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PISMO PRZETWÓRCY TWORZYW SZTUCZNYCH

70,000...
Liczy się elektryczne doświadczenie
Będąc jednym z największych producentów wtryskarek
elektrycznych na świecie, zapewniamy kompetentne i
niezawodne wsparcie naszym klientom. Dzięki sprzedanej
liczbie ponad 70,000 wtryskarek elektrycznych na całym
świecie firma Sumitomo (SHI) Demag ustala standardy w
dziedzinie efektywności energetycznej oraz precyzyjnego

przetwórstwa tworzyw sztucznych. Jesteśmy globalnym
ekspertem w dziedzinie formowania wtryskowego z
wieloletnim doświadczeniem, Sumitomo (SHI) Demag jest
reprezentowana na wszystkich kontynentach oferując
kompletną obsługę sprzedaży i serwisu.

www.sumitomo-shi-demag.eu
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 Od redakcji 

Od redakcji
Szanowni Państwo,
Oddajemy w Wasze ręce lutowe wydanie PlastNews. Jak już zapewne wiecie czasopismo od
grudnia przeszło metamorfozę do formy e-miesięcznika.
Miło nam jest poinformować, że funkcjonuje już naszej stronie internetowej Katalog Firm. Mamy
nadzieję, że jest on przejrzysty i w prosty sposób daje Wam możliwość wyszukiwania interesujących Was przedsiębiorstw. Oczywiście będzie on jeszcze rozwijany i dodawane będą kolejne firmy.
Zachęcamy do kontaktu z Nami i zamieszczenia swojego wpisu.
Być może przyzwyczailiście się już, że wydanie lutowe na ogół poświęcone jest tematyce form wtryskowych, co zazwyczaj było spowodowane targami Innoform. Z powodu pandemii wirusa COVID-19
tegoroczna edycja została przesunięta na termin wrześniowy. Doszliśmy jednak do wniosku, że przyzwyczajeń nie należy zmieniać i w tym wydaniu PlastNews tematyka ta została również poruszona.
Istotnym aspektem wydajnej produkcji wtryskowej jest odpowiednie użytkowanie formy, dlatego
opublikowaliśmy artykuł poświęcony tematyce nowoczesnych metod czyszczenia form wtryskowych.
Powszechnie przyjęte jest, że równoległy układ wlewowy, dzięki swej geometrii, jest zrównoważony. Zdarza się jednak, że spotyka nas niespodzianka i otrzymujemy nierówno wtryśnięte detale.
Jakie są przyczyny tego zjawiska i jak sobie z nim poradzić? O tym przeczytacie w artykule w dziale
Narzędziownia.
Co prawda pandemia zakłóciła cały łańcuch dostaw w przemyśle motoryzacyjnym, ale zawsze
warto podkreślać rolę i zalety zastosowania tworzyw sztucznych w tej branży, a ponadto zapoznać
się z nowościami materiałowymi, jakie oferują dla tego sektora ich producenci – o tym przeczytacie
w artykule Tworzywa sztuczne w motoryzacji.
W styczniu zamieściliśmy publikację o tym, jak wrzutki produkcyjne zakłócają cały łańcuch realizacji zlecenia produkcyjnego. W tym numerze będzie więcej o stykach procesów, które również
w znaczący sposób mają wpływ na dotrzymanie terminu realizacji zlecenia. O tym przeczytacie
w artykule w dziale Zarządzanie.
W tym wydaniu nie zabranie oczywiście przeglądu; tym razem regulatorów gorących kanałów.
Jednym z ważniejszych trendów w przemyśle jest robotyzacja. Jak wygląda rynek robotów
w sektorze przetwórstwa tworzyw sztucznych? Czy warto, aby przetwórcy inwestowali w roboty?
Jakie typy robotów i do jakich operacji będą szczególnie przydatne w tej branży? Na te pytanie
odpowiedzieli nam przedstawiciele firm oferujących roboty przemysłowe na rynku polskim.
Nadal rozwijamy i zapraszamy kolejne firmy do Panelu Eksperta, aby dzieliły się z Wami swoją
wiedzą merytoryczną. W tym wydaniu znajdziecie artykuł o zastosowaniu lasera do form wtryskowych, o badaniach, które pozwalają na identyfikację składu tworzyw sztucznych. Ponadto przeczytacie kontynuację cyklu o gorących kanałach, tym razem dotyczy dysz centralnych. Inne artykuły w Panelu Eksperta poruszają zagadnienia narzędzi wspomagających analizę technologiczną
modeli wyprasek czy zbrojenia PP długim włóknem szklanym oraz zastosowania technologii druku
3D z użyciem materiału PEEK w medycynie.
Nie pozostaje mi nic innego jak Was zaprosić do zapoznania się z lutowym numerem PlastNews
i oczywiście nie zapominajcie o zapisaniu się na bezpłatną e-prenumeratę.
Miłej lektury.
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Najniższe zużycie
energii na świecie
W pełni elektryczna wtryskarka
FANUC ROBOSHOT

OSZCZĘDNOŚĆ
50 - 70%
vs. wtryskarki
hydrauliczne

OSZCZĘDNOŚĆ
10 - 15%
vs. inne
wtryskarki elektryczne

 Aktualności 

Już w 2023 roku na stacjach benzynowych zatankujemy paliwo
częściowo wyprodukowane z recyklingu plastiku
Każdego dnia na świecie wytwarza się ponad milion ton

wanego do ogrzewania, wytwarzania energii lub paliwa. Powstałe

plastiku. Tylko w UE rocznie przybywa 19 mln ton nienadają-

ciekłe węglowodory są następnie frakcjonowane według tempe-

cych się do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Nawet

ratury wrzenia do różnych produktów węglowodorowych, jak

75 proc. z nich jest składowanych na wysypiskach lub kończy

benzyna i olej napędowy. Te zaś następnie można wykorzystać

bezpośrednio w środowisku naturalnym. Polska firma opraco-

jako surowiec do produkcji tworzyw sztucznych pochodzących

wała technologię, która umożliwia recykling zmieszanych poli-

z recyklingu lub niskowęglowego paliwa alternatywnego, które

merów. Produkt końcowy recyklingu to ciekły węglowodór,

można mieszać z tradycyjnymi paliwami z ropy naftowej.

który może być stosowany jako surowiec do produkcji czystego
plastiku lub jako standardowe komponenty paliwowe.

– Można wytwarzać z tworzyw sztucznych tzw. paliwo RDF,
które jest stosowane w cementowniach i spalarniach odpadów.

– Technologia crackingu odpadowych tworzyw sztucznych

Ale jeżeli mówimy o ciekłych paliwach, to możemy produkować

jest znana od 40 lat. Wystarczy podgrzać długie łańcuchy poli-

frakcję benzynową, czyli komponent benzyny silnikowej, frakcję

merowe, żeby rozpadły się na krótsze i stanowiły taki sam

oleju napędowego, czyli komponent oleju napędowego, a nawet

produkt, jaki w rafinerii uzyskuje się z ropy naftowej. Dotychczas

możemy uzyskać napęd do silników odrzutowych. Jeden

nie było jednak technologii, która potrafiła w skuteczny i bezod-

z naszych współpracowników prowadzi badania nad zastosowa-

padowy sposób podgrzewać tworzywa sztuczne, które są ze

niem naszych komponentów jako paliwa rakietowego – wymienia

swojej natury ciałami stałymi o bardzo dużej lepkości, nieprze-

prezes Handerek Technologies.

wodzącymi ciepła, a w związku z tym trudno jest je zagrzewać,

Dzięki technologii opracowanej przez Polaków z 1 kg odpadów

ponieważ się przypalają – mówi agencji informacyjnej Newseria

tworzyw sztucznych można wytworzyć litr płynnego paliwa. Co

Innowacje Adam Hańderek, prezes Handerek Technologies.

istotne, końcowy produkt jest komponentem paliwa o jakości

Z szacunków PlasticsEurope wynika, że tylko w 2020 roku

zgodnej z normami UE, czyli oleju napędowego EN590, benzyny

wyprodukowano 367 mln ton plastiku. Biodegradacji ulega

EN228 czy paliwa lotniczego. Wydajność tej formy recyklingu

zaś tylko ok. 1 proc. Zarządzanie odpadami z tworzyw sztucz-

szacuje się na 83–90 proc., w zależności od mieszanki tworzyw

nych jest coraz większym problemem, a nawet 75 proc. z nich

sztucznych, produktem ubocznym jest zaś suchy koks węglowy

jest składowanych na wysypiskach lub kończy bezpośrednio

(2 proc.), który może być sprzedany.

w środowisku naturalnym. Tylko w UE co roku przybywa 19 mln

– Paliwa, które stosujemy w silnikach, muszą mieć odpowiednią

ton nienadających się do recyklingu odpadów z tworzyw sztucz-

jakość i jednym z elementów jest poziom wysycenia podwójnych

nych. Spalanie jest jedną z najdroższych metod wytwarzania

wiązań. Dla instalacji przetwarzającej odpady tworzyw sztucznych

energii i eliminacji odpadów. W porównaniu z recyklingiem gene-

byłoby to nieefektywne ekonomicznie ze względu na koszty takich

ruje też niemal trzykrotnie większą emisję gazów cieplarnianych,

instalacji wielkogabarytowych, nam udało się znaleźć rozwiązanie,

a wychwytuje tylko 20 proc. energii zawartej w plastiku. Najczę-

które pozwala na to w małej skali – jeden z naszych zakładów

ściej stosowany cracking tworzyw sztucznych nie jest jednak

może produkować 18 tys. ton rocznie. Z punktu widzenia środo-

idealną metodą.

wiska i recyklingu jest to już dość istotny wkład w sprzątanie

– Udało nam się znaleźć takie rozwiązanie, które zapobiega

świata – podkreśla Adam Hańderek.

takiemu zjawisku i dzięki temu możemy z tych odpadów tworzyw

Technologią zainteresowane są już wielkie światowe koncerny.

sztucznych produkować frakcje węglowodorowe, które z jednej

Firma zapowiada w najbliższym czasie budowę sześciu zakładów

strony mogą być komponentami benzyn silnikowych, z drugiej

produkcyjnych, które mogłyby zabezpieczyć ok. 20 proc.

strony komponentami np. oleju napędowego. I mamy takie

polskiego rynku. Jednocześnie jednak, jak zaznacza Adam

analizy, badania certyfikowanych laboratoriów, które pokazują, że

Hańderek, w Polsce zużywa się rocznie 20 mln ton paliw. Przy

komponenty wyprodukowane z odpadów tworzyw sztucznych

recyklingu 1 mln t odpadów udałoby się wyprodukować kompo-

spełniają wszystkie normy dotyczące jakości paliw silnikowych

nent, który stanowiłby maksymalnie 5 proc. paliw rafineryjnych.

w Europie – tłumaczy Adam Hańderek.

– W 2023 roku planujemy zakończenie i uruchomienie zakładu

Technologia polskiej firmy przetwarza odpady z tworzyw sztucz-

przemysłowego o wydajności 18 tys. m3 komponentów paliwo-

nych, które nie nadają się do recyklingu, jak zabrudzone folie,

wych i po tym terminie najprawdopodobniej jedna lub druga firma,

opakowania wielomateriałowe, wszelkiego rodzaju opakowania

z którymi rozmawiamy, będzie mogła dolewać nasze komponenty

konsumenckie, a także odpady przemysłowe. W trakcie procesu

do swoich paliw zakupionych w rafineriach. Wtedy będę mógł

recyklingu tworzywo sztuczne trafia do reaktora depolimeryzacji,

powiedzieć, ile, 5 czy 10 proc. tego paliwa, które znajduje się

gdzie katalityczny proces termiczny rozkłada łańcuchy polimerowe

w baku, pochodzi z odpadów tworzyw sztucznych i z technologii

na pary węglowodorów C1 do C24, które mogą zostać skroplone

naszej firmy – zapowiada prezes Handerek Technologies. I

do czystego oleju o bardzo niskiej zawartości siarki, wykorzysty-
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Synthos coraz bliższy produkcji biobutadienu
Firma Synthos osiągnęła kolejny kamień milowy w rozwoju

fazę współpracy z firmą Lummus to następny krok w reali-

technologii do produkcji biobutadienu. Po pomyślnym zakoń-

zacji naszego zobowiązania, którego celem jest wspieranie

czeniu studium wykonalności w 2021 r., firmy Synthos, Lummus

naszych klientów w osiąganiu coraz lepszych wyników oraz

Technology i Green Circle ogłosiły, że są gotowe do wdrożenia

realizacji celów zrównoważonego rozwoju – mówi Matteo

technologii produkcji biobutadienu i rozpoczęcia kolejnego

Marchisio, dyrektor jednostki biznesowej Synthos Rubbers

etapu, jakim jest projekt bazowy.

w firmie Synthos.

Biorąc pod uwagę zarówno zaufanie do nowej technologii, jak

Synthos aktywnie angażuje się w dostarczanie klientom

i ogromne zapotrzebowanie na materiały odnawialne na rynku,

wysokowydajnych materiałów z niższym śladem węglowym.

firma Synthos zobowiązała się do budowy zakładu o zdolności

Firma, która jest innowatorem w zakresie produkcji kauczuków

produkcyjnej 40 000 ton metrycznych biobutadienu rocznie –

syntetycznych, ściśle współpracuje z producentami opon na

czyli dwa razy tyle, ile początkowo planowano. Poza rozszerze-

całym świecie w celu opracowania rozwiązań ograniczających

niem zdolności produkcyjnej zakładu, firma Synthos potwierdziła

wpływ na środowisko m.in. materiałów do produkcji bieżników

także, że pozyska od Lummus licencję na technologię BASF do

z niższym oporem toczenia, które zwiększają wydajność energe-

ekstrakcji butadienu i wykorzysta potencjał digitalowy Lummus

tyczną i wydłużają żywotność produktów.

dla zapewnienia wydajności i niezawodności operacyjnej projektowanej instalacji.

W 2021 r. firmy Synthos i Green Circle ogłosiły, że rozpoczynają współpracę w zakresie rozwoju i komercjalizacji

– Synthos czyni ogromne postępy w tworzeniu i ofero-

biobutadienu pozyskanego z bioetanolu w celu wyproduko-

waniu szerokiego portfolio kauczuków syntetycznych ze

wania udoskonalonego, bardziej zrównoważonego kauczuku

znacznie ograniczonym śladem węglowym. Wejście w kolejną

syntetycznego.I

PKN ORLEN i NCBR wspierają rozwój innowacyjnych projektów
PKN ORLEN oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
przeznaczą aż 200 mln zł na innowacyjne projekty badaw-

wanych, a także nowe (biologiczne i biochemiczne) technologie
otrzymywania wodoru.

czo-rozwojowe. Nowy program grantowy NEON, czyli

W zakresie Gospodarki Obiegu Zamkniętego kwalifikacja

NEW ORLEN, skierowany jest do konsorcjów jednostek

konkursowa dotyczyć będzie odzysku metali z ciężkich strumieni

naukowych i naukowo-przemysłowych. Rezultaty najlep-

rafineryjnych oraz z pozostałości otrzymywanych z ropy naftowej.

szych prac znajdą zastosowanie w działalności koncernu,

Dodatkowo w obszarze zainteresowań będą technologie pozwa-

wspierając jego zrównoważony rozwój. Głównymi obsza-

lające na zmniejszenie zużycia wody podczas procesów produk-

rami zainteresowania PKN ORLEN są innowacyjne rozwią-

cyjnych. Uczestnicy zmierzą się też z problemem odsalania wody

zania w zakresie produkcji i wykorzystania biomasy, dekar-

m.in. w celu pozyskania zielonego wodoru.

bonizacji, gospodarki obiegu zamkniętego oraz Przemysłu

Konkurs Dekarbonizacja skupi się na nowatorskich tech-

4.0. Pierwsza odsłona programu zostanie uruchomiona do

nologiach ograniczania emisji dwutlenku węgla poprzez

końca marca br.

jego wychwytywanie ze strumieni przemysłowych i wyko-

Uczestnicy zakwalifikowani do programu NEON na reali-

rzystywanie jako surowca do wytwarzania paliw lotniczych

zację swoich pomysłów będą mieli cztery lata. W tym

i produktów chemicznych. Natomiast, w kontekście wodoru

czasie stan zaawansowania technologicznego każdego

kwalifikowane będą projekty poświęcone m.in. nowym tech-

projektu powinien podnieść się przynajmniej o dwa poziomy.

nologiom jego produkcji, rozwojowi chemicznych magazynów

Następnie wypracowane rezultaty, w ciągu kolejnych lat będą

wodoru, czy zbudowaniu stacji tankowania wodorem dla

mogły zostać wdrożone przez PKN ORLEN lub samych wyko-

lokomotyw.

nawców projektów.

Ostatnim obszarem konkursowym będzie Przemysł 4.0, który

W ramach programu NEON planowane są łącznie cztery

skupi się na innowacyjnych systemach monitoringu korozji oraz

edycje konkursowe, po dwie w 2022 r. i 2023 r. W tym roku

działaniach obniżających jej negatywny wpływ na instalacje

będą one dotyczyły obszarów „Biomasa” oraz „Gospodarka

produkcyjne.

Obiegu Zamkniętego”, natomiast w 2023 roku „Dekarbonizacja” i „Przemysł 4.0”.

