszonych w próżni energią kilku
milionów elektronowoltów. W efekcie 
dwa sąsiadujące łańcuchy polimerów
łączą się w miejscach, gdzie nastąpiło
odszczepienie atomów wodoru.
 
W wyniku usieciowania tworzywo
uzyskuje właściwości związane z trudnymi
do przetworzenia materiałami o wysokiej
wydajności. 
 
Sieciowanie wiązką elektronów sprawia, 
że tworzywo sztuczne zachowuje
stabilność wymiarową pod wpływem
ciepła, odporność na chemikalia,
rozpuszczalniki i wysokie temperatury 
jest też twardsze i bardziej odporne 
na ścieranie.
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Proces sieciowania powoduje

wytworzenie wysoko

wytrzymałościowej struktury

materiałowej

Usieciowany materiał posiada unikalne
cechy:
 

„pamięć kształtu”,
maksymalną temperaturę eksploatacji nawet
do 135°C,
wytrzymałość na szok cieplny do +250°C,
całkowitą odporność na korozję
naprężeniową,
zwiększoną odporność na czynniki
chemiczne agresywne,
dużą wytrzymałość mechaniczną,
wysoką odporność na wyładowania
niezupełne.
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Parametry użytkowe AKC
Energia elektronów .............................................................................................    4,5 MeV
Moc wiązki ..........................................................................................................    50 kW
Głębokość penetracji przy gęstości 1 g/cm3 .........................................................    11 mm
Dawka sieciowania ..............................................................................................    max. 150 kGy
Użytkowa szerokość wiązki .................................................................................    750 mm
Maksymalna dostępna wysokość w systemie transportu paletowego dla elementów
o przekroju prostokątnym ....................................................................................    320 mm
Maksymalna dostępna wysokość w systemie transportu paletowego dla elementów
o przekroju kołowym ...........................................................................................    400 mm
Maksymalna dostępna długość w systemie transportu paletowego ........................    6000 mm
Maksymalna dostępna średnica w systemie przewijania .......................................    55 mm
Maksymalna masa obciążenia systemu przewijania ..............................................   3000 kg

Oferujemy

Oferujemy obróbkę radiacyjną – modyfikowanie właściwości istniejącego już produktu, czyli
nadanie mu nowych cech, których pozbawiony był jako produkt dotychczasowy. W RADPOL
S.A. usługa ta jest realizowana za pomocą dwóch akceleratorów elektronowych.
 
Oferujemy możliwość wykonania badań nad nowymi materiałami, połączonych z możliwością
analizy podatności na sieciowanie z wykorzystaniem wiązki elektronów o różnych energiach,
jak również uszlachetnianie tych materiałów poprzez dodatki bazowe.
 
Służymy wyposażonym zapleczem laboratoryjnym, wraz z uczestnictwem w projektach
wykwalifikowanych inżynierów o wieloletnim doświadczeniu nad badaniem i wprowadzaniem
na rynek materiałów sieciowanych radiacyjnie.
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