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On yılı aşkın bir süredir aynı atmosferik plazma sistemi ile BSH 
el blenderlerinin parlak polipropilen tutacak yerlerinde kusursuz 
baskılar yaratılıyor.

Slovenya, Nazarje’de Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH 
-motorlu küçük aletler üretim merkezi bulunmaktadır. Bu mer-
kez BSH Holdingin içinde, bu ürünlerin geliştirilmesinden ve 
imalatından, kalitesinden ve dünya çapındaki pazarlamasından 
sorumludur. Ancak, blender imalatı, üretimin büyük bir bölümü-
nü kapsamaktadır.

PP Üzerine Baskı Yapmak Zor iş
Bu imalat için BSH 1999 yılında yeni bir üretim hattı kurmuştur 
ve bununla kapasitenin yükseltilmesiyle birlikte masrafların dü-
şürülmesini hedeflemiştir. Bu düşünceden yola çıkarak, diğer 
ürünlerin yanı sıra blenderlerin tutacakları için bugüne değin 
işlenen pahalı ABS plastiği, aynı yüksek kalitede ancak daha 
uygun fiyatlı PP (Polipropilen) ile değiştirilmesi öngörülmüştür. 
Sadece bir sorun vardı: PP’nin üzerine  baskı yapmak çok zordu. 
Blenderin yuvarlatılmış tutacaklarının tampon baskı ile baskı ya-

Resim / Fig 1
Plazma, yuvarlak PP yüzeyinin yüksek etkileşimini ve ince temizliğini sağlamaktadır ve baskı boyasının en uygun şekilde yapışma-

sını garanti etmektedir.
The plasma provides for high activation and microfine cleaning of the rounded off PP surface and ensures optimum adhesion of the 

printing ink.

For more than ten years atmospheric plasma technology is secur-
ing the printing processes on the high-gloss polypropylene handles 
of BSH immersion blenders

The Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH - competence center for 
small motor-driven appliances is located in Nazarje, Slovenia. It is 
responsible within the BSH Group for the development and produc-
tion, the quality and worldwide sales of these products. The pro-
duction of immersion blenders makes up the largest portion of the 
production.

Difficult - printing on PP
For this product BSH built a new production line in 1999 with the 
goal to increase the capacity while reducing costs at the same time. 
With these considerations in mind, the previously processed, ex-
pensive ABS plastics was to be replaced, among others, by equally 
high-quality but lower-priced PP (polypropylene). There was only 
one problem: the difficult printability of PP. To enable printing of the 
rounded off handles of the immersion blender in tampon print, a 
previous optimal pretreatment of the polypropylene is mandatory 
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Resim / Fig 2
Openair® plazma tesisi on yıldır beyaz BSH blender’lerin yüzeylerini baskı öncesi işlemektedir.

For more than 10 years this plasma unit has pre-treated the PP-surfaces ob immersion blenders
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pılabilmesi için öncelikle Polipropilen’nin optimal ön işlemden 
geçmesi zorunluydu. Zira plastik yüzeyin ince temizlenmesi ve 
yüksek etkinleşmesi olmadan baskı boyasının güçlü ve uzun 
süre dayanıklılığı sağlanamaz.

Corona, alev ya da düşük basınç plazma ile ön işleme prensip 
olarak düşünülebilirdi. Ancak, ürünün oldukça hassas ve çok 
parlak yüzeyi için bu uygulamalar uygun olmazdı. Corona işlemi, 
plastikte baskı esnasında belirginleşecek olan “kırışıklıklar”, yani 
mat çizgiler oluşturabilirdi. Alev uygulamasında da gazdan do-
layı, görünümü aynı şekilde etkileyen lekeli, mat yüzeyler oluş-
maktadır. Düşük basınçtaki plazma işlemi ise bir taraftan masraflı 
bir vakum oda sistemi gerektiriyordu. Diğer taraftan da üretim 
hattına entegre edilmesi neredeyse imkansızdı. Firma bu soru-
nun çözümünü plazma teknolojisi Openair de bulmuştur. 

Yüzey Geriliminin Artırılması
Steinhagen’de faaliyet gösteren Alman Plasmatreat GmbH fir-
ması tarafından 1995 yılında geliştirilen ve bugün tüm dünyada 
kullanılan atmosferik plazma sistemi, en çeşitli geometrilerinin 
dahi işlenebildiği bir jet prensibine dayanmaktadır. Normal or-
tam şartlarında „seri“ olarak çalışan bu sistemler sadece basınç-
lı hava ve yüksek gerilime ihtiyaç duymaktadır. Plazma, mikro-
hassas bir temizliğin yanı sıra malzeme yüzeylerinde de yüksek 
düzeyde bir aktivasyon sağlar. Bir yapıştırıcının veya kaplama-
nın yapışma kalitesinin öngörülebilmesi için en önemli kriter, 
yüzey gerilimidir. PP gibi homopolar plastikler, çoğunlukla 28 
mN/m ve 32 mN/m arasında olan düşük yüzey gerilimlerine sa-
hiptir. Oysa deneyimlere göre ancak 38 - 42 mN/m’den itibaren 
iyi yapışma koşulları sağlanmaktadır. Openair Plazma ile yapı-
lan ön hazırlık yüzey gerilimini büyük ölçüde artırmakta, hatta 
çoğu plastikte 72 mN/m üzerinde değerler ulaşılmaktadır. Sis-
temin uygulama güvenliği çok yüksektir. Bu durum da üretim 
kalitesini ve yapışmayı oldukça olumlu yönde etkilemektedir.

since without microfine cleaning and high activation of the plastic 
surface a strong, long-term stable adhesion of the printing paint 
cannot be achieved.