Program NEON jest realizowany na mocy umowy, podpisanej
przez PKN ORLEN i NCBR w grudniu 2021 roku. Na finanso-

W obszarze Biomasa poszukiwane będą innowacyjne technologie produkcji biomasy oraz biokomponentów zaawanso-
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Henkel współpracuje z Jokey i Akpol w celu wspierania
inicjatyw gospodarki cyrkularnej w budownictwie
Henkel ogłosił partnerstwo z Jokey, niemieckim producentem

w firmie Henkel. – W ramach naszego zaangażowania na rzecz

sztywnych opakowań z tworzyw sztucznych z oraz z Akpolem,

tego ostatniego filaru wprowadzamy obecnie na rynek nowe,

polskim specjalistą w dziedzinie recyklingu tworzyw sztucz-

zrównoważone opakowania, które w pełni nadają się do recy-

nych. Celem tych trzech firm jest zbudowanie ekosystemu,

klingu, a także maksymalizujemy udział zawartości z recyklingu

który będzie napędzał postęp w kierunku gospodarki cyrku-

wewnątrz opakowania.

larnej w sektorze budowlanym. Na początek partnerzy zaanga-

– Obecnie w branży budowlanej opakowania odgrywają dużą

żowali się już w program pilotażowy mający na celu stworzenie

rolę w przyczynianiu się do powstawania odpadów budow-

w pełni przetworzonych i ekologicznych pojemników na produkty

lanych. Recykling materiałów opakowaniowych, które zawie-

budowlane Henkla w Polsce.

rają materiały budowlane, jest ogromnym wyzwaniem na całym

– Henkel posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zrów-

świecie i wymaga silnego partnerstwa, aby wspierać nowe

noważonego rozwoju i jest głęboko zaangażowany w działania

rozwiązania. Razem z Jokey i Akpol chcemy promować inicja-

na rzecz gospodarki cyrkularnej we wszystkich branżach. Inwe-

tywy i programy recyklingowe w Europie – dodał Sai Seshasai,

stujemy i współpracujemy w celu opracowania energooszczęd-

lider projektu i globalny szef ds. zrównoważonego rozwoju

nych rozwiązań oraz zrównoważonych materiałów budowlanych,

w branży budowlanej w Henkel.

koncentrując się na trzech kluczowych obszarach: redukcji emisji

– Dla nas ten projekt jest znaczący pod kilkoma względami

CO2, bezpiecznych domach i gospodarce obiegowej – wyjaśnia

– podkreśla Lukas Heller, key account manager w Jokey.

Adrian Orbea, dyrektor korporacyjny ds. globalnego marketingu,

– Pierwsze wiadra wykonane z surowców wtórnych wprowa-

digitalizacji i zrównoważonego rozwoju w branży budowlanej

dziliśmy na rynek już w 1991 roku – dla naszego klienta, firmy
Henkel. W tamtym czasie były one postrzegane jako nudne
„ekowiadra". Dziś jednak są one postrzegane jako wyraźny
sygnał dla gospodarki obiegowej. Właśnie to jest celem naszej
udanej kampanii „Grey is the New Green". Dlatego cieszymy
się, że ta odnowiona współpraca zamyka obieg w dwóch
aspektach: z jednej strony w odniesieniu do naszych wczesnych wspólnych ambicji w zakresie zrównoważonego
rozwoju, a z drugiej strony w odniesieniu do tworzywowej
gospodarki cyrkulacyjnej.
– Będziemy poddawać recyklingowi otrzymywane przez nas
zużyte wiadra i produkować czyste, postkonsumenckie żywice
PP, które zostaną wykorzystane do produkcji wiader z recyklingu. Zamknięcie obiegu to dobre rozwiązanie dla wszystkich
stron, a zwłaszcza dla środowiska – powiedział Rafał Topolski,
kierownik sprzedaży regranulatów w firmie Akpol.
Wiadra będą zbierane przez dystrybutorów Henkla na lokalnych placach budowy i dostarczane do Akpolu. Firma podda
je recyklingowi i uzyska z nich wysokiej jakości żywice pokonsumenckie (PCR). Jokey produkuje w Polsce nowe wiadra
ekologiczne dla Henkla w oparciu o materiały pochodzące
w 100 procentach z recyklingu. I

Grupa ERGIS zawiesza wszystkie relacje biznesowe
z rosyjskimi i białoruskimi klientami
W swoim komunikacie Grupa Ergis poinformowała, że zawsze dążyła, by osiągać jak najwyższą efektywność biznesową, jednak
nigdy nie przedkładała zysku ponad wartości i etykę. Dlatego management GRUPY ERGIS podjął decyzję o zawieszeniu wszystkich
relacji biznesowych z rosyjskimi i białoruskimi klientami. Decyzja została podjęta jednogłośnie i nikt nie miał wątpliwości co do jej słuszności. Od 1 marca sprzedaż do tych klientów nie będzie realizowana. I
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BASF i NEVEON współpracują przy recyklingu materacy
BASF i specjalizująca się w produkcji pianek firma NEVEON,

wiadający w firmie BASF za europejski dział izocyjanianów

współpracują przy rozwoju technologii recyklingu materacy.

i prekursorów. Oliver Bruns, dyrektor generalny NEVEON.

Celem jest uzyskanie zamkniętego obiegu dla tych produktów.

– Przyszłość należy do gospodarki o obiegu zamkniętym. Jako

Obecnie zużyte materace są głównie poddawane recyklin-

branża musimy promować transformację do systemu obiego-

gowi termicznemu lub trafiają na wysypisko odpadów. BASF

wego, w którym produkty wycofywane z eksploatacji nie stają się

i NEVEON chcą to zmienić w taki sposób, by pianka z mate-

odpadami, ale cennymi surowcami i materiałami do wytwarzania

racy wracała do cyklu życia produktu. Obie firmy już w tym roku

nowych produktów. Cieszę się więc, że wraz z BASF i innymi

planują pozyskać pierwsze pilotażowe ilości pianki materacowej

partnerami wnosimy istotny wkład w ten proces.

z recyklingu zużytych materacy. W kolejnych latach skala recyklingu ma być zwiększana.
BASF opracowuje proces recyklingu chemicznego na mokro,

Pilotażowy program odbioru zużytych materacy
w Berlinie

który można by zastosować do materacy z elastycznej pianki

Systematyczna zbiórka zużytych materacy to kolejny krok do

poliuretanowej. Wyniki prób w małej skali są bardzo obiecu-

zamkniętego cyklu, który rozpoczyna się już na etapie ekologicz-

jące. Z pianki materacowej można odzyskać oryginalne poliole,

nego projektowania materacy. Dla uproszczenia całej procedury

a następnie wykorzystać je ponownie w produkcji bloków

NEVEON uruchamia pilotażowy program odbioru zużytych mate-

wysokiej jakości elastycznej pianki. Jakość bloków elastycznej

racy REMATTRESS, który od połowy lutego działa w Berlinie.

pianki otrzymywanej z poliuretanu z recyklingu jest taka sama

W kolejnych miesiącach program będzie stopniowo wdrażany

jak w przypadku produktu wytwarzanego z konwencjonalnych

także w innych niemieckich krajach związkowych. Na interne-

materiałów i surowców kopalnych. Zatem z alternatywnego

towej platformie rezerwacyjnej berlińczycy mogą w kilku kliknię-

poliuretanu można z powodzeniem produkować wysokiej jakości

ciach zamówić odbiór zużytego materaca. Materac odebrany

nowe materace.

w uzgodnionym terminie jest profesjonalnie demontowany

– W recyklingu materacy kluczowe znaczenie ma współ-

i udostępniany do dalszego przetworzenia. Przedsięwzięcie

praca między wszystkimi ogniwami łańcucha wartości. Razem

stanowi ważny wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym, gdyż

z NEVEON chcemy zbudować partnerską sieć i stopniowo

materiał z recyklingu można wykorzystać do wyrobu nowych

zamknąć cały obieg surowca — wyjaśnia dr Sven Crone, odpo-

produktów z pianki. I

Ensinger przejmuje od INEOS Styrolution dział kompozytów
termoplastycznych StyLight
Ensinger i INEOS Styrolution ogłosiły wspólne porozumienie,

Ensinger zmienił nazwę StyLight na swoją markę termopla-

na mocy którego Ensinger nabył dział termoplastycznych mate-

stycznych materiałów kompozytowych TECATEC, aby dosto-

riałów kompozytowych StyLight od INEOS Styrolution.

sować je do swojej obecnej oferty produktów na rynku między-

Dzięki przejęciu firma wzbogaci porfolio kompozytów termo-

narodowym.

plastycznych Ensingera o materiały na bazie SAN. Produkty na

– Dodanie działalności INEOS Styrolution StyLight jest

bazie SAN wnoszą na rynek wiele nowych możliwości w zakresie

kolejnym strategicznym elementem w podróży Ensingera do

kompozytów termoplastycznych, takich jak produkty na bazie

stania się jednym z producentów, którzy są w stanie zaofe-

włókien węglowych, szklanych i naturalnych (len) do zastosowań

rować pełny łańcuch wartości produktów z kompozytów

w materiałach estetycznych, półstrukturalnych i do obtryskiwania.

termoplastycznych – mówi Ralph Pernizsak, dyrektor zarzą-

INEOS Styrolution opracował i z powodzeniem wprowadził na
rynek innowacyjną linię produktów StyLight na targach K Show
w 2016 roku.

dzający, Ensinger Group.
– Cieszymy się z zawarcia tego porozumienia. Jesteśmy przekonani, że te innowacyjne kompozyty mają przed sobą świe-

– Działalność jest kontynuowana w doświadczonych rękach

tlaną przyszłość i jesteśmy pewni, że Ensinger jest odpowiednim,

Ensingera, która obsługuje istniejącą bazę klientów i poszukuje

nowym domem dla tej linii produktów. Zachęcamy naszych

przyszłego potencjału wzrostu, aby wzmocnić obecną pozycję

klientów do dalszej współpracy z Ensingerem nad ich projektami,

spółki na międzynarodowym rynku kompozytów termoplastycz-

tak jak to miało miejsce wcześniej z nami – dodaje Pierre Juan,

nych – mówi Daniel Grauer, menadżer w Ensinger Composites,

dyrektor techniczny, wcześniej kierujący biznesem StyLight

który będzie głównym kontaktem dla wszystkich zapytań doty-

w INEOS Styrolution. I

czących sprzedaży i klientów.
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Celanese przejmuje większość udziałów w segmencie Mobility
& Materials firmy DuPont
DuPont ogłosił, że zawarł ostateczną umowę z Celanese
Corporation, dotyczącą zbycia większości segmentu Mobi-

w dziedzinie materiałoznawstwa definiujące branżę, aby służyć
klientom i łańcuchowi wartości.

lity & Materials, w tym linii biznesowej Engineering Polymers

– Nasze biznesy są wysoce komplementarne, co przyspieszy

oraz wybranych linii produktowych w ramach linii biznesowych

nasz rozwój w wysokowartościowych zastosowaniach, w tym

Performance Resins i Advanced Solutions, za 11 mld USD

mobilności przyszłości, łączności i medycynie – skomentował

w gotówce, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt transakcji

Lori Ryerkerk, prezes i dyrektor generalny Celanese. – Ta umowa

zgodnie z ostateczną umową. Łącznie, segmenty te wygenero-

generuje również znaczącą wartość dla akcjonariuszy DuPont. Po

wały w 2021 r. sprzedaż netto na poziomie około 3,5 mld USD

rozważeniu wielu struktur transakcji, w tym szeregu potencjalnych

oraz EBITDA na poziomie około 0,8 mld USD.

nabywców, jesteśmy pewni, że nasza ogłoszona transakcja z Cela-

Oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta około
końca 2022 roku, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków
zamknięcia i zgód regulacyjnych.

nese maksymalizuje wartość dla naszych akcjonariuszy i pozycjonuje firmę i naszych pracowników na długoterminowy sukces.
Celanese przewiduje, że zakup wygeneruje około 450 mln USD

– Transakcja z Celanese, którą ogłaszamy, stworzy wiodące

synergii w ciągu czterech lat po zamknięciu transakcji.

na rynku portfolio produktowe obsługujące rynek motoryza-

DuPont osobno prowadzi proces zbycia biznesu Delrin, który był

cyjny, konsumencki i przemysłowy, z niezrównaną skalą, możli-

poddany przeglądowi strategicznemu, który spółka ogłosiła 2 listo-

wościami produkcyjnymi i wiedzą techniczną – powiedział Ed

pada 2021 roku. Spółka planuje, że zamknięcie transakcji sprze-

Breen, przes wykonawczy DuPont. – Cieszymy się, że Cela-

daży Delrin nastąpi w pierwszym kwartale 2023 roku.

nese będzie współpracować z naszym zespołem i jesteśmy
przekonani, że nadal będziemy razem wprowadzać innowacje

DuPont będzie działał dalej jako spółka z biznesami: Auto
Adhesives, Multibase i Tedlar. I

The Heubach Group i SK Capital Partners zamykają transakcję
przejęcia Global Colorants Business firmy Clariant
Grupa Heubach ("Heubach"), globalny producent pigmentów

w produkcji, jakości i usług. Cieszymy się, że będziemy wspierać

oraz SK Capital Partners ("SK Capital"), prywatna firma inwe-

kierownictwo w rozwoju i doskonaleniu spółki poprzez inwe-

stycyjna koncentrująca się na sektorach materiałów specja-

stowanie w talenty, innowacje i ekspansję rynkową – zauważył

listycznych, chemikaliów i farmaceutyków, ogłosiły zakoń-

Aaron Davenport, dyrektor zarządzający SK Capital.

czenie procesu przejęcia Global Colorants Business firmy

Stefan Doboczky został mianowany na stanowisko dyrektora

Clariant ("Clariant Pigments"). Połączony biznes będzie działał

generalnego grupy Heubach, ze skutkiem od 10 stycznia br.

pod marką Heubach, tworząc globalnego lidera technologii

Dołączył on do Heubach, pełniąc poprzednio funkcję dyrektora

pigmentów dla przemysłu.

generalnego firmy Lenzing AG, światowego lidera w produkcji

Nowo połączona Grupa Heubach jest światowym dostawcą

włókien celulozowych i biochemikaliów. Przed podjęciem pracy

kompleksowych rozwiązań kolorystycznych, dostarczającym

w Lenzing, Doboczky był członkiem zarządu Royal DSM, holen-

szerokie portfolio pigmentów organicznych, nieorganicznych, anty-

derskiego koncernu z branży Life Science i Material Science,

korozyjnych, preparatów pigmentowych, barwników, kolorantów

gdzie spędził prawie dwie dekady na różnych stanowiskach

i materiałów specjalistycznych. Firma swoją globalną działalność

kierowniczych. Stefan Doboczky posiada tytuł doktora nauk

prowadzi w 19 zakładach produkcyjnych w Europie, obu Amery-

przyrodniczych Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu (A) oraz

kach, Azji i Afryce, zatrudniając około 3 000 osób. Główna siedziba

tytuł MBA IMD w Lozannie (CH).

Grupy Heubach będzie znajdować się w Wiedniu, w Austrii.

The Valence Group z Piper Sandler & Co, BofA Securities i Citi-

– Nowy Heubach jest światowej klasy organizacją z wiel-

group służyły jako doradcy finansowi dla Heubach i SK Capital.

kimi talentami, technologią i aktywami. Dla nas, doskonałość

Zaangażowane finansowanie transakcji zostało zapewnione

produktu i zrównoważony rozwój są kluczowe. Jesteśmy dobrze

przez BofA Securities, Citigroup, HSBC, KeyBanc, Citizens, ING

przygotowani do tworzenia znaczącej wartości dla naszych

i MUFG. Lenz & Staehelin AG oraz Kirkland & Ellis LLP wystę-

klientów i partnerów biznesowych w wielu branżach, które obsłu-

powały jako doradcy prawni Heubach i SK Capital. Milbank LLP

gujemy – stwierdził Johann Heubach z Grupy Heubach.

był doradcą prawnym Heubach. Homburger AG był doradcą

– Połączenie Heubach i Clariant Pigments tworzy lidera
w branży zobowiązanego do najwyższych standardów
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LANXESS oferuje EPD dla syntetycznych pigmentów tlenku żelaza
LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicz-

Kładzenie podwalin pod zrównoważone budownictwo

nych, jest pierwszym wytwórcą syntetycznych pigmentów tlenku

Zrównoważone budownictwo jest istotną częścią drogi do

żelaza, który oferuje zweryfikowane deklaracje środowiskowe

ekonomicznej i przyjaznej dla środowiska przyszłości. W związku

produktu (EPD) dla wybranych grup produktów. EPD umożliwiają

z tym deklaracje środowiskowe produktów są coraz częściej

koncernowi dostarczenie kompleksowych informacji o wpływie

stosowane w przemyśle budowlanym i stanowią jeden z kluczo-

pigmentów na środowisko, od momentu powstania do opusz-

wych warunków wstępnych, które muszą zostać spełnione,

czenia zakładu. Podane informacje oparte są na międzynaro-

aby budynki otrzymały certyfikat zrównoważonego rozwoju.

dowej normie ISO 14025 oraz europejskiej normie EN 15804 dla

– Cieszymy się, że LANXESS, jako producent surowców, dąży do

wszelkiego rodzaju produktów i usług budowlanych.

zapewnienia tej przejrzystości na poziomie produktu i tym samym

– Publikacja EPD jest dowodem naszego zaangażowania

umożliwia klientom z branży wyrobów budowlanych znacznie

w wyznaczanie najwyższych standardów zrównoważonego

dokładniejszą ocenę wpływu ich produktów na środowisko

rozwoju w branży pigmentów – deklaruje Michael Ertl, szef

– mówi dyrektor zarządzający IBU Alexander Röder. Deklaracje

jednostki biznesowej Inorganic Pigments (IPG) w LANXESS.

EPD dla materiałów budowlanych mogą pomóc przechylić szalę

– Pigmenty tlenku żelaza pod cieszącą się zaufaniem marką

na korzyść budynku, jeśli chodzi o certyfikację.

