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EXTRUDAREA PROFILELOR 
din materiale compozite WPC

Materialele compozite provenite din termoplaste și fibre naturale, în special lemn, numite 
și WPC – wood polymer composite, sunt acele materiale care conţin un amestec de lemn, 
materialele polimerice și aditivi specifici, făcând parte din secţiunea principală a materialelor 
numite NRPC – Polimer compozit armat natural (Naturally Reinforced Polymer Composite).

Scopul constă în valorificarea prin extrudare, la parametri de eficienţă ridicată cu tehnologii 
avansate a deșeurilor din lemn în special și în cazul unor aplicaţii și a deșeurilor de materiale 
plastice, în produse finite care să imite lemnul.

În principiu, componenta WPC-ului este realizată din:

Rumeguş
Diferite fibre naturale pot fi utilizate în amestec cu diverși  
polimeri.
Fibra cea mai folosită pentru producerea WPC este lemnul. 
Însă și anumite materiale exotice pot fi utilizate, cum ar fi: 
coji de orez, fibre de nucă de cocos, cânepă, flex și fibră de 
cafea.
În ceea ce privește calitatea materialului, cele mai bune re-
zultate sunt obţinute folosind rumeguș uscat cu umiditate 
sub 2%, curăţat de reziduuri metalice sau de piatră și cu o 
dimensiune fină și omogenă a particulelor, pentru a produce 
un material cu o bună rezistenţă mecanică și o prezentare 
estetică adecvată.

Polimeri

Procesul de producţie

Procesul de extrudare POLYWOOD BAUSANO utilizează un extruder cu două șnecuri contra-ro-
tante cu L / D > 1/36, echipat cu sistemul exclusiv brevetat MULTI DRIVE® care este patentat și 
împarte puterea totală a extruderului în patru motoare care cresc de mai mult de trei ori durata 
de viaţă utilă a cutiei de viteze în comparaţie cu un extruder cu un singur motor.
Într-un proces sensibil la temperatură, cum este extrudarea WPC, este esenţiala utilizarea unui 
extruder cu un raport minim 36 L / D, pentru a nu stresa sau supraîncălzi amestecul și a avea un 
aspect omogen în amestecarea lemnului și a polimerului în timpul extrudarii.
Extruderele BAUSANO sunt echipate cu două puncte de vidare diferite. Eficienţa sistemului de 
vidare este unul dintre parametrii principali pentru determinarea calităţii finale a produsului, evi-
tând problemele legate de porozitate. Una dintre problemele principale, sub aspectul diminuării 
costurilor, este aceea oferită de echipamentele Bausano pentru producţia profilelor WPC, prin 
obţinerea directă a profilului, pornind de la diferite materii prime fără a urma procesul de com-
punere anterior.
Extruderele BAUSANO sunt echipate cu un sistem special de alimentare, care le poate furniza di-
rect polimeri separaţi, rumeguș, aditivi, resturi de grâu și pigment (în linia de colorare), obţinând 
astfel profilul final WPC într-o singură linie.

Avantajele profilelor extrudate de WPC - POLYWOOD

pe liniile de extrudare BAUSANOÎn realizarea de produse din WPC, s-a utilizat un set larg de polimeri: PVC, PP, HDPE, LDPE, PLA, 
utilizând un procent de polimer de 20-40% în greutate (40-50% în cazul utilizării PVC).
Alegerea diferiţilor polimeri se bazează pe disponibilitatea producătorului, costul de achiziţie, 
caracteristici mecanice, condiţii de ultilizare și design.
De obicei se utilizează HDPE pentru plăci solide, pline, PP si PVC în principal pentru plăci cu 
goluri.
Pentru unele aplicaţii este posibil să se utilizeze și polimeri proveniţi din reciclare, regranulare.

Aditivi
Cele mai bune rezultate în extrudarea WPC sunt obţinute prin utilizarea unor mijloace auxiliare 
de procesare, de obicei amestecuri de acizi carboxilici alifatici și amide. Acest tip de produse 
ajută la dispersarea fibrelor de lemn în matricea polimerică și dă o suprafaţă mai netedă a pro-
filului extrudat.
Atunci când WPC se bazează pe poliolefină, este necesar un agent de cuplare, de obicei un 
amestec de grăsimi săpun metalic și o amidă. La amestecul de bază este posibil să se adauge 
pigmenţi organici și anorganici în funcţie de culoarea dorită sau de forma finală a profilului pen-
tru imitarea lemnului cât mai mult. Este, de asemenea, indicată adăugarea de agent ignifugare, 
biocid, anti UV și antioxidant.
În unele cazuri, pentru a mări capacitatea de curgere a materialului în extruder, este posibil să 
se adauge și un lubrifiant.

Profilele Bausano WPC, în comparaţie cu produsele din lemn obișnuite, oferă multe avantaje:

- Timp mai lung de viaţă împotriva 
condiţiilor meteorologice

- Rezistenţă sporită la coroziunea cu 
sare, mucegai, bacterii și nu este 
afectat de termite

- Absorbţie limitată a apei
- Rezistenţă mai mare împotriva 

radiaţilor ultraviolete
- 100% reciclabile (toate profilele pot fi 

re-extrudate pentru a obţine altele noi)

- Aspectul estetic similar cu produsele 
din lemn

- Posibilitatea de a folosi 100% materii 
prime virgine (atât polimeri cât și 
rumeguș)

- Prelucrabilitate similară cu produsele 
din lemn

- Posibilitatea de coextrudare în 
vederea unei protecţii suplimentare și 
a unui design avantajos.
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