Pretreatment with corona, flame or low pressure plasma would 
have been conceivable on principle but these methods were not 
suited for the product given the particularly sensitive high-gloss 
surfaces. A corona treatment would have left “crows feet”, i.e. mat 
lines on the plastics which would have remained visible while print-
ing. In the case of a flame method, the gas would form cloudy, mat 
surfaces with the same negative effect on the appearance. A plasma 
treatment under low pressure would have necessitated a laborious 
vacuum chamber system on the one hand and could have hardly 
been integrated into the line on the other. The manufacturer found 
the solution to the problem in the Openair--Plasma technology. 

Cold Plasma
The Openair plasma technology developed by Plasmatreat in 1995 
for the pre-treatment of material surfaces is used worldwide today. 
Unlike low pressure plasma, this process does not need a vacuum 
chamber but operates under completely normal atmospheric con-
ditions. The systems are made for simple inline integration into 
automated, continuous production lines. The intensity of this ‘cold’,  
potential-free plasma is so high that processing speeds of several 
100 m/min can be achieved. The heating typically undergone by 
typical plastic surfaces is less than 30°C. The system is characterized 
by a triple effect: It activates the surface by targeted oxidation pro-
cesses, discharges the surface at the same time and leads to micro 
fine cleaning. The activation results in a distinct increase of the sur-
face energy so that completely new adhesion properties can be gen-
erated. Trials at Plasmatreat have revealed that the surface energy 
of many nonpolar plastics can be increased to over 72 mN/m, an 
optimal precondition for adhesion in the bonding process. Thanks 
to this technique, it is even possible to achieve adhesion between 
incompatible plastics without bonding, simply by using plasma. 
Apart from the strong activation and microfine cleaning effects, the 
user benefits from the high electrostatic discharging effect of the 
free plasma beam, and also its ultrasonic emission speed which ef-
fectively removes all loose and micro fine particles from the surface.
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Kalıcı Çözüm
Yapılan testlerin neticesinde, bu 
plazma tekniğinin sadece en iyi ya-
pışma sonuçlarını vermediğini aynı 
zamanda beyaz ve çok açık renkteki 
Polipropilen üzerinde görünür izler 
bırakmayan yegâne işlem olduğunu 
kanıtlamıştır. Ayrıca, bu sistem oto-
matik üretim için geliştirilmiştir ve 
imalatçı tarafından sorunsuzca üre-
tim hattına yerleştirilebilir. Ürün için 
siyah PP kullanılacağı zaman, BSH, 
Plasmatreat’ten ilaveten plazma ro-
tasyon sistemi RD-1004’ü almıştır ve 
bu sistem şimdi koyu renkte ve çok 
parlak malzemeye bile kusursuz bir 
görünüm vermektedir. 

Aralık 1999’da, Plasmatreat jet sis-
temli üretim hattına start verilmiştir. 
Tesis o zamandan beri aralıksız olarak 
çalışmaktadır. 24 saat boyunca 3 var-
diya usulünde, hatasız ve aynı işlem 
güvencesi ve verimliliği ile çalışmak-
tadır. BSH Nazarje‘de bugüne kadar 
10.500.000 adet Blender bu plazma 
ünitesiyle ön işlem görmüştür.

Long-lasting solution
The test series revealed that this plas-
ma technique not only provided the 
best adhesion results but was also the 
only method to leave no visible traces 
on white and very bright polypropyl-
ene. Moreover, the system had been 
developed for automatic production 
and could be readily employed by the 
producer inline. When black PP was 
introduced for the product, a material 
on which printing and painting is even 
harder then on light colored PP, BSH ad-
ditionally purchased from Plasmatreat 
the RD1004 rotation system which now 
also imparted a perfect appearance to 
dark, high-gloss material.

In December 1999 the new production 
line with the Plasmatreat nozzle system 
was taken into operation. Since that 
time the plant has been in continuous 
operation. It is working round the clock 
on a 3-shift cycle, failure-free, and still 
with the same process safety and effi-
ciency as before. Up to now 10,500,000 
immersion blenders have been pre-
treated with this plasma technology at 
BSH Nazarje.
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Resim / Fig 3
Grafikte, hıza ve mesafeye bağlı olarak Openair Plazma ile hazırlanan bir plastik yüzey gösterilmektedir. Uygulamadan sonra yüzey 

polar hale gelmiş ve yüzey gerilimi >72 mN/m’ye yükselmiştir.
The figure shows a plastic surface that was pretreated as a function of distance and speed with Openair plasma. Treatment renders the 

surface polar and the surface energy rises to >72 mJ/m2 with a large process window.

Resim / Fig 4
Rotasyon jetli plazma işlemi koyu renkteki, çok 

parlak Polipropilen’e bile kusursuz bir görü-
nüm sağlamakta ve baskı boyasının yapışması-

nı güvence altına almaktadır.
Plasma treatment by means of the patented 

rotation jet RD 1004 imparts a perfect appear-
ance also to dark, high-gloss polypropylene and 

ensures strong adhesion of the printing paint.

Bu makale Blue Rondo International tarafından çevrilmiştir. 
This article translated by Blue Rondo International.