Bayferrox są używane do barwienia materiałów budowlanych na

Zasadniczo w ocenach uwzględnia się obecnie, czy zasto-

bazie betonu, jak również farb i tworzyw sztucznych stosowa-

sowany materiał budowlany posiada własny certyfikat. – Jeśli

nych w przemyśle budowlanym na całym świecie – dodaje.

surowce używane w produkcji posiadają zweryfikowane EPD,
tak jak w przypadku naszej marki Bayferrox, mogą one zostać

Testowane zgodnie z międzynarodowymi
standardami

pozytywnie uwzględnione w ocenie cyklu życia materiału budowlanego – wyjaśnia Holger Wendt, szef segmentu rynku budow-

EPD opisuje materiały budowlane, produkty lub komponenty

lanego w IPG. EPD zapewniają ponadto większą przejrzystość

pod względem ich wpływu na środowisko. Deklaracje opie-

w odniesieniu do profili środowiskowych pigmentów i w ten

rają się na ocenie cyklu życia oraz na funkcjonalnych i tech-

sposób oferują solidną podstawę do porównywania wyrobów

nicznych właściwościach produktu. Deklaracje środowiskowe

z tlenku żelaza od różnych dostawców surowców. Zapewnia to

produktów dla pigmentów Bayferrox LANXESS są badane

producentom materiałów budowlanych możliwość optymalizacji

zgodnie z międzynarodowymi standardami przez Institut für

i doprecyzowania oceny cyklu życia ich własnych produktów .

Bauen und Umwelt e.V. (IBU), stowarzyszenie producentów

Porównywanie różnych produktów jest warte wysiłku,

wyrobów budowlanych. Program IBU ma na celu stworzenie

ponieważ proces produkcji syntetycznych pigmentów tlenku

wiarygodnych i kompleksowych ocen wpływu wyrobów budow-

żelaza pochłania ogromne ilości energii. Dlatego w ostat-

lanych na środowisko zgodnie z międzynarodowymi normami

nich dziesięcioleciach LANXESS systematycznie inwestował

DIN i obejmuje weryfikację przez niezależnych ekspertów. Świa-

w poprawę śladu węglowego swoich pigmentów poprzez wdra-

tową reputację IBU podkreśla członkostwo w Europejskiej Plat-

żanie zrównoważonych procesów produkcyjnych w zakładach

formie ECO, z którą wiążą się liczne umowy dotyczące wzajem-

produkcyjnych. – Dzięki weryfikacji EPD naszych podstawowych

nego uznawania pomiędzy uczestniczącymi w niej operatorami

produktów klienci dostrzegają nasze zaangażowanie w ocenę

programów.

cyklu życia – wyjaśnia Michael Ertl. I
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BASF rozszerza swoją ofertę poliamidów i poliftalamidów
na rynku europejskim
1 lutego br. roku firma BASF rozpoczęła w Europie sprzedaż

i dielektryczne w obecności wilgoci oraz w podwyższonych

kilku gatunków poliamidów (PA) i poliftalamidów (PPA), które

temperaturach. Ultramid One J rozszerza gamę kolorów i wzorów

nabyła w ramach przejęcia biznesu PA66 firmy Solvay. Te

komponentów, ponieważ może być barwiony na różne odcienie

tworzywa konstrukcyjne, wcześniej sprzedawane pod nazwą

bieli, a także na kolor pomarańczowy i szary. Ze względu na

Technyl firma BASF będzie oferować pod marką Ultramid. Klienci

bardzo wysoką płynność nadaje się do produkcji małych i złożo-

na całym świecie będą mogli korzystać z szerokiej oferty tworzyw

nych komponentów wymagających ochrony elektrycznej.

sztucznych, obejmującej zarówno gatunki PA66, jak i Ultramid

Dostępne karty UL pokazują znakomite wartości wskaźnika

One J, PPA na bazie PA66/6T. W ten sposób BASF będzie

RTI i badań rozżarzonym drutem. Zastosowany środek opóźnia-

wspierać swoich klientów w opracowywaniu innowacyjnych

jący palenie nie zawiera halogenków.

rozwiązań z tworzyw sztucznych we wszystkich gałęziach prze-

BASF i Solvay podpisały umowę o przejęciu zintegrowa-

mysłu, np. w zastosowaniach w sektorze E&E, takich jak złącza

nego biznesu poliamidowego Solvay we wrześniu 2017 roku.

i wyłączniki dla elektroniki użytkowej i domowej, a także w pojaz-

Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie w styczniu 2019 r.

dach autonomicznych i w obszarze dotyczącym e-mobilności.

pod pewnymi warunkami. BASF sfinalizował przejęcie biznesu

Komisja Europejska wyraziła zgodę na przejęcie przez BASF

poliamidowego 31 stycznia 2020 roku. Ze względu na integrację

działalności Solvay w zakresie poliamidów, z zastrzeżeniem

wsteczną dla kluczowego surowca adiponitrylu (ADN), BASF

spełnienia określonych warunków. W rezultacie BASF mógł

obejmuje teraz cały łańcuch wartości dla poliamidu 66 i poprawia

oferować zintegrowane tworzywa konstrukcyjne na rozwijają-

niezawodność dostaw. Działalność ta została włączona do

cych się rynkach w Azji, a także w Ameryce Północnej i Połu-

działów Performance Materials i Monomers firmy BASF. I

dniowej. Obecnie, po wygaśnięciu warunków, BASF wprowadzi
te gatunki do Europy. – Jesteśmy teraz w stanie zaoferować
dodatkowe poliamidy i PPA naszym klientom na całym świecie
– powiedział Abdullah Shaikh, szef globalnego zespołu ds. PPA.
– Cieszymy się na współpracę przy projektach, które uwolnią
pełny potencjał Ultramid One J w innowacyjnych komponentach
E&E. Dzięki swojej gamie właściwości ten PPA świetnie uzupełnia
naszą obecną ofertę tworzyw sztucznych.
Ultramid One J zostanie włączony do portfolio PPA, które
BASF wprowadził na rynek pod marką Ultramid Advanced od
2016 roku. Zamyka on lukę pomiędzy gatunkami poliamidów
i PPA firmy BASF. Posiada dobre właściwości mechaniczne

Gabriel-Chemie wprowadza na rynek nowy asortyment
produktów o nazwach MaxiBlue i MaxiLoop
Wprowadzenie nowego asortymentu produktów podkreśla i rozszerza strategię zrównoważonego rozwoju firmy Gabriel-Chemie
i oferuje klientom przyjazną dla klimatu alternatywę dla produktów kopalnych.
Od 1970 roku Gabriel-Chemie produkuje wysokiej jakości gamę masterbaczy pod marką Maxithen. Należą do niej przede wszystkim
produkty, które bazują na kopalnych poliolefinach jako nośnikach polimerów.
Obecnie firma rozbudowuje swoje portfolio o dwie nowe linie produktów. MaxiBlue składa się głównie z polimerów odnawialnych,
biogenicznych lub pochodzących z recyklingu chemicznego. Obejmuje ona również dodatki barwiące na bazie roślin (kolory naturalne).
Nowa linia produktów MaxiLoop jest związana z recyklingiem i gospodarką cyrkulacyjną. Obejmuje ona produkty na bazie materiałów
regenerowanych, jak również produkty, które wspierają gospodarkę cyrkularną
– Nowa linia produktów stanowi odpowiedź na życzenia klientów i producentów markowych produktów, którzy coraz większą wagę przywiązują do śladu CO2, jaki pozostawiają ich produkty i opakowania. Dzięki MaxiBlue i MaxiLoop, oferujemy liczne, poważne alternatywy, bez
konieczności kompromisu w zakresie funkcjonalności i wyglądu – mówi Stefanie Sommer, dyr. ds. strategii i zrównoważonego rozwoju. I
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DYSFUNKCJE OPERACYJNE: PLANOWANIE – CHAOS W REALIZACJI
ZLECENIA PRODUKCYJNEGO. CZ. 2

Styki procesów
W poprzednim artykule tego cyklu opisałam, jak wrzutki produkcyjne zakłócają cały łańcuch realizacji
zlecenia produkcyjnego. W tej publikacji będzie więcej o stykach procesów, które również w znaczący
sposób mają wpływ na dotrzymanie terminu realizacji zlecenia. Zacznijmy od surowców, magazynu,
logistyki wewnętrznej.

Dorota Bieniek
DIR Consulting

Proponuję wprowadzić na wstępie jedną fundamentalną zasadę dla prawidłowego realizowania
zleceń produkcyjnych. Nie planujemy zleceń, na które nie mamy surowców. Szczególnie
obecnie, gdy łańcuchy dostaw „stoją na głowie” i nic nie jest pewne, planowanie zlecenia, na
które ma dojechać surowiec to przysłowiowy „strzał w kolano”. Z dużą pewnością możemy
przyjąć, że coś pójdzie nie tak, a produkcja zostanie z „dziurą produkcyjną” i wtedy zaczyna się
prawdziwy problem.

N

iestety, aby powyższa zasada mogła zadziałać, musimy być

szone w czasie rzeczywistym o już zużyty surowiec. W tym przy-

pewni, co do tego, jaki surowiec i ile go mamy na maga-

padku jedynie można polegać na wiedzy magazynierów, którzy

zynie. Oczywiście posiłkujemy się tutaj danymi z systemu. Każda

„na oko” mogą powiedzieć, ile surowca jest w na magazynie.

firma ma jakiś system magazynowy. Planista powinien dobrze go

Sytuację ratować może „jakiś” system pomiarowy, np. w silosie

znać. Możemy powiedzieć, że są dwie metody postępowania.

– zintegrowany system transportu materiału. Wtedy bez żadnego
systemu operacyjnego wiemy, ile jest dostępnego surowca.

Pierwsza metoda
System nazwijmy go „księgowy”, czyli ruchy magazynowe są

Druga metoda

wykonywane wtedy, gdy mamy już WZ na wyrób gotowy i właśnie

Drugi system nazywany MRP – zdejmuje w czasie rzeczywi-

jest ładowany na samochód. Wtedy następuje zdjęcie surowca

stym przy wydaniu surowca na produkcje określoną ilość mate-

z magazynu, wystawienie WZ, faktury – praktycznie nie ma doku-

riału, wynikającą z „receptury” technologicznej, często zwanej

mentu PW, bo wyrób gotowy nie jest składowany. Nawet jeśli

BOM – w tym przypadku często występują dwa problemy:

wyrób gotowy jest składowany, to ręcznie jest zdejmowany suro-

1. Receptury technologiczne rzadko są cyklicznie weryfiko-

wiec – rzadko w czasie rzeczywistym. Zajmuje się tym armia ludzi

wane, a zmienić się w procesie może wszystko. Najczęstszy błąd

z tzw. rozliczenia produkcji. Prawdziwą gehenną jest rozliczanie

– zmiana w formie, np. dotycząca ścianki detalu, jej pocienienie/

surowca na końcu miesiąca. Czasem firmy działają wykonując

pogrubienie wiąże się z mniejszą/większą ilością tworzywa,

inwentury „cząstkowe”. Księgowo jest to prawidłowe, ale dla

a w recepturze jest ona stała. W efekcie mamy permanentny

planisty to żadna informacja, nie wie ile faktycznie ma surowca.

błąd w systemie – in plus/in minus, ale w obydwu przypadkach

Stany magazynowe są nierealne, bo nie są faktycznie pomniej-

oznacza katastrofę.
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2. Nowy surowiec, bardziej lub mniej wydajny, dający większy lub
mniejszy odpad – nieweryfikowany w technologii. Efekt jak wyżej.

chaotycznie. Brak opisów, logiki składowania. Rozwiązaniem jest
standaryzacja, pola odkładcze, opisy regałów.

3. Gdy materiał jest wydany, bardzo rzadko, gdy nie jest

2. Brak dyscypliny przy wydawaniu surowca z magazynu

w całości zużyty, jest on zwracany. W efekcie mamy wydanie

– wydanie z magazynu „bo szybko produkcja potrzebuje i to

na produkcję, czyli w systemie nie ma materiału, ale w realu

na już”.

mamy – o tym wie produkcja, ale nie wie o tym magazyn, ani

3. Samodzielne pobieranie materiału przez pracowników

system. Planista nie ma materiału (wg systemu), wiec nie powi-

produkcji, bez dokumentów – formalny zakaz pobierania mate-

nien planować. Nie wspomnę o fakcie, że na produkcji zalega

riału przez pracownika produkcji, dostarczanie materiału tylko

materiał, który nie wiadomo, kiedy ponownie będzie użyty. Brak

przez magazyn – należy przejrzeć strukturę organizacyjną maga-

konsekwencji w działaniu w tym miejscu nastręcza spore turbu-

zynu. Takie praktyki zdarzają się najczęściej, gdy nie ma podziału

lencje i kończy się to sterowaniem ręcznym.

pracy w magazynie i wszyscy robią wszystko. Załadunek i rozładunek samochodów nie może być priorytetem. Priorytetem jest

„Houston mamy problem”?

zabezpieczanie produkcji, potem załadunki, wyładunki. Należy

Na koniec najgorsza z rzeczy, czyli dezinformacja. W systemie

dokładnie przyjrzeć się pracy magazynu.

materiał jest, a w realu go nie ma. Planista planuje, rezerwuje moce
produkcyjne, potwierdza termin realizacji handlowcowi, a magazyn

Przykłady rozwiązań
FIRMA: przetwórstwo tworzyw sztucznych, wtryskarki, praca

informuje, że materiału nie ma. Dlaczego tak się dzieje?
1. Barak standaryzacji na magazynie – magazyn funkcjonuje chaotycznie, również i dane do systemu są wprowadzane

7 dni w tygodniu x 3 zmiany.
PROBLEM: niezgodne stany magazynowe.

DEFINICJA SAFETY STOCK
Zapas bezpieczeństwa – (eng: safety stock) – jest to ilość towaru magazynowanego przez firmę, w celu
zabezpieczenia jednostki przed niekorzystnymi wpływami zmiennego otoczenia. Jest to zapas, który musi
zaspokoić potrzeby organizacji w okresie od złożenia zamówienia do czasu dostarczenia niezbędnych
składników majątku i przygotowania ich do sprzedaży (produkcji w przypadku materiałów w przedsiębiorstwie
produkcyjnym). Ma on za zadanie chronić przedsiębiorcę przed nieoczekiwanymi zmianami popytu na
wyroby lub opóźnieniami związanymi z dostarczeniem towarów. Zapas ten ma za zadanie zachować
zdolność przedsiębiorcy do zaspakajania popytu na towary w czasie od złożenia zamówienia aż do dostawy,
bądź w przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego zapewnić ciągłość produkcji. Zapas bezpieczeństwa
powiększa zapasy istniejące w przedsiębiorstwie wyliczane na podstawie prognozy popytu lub średniego
popytu i średniego czasu realizacji zamówienia.
Źróło: https://mfiles.pl/pl/index.php/Zapas_bezpiecze%C5%84stwa
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DIAGNOZA: Organizacja w fazie gwałtownego wzrostu, bez
poprawnie działającego systemu ERP.

to naszym topowym produktem. Należy dokonać weryfikacji listy
produktów i wycofać te, które się nie sprzedają od roku. Jeśli

Wdrożone rozwiązanie

chodzi o surowce, to powinien być plan naprawczy. Bez takiego

– Wprowadzenie zakresu pożądanej wagi dla każdego z produ-

podejścia dalej po najbardziej odległych kątach firmy, będą się

kowanych detali – zostało to sprzężone z analizą controllin-

znajdować worki z surowcem niewiadomego pochodzenia, a po

gową i rentownością dla każdego z produktów.

czasie trzeba będzie jeszcze zapłacić za jego utylizacje. Podobne

– Wprowadzono wymóg pomiarów wagi detali, po zakoń-

podejście powinniśmy mieć odnośnie przerobu wszelkiego

czonym przezbrojeniu – przy odbiorze pierwszej dobrej sztuki.

rodzaju materiału do „prób”. Jest tego również sporo w każdej

Waga detalu wraz z tolerancją została określona dla każdej

firmie. Jaka jest tu rola planisty? Ogromna. W tym przypadku

maszyny, na której była montowana forma – zdarzały się róż-

tylko sterowanie ręczne może pomóc uporać się z problemem.

nice między maszynami, na tej podstawie wytypowano opty-

Nie zapominajmy jednak, że jest to sytuacja nadzwyczajna.

malne urządzenia vs. formy.

Dlatego też musimy mieć pełen przegląd, jaka partia produk-

– Dokonano natychmiastowej weryfikacji technologii w systemie
dla każdego z detali.

cyjna została wykonana z takiego materiału i do kogo wysłana.
Tu mamy element jakościowy. Muszą być zapisy z tego działania

– Dla mieszanek surowcowych zawierających regranulat dokonano

oraz dodatkowa kontrola na wyjściu wyrobu.

prób dla optymalnych proporcji regranulatu vs. czysty materiał.
– Wprowadzono regularne pomiary dla detali. Ponieważ serie
produkcyjne trwały kilka zmian, na początku każdej zmiany
i po następnych 3 godzinach dokonywano pomiarów. W ten
sposób, oprócz „wyprostowania” technologii, nadzorowano

Przykład rozwiązania
FIRMA: stolarka okienno-drzwiowa, 5 dni w tygodniu
x 1 zmiana.
PROBLEM: surowce nierotujące, słabo rotujące.
DIAGNOZA: Organizacja w fazie gwałtownego wzrostu, bez

powtarzalność procesu.
– Każdy nowy surowiec ma swoją technologii na bazie przepro-

poprawnie działającego systemu ERP. Nie była wykonywana
analiza zużycia, zakupy surowca dokonywano intuicyjnie.

wadzonych i udokumentowanych prób.

WDROŻONE ROZWIĄZANIE

Co to takiego safety stock?

– Dokładna analiza sprzedaży produktów w roku 2021 – wyty-

Brak realnych danych w systemie magazynowym to jedno,

powanie produktów słabo rotujących celem usunięcia z oferty.

a brak surowca jako takiego to druga sprawa. Każdy zna termin

– Szczegółowa analiza zużycia surowców z podziałem na mie-

stany bezpieczeństwa – safety stock. Jak go określić? Zbudo-

siące – produkty sezonowe.

wano wiele modeli określania poziomów bezpieczeństwa.

– Określenie surowców nierotujących – technologia / produkcja

Jednak obecnie nie mają one pełnego zastosowania, ze względu

/planowanie – opracowanie planu, dla jakich produktów

na fakt, że świat tak bardzo się zmienił, ma tak wiele nowych

możemy alternatywnie zużyć nierotujące surowce. Wyko-

zmiennych, że to podejście kompletnie teraz się nie sprawdza.

nano próby. Czasowo „zamrożono” oryginalne technologie, na

A więc jak określić stany bezpieczeństwa, aby planista miał

rzecz alternatywnych. Niektóre surowce wymagały wstępnej

komfort pracy i planował skutecznie, aby zrealizować potwier-

obróbki, aby mogły być zastosowane. Dodatkowo, w tym

dzone zamówienia?

czasie nastąpił problem z oryginalnym surowcem, więc to

1. Dokonać analizy zużycia każdego z surowców – dla

działanie miało dodatkowy pozytywny wymiar.

systemów „księgowych” nie powinno być to problemem. Intere-

– Materiał nierotujący został odseparowany na magazynie.

suje nas obrót w całym zeszłym roku. Można poprosić o podział

– Wstrzymano zakupy surowców, które zostały czasowo zastą-

na miesiące dla surowców do produktów sezonowych.

pione surowcem alternatywnym.

2. Dodać do obrotu symulowany wzrost o 30%, podzielić na
12 miesięcy i otrzymujemy symulowane zużycie na miesiąc.

– Planowano wykorzystanie surowców nierotujących w pierwszym możliwym terminie.

3. Każdy surowiec pozycja po pozycji, przeanalizować pod kątem
dostępności i relacji z dostawcą. Może powinniśmy mieć stoki

Podsumowanie

dwumiesięczne, np. w przypadku problemu na rynku z surowcem.

Zatem mamy już wyklarowany wpływ wrzutek i niepewności

4. Każdy surowiec nierotujący lub słabo rotujący przeana-

co do stanów magazynowych. Zidentyfikowaliśmy przyczyny

lizować pod kątem dla produktu, dla którego był kupowany.

takich „rozjazdów”. Pokazałam również mój pomysł na określanie

Następnie sprawdzić obrót klientami, którzy kupowali ten

stanów bezpieczeństwa. Dodam tylko, że stany bezpieczeństwa

produkt. Jeśli jest to produkt słabo rotujący, to należy zastanowić

powinniśmy weryfikować raz na kwartał. Czy to już wszystkie

się, jakie są tego powody.

dysfunkcje planowania? Otóż nie. W następnym odcinku przyj-

5. Dla surowców słabo rotujących – stany minimalne.

rzymy się innej dysfunkcji na styku technologia/planowanie i logi-

6. Dla surowców nierotujących – plan przerobu / sprzedaży

styka wysyłek/planowanie. To też elementy braku efektywności

/ utylizacji – słowem jak coś nie rotuje, to nagle nie stanie się
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Tworzywa sztuczne
w motoryzacji
Tworzywa sztuczne dzięki swoim licznym właściwościom, takim jak lekkość, nieprzepuszczalność czy
odporność, towarzyszą branży motoryzacyjnej od samego początku. Ich producenci oferują materiały
spełniające rygorystyczne wymagania światowego przemysłu motoryzacyjnej. Tworzywa sztuczne odgrywają kluczową rolę i przyczyniają się do zmniejszenia całkowitej masy pojazdów, umożliwiając w ten sposób redukcję emisji CO2. Szacuje się, że statystyczny pojazd zawiera od 40 do 100 kg różnego rodzaju części wykonanych z tworzyw sztucznych, które stanowią zaledwie 10% jego ciężaru. Wraz z dynamicznym
postępem w technologiach przetwórstwa tworzyw wciąż zwiększa się zakres ich zastosowań w nowoczesnych konstrukcjach pojazdów, a projektanci i konstruktorzy zyskują coraz więcej możliwości, dzięki
doskonałej jakości i optymalnym parametrom produkowanych z nich części samochodowych.

Izabela Gajlewicz
Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Dlaczego warto stosować tworzyw
sztuczne w motoryzacji?

otrzymania nowych materiałów. Można je również ponownie przetworzyć w połączeniu np. z włóknami i w ten sposób formować

Dzięki elementom z tworzyw sztucznych nie tylko osiągamy

je w nowe komponenty, w całości lub częściowo. Pozwala to na

zmniejszenie masy oraz innowacyjny design pojazdu, ale także

ich wielokrotne wykorzystanie, nie tylko na spalanie w charakterze

zwiększamy bezpieczeństwo pasażerów. Pochłanianie energii

odpadów, jak to często miało miejsce w przeszłości. W przypadku

uderzeniowej przez zderzaki, zahamowanie ryzyka wybuchu

materiałów takich, jak poliamid 6, polikaprolaktam lub też termopla-

w zbiornikach paliwa, pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne

styczne materiały kompozytowe komponenty można produkować

i inne zwiększające bezpieczeństwo wyposażenie, takie jak np. fote-

i przetwarzać przy użyciu innowacyjnych technologii, co wiąże się

liki dla dzieci, to tylko niektóre przykłady pozwalające stwierdzić, że

z mniejszą ilością odrzutów, zmniejszeniem etapów pracy, krót-

tworzywa sztuczne to materiał idealny do zastosowań motoryza-

szym czasem cyklu i uproszczeniem całego procesu, a w efekcie

cyjnych. Poszukując rozwiązań w dziedzinie transportu, projektanci

produkcja jest wydajniejsza. Są odpowiednie m.in. dla elementów

zmagają się z zapewnieniem równowagi pomiędzy dobrymi właści-

akumulatorów, łożysk podwozia i powłok siedzeń. Płytowe mate-

wościami materiału, niskimi kosztami, stylem, wygodą, wydajno-

riały kompozytowe na bazie tworzyw sztucznych, wzmac-

ścią paliwa i minimalnym wpływem na środowisko. Rozwiązania

niane włóknami ostatnio znajdują coraz szersze zastosowanie

ekologiczne, czyli zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju,

we wspornikach modułów drzwiowych i przednich elementów

odzwierciedlać muszą optymalną równowagę pomiędzy wszyst-

nadwozia. W produkcji seryjnej stosowane są ponadto we wspor-

kimi tymi parametrami i wymaganiami. Innowacyjne materiały

nikach modułów elektrycznych i elektronicznych. Tworzywa

z tworzyw sztucznych przychodzą branży z pomocą. Elementy

sztuczne mają również ogromny potencjał innowacyjnych zasto-

z tworzyw sztucznych mogą być o 50% lżejsze niż podobne

sowań w wielu punktach całego łańcucha wartości ogniw litowo-

elementy wykonane z innych materiałów, co przekłada się na

-jonowych. Dotyczy to zarówno wnętrza ogniwa akumulatoro-

25-35% niższe zużycie paliwa. Każdy kilogram mniej masy samo-

wego, jak i elementów całych modułów akumulatorowych, a także

chodu oznacza, że emituje on ok. 20 kg mniej CO2 w czasie całego

elementów układu napędowego pojazdów elektrycznych. Poten-

czasu użytkowania samochodu. Techniczne tworzywa sztuczne

cjalne zastosowania obejmują pokrywy akumulatorów, wtyki wyso-

w samochodach są przeznaczone do długotrwałego użytkowania.

kiego napięcia, obudowy jednostek sterujących, uchwyty ogniw

Dodatkowo tworzywa sztuczne można ponownie wykorzystać do

i linie chłodzące. W procesie „uplastyczniania” części samocho-
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 Tworzywo wydania 

ZALETY TWORZYW SZTUCZNYCH DO ZASTOSOWAŃ W MOTORYZACJI
Udział tworzyw sztucznych w produkcji motoryzacyjnej stopniowo rośnie i jest to zasługa wielu zalet
tego typu materiałów. Między innymi:
– Niewielkiej masy – tworzywa polimerowe są dużo lżejsze od metali czy szkła. Im większy ich
udział w produkcji, tym lżejszy pojazd. Masa pojazdu w dużej mierze wpływa na osiągi silnika. Do
napędzenia pojazdu o mniejszej masie potrzeba mniej energii, a przez to również mniej paliwa.
– Wysoka wytrzymałość – tworzywa sztuczne w zależności od technologii produkcji mogą wykazywać
odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz czynniki środowiskowe na tym samym, a nawet
wyższym poziomie niż stal wykorzystywana obecnie do produkcji większości komponentów.
– Odporność na czynniki zewnętrzne – między innymi wysokie temperatury oraz wilgoć.
W przeciwieństwie do metali tworzywa sztuczne nie korodują, a zatem zachowują swoją trwałość
i wygląd znacznie dłużej niż stal, nie wymagają też zabezpieczenia przeciw rdzy.

dowych niezbędna jest współpraca pomiędzy producentem mate-

2021 do 2026 roku. Potencjał maksymalnej redukcji masy,

riałów i projektantem pojazdów. Nie wystarczy po prostu wymienić

znaczna redukcja emisji oraz ulepszony wygląd i estetyka

materiał na lżejszy. W zdecydowanej większości przypadków

pojazdów to jedne z głównych czynników przyczyniających się

spowodowałoby to prawdopodobnie wzrost kosztów jednost-

do wzrostu rynku tworzyw sztucznych dla samochodów osobo-

kowych. Należy wziąć pod uwagę również sąsiednie elementy,

wych. Wybuch epidemii wirusa COVID-19 zakłócił cały łańcuch

montaż końcowy i dalszą fazę użytkowania. W ten sposób można

dostaw w przemyśle motoryzacyjnym na skalę światową. Prze-

wykorzystać potencjał techniczny i ekonomiczny, aby z nadwyżką

mysł motoryzacyjny stoi obecnie w obliczu czterech głów-

zrekompensować wyższe koszty materiałowe. Ostatecznie chodzi

nych wyzwań związanych z pandemią – ograniczone dostawy

bowiem o to, aby dostarczyć odpowiedni materiał o odpowiednich

części samochodowych, spadek sprzedaży nowych pojazdów,

właściwościach na odpowiednie miejsce. Jest to o wiele bardziej

zamknięcie zakładów produkcyjnych i spadek kapitału obroto-

skomplikowane niż praca z blachą o podobnych wymiarach.

wego. W 2020 roku, według OICA, globalna sprzedaż samo-

Jak z powyższego widać zastosowanie tworzyw sztucznych
w motoryzacji wiąże się z wieloma korzyściami.

chodów osobowych spadła o -15,9% z 63,7 mln sztuk w 2019
roku do 53,6 mln sztuk. Ponieważ rynek tworzyw sztucznych dla
przemysłu motoryzacyjnego w samochodach osobowych jest

Prognozy dla rynku tworzyw sztucznych
w motoryzacji – możliwości i ograniczenia

uzależniony od sprzedaży samochodów osobowych, oczekuje
się, że epidemia będzie miała znaczący wpływ na ten rynek.

Wg prognozy MarketsandMarkets wielkość globalnego

Na całym świecie coraz częściej wprowadzane są rygory-

rynku tworzyw sztucznych dla samochodów osobowych wzro-

styczne przepisy dotyczące emisji i zużycia paliwa przez pojazdy.

śnie z 21,1 mld USD w 2021 roku do 30,8 mld USD do 2026

Przepisy te zmusiły producentów OEM do zwiększenia wykorzy-

roku, przy CAGR wynoszącym 7,9% w okresie prognozy od

stania lekkich materiałów, takich jak tworzywa sztuczne. Zaawansowane materiały z tworzyw sztucznych pomagają zwiększyć
oszczędność paliwa, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i osiągi pojazdu. Zmniejszenie masy pojazdu o 10% może

JAKIE ELEMENTY W SAMOCHODACH
WYTWARZA SIĘ Z TWORZYW
SZTUCZNYCH
– deski rozdzielcze,
– kierownica,
– podsufitki,
– klamki,
– siedzenia (wraz z wyposażeniem),
– schowki itd.

poprawić ekonomikę zużycia paliwa o 6 do 8%. Zastosowanie
tworzyw sztucznych zmniejsza zużycie paliwa w pojeździe,
ponieważ mniejsza masa wymaga mniej energii w momencie
przyspieszania. Wzrost świadomości ekologicznej, wsparcie
i zachęty rządowe oraz inwestycje producentów OEM utorowały
drogę pojazdom elektrycznym. EV są bardziej wydajne, niezależne energetycznie i lepsze niż alternatywne pojazdy na gaz.
Ponieważ EV mają silniki o niskiej mocy, używają lekkich materiałów, które napędzają siłę silnika. Dlatego rosnące zapotrzebowanie na pojazdy elektryczne stanowi szansę dla rozwoju rynku
tworzyw sztucznych w branży motoryzacyjnej.
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QUALITY RESISTS.

Tworzywo Pocan® HR (Hydrolysis Resistant – odporność na hydrolizę)
charakteryzuje się wyjątkową odpornością na degradację hydrolityczną
w środowiskach, w których panują bardzo wysokie temperatury i wilgoć.
Dzięki zastosowaniu uniepalnianych kompoundów XHR (Xtreme
Hydrolysis Resistant – wyjątkowa odporność na hydrolizę), Pocan® staje się obecnie wielozadaniowy. Nowa gama produktów znajduje przede
wszystkim zastosowanie w komponentach pracujących pod napięciem w
warunkach wysokiej temperatury i wilgotności powietrza, a więc gdzie wysoka stabilność hydrolityczna i niepalność jest niezbędną koniecznością.
W testach palności (UL 94), zarówno wersje wzmacniane jak i niewzmacniane Pocan®, otrzymują najwyższą klasyfikację V-0, nawet dla
cienkich ścianek. Oznacza to, że spełniają one szczególnie wysokie wymagania stawiane elementom z tworzyw sztucznych stosowanych na przykład w akumulatorach do pojazdów elektrycznych i hybrydowych.
Więcej informacji: www.pocan-xhr.lanxess.com

 Tworzywo wydania 
Jednak nadal sporym problemem jest recykling tworzyw

grubości 1,5 mm. Ponadto, zapewniają wysoką sztywność

sztucznych pochodzących z branży automotive. Wynika on

i wytrzymałość na uderzenia w celu ochrony przed zderzeniami.

z braku świadomości wśród producentów na temat ich recy-

Oba materiały różnią się zawartością włókien szklanych, aby

klingu oraz braku odpowiedniej infrastruktury.

spełnić specyficzne wymagania klientów w zakresie sztywności.

Nowości w sektorze tworzyw sztucznych
do motoryzacji

NORYL umożliwiają projektowanie cienkościennych ram

Stabilność wymiarowa i dobre właściwości płynięcia gatunków

Koncernj Lanxess wprowadził do swojej oferty Pocan
B3233HRLT

(skrót

od

angielskiego

ogniw, uchwytów i górnych pokryw pakietów akumulatorów.
Nowe żywice NORYL NHP6011 i NHP6012 zapewniają wysoką

hydrolysis-re-

odporność na działanie kwasów w porównaniu z PC, lepszą

sistant, laser transparency, co oznacza „odporny na hydro-

odporność na wilgoć w porównaniu z PA oraz niski ciężar właściwy.

lizę, przezroczysty dla lasera”), mający już szereg wielkoseryj-

Solvay dostarcza przemysłowi motoryzacyjnemu nową gene-

nych zastosowań i mogący służyć do produkcji, np. obudów

rację materiałów poliamidowych (PPA) Amodel ukierunkowanych

mechatronicznych siłowników klap wirowych. Partner Lanxessa,

na wyższe wymagania dotyczące wydajności i zrównoważonego

jeden z niemieckich producentów samochodów, montuje takie

rozwoju dla zaawansowanych zastosowań elektrycznych i elektro-

siłowniki w silnikach wysokoprężnych należących do kilku z ofero-

nicznych w e-mobilność. W gamie Supreme materiały Amodel PPA

wanych przez niego serii. Oferowany przez koncern związek PBT

AE 9933 i AE 9950 zostały zaprojektowane dla szynoprzewodów

został wybrany ze względu na to, że wytrzymuje wysokie tempe-

do silników elektrycznych i falowników pracujących przy napięciu

ratury panujące pod maską samochodu, nawet w warunkach

800 woltów i wyższym. Łączą one najlepsze w swojej klasie wskaź-

bardzo dużej wilgotności. Materiał charakteryzuje się również

niki porównawczego wskaźnika śledzenia (CTI) z wysoką odporno-

niskim poziomem zwichrowań i wysoką stabilnością wymia-

ścią na szok termiczny w zakresie od -40 do 150°C. Nowe bezha-

rową, które to cechy sprawiają, że nadaje się on do produkcji

logenowe ognioodporne materiały Amodel Bios HFFR R1-133

kompaktowych obudów o złożonej geometrii. Nawet gdy materiał

i HFFR R1-145 wychodzą naprzeciw rosnącemu trendowi inte-

zostaje zabarwiony na czarno, zachowuje wysoki poziom prze-

gracji silnika elektrycznego i skrzyni biegów w jeden skonsolido-

zroczystości w przedziale długości fali wykorzystywanych w lase-

wany układ napędowy. Dzięki CTI >600 V, odporności cieplnej

rach stosowanych zazwyczaj do spawania tworzyw sztucz-

>120°C i wysokiej stabilności wymiarowej, te gatunki umożliwiają

nych na wskroś. Pocan B3233HRLT charakteryzuje się odpor-

projektowanie wysoce kompaktowych systemów przy użyciu

nością na wysoką temperaturę i wilgotność, co zostało potwier-

zminiaturyzowanych komponentów. Ponadto zapewniają klasę

dzone podczas długotrwałej próby SAE/USCAR-2 Rev. 6, prze-

palności V0 wg UL94 bez konieczności stosowania halogenowych

prowadzonej zgodnie z normą ustanowioną przez amerykańską

środków zmniejszających palność. Oprócz rozwiązania problemów

organizację Society of Automotive Engineers (SAE). Badanie

bezpieczeństwa w przypadku niekontrolowanego skoku tempera-

to jest uznawane za jedno z najbardziej wymagających badań

tury, bezhalogenowa formuła minimalizuje również ryzyko korozji

odporności tworzyw sztucznych na hydrolizę, jakie przepro-

elektronicznej. Ponadto Solvay oferuje Amodel Bios AE R1-133,

wadza się na świecie. Gotowy element poddawany jest licznym

gatunek specjalnie opracowany dla złączy danych montowanych

cyklom znacznych zmian temperatury w warunkach wilgotności

powierzchniowo, które można lutować rozpływowo bez tworzenia

względnej wynoszącej nawet 100%. Badania próbek przeprowa-

pęcherzy. W porównaniu ze standardowym PPA wyższa odpor-

dzone w zbliżonych warunkach wykazały, że oferowany związek

ność na uderzenia i wytrzymałość linii spawu materiału pozwala

spełnia wymogi ustalone dla klasy 3, a to oznacza, że wytrzymuje

projektantom na dalsze zmniejszenie grubości ścianek złączy,

temperatury osiągające 125°C.

oszczędzając do 50 procent śladu na płytce drukowanej i dając

Koncern chemiczny SABIC opracował materiały NORYL NHP

więcej miejsca na inne urządzenia elektroniczne. Amodel Supreme

6011 i 6012, które charakteryzują się wysoką ognioodpornością

i Bios cieszą się dużym zainteresowaniem wśród projektantów

oraz udarnością, dzięki czemu mogą być stosowane w elemen-

e-napędów, w tym silników elektrycznych, energoelektroniki i elek-

tach akumulatorów. Oba materiały, dzięki możliwości formo-

tronicznych pomp chłodziwa. Nowy Amodel Supreme firmy Solvay

wania cienkościennego mogą przyczyniać się do zmniejszenia

charakteryzuje się najwyższą w branży PPA temperaturą zeszklenia

masy i umieszczenia większej liczby ogniw w akumulatorach,

(Tg) wynoszącą 165°C, co umożliwia wyższą wydajność mecha-

a tym samym do zwiększenia wydajności i zasięgu pojazdu. Te

niczną w porównaniu z tradycyjnymi materiałami na bazie PA4T

nowe, wzmocnione włóknem szklanym żywice NORYL wykorzy-

i PA6T w podwyższonych temperaturach.

stują opatentowaną technologię kopolimeru eteru polifenyleno-

Nowością Borealisa w zakresie materiałów dedykowanych

wego (PPE) i wzbogacają portfolio rodziny materiałów NHP firmy

dla przemysłu motoryzacyjnego jest portfolio uniepalnionych,

SABIC, przeznaczonych do zastosowań mobilnych.

bezhalogenowych compoundów polipropylenowych dedyko-

Nowe żywice NORYL NHP6011 i NHP6012 zapewniają

wanych głównie dla segmentu baterii litowo-jonowych. Uniepal-

najlepszą w swojej klasie, niechlorowaną/niebromowaną odpor-

niona grupa polipropylenów obejmuje zarówno materiały niewy-

ność na płomień, która spełnia wymagania UL 94 V-0 przy

pełniane, jak również zawierające odpowiednio 20, 30 oraz 40%
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 Tworzywo wydania 
włókna szklanego. Materiały te charakteryzują się klasą uniepal-

różnicowania wartości produktu i poprawy postrzegania jakości

nienia na poziomie V0 dla grubości ścianki 0,8 lub 1,6 mm.

w widocznych obszarach samochodów. Harmonia kolorów

Na szczególną uwagę zasługuje wysokopłynący compound

potrzebna do dopasowania różnych części podkreśla znaczenie

FibremodT FF311SF, który pomimo wysokiej zawartości włókna

zachowania ścisłych tolerancji kolorów między różnymi mate-

szklanego, na poziomie 30%, charakteryzuje się wysokim MFI na

riałami i partiami. Materiały wstępnie barwione mają wiele zalet

poziomie 21 g/10 min (230°C/2,16 kg). Materiał ten wyróżnia się

w porównaniu z koncentratami do samodzielnego barwienia,

również wysoką udarnością oraz wytrzymałością mechaniczną

takich jak stabilność koloru, brak różnic w kolorze między partiami

charakterystyczną dla materiałów mniej płynących. W ofercie

itd. Niedawno laboratorium kolorów ELIX w Tarragonie otrzymało

znajduje się również m.in. materiał FibremodT FJ081HP, który

certyfikat działu projektowego Renault, co oznacza, że ELIX może

jest wysokopłynącym compoundem dedykowanym do efektyw-

samodzielnie sprawdzać nowe lub istniejące kolory przy użyciu

nego powlekania ciągłego włókna szklanego (proces D-LFT).

nowych materiałów zgodnie ze specyfikacjami Renault i procedu-

Szerokie portfolio materiałów Borealisa pozwala na ich

rami zatwierdzania kolorów, zamiast akredytowanego laborato-

skuteczne zastosowanie w całej gamie aplikacji bateryjnych

rium zewnętrznego. Renault i ELIX współpracują ze sobą od wielu

m.in. w obudowach modułów, separatorach, cell-holderach czy

lat, a kilka produktów ELIX zostało zatwierdzonych w najnow-

elementach izolacyjnych.

szym panelu materiałów termoplastycznych Renault (PMR). ELIX

Firmy Ford Motor Company, HellermannTyton i DSM zdobyły

Polymers oferuje również wsparcie techniczne Renault na swoich

nagrodę za innowację przyznawaną przez Stowarzyszenie Inży-

poziomach Tier, w których ABS jest używany do różnych zasto-

nierów Tworzyw Sztucznych (SPE) za zastosowanie w Fordzie

sowań, takich jak wewnętrzne elementy wykończenia lub chromo-

Bronco Sport Akulon RePurposed - tworzywa sztucznego

wane zewnętrzne przednie grille.

pochodzącego z oceanów. Ford stosuje Akulon RePurposed
w modelach Bronco Sport do wykonania niewidocznych dla

Podsumowanie

pasażera zacisków do wiązek przewodów mocowanych do

Zastosowanie tworzyw sztucznych w pojazdach wciąż ma

boków siedzeń w drugim rzędzie zasilających boczne poduszki

zatem wielki potencjał. Części konstrukcji nośnej, takie jak

powietrzne. Testy Forda pokazują, że materiał Akulon RePur-

podwozie, które są narażone na duże obciążenia, nadal skła-

posed, pomimo przebywania w słonej wodzie i nasłonecznieniu,

dają się z elementów metalowych. Jednak w przypadku wielu

jest tak samo mocny i trwały jak klipsy wykonane z tworzywa

elementów półstrukturalnych, które pełnią również funkcję nośną

sztucznego na bazie ropy naftowej.

lub osłonową, tworzywa sztuczne okazaył się skuteczną alter-

Materiał Akulon RePurposed jest otrzymywany z nylonowych

natywą dla konwencjonalnych materiałów. Całościowe podej-

sieci rybackich zebranych z Oceanu Indyjskiego i Morza Arab-

ście uwzględnia pozytywne właściwości nowych materiałów

skiego. Siatki są dokładnie czyszczone i przetwarzane przy

i pozwala na łączenie nowych metod z klasyczną obróbką,

użyciu zastrzeżonego procesu, aby stworzyć mocny materiał

a także integrację dodatkowych funkcji. Stanowi to bardzo dobry

inżynieryjny z poliamidu 6 (PA6) o wydajności porównywalnej do

punkt wyjścia dla przyszłych innowacji w sektorze tworzyw

nowych tworzyw sztucznych na bazie ropy naftowej.

sztucznych do motoryzacji. I

Novodur 550 firmy INEOS Styrolution został wybrany przez
firmę THACO Plastics Components do produkcji tylnego spoj-
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estetyczny wygląd kolorowej powierzchni. Ta linia produktów jest
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również dostępna w wersji wstępnie barwionej i zawiera produkty

5. https://www.pressreleasefinder.com/Solvay/SOLPR010/en/

o wielu unikalnych cechach, aby sprostać najbardziej wyma-

6. https://www.dsm.com/engineering-materials/en_US/connect/press-

gającym zastosowaniom w takich branżach, jak motoryzacja,
gospodarstwo domowe, elektronika, medycyna i budownictwo.
Novodur 550 to materiał, który oferuje wysoką odporność na
ciepło, wysoką udarność, dobrą przetwarzalność i nadaje się
do pokrycia lakierem klasy premium, oferując luksusowy wygląd
samochodów firmy THACO.

releases/2021-12-08-dem-recycled-ocean-plastic-used-in-ford-bronco-earnsglobal-innovation-award.html
7. https://www.chemiaibiznes.com.pl/artykuly/tworzywo-pbt-odpowiednie-dosilnikow-samochodowych
8. https://www.solvay.com/en/press-release/pvdf-capacity-investment-growingdemand-ev-battery

ELIX Polymers oferuje szeroką gamę wstępnie barwionych

9. https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/automotive-

mieszanek ABS dla przemysłu motoryzacyjnego. Szczególnie

plastics-market-passenger-cars-506.html?gclid=EAIaIQobChMIxZSq__

w zastosowaniach wewnętrznych estetyka jest kluczem do

zl9QIVh5iyCh08JwpLEAAYASAAEgI9yfD_BwE
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Zbrojenie PP
długim włóknem szklanym
Polipropylen to najbardziej popularne tworzywo
formowane metodą wtrysku. Jest ono tanie, charakteryzuje się estetycznym wyglądem i dobrymi
właściwościami mechanicznymi, odpornością
chemiczną, łatwością przetwórstwa. Polipropylen
jest również tworzywem, które łatwo i powszechnie jest poddawane compoundingowi. Jednymi
z ciekawszych compoundów na bazie PP są te
zawierające długie włókno szklane.

Włókno szklane
Jest powszechnie stosowane do zbrojenia wielu polimerów,
począwszy od najprostszych PP i poliamidów; przez PC, ABS,
PBT i inne, a skończywszy na drogich i bardzo drogich tworzywach, takich, jak PPS, PSU, PEEK. Włókno szklane jest obrabiane chemicznie – powlekane odpowiednią powłoką stosownie
do przeznaczonego polimeru, tak aby zapewnić dobre połączenie
włókien z fazą ciągłą tworzywa – powinowactwo chemiczne. Przykładem takiej powłoki są amino-silany, winylo-silany i inne. Średnica
włókien szklanych służących do zbrojenia polimerów termoplastycznych wynosi zwykle 10-15 μm. Zawartość włókna szklanego

Jacek Łyżwa

w compoundzie wynosi od kilku do 50-60% masowych w zależ-

Plastoplan Polska Sp. z o.o.

ności od oczekiwanych właściwości uzyskanego materiału.

Materiały zbrojone SGF
Produkcja compoundów tworzyw zbrojonych krótkim włóknem
szklanym (SGF) odbywa się zwykle na wytłaczarce, gdzie do
polimeru bazowego dodaje się odpowiednią ilość włókna,
ciętego na krótkie odcinki o długości kilku do kilkunastu milimetrów. Podczas intensywnego mieszania w wytłaczarce włókna te
ulegają skróceniu i w gotowym granulacie mają długość 2-3 milimetrów, a ich orientacja w granulce jest chaotyczna.

Materiały zbrojone LGF
Zupełnie inaczej wygląda produkcja compoundów zawierających długie włókna szklane (LGF). Polega ona na podawaniu
włókna szklanego w postaci ciągłej, które w głowicy wytłaczarki
jest powlekane warstwą tworzywa (pultruzja), a następnie jest
cięte na odcinki o długości 10-25 milimetrów. Tak wyprodukowany compound nie ma wyglądu izometrycznych granulek, ale
wydłużony kształt walcowy o długości znacznie większej niż jego
średnica. W rdzeniu tego walca znajduje się wiązka równoległych włókien szklanych otoczona warstwą polimeru. Z uwagi na
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kształt podawanie takiego compoundu do maszyny musi wyklu-

Jak wyżej wspomniano, głównym celem dodatku włókna

czyć potencjalne ryzyko blokowania zsypującego się materiału.

szklanego do PP jest poprawa jego wytrzymałości mecha-

Ponieważ wiązka włókna szklanego w compoundzie LGF nie

nicznej; dotyczy to zarówno wytrzymałości na zginanie i rozcią-

jest rozproszona, ale właśnie skupiona w rdzeniu długiej, cylin-

ganie, jak również udarności. Dobrym parametrem określającym

drycznej granulki, istotne jest, aby w dalszym procesie (prze-

te dwie pierwsze właściwości są moduły sprężystości podczas

twórstwa) zapewnić równomierne jego wymieszanie (dyspersję)

zginania i podczas rozciągania. Udarność tworzyw zwykle

w fazie ciągłej polimeru. Odpowiednio dobrana powłoka

oznacza się metodą Charpy’ego i Izoda. Oczywiście powyższe

chemiczna włókien szklanych spełnia tę podwójną funkcję

wielkości są mierzone w ściśle określonych temperaturach, przy

– zapewnia powinowactwo chemiczne oraz ułatwia mieszanie

czym temperatura pokojowa wynosi 23°C.

się (dyspersję) włókien w matrycy tworzywa.

Compound PP zbrojone długim włóknem szklanym charakteryzują się zarówno wysoką sztywnością, jak też udarno-

Dlaczego zbroimy PP włóknem szklanym?

ścią, która jest wyższa w porównaniu z podobnym PP-SGF.

Dodatek włókna szklanego do polipropylenu ma na celu jego

Szczególnie korzystnie wysoka jest udarność kopolimerów PP

zwiększenie wytrzymałości mechanicznej. Stąd używa się również

z dodatkiem LGF w niskich temperaturach.

powszechnie pojęcia tworzyw zbrojonych włóknem szklanym.

Inne, bardzo pożądane, cechy PP-LGF to odporność na

Każde pojedyncze włókno szklane stanowi element zbrojący

deformację (wypaczenie) oraz stosunkowo jednorodny skurcz

– podnoszący parametry mechaniczne tworzywa. W roli, którą

zarówno w kierunku przepływu tworzywa, jak i w kierunku prosto-

odgrywają, istotna jest zarówno długość, jak i orientacja włókien

padłym. Wynika to z dużo mniejszej podatności długich włókien

w wyrobie. Włókna szklane, zawarte w compoundzie PP, podle-

szklanych na orientację w stosunku do włókien krótkich. W obu

gają podczas przetwórstwa istotnym naprężeniom. W efekcie

przypadkach orientacja występuje intensywnie w warstwie przy-

tego włókna szklane ulegają znacznemu skróceniu. W przypadku

ściennej, niemniej w przypadku włókien długich warstwa ta

compoundów PP-SGF włókna z pierwotnej długości 2-3 mm są

jest bardzo cienka, podczas gdy krótkie włókna szklane mogą

wielokrotnie rozrywane i skracane do długości znacznie poniżej

podlegać orientacji w całym przekroju przepływu.

1 mm, a nawet 0,1 mm. W przypadku PP-LGF zjawisko to
również jest intensywne, ale przy odpowiednio prowadzonym
procesie wtrysku długość włókien w wyrobie gotowym może być

Zastosowania
Zastosowanie PP zbrojonego włóknem szklanym jest bardzo
powszechne. Jest to materiał szczególnie pożądany w produkcji

rzędu 1-4 mm, co jest wielkością pożądaną.
Gęstość polipropylenu wynosi 905 kg/m3, zaś gęstość szkła

części samochodowych. PP-SGF są stosowane często do

to 2500 kg/m3. Oznacza to, że PP zbrojony włóknem szklanym

elementów o wymiarach zbliżonych do izometrycznych, również

ma gęstość większą od czystego polimeru.

takich, które są narażone na podwyższone temperatury. PP-LGF
jest polecany do wyprasek o dużych wymiarach; wyrobów
długich, płaskich, gdzie bardzo ważne jest zapewnienie stabil-

Tabela 1. Gęstości compoundów PP w zależności
od zawartości włókna szklanego
Zawartość GF [% mas]
Gęstość [kg/m3]

ności wymiaru i kształtu. Jest to tworzywo chętnie stosowane

0

20

30

40

905

1040

1120

1220

do elementów strukturalnych o dużych gabarytach; zastępując
wyroby metalowe, zmniejsza znacząco masę pojazdu, zapewniając odpowiednią wytrzymałość i funkcjonalność. I

Tabela 2. Wartość modułów sprężystości oraz udarności wg Charpy’ego dla wybranych typów PP, PP-SGF i PP-LGF
w temperaturze pokojowej
Moduł sprężystości
podczas zginania
[MPa]
1200 – 2200

Moduł sprężystości
podczas rozciągania
[MPa]
1000 – 2000

PP kopolimer

1000 – 1600

800 – 1300

PP-20SGF
PP-30SGF
PP-40SGF
PP-20LGF
PP-30LGF
PP-40LGF

4000 – 5000
6000 – 7000
8000 – 9000
4000 – 5000
5500 – 7000
8000 – 9000

5000 – 6000
6500 – 8000
8000 – 10000
4000 – 5000
6000 – 8000
8000 – 9000

PP homopolimer

* powyższe dane na podstawie materiałów firmy SABIC
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Udarność
wg Charpy’ego z karbem
[MPa]
4–8
10 – n.b.
(brak pęknięcia)
8 – 15
10 – 20
10 – 20
15 – 25
20 – 25
25 – 30
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KĄCIK NOWYCH TECHNOLOGII BY

Technologia druku 3D
w medycynie
z użyciem materiału PEEK
Druk 3D w zastosowaniach medycznych zawsze był i będzie gorącym tematem. To istotna płaszczyzna
postępu, prowadząca do poprawy jakości życia, ale jednocześnie dla wielu osób kwestia kontrowersyjna, ponieważ „jak można wydrukować część ludzkiego ciała”?, nawet jeśli chodzi o fragment kości.

3D pomaga
w kranioplastyce
Tym razem mowa o kranioplastyce,
w ramach której został zastosowany
implant w pełni wydrukowany z materiału
PEEK (polieteroeteroketon) w technologii
3D. Kranioplastyka to operacja mająca na
celu korekcję zniekształceń czaszki, które
są wynikiem uszkodzeń mechanicznych
lub efektem chorób nowotworowych. Na
taki ruch zdecydował się Szpital Uniwersytecki Skåne w Szwecji. Operację wykonano
u 40-letniej kobiety, która uległa wypadkowi. Operacja przebiegła pomyślnie.
Implant wykonany został z włókna
biomateriałowego VESTAKEEP PEEK
fot. 3D Printing Media

firmy Evonik, wydrukowany na drukarce
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„

fot. 3D Printing Media

Z tego, co wiemy, jako pierwsi na świecie wykonujemy implanty 3D w całości w szpitalu,
co oznacza, że od samego początku będą one lepiej dopasowane do pacjenta.
Doprowadzi to do szybszych operacji i mniejszej liczby komplikacji.
Einar Heiberg Brandt
inżynier medyczny w dziedzinie fizjologii klinicznej i medycyny nuklearnej
w Szpitalu Uniwersyteckim w Skåne i Centrach Medycyny Molekularnej Wallenberg.

3D Apium M220 niemieckiej firmy Apium
Additive Technologies GmbH. Apium
M220 umożliwia druk 3D z materiałów

Inny przykład
zastosowania 3D
w medycynie

3D Apium M220 oraz przeprowadzona
operacja pozwoliły na powrót do zdrowia
i normalnego funkcjonowania.

wysokotemperaturowych, a to istotna

W niedalekiej przeszłości można było

Nie powinniśmy się bać urządzeń do

kwestia w odniesieniu do sterylizacji

usłyszeć również o innych przypadkach

druku 3D w medycynie, wręcz przeciwnie

materiałów przeznaczonych do chirurgii.

osób, których druk 3D w medycznym

- traktować je jako szansę na lepsze jutro

Rozwiązanie jest więc bezpieczne, w pełni

zastosowaniu odmienił życie o 180 stopni.

– szybsze terminy zabiegów i dokład-

użytkowe i przede wszystkim szybkie, co

Przykładem jest Rupabai, której druk 3D

niejsze sposoby ich przeprowadzania. I

też zmniejsza znacznie czas potrzebny na

umożliwił przygotowanie implantu do

przygotowanie implantu i jednocześnie

operacji stawu skroniowo-żuchwowego.

ryzyko infekcji u pacjenta.

Rupabai to 32-latka, u której zdiagnozo-

Literatura:

Technologie addytywne pozwalają

wano obustronną ankylozę stawu skro-

1. https://www.3dprintingmedia.network/worlds-first-

również na idealne dopasowanie drukowa-

niowo-żuchwowego wskutek nieszczę-

surgery-with-peek-3d-printed-implants-made-in-

nego elementu pod zapotrzebowanie indy-

śliwego wypadku, któremu uległa w dzie-

hospital/

widualnego pacjenta. Co ważne – szpital

ciństwie. Kobieta miała problemy ze

zaprojektował i wydrukował implant na

spożywaniem posiłków, rozmową czy

terazniejszosci-drukowane-3d-implanty-realna-

miejscu w ramach posiadanych zasobów.

snem. Implant wydrukowany na drukarce

szansa-dla-pacjentow/
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Sprawdź,
zanim przetworzysz
Szybki rozwój tworzyw oraz wymagania, jakie stawiane są producentom,
narzucają modyfikacje składów surowców używanych w przetwórstwie.
Tworzenie nowych polimerów oraz blend daje szerokie możliwości, ale sprawia też pewne problemy.

Monika Mielczarek
Laboratorium Plastigo

J

ednym z problemów powstałych po modyfikacji tworzywa jest rozpoznanie dokładnego składu
surowca, który może różnić się od deklaracji producenta. Czasem też skupowane tworzywo

może zawierać recyklaty niewiadomego pochodzenia, co znacząco wpływa na jakość wytwarzanych detali. W takich przypadkach istotna jest kontrola jakości poszczególnych partii pod
kątem właściwości, jak również dokładne sprawdzenie składu danej partii. Najszybszą metodą
na określenie rodzaju tworzywa jest spalenie próbki surowca, a następnie, na podstawie zapachu
oraz powstałego płomienia lub jego braku, określenie, z jaką grupą tworzyw mamy do czynienia.
Nie zawsze jest to jednak wystarczająca metoda. Obecnie produkowane surowce składają się
nawet z kilku grup tworzyw bądź to samo tworzywo wykazuje różnice w przetwórstwie w obrębie
różnych partii, choć powinny być one nieznaczne dla procesu. Z takimi problemami dobrze radzą
sobie laboratoria, które na co dzień zajmują się identyfikacją tworzyw oraz określeniem ich właściwości, istotnych do produkcji gotowych wyrobów.
Mogą oferować szereg badań, które pozwolą na identyfikację składu tworzyw. Można tu
wyróżnić dwie metody cieszące się dużą popularnością wśród przetwórców: metoda spektroskopii w podczerwieni z wykorzystaniem transformaty Fouriera (FTIR) oraz różnicowa
kalorymetria skaningowa (DSC). Powyższe analizy wykorzystują różne własności badanych
substancji do uzyskania informacji na temat ich składu. Techniki FTIR oraz DSC są chętnie
wykorzystywane do badania tworzyw, jak również innych grup materiałów inżynierskich, takich
jak metale czy kompozyty.
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Metoda spektroskopowa
Spektroskopia FTIR jest techniką badawczą wykorzystującą widmo elektromagnetyczne
w zakresie podczerwieni. Podczas wykonywania analizy detektor zbiera powstałe sygnały,
w wyniku czego otrzymuje się widmo, które jest porównywane z widmami znanych związków.
Analiza ta pozwala na szybką i precyzyjną identyfikację granulatów oraz wyrobów gotowych,
a także folii. Z otrzymanych danych można również uzyskać informację o obecności w tworzywie
niektórych wypełniaczy, takich jak kreda czy talk.

Metoda różnicowej kalorymetrii skaningowej
Analiza DSC wykorzystuje temperaturę, zarówno wysoką, jak i niską, aby wymusić w tworzywie
charakterystyczne przemiany. Przeprowadzając badanie DSC, uzyskujemy informację o temperaturze topnienia oraz zeszklenia, które są typowe dla danej grupy tworzyw, dzięki czemu możliwa
jest identyfikacja składu badanych próbek. Na podstawie otrzymanych termogramów możemy
określić czy skład próbki stanowi jedno tworzywo, kopolimer czy mieszanina. Wyznaczone temperatury są również ważną informacją dla technologów podczas ustawiania procesu.
Interpretacja uzyskanych wyników bywa trudna, dlatego warto zasięgnąć informacji u wykwalifikowanych pracowników laboratorium, którzy wyjaśnią, w jaki sposób interpretować krzywe, aby
uzyskane dane były użyteczne z punktu widzenia przetwórstwa lub oczekiwanych właściwości
produkowanych detali. I
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Artykuł promocyjny

Przyszłość robotów

w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych
Rozmowa z Martinem Stammhammerem
– szefem działu robotów w Wittmann Technology GmbH

Jaki temat związany z robotyzacją jest obecnie szczególnie istotny dla Państwa klientów i otoczenia rynkowego?
Rynek robotów do końca II kw. roku 2020 charakteryzował się
bardzo ostrożną wolą inwestycyjną. Trend ten odwrócił się na
początku III kw. Z jednej strony doprowadziło to do doskonałej
sytuacji w ilości otrzymywanych zamówień, ale z drugiej strony
przyniosło ze sobą wyzwanie dotyczące realizacji życzeń dotyczących dostaw krótkoterminowych. „Time to market”, szybka
realizacja projektów to z pewnością jeden z głównych tematów
naszych klientów w tej chwili. Dzięki naszej organizacji pracy
i doświadczeniu w projektowaniu procesów automatyzacji,
możemy nadal wspierać naszych klientów relatywnie krótkim
czasem realizacji dostawy.
Który obszar może być coraz bardziej widoczny w tym roku?
W 2021 r. w firmie WITTMANN obserwowaliśmy zwiększony
nacisk na produkty konsumenckie, takie jak elektronika, sprzęt
AGD, artykuły rekreacyjne i gospodarstwa domowego. W ciągu
tego roku spodziewamy się również wzrostu popytu w sektorze
motoryzacyjnym.
Czy obecnie roboty są jeszcze łatwiejsze w instalacji
i programowaniu?
Szczególnie w obecnych czasach ważnym jest, aby zintegrować robota z łańcuchem produkcyjnym tak szybko, jak to
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WITTMANN Robot

Number 1 on the market
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Artykuł promocyjny

możliwe. Nasze roboty wyposażone są w adaptery do montażu

obszarami wtryskarki. Dzięki temu, że oferujemy roboty o osiach

na wtryskarkach, w przyłącza i pakiety bezpieczeństwa, a także

Z nawet do 12 m, systemach opartych na trójwymiarowej prze-

niezbędną liczbę obwodów próżniowych i pneumatycznych

strzeni roboczej robota, urządzenia nasze szczególnie dobrze

dla chwytaków oraz karty sygnałów wejść/wyjść I/O. Odpo-

nadają się do łączenia ze sobą kilku komórek roboczych lub

wiednie rozmieszczenie wyposażenia pozwala na bezpro-

np. do przygotowywania gotowych towarów do wysyłki.

blemową integracją chwytaków i zapewnia najkrótszy czas
rozruchu. W tym kontekście klienci doceniają również nasze

Czy roboty są kluczem do zabezpieczenia łańcuchów

podejście do łatwego transferu i ponownego wykorzystania

dostaw, tzn. czy automatyzacja dostosowuje warunki

programów robotów. Nowe programy są tworzone przy użyciu

produkcji, dzięki czemu producenci w regionach o wysokich

funkcji WITTMANN Quick New. Pozwala to na automatyczne

kosztach personalnych zyskują nową elastyczność?

dodanie wierszy poleceń, a tym samym zmniejszenie wysiłku

Obserwujemy ten trend już od jakiegoś czasu. Jest to

programistycznego do minimum. Ponadto sterownik robota

z pewnością jeden z powodów, dla których nasza seria urzą-

WITTMANN zapewnia rozbudowane zintegrowane funkcje

dzeń PRIMUS staje się coraz bardziej popularna nawet w regio-

programowe, które są przeznaczone do stosowania we wtry-

nach o wysokich płacach. Daje to klientom możliwość ekono-

skarkach i odciążają operatora od programowania i regu-

micznego wdrożenia aplikacji Pick&Place. Upraszcza to inte-

lacji. Przykładem tego może być funkcja SmartRemoval firmy

grację produkcji różnych złożonych aplikacji w jednym zakładzie

WITTMANN, która pozwala na ustawienie przebiegu odbioru

produkcyjnym. Złożone komórki automatyzacji i proste aplikacje

detali w kilku prostych krokach.

Pick&Place działają obok siebie, trasy transportowe są minimalizowane, a w ramach grupy firm tworzone są decentralne wyspy
produkcyjne.

Czy pojawiają się nowe obszary w automatyzacji?
W ubiegłym roku udało nam się odnotować rosnącą liczbę
projektów robotów w dziedzinie manipulacji wyrobami poza

Dziękuję za rozmowę. I

WITTMANN BATTENFELD Polska Sp. z o.o.
Adamowizna, ul. Radziejowicka 108 I 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: (22) 724 38 07 I fax: (22) 724 37 99 I serwis@wittmann-group.pl I www.wittmann-group.pl
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 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych  WYPOWIEDŹ EKSPERTA 

Robotyzacja w przetwórstwie
tworzyw sztucznych
Jak wynika z raportu Międzynarodowej Federacji Robotyki (International Federation of
Robotics – IFR) opublikowanego w październiku 2021 r. globalna liczba zainstalowanych
robotów wzrosła o 10% w 2020 roku (w stosunku do roku poprzedniego), przekraczając
po raz pierwszy 3 miliony, okres ten był zaś trzecim najbardziej udanym rokiem
w historii branży robotyki. Sprzedaż nowych robotów w 2020 wzrosła zaledwie o 0,5%
w porównaniu do roku poprzedniego, a na całym świecie dostarczono ich 383 500 sztuk.
A jak wygląda rynek robotów w sektorze przetwórstwa tworzyw sztucznych? Czy warto,
aby przetwórcy inwestowali w roboty? Jakie typy robotów i do jakich operacji będą
szczególnie przydatne w tej branży?
O odpowiedzi na te pytania poprosiliśmy przedstawicieli firm oferujących roboty
przemysłowe na polskim rynku.

Robotyzacja w sektorze tworzyw sztucznych rozwija się coraz szybciej zgodnie z ogólnoświatowymi trendami. Składa się na to wiele czynników, jednak najważniejsze z nich,
to brak pracowników i dynamiczny wzrost wynagrodzeń. Przedsiębiorcy, z którymi rozmawiam
albo już wdrażają roboty albo planują to w najbliższym czasie. Zwłaszcza że w wielu przypadkach koszt wdrożenia robota jest porównywalny z rocznym kosztem 2-3 pracowników produkcji.
Jeżeli zakład pracuje na 2 lub 3 zmiany, to zwrot z inwestycji następuje już po roku. Myślę, że
trudno o lepszą inwestycję w obecnych czasach tym bardziej, że koszty robota nie zmieniają
się w czasie, a wynagrodzenia rosną. Warto również wspomnieć, że od stycznia br. mamy do
dyspozycji ulgę na robotyzację, pozwalającą odliczyć koszty w wysokości 150% wartości inwestycji zarówno w przypadku zakupu, jak i rat leasingowych związanych z robotyzacją.
Obecnie polscy przedsiębiorcy coraz częściej wybierają 6-osiowe szybkie roboty przemysłowe
Radosław Matiakowski

NACHI oraz łatwe w programowaniu coboty HCR, które zapewniają dużą swobodę ruchów i dowol-

prezes zarządu

ność wykonywanych operacji. Dzięki nim poza prostym wyjęciem wyprasek z formy można wykonać

CoRobotics

wiele czynności towarzyszących m.in. kontroli jakości, umieszczaniu etykiet, montażu z dodatkowymi elementami. Następnie możemy pakować produkty do opakowań zbiorczych w różnorodnych schematach pakowania, nie jest problemem również foliowanie kilku wyprasek w pakiety, składanie i zaklejanie kartonów zbiorczych, a na końcu możemy automatycznie paletyzować kartony
zbiorcze na palety. To pozwala na pełną automatyzację przetwórstwa tworzyw sztucznych. Ciekawą
alternatywą do robotów przemysłowych, które wdrażane są pod klucz przez integratorów, są łatwe
i szybkie do samodzielnego wdrożenia – coboty. W takim przypadku wystarczy zakup cobota,
szkolenie i wybranie narzędzia w postaci chwytaka spośród setek dostępnych na rynku modeli,
które instaluje się na zasadzie plug’n’play. Rozwiązania te powodują, że robotyzacja przetwórstwa
tworzyw sztucznych jest uzasadniona ekonomicznie i dostępna dla każdej wielkości firmy, niezależnie czy mówimy tu o małej, średniej czy dużej firmie o dowolnej skali produkcji. I
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Rynek robotów przemysłowych używanych do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy stanowi 4,2%. Międzynarodowa Federacja Robotyki (IFR) podaje,
że w 2020 roku w tej właśnie branży zainstalowano 16 293 roboty, z czego 3 089 sztuk
pracowało przy produkcji części samochodowych.
Roboty w produkcji tworzyw sztucznych są najczęściej używane do procesów obsługi
maszyn, a konkretniej do wyciągania części z maszyn wtryskowych. Coraz częściej
wykorzystywane są również do operacji obróbki tworzyw sztucznych, np. poprzez
procesy skrawania, wiercenia i inne.
Kolejnym bardzo obiecującym i stosunkowo nowym pomysłem jest zastosowanie
robotów sześcioosiowych do druku 3D przy wykorzystaniu odpowiedniej wytłaczarki
Jakub Stec

i głowicy zamontowanej na robocie. Możemy w ten sposób uzyskać bardzo wydajne

dyrektor sprzedaży

i elastyczne rozwiązanie o ogromnym obszarze pracy, który zależny jest od zasięgu

robotyki ABB w Polsce

robota oraz ewentualnego, zastosowanego w aplikacji toru jezdnego. W przypadku
robotów ABB, posiadają one odpowiednie funkcje automatycznego generowania trajektorii robota na podstawie modelu 3D bryły poprzez przekształcenie w oprogramowaniu
RobotStudio. Rozwiązanie to jest bardzo proste w użyciu i pozwala na niespotykaną
dotąd elastyczność. Patrząc na rozwój tej technologii, należy spodziewać się, że w przyszłości może to być jedna z najszybciej rozwijających się aplikacji w przemyśle tworzyw
sztucznych. I

Robotyka i szerzej: automatyka, rozwijają się dynamicznie w każdej branży.
Przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych był jednym z pionierów rozwoju
automatyzacji w Polsce. Szczególnie wtryskownie mają tutaj swój ogromny wkład.
Znakomita większość wtryskarek pracuje przy wsparciu robotów kartezjańskich, przemysłowych lub bocznego wjazdu. Obok branży automotive czy elektronicznej, nowoczesne;
wtryskownie mają bardzo duże zagęszczenie robotów na m 2 powierzchni hali produkcyjnej. Niemniej, większość wykonywanych przez nich zadań związana jest z obsługą
samej wtryskarki – czyli podaj etykietę (wkładkę), inna część – odbierz wypraskę, skontroluj, oznacz, wysztapluj. Stosunkowo rzadko jeszcze zdarzają się układy robotyczne,
które na wtryskowaniach obsługują pozostałe procesy produkcyjne, jak np. segregowanie (np. kolorystyczne), konfekcjonowanie, pakowanie w opakowania zbiorcze, paleRafał Gryglicki

tyzowanie czy logistykę wewnątrz hali produkcyjnej. Nawet tak prozaiczne czynności jak

prezes zarządu

utrzymywanie czystości hali produkcyjnej powierzane jest ludziom a nie wyspecjalizo-

MATSIM Sp. z o.o.

wanym urządzeniom – jakie znamy już powszechnie z naszych domów. Biorąc powyższe
pod uwagę, zauważyć można jeszcze ogromny potencjał do automatyzowania kolejnych procesów produkcyjnych w firmach przetwórstwa tworzyw – a tym samym, ograniczania kosztów produkcji i podnoszenia jakości produktu – rozumianego jako sumaryczną wartość wszystkich procesów zachodzących w firmach. Warto także wspomnieć
o mikroskopijnym wręcz wykorzystaniu RPA (Robotic Process Automation) w biurach,
generalnie wszystkich polskich firm. Choć jest to szczególnie ciekawe właśnie w przypadku wysoko zautomatyzowanych firm branży przetwórstwa tworzyw. W firmach tych,
osoby decyzyjne doskonale zdają sobie sprawę z wartości, jakie niesie ze sobą automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, nie doceniając jednocześnie znaczenia
automatyzacji w powtarzalnych pracach biurowych. I
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Roboty przemysłowe naśladując ludzkie umiejętności, uwalniają pracowników od
obowiązku wykonywania najmniej lubianych czynności lub wręcz niebezpiecznych dla
zdrowia, w zamian oferując możliwość rozwoju i pracy na bardziej komfortowych lub zdecydowanie mniej uciążliwych stanowiskach. Z roku na rok zwiększa się odsetek robotów pracujących w przemyśle, w tym w szybko rozwijającej się branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. IFR wylicza, że w globalnym sektorze tej produkcji aktywnych robotów jest już blisko
615 tys., a w Polsce w 2020 r. ich populacja przekroczyła 3 tys. (18% ogólnej populacji robotów
w Polsce). Mimo że w czasach pandemii obserwowaliśmy spowolnienie sprzedaży zarówno
w przemyśle światowym, jak i w Polsce (spadek sprzedaży robotów w tej branży wyniósł
ok. 9%), to w nadchodzącym roku z pewnością należy oczekiwać przyspieszenia inwestycji.
Czynnikami, które motywują firmy do inwestowania w roboty, są zarówno trudności w pozyMateusz Amroziński

skaniu i utrzymaniu kadry pracowniczej, jak i oczekiwania rynku. Klient, nierzadko reprezentu-

key account manager

jący strategiczny obszar gospodarki, jak np. farmacja, przemysł opakowaniowy itd., jest zainte-

FANUC Polska Sp. z o.o.

resowany produktem spełniającym najwyższe normy w zakresie jakości, dokładności i powtarzalności. A to idąc w parze ze wzrostem skali zamówień, zmusza przetwórców tworzyw sztucznych do poszukiwania sposobów, by jeszcze pełniej wykorzystać potencjał posiadanych maszyn
i uzyskać jak najlepszy rachunek ekonomiczny produkcji. W związku z tym w najbliżej przyszłości
spodziewamy się wzrostu zamówień na roboty – zarówno klasyczne, przegubowe, jak i współpracujące – do procesów obsługi maszyn, realizacji procesów handlingowych, pick&place oraz
pakowania, których w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych jest bardzo wiele.
W odpowiedzi na potrzeby producentów wyposażamy nasze w pełni elektryczne wtryskarki
Roboshot w pakiety umożliwiające szybką i bezproblemową integrację maszyn z robotami
przemysłowymi dedykowanymi do ich obsługi. Zastosowanie takich rozwiązań technologicznych umożliwia szybkie wdrożenie modelu całkowicie zautomatyzowanej i wysokowydajnej
produkcji, w której wymagany jest jedynie nadzór człowieka. I

Zauważamy, że rynek robotów przemysłowych coraz szerzej otwiera się na
robotyzację oraz automatyzację procesów produkcyjnych. Zaobserwowaliśmy,
że w większości zakładów zajmujących się przetwórstwem tworzyw sztucznych, które
odwiedzamy, pracuje przynajmniej jeden robot. Najczęściej są to proste roboty kartezjańskie, którym przydzielono zadanie odbierania materiału z wtryskarki. Rozwiązanie takie
pozwala nieco podnieść wydajność produkcji. Rynek natomiast w ostatnich czasach
zmienia się i producenci zaczynają zauważać, że takie proste rozwiązania nie są wystarczające. Z każdym rokiem dostajemy coraz więcej zapytań o roboty do bardziej zaawansowanych i żmudnych zadań. Najczęściej jest to motywowane chęcią zwiększenia efektywności
produkcji, wyeliminowanie błędów ludzkich, chęcią przesunięcia ludzi do bardziej ambitnych zadań oraz znaczne zwiększenia bezpieczeństwa. Warto zauważyć, że roboty zawsze
Sebastian Dmytryk

pracują z tą samą wydajnością, niezależnie od tego, czy jest poniedziałek czy piątek, nie

inżynier sprzedaży

mają gorszych dni ani nie chorują. Oprócz obsługi wtryskarek producenci chcą automa-

robotów przemysłowych

tyzować paletyzację, pakowanie oraz kontrolę jakości. Znaczący rozwój technologiczny

Stäubli

robotów przemysłowych pozwala coraz częściej automatyzować procesy, gdzie występują
czynniki szkodliwe, takie jak wysoka temperatura, szkodliwe opary czy też duże obciążenia
wagowe. Roboty są szybsze, bardziej precyzyjne, a to przekłada się na znaczne skrócenie
czasu od zamówienia do realizacji oraz zwiększenie wolumenu produkcji. Przykładowym
robotem, który znajduje zastosowanie w przemyśle przetwórczym, jest sześcioosiowy
robot TX2-90. Dzięki swojej elastyczności jest w stanie zautomatyzować praktycznie każdy
proces produkcyjny. I
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Niewątpliwie rynek robotów przemysłowych w sektorze przetwórstwa tworzyw
sztucznych rozwija się w bardzo szybkim tempie. Można przytoczyć kilka czynników tego wzrostu. Do najważniejszych należą rosnące koszty pracy, wzrost skomplikowania
projektów realizowanych w Polsce czy też konieczność nieustannego zwiększania swojej
konkurencyjności przez polskich przetwórców tworzyw sztucznych. Czy warto, aby przetwórcy inwestowali w roboty? Niewątpliwie tak. Sam fakt, że mówimy o zakupie robota przemysłowego jak o inwestycji oznacza, że przetwórcy zmienili swoje podejście sprzed lat. Aplikacje wykorzystujące roboty przemysłowe spełniają obecnie potrzeby przedsiębiorców, jednocześnie zabezpieczając ich przed kolejnymi wyzwaniami, bardziej skomplikowanymi projektami w przyszłości. Staje się to możliwe dzięki temu, że uproszczeniu ulega stopień skomplikowania wdrożenia, użytkowania robotów przemysłowych w porównaniu do tego sprzed
Łukasz Szczepkowski

nawet kilku lat. Coraz częściej polscy przetwórcy oferują swoim klientom rozwiązania komplek-

regional account manager

sowe. Tam, gdzie liczy się nie tylko wyprodukowanie elementu z tworzywa, ale również jego

KUKA CEE GmbH Sp. z o.o.

montaż, kompletacja z innymi elementami. Przy takich aplikacjach wykorzystanie robota staje

Oddział w Polsce

się jeszcze bardziej uzasadnione, jednocześnie zwiększając konkurencyjność przedsiębiorstwa oferującego takie kompleksowe rozwiązania. Jakie typu robotów i do jakich operacji
będą szczególnie przydatne? Roboty przegubowe, 6-osiowe są urządzeniami bardzo uniwersalnymi. Najczęstsze aplikacje, do których były do tej pory stosowane to obsługa wtryskarek
z dużym ukierunkowaniem na wykorzystanie czasu nieprodukcyjnego – montaż w formie, IML
czy wykonywanie różnych operacji poza maszyną i formą. Konfekcjonowanie, pakowanie czy
paletyzacja to aplikacje, w których wykorzystanie i wdrożenie robota przemysłowego uchodzi
za jedno z prostszych i zwracających się w relatywnie krótkim czasie. Coraz więcej przetwórców poszerza swoje portfolio o kompleksowy montaż wielu komponentów. W takich aplikacjach wykorzystanie małych robotów okazuje się wyjątkowo dobrym rozwiązaniem. I

Dziś większość sprzedawanych wtryskarek dostarczana jest wraz z robotem. A jeśli
tak jest, to oznacza, że przetwórcy docenili potrzebę automatyzacji produkcji.
Jest wiele powodów stosowania robotów. Najważniejszym jest ustabilizowanie produkcji,
pozwalające na zapewnienie powtarzalności z zachowaniem odpowiedniej jakości. Kolejnym
jest odciążenie pracowników od prostych i żmudnych prac. Nie bez znaczenia są też rosnące
koszty personalne. Roboty oznaczają zmianę sposobu produkcji i znaczące uporządkowanie
operacji produkcyjnych.
Priorytet powodów stosowania robotów może być różny w danej firmie. Każdy z przetwórców musi określić, jakie cele ma spełnić wprowadzenie robota, co ma on wykonywać
i jakie efekty chce osiągnąć? Nie ma prostej odpowiedzi, bo też nie ma jednego typu, wielkości robota, który by zdominował rynek tworzyw sztucznych. Odpowiadając na pytanie „Jaki
Bogdan Zabrzewski

robot?”, można powiedzieć, że potrzebny jest właściwy robot spełniający wymagania projektu.

prezes zarządu

Dlatego też na rynku znajdziemy całą gamę robotów. Poczynając od prostych chwytaków

WITTMANN BATTENFELD

wlewków, poprzez roboty o prostej budowie przeznaczone do wykonywania operacji odbierz-

Polska

-odłóż, po roboty wyposażone w dodatkowe funkcje, jak np. osie obrotu. Często też dostarczane są roboty specjalne, np. z dwoma ramionami odbierającymi albo roboty szybkobieżne,
tworzone specjalnie dla aplikacji realizowanych przez szybkobieżne maszyny. Obecnie użytkownicy robotów, dążąc do optymalizacji swych procesów, wymagają ruchów równoległych
robota do ruchów wtryskarki czy połączenia ruchu wyrzutnika wtryskarki z ruchem robota.
Te wymagania powodują zaś rozwój nowych układów sterowania robotów oraz nowych
napędów. Jednym z nowych kryteriów oceny robota jest koszt jego pracy. Dlatego coraz
ważniejszym jest określenie kosztów pracy robota związanych z zasilaniem w energię i pneumatykę. WITTMANN jest jednym z największych dostawców robotów dla branży tworzyw,
a oferowane konstrukcje pozwalają nam na spełnienie wymagań każdego z projektów. I
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Wzrost zainteresowania robo-

na taśmociąg (pick & place), w procesie

tyzacją procesów produkcyj-

pakowania i paletyzacji, przy etykietowaniu

nych w przetwórstwie tworzyw sztucz-

w formie lub podczas wkładaniu insertów

nych przybiera na sile. W dobie niskiej

do formy.

podaży siły roboczej oraz zwiększonej

Firma Dopak Sp. z o.o. może pochwalić

zachorowalności wywołanej pandemią

się prawie trzydziestoletnim doświadcze-

COVID-19 przedsiębiorcy w ostatnim

niem w sprzedaży i instalacji robotów do

czasie jeszcze częściej doceniali jej zalety.

wtryskarek. W ofercie posiadamy roboty

Inwestycja w robotyzację i automatyzację

liniowe produkcji firmy KraussMaffei,

jest nieodzownym elementem nowocze-

a także roboty 6-osiowe zintegro-

snego przedsiębiorstwa, stąd progno-

wane do współpracy z wtryskarkami

Ilona Bazgan

zujemy, że trend ten będzie dalej w fazie

KraussMaffei. Pragnę podkreślić, że

dyrektor sprzedaży

wzrostu. Dzięki robotom firmy zyskują

roboty KraussMaffei dzięki uniwersalnym

Dopak Sp. z o.o.

realne korzyści, takie jak poprawa efek-

złączom mogą współpracować z wtry-

tywności

skarkami różnych producentów.

produkcji,

wzrost

wytwa-

rzanego wolumenu czy standaryzację

Firma

KraussMaffei

produkuje

procesów. Roboty doskonale spraw-

roboty w swoich zakładach w Niem-

dzają się w produkcji masowej, gwaran-

czech, w oparciu sprawdzone podze-

tując precyzję i powtarzalność czynności,

społy. Korzysta z synergii doświadczeń

a co za tym idzie, wysoką jakość wyrobów

z rynku maszyn wtryskowych i branży

i eliminację błędów.

przetwórstwa tworzyw sztucznych, która

W przetwórstwie tworzyw sztucznych

daje know-how do koncepcji nowocze-

roboty są najczęściej wykorzystywane do

snych rozwiązań i kompleksowych linii

odbioru detali z wtryskarki i odkładania

produkcyjnych. I

Dołącz do

Katalogu
Firm
www.plastnews.pl
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Obecnie wtryskiwanie niektórych grup wyprasek np. opakowań nie jest praktycznie możliwe bez udziału robotów. W większości procesów wtrysku stosowanie
robotów jest zalecane lub wręcz konieczne. Dlatego robotyzacja we wtryskowniach w porównaniu z innymi branżami jest wysoka, a zapotrzebowanie na automatyzację branży PTS
w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Nieco mniej zastosowań, ze względu na specyfikację produkcji roboty znajdują na wtryskarkach pionowych, przy wtrysku małych wyprasek
i formach o dużych krotnościach.
Zastosowanie robotów znacznie poprawia powtarzalność procesu i wydajność produkcji, powodując stały i niezmienny rytm pracy. Poza tym w coraz większym stopniu pożądane są ustandaryzowane rozwiązania produkcyjne, które można stosować elastycznie, wymagające mniejszej liczby
personelu, niskich nakładów konserwacyjnych. Dodatkowo wymaga się możliwie najmniejszej przeAndrzej Zwierzyński

strzeni instalacyjnej, aby móc umieścić więcej maszyn przy tej samej powierzchni produkcyjnej.

specjalista ds. szkoleń

Specyfika procesu wtrysku czyni go niemal idealnym dla automatyzacji z użyciem różnego

Sumitomo (SHI) Demag

typu robotów przemysłowych. Mimo dużej różnorodności procesów i wyprasek najczęściej
stosowane są roboty 3-osiowe tzw. kartezjańskie idealnie dopasowane do procesu wtrysku.
We wtrysku szybkobieżnym najczęściej wybieranym rozwiązaniem są roboty boczne zapewniające największą szybkość. Natomiast stosunkowo rzadko stosowane są roboty 6-osiowe, mimo
wielu zalet m.in. większej elastyczności, najczęściej używa się ich w rozwiązaniach specjalnych.
Największym powodzeniem cieszą się roboty Handle&Place. Oferowane dla mniejszych maszyn
w formie kompaktowej oszczędzającej miejsce zajmowane przez całe gniazdo produkcyjne.
Nasza firma jako producent wtryskarek i własnej platformy robotów wraz z naszymi partnerami oferuje szereg rozwiązań kompletnych gniazd produkcyjnych. Naszym celem jest dostarczanie naszym klientom kompletnych rozwiązań składających się z wtryskarki i robota (w tym
zgodności z CE) z atrakcyjnym stosunkiem ceny do wydajności. I

Robotyzacja w przetwórstwie

riach. Coboty są przystosowane do pracy

tworzyw sztucznych zapewnia

w wysokich temperaturach i przy substan-

istotne korzyści – pozwala zwiększyć

cjach toksycznych. Są łatwe w programo-

elastyczność, efektywność, poradzić sobie

waniu i mogą być zainstalowane z dnia na

z niedoborem pracowników, ustandaryzować

dzień – jest to szczególnie istotne w przy-

procesy czy odciążyć personel od żmudnych

padku firm bez wcześniejszych doświadczeń

i niebezpiecznych zadań. Według danych

z robotyką. Co ważne, w przeciwieństwie do

IFR, pod koniec 2020 r. w polskim prze-

tradycyjnych robotów przemysłowych, mogą

myśle tworzyw sztucznych i chemii praco-

pracować bez wygrodzeń, bezpośrednio

wało łącznie 3127 robotów przemysłowych

obok ludzi (zawsze po niezbędnej ocenie

– blisko jedna piąta łącznej liczby robotów.

ryzyka) – sprawdzają się w ciasnych pomiesz-

Daniel Niepsuj

Wzrost w stosunku do 2019 na poziomie 9%

czeniach lub układach produkcyjnych wyma-

channel development

pokazuje rosnącą świadomość nieuchron-

gających częstych zmian. Na całym świecie

manager

ności robotyzacji. Coraz więcej firm wdraża

pracuje ponad 50 000 cobotów Universal

Universal Robots

roboty współpracujące – coboty. Charaktery-

Robots, a ich liczba dynamicznie rośnie,

zują się one niedużym rozmiarem, możliwo-

także w segmencie przetwórstwa tworzyw

ścią łatwego przemieszczania i dostosowy-

sztucznych. Firmy rozpoczynające robo-

wania do różnych procesów. Przykładowo

tyzację mogą inspirować się przykładami

w jednym cyklu robot może obsługiwać wtry-

wdrożeń i w ten sposób lepiej wyobrazić

skarkę, a w kolejnym przenosić części do

sobie możliwości robotyzacji w konkretnym

dalszej obróbki lub pakować produkty. Inne

zakładzie. Często coboty są wprowadzane

aplikacje to m.in. dozowanie, mieszanie,

do prostych aplikacji, np. „podnieś i umieść”,

wykańczanie powierzchni, kontrola jakości

a następnie, w miarę poznawania techno-

lub inne procesy realizowane w laborato-

logii, do kolejnych operacji. I
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kształtujemy
postęp
WEMO
kompetencja w automatyzacji
Roboty serwoelektryczne
System transportu wyprasek
System szybkiej zmiany chwytaka
System bezpieczeństwa obszaru pracy robota
Systemy peryferyjne
Systemy automatyzacji
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Analiza technologiczna wypraski
Modele z tworzyw sztucznych (wypraski) muszą posiadać odpowiednią budowę, gwarantującą możliwość ich poprawnego wykonania. Wypraski pełnią różne role w zależności od miejsca ich zastosowania. Mogą być wyrobami typowo technicznymi (o określonych wymaganiach wytrzymałościowych)
oraz wyrobami estetycznymi (stylizowanymi), które muszą posiadać odpowiednie wymagania wizualne. Niektóre wyroby łączą te dwa aspekty. Oczywiście podział wyrobów może być różny w zależności od branży. Do oceny wypraski i jej walorów potrzebne są analizy umożliwiające wychwycenie problematycznych miejsc na początku etapu produkcyjnego (konstrukcja form).

Marcin Antosiewicz

Analiza kątów
Jest to pierwsza podstawowa analiza, jaką konstruktor
powinien wykonać po utworzeniu modelu wypraski. Pozwala
odszukać ścianki, dla których kąt nie został przypisany.
Ponadto pozwala sprawdzić kąt na ściankach, na których
ma zostać wykonana faktura. Zbyt mały kąt może spowodować rysowanie wypraski podczas uwalniania z formy.
Analizę kątową (w zależności od programu) można wykonać
Rys. 1  Mapa kolorów obrazująca kąt pochylenia ścianek względem
kierunku formowania

Rys. 2  Analiza podcięć z wykorzystaniem narzędzi HD3D

na kilka sposobów. Pierwszy sposób to określenie kątów na

Rys. 3  B
 adanie grubości detalu podając zakres
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podstawie mapy kolorów (rys. 1). Mapa kolorów przy skomplikowanych modelach jest niewystarczająca, gdyż wizualne przeglądanie modelu nie pozwoli zauważyć wszystkich
ścianek o niewłaściwym kolorze.
Bardziej precyzyjną analizą jest analiza z wykorzystaniem
tzw. narzędzi HD3D, umożliwiająca przypisanie odnośnika do
każdej ścianki, która nie spełnia założeń konstrukcyjnych.

Analiza podcięć
Jako podcięcia należy rozumieć miejsca na modelu,
których nie da się zaformować „góra-dół”. W takim przypadku
niezbędne są dodatkowe elementy ruchome, umożliwiające
uwolnienie wypraski. Do podcięć można także zaliczyć miejsca,

Rys. 4  A
 naliza wtrysku pokazująca czas wypełnienia formy

w których konstruktor popełnił błąd i pochylił ściankę w niewłaściwą stronę (rys. 2).

Analiza grubości
Pozwala wychwycić miejsca o nadmiernych pocienieniach
lub pogrubieniach (rys. 3). W miejscu pogrubień (węzłów
cieplnych) może pojawić się wciąg, czyli zapadnięcie ścianki,
natomiast w miejscu pocienień tworzywo może nie dopłynąć.
Ponadto analizę można wykorzystać do badania poprawnie

Rys. 5 
Mapa kolorów
obrazująca
wartość
promienia
na modelu
wypraski

nadanej grubości żeber. Żebro o grubości głównej ścianki
wypraski spowoduje zapadnięcie się owej ścianki.

Podstawowa analiza wtrysku
Wbrew pozorom analiza wtrysku nie koniecznie jest wykorzystywana wyłącznie przez konstruktorów form. Konstruktorzy
wyrobów często używają jej do zaplanowania punktów wtrysku.
W jakim celu? Po to, żeby np. określić miejsca z liniami łączenia,
w których zazwyczaj pojawią się ślady. Odpowiednio dobrany
punkt wtrysku pozwala przenieść linie łączenia na promienie,
gdzie są mniej widoczne.
W miejscu wtrysku można także zaplanować wnękę pod
naklejkę maskującą punkt wtrysku.

Analiza promieni
W niektórych gałęziach przemysłu (np. przemyśle motoryzacyjnym) niezbędne jest przeprowadzenie analizy promieni.
Celem analizy jest zbadanie promienia, z którym może być
bezpośredni kontakt podczas wypadku. Zbyt mały promień
Rys. 6 
Analiza
regionów

może powodować rozcięcia skóry już przy uderzeniu nawet
z małą prędkością. Analiza promieni odbywa się podobnie jak
analiza kątowa (rys. 5).

Analiza regionów

Podsumowanie

Analiza umożliwia automatyczne wykrywanie ścianek w wybra-

W niniejszym artykule zostały opisane tylko niektóre narzędzia

nych przedziałach kątowych oraz automatyczne naniesienie

wspomagające weryfikacje modeli wyprasek. Należy pamiętać,

kolorów na detal wg przyjętych zakresów. Dzięki takiej funkcjo-

że opisane narzędzia bez odpowiedniej wiedzy konstrukcyjnej

nalności można wykonać dokumentację z zaznaczonymi miej-

nie pomogą wyciągnąć poprawnych wniosków o detalu. W połą-

scami, w których trzeba będzie wykonać suwaki, wkładki skośne

czeniu z wykwalifikowanym konstruktorem pozwolą wyeliminować

lub dokonać zmian kąta.

większość błędów występujących w procesie konstruowania. I
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Czyszczenie
form wtryskowych
O tym, jak ważne jest właściwe czyszczenie form wtryskowych można przeczytać na
naszych łamach w artykule poświęconym nowoczesnym technikom czyszczenia form
wtryskowych. Postanowiliśmy wzbogacić tę publikację o wypowiedzi przedstawicieli firm
zajmujących się czyszczeniem form wtryskowych i zadaliśmy im pytania: Czym należy
kierować się przy wyborze odpowiedniej metody czyszczenia formy wtryskowej? Jakie
są plusy i minusy technik dostępnych na rynku?

czyszczenie

użytkownika. Wszystkie metody ścierne

form jest jednym z kluczowych

Odpowiednie

jak piaskowanie, szkiełkowanie itp.

elementów w procesie formowania

szybko usuwają zanieczyszczenia, ale

detali. Nieważne czy mówimy o branży

zabierają również ze sobą część mate-

tworzyw sztucznych, gumy czy też

riału formy, co może powodować zmiany

odlewnictwie. Starannie dobrana metoda

w parametrach detali. Stosunkowo

pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze

nową metodą jest laser, który poprzez

i poprawić znacząco efekt końcowy

swoje właściwości daje wspaniały efekt

produktu. Obecna sytuacja gospodarcza

wizualny podczas czyszczenia, ale i ta

i rozwój technologii wymusza na produ-

metoda ma pewne ograniczenia zwią-

centach stosowanie coraz to nowszych

zane z możliwością stosowania. Jeżeli

Krzysztof Golda

i bardziej wydajnych metod czyszczenia

szukamy metody szybkiej i nieinwazyjnej,

sales manager

form wtryskowych. Tak naprawdę jest

to powinniśmy skupić się na technologii

Cold Jet Europe

kilka znanych technologii czyszczenia,

czyszczenia suchym lodem, która dosko-

które od jakiegoś czasu są obecne na

nale wpisuje się w nowoczesny przemysł

rynku. Ręczne czyszczenia przy użyciu

i zdobywa coraz szersze grono zwolen-

środków chemicznych (nierzadko bardzo

ników. Nieabrazyjna, czysta i bezpieczna

toksycznych) odchodzi już pomału do

dla środowiska naturalnego jest najle-

lamusa. Zespoły odpowiedzialne za

piej i najszybciej rozwijającą się metodą

utrzymanie czystości form korzystają

czyszczenia przemysłowego. Nie ma

obecnie z kilku alternatywnych metod,

jednej, idealnej metody czyszczenia,

które oferują dostawcy na rynku. Wybór

każda ma pewne ograniczenia. Wydaje

zależy w dużej mierze od złożoności

się, że najwięcej korzyści obecnie daje

procesu wytwarzania i świadomości

nam czyszczenie suchym lodem. I
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W dzisiejszych czasach nie możemy sobie pozwolić na problemy związane z jakością detali, które mogą skutkować odrzuceniem całej partii produkcyjnej. Biorąc pod
uwagę niestabilną sytuację na rynku, stale rosnące ceny materiałów oraz ich ograniczoną
dostępność, tym bardziej warto zainwestować czas w zapobieganie problemom, niż później
ponosić ich ogromne konsekwencje.
Istotnym czynnikiem wpływającym na wysoki wskaźnik braków, wiele godzin przestojów
z powodu demontażu formy, czy uszkodzenia drogich narzędzi są nagromadzone zanieczyszczenia na powierzchni formy wtryskowej.
Aby temu zapobiec, zalecamy standaryzację procedur czyszczenia formy, które są świadomie przestrzegane przez wszystkie osoby biorące udział w procesie. Każda z dostępnych
na rynku technik gwarantuje dokładne czyszczenie, ale jednocześnie ma duży wpływ na koszty
Anna Wiśniewska

konserwacji narzędzi. Aby ustalić taką procedurę, należy dokładnie monitorować i dokumen-

specjalista techniczno-

tować wizualną kontrolę zarówno formy, jak i gotowej części po znanej liczbie cykli. Przyczyny

handlowy grupy

zanieczyszczenia lub pozostałości mogą być różne: m.in. stabilizatory, wypełniacze, resztki

Termoplasty

środków antyadhezyjnych, rdza, barwniki, uniepalniacze, czy woda. Wszystko to należy wziąć

Chem-Trend

pod uwagę, aby określić odpowiednie metody i przede wszystkim częstotliwość czyszczenia
form. W przypadku uporczywego polimeru i innych pozostałości na powierzchniach metalowych, proponujemy użyć specjalistycznego chemicznego środka do zastosowania w przerwie
między cyklami. Środek jest natryskiwany bezpośrednio do gniazda formy, a po krótkim czasie
reakcji nagromadzone polimery są zmiękczane i wyciągane z formy w procesie produkcji
części w kilku kolejnych cyklach. Ta metoda nie wymaga specjalnego szkolenia, bezpośredniego dotykania formy czy dodatkowego sprzętu, dzięki czemu ograniczamy ryzyko uszkodzenia jej powierzchni. Czyli w skrócie jest bezpieczną, szybką i łatwą aplikacją, która zapewni
maksymalne wydłużenie okresu pomiędzy renowacjami form w narzędziowni. I

PlastNews w nowej odsłonie
Zmieniamy się
w nowoczesne
branżowe
czasopismo
internetowe.
A do tego darmowa
prenumerata dla
wszystkich, wystarczy
tylko kliknąć:
Zamów bezpłatną
e-prenumeratę.

Zapraszamy na

www.plastnews.pl
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Szukając idealnej metody czyszczenia form wtryskowych, powinniśmy w szczególności zwrócić uwagę na kilka aspektów mogących mieć znaczny wpływ na efekt
końcowy całego procesu czyszczenia.
Każda dodatkowa godzina postoju generuje koszty, ważne więc jest zwrócenie uwagi
na pracochłonność procesu czyszczenia. Tu niewątpliwie czyszczenie suchym lodem ma
dużą przewagę nad metodami konkurencyjnymi. Technologia ta pozwala w wielu przypadkach czyścić formy bez konieczności ich studzenia czy demontażu. Następny, bardzo istotny
temat, który trzeba przeanalizować, to możliwość uszkodzenia czyszczonej formy. Piaskowanie, ablacja laserowa czy prace mechaniczne powodują trwałą ingerencję w strukturę formy
i wymagają od operatora dużego doświadczenia, a jego brak stwarza zagrożenie uszkodzenia.
Na pytanie: jakie są plusy i minusy dostępnych na rynku technik czyszczenia form, mogę
Tomasz Rygalik

odpowiedzieć, że każda z nich ma swoje plusy i minusy. Opierając się na moim doświad-

dyrektor ds. rozwoju

czeniu, najwięcej plusów możemy przypisać technologii czyszczenia suchym lodem m.in. brak

usług czyszczeniowych

oddziaływania na czyszczoną powierzchnie, możliwość pracy na niezdemontowanych, gorą-

Pamech

cych formach, szybkość czyszczenia, łatwość obsługi. Minusem jest konieczność dbania
o logistykę suchego lodu
Czyszczenie manualne przy użyciu środków chemicznych ma swoich zwolenników ze
względu na prostotę oraz stosunkowo niskie koszty. Minusem jest tu jednak często niewystarczający stopień doczyszczenia formy oraz zaostrzające się przepisy środowiskowe. Przy
myjkach ultradźwiękowych efekt czyszczenia jest często zadowalający, jednak problematyczne jest ściąganie formy i zaostrzające się przepisy środowiskowe. Czyszczenie laserem
ma liczne grono zwolenników i jeszcze większe grono przeciwników – obawiających się
zniszczenia formy przez zaniedbania operatora. Znaczącą przeszkodą jest również wysoki
koszt inwestycji. I

Dbanie o formę można podzielić na trzy etapy. Będą to oczyszczanie, smarowanie podczas produkcji oraz ochrona antykorozyjna podczas ich magazynowania. Prawidłowa pielęgnacja form wtryskowych to podstawa, jeśli chcemy utrzymać
wysoką jakość przy produkcji wyprasek. Jest to szczególnie ważne podczas produkcji
detali przezroczystych, ozdobnych, w połysku. Wyprasek, które są już końcowym
produktem i po wyjściu z formy wtryskowej trafiają na półkę sklepową lub mają ozdobić
wnętrze eleganckiego samochodu. W takich sytuacjach przyjdą nam z pomocą środki
chemiczne w sprayu. Taki sposób aplikacji powoduje precyzyjne podanie preparatu
i doczyszczenie formy z pozostałości tworzywa lub przypaleń nie uszkadzając ich wbrew
pozorom delikatnej powierzchni. Dodatkowo oczyszczą także dysze wtryskowe. Nie
zapominajmy też o oczyszczaniu kanałów plastyfikujących w formie. Jedyny sposób,
Iwona Hiszpańska

aby je oczyścić, to podać środek chemiczny zmieszany z granulatem najlepiej takim,

prezes zarządu

z którego planujemy rozpocząć produkcje. Preparat aktywizuje się w cylindrze wtry-

Transcorn Sp. z o.o.

skarki i tak przygotowany przepuszczany jest przez kanały plastyfikujące oraz dysze

dystrybutora środków

Dodatkowo zawsze warto zabezpieczyć formę przed korozją podczas jej magazyno-

chemicznych marki

wania. Wybierzmy do tego takie preparaty, które szybko i łatwo można później z formy

Buchem Chemie+Technik

usnąć i które nie przypieką się podczas produkcji. Mało tego szukajmy preparatów
dwa w jednym. Co oznacza, że oprócz ochrony antykorozyjnej preparat sprawdzi się
jako smar, również w wysokich temp. pracy formy. Szukajmy środków smarujących na
bazie teflonu, który nie przyciąga brudu i kurzu jak tradycyjne smary. Stosujmy do form
środki stworzone do tego. Choć są droższe w zakupie, to zaoszczędzą nasz czas oraz
powierzchnię formy wtryskowej później. Ponieważ nie przypalą się, a ich aplikacja nie
będzie bardzo częsta, gdyż lepiej wnikną w pory metalu oraz ich konsystencja sprawi, że
nie będą spływać z formy. I
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Artykuł promocyjny

Flaser – specjalista od czyszczenia laserowego
W ostatnich latach obróbka laserowa staje się
coraz powszechniejsza, a obszary jej stosowania
są bardzo zróżnicowane. Rośnie zapotrzebowanie na poszukiwanie nowych rozwiązań usuwania
zanieczyszczeń, które również podniosą jakość
czyszczonych powierzchni. Ważny jest nie tylko
efekt końcowy, ale również przebieg samego
procesu.

K

orzyści z czyszczenia form wtryskowych laserem były

W przypadku głębszej korozji, zendry przemysłowej oraz

już wielokrotnie opisywane w wielu publikacjach. Jedną

obróbce metalowych elementów takie urządzenia sprawdzą

z najważniejszych zalet tego procesu jest brak oddziaływania na

się bardzo dobrze. W przypadku efektów obróbki, takich jak

powierzchnię. Przy prawidłowo dobranych parametrach, laser

polerowanie, zmiany chropowatości materiałów oraz rozwijanie

w żaden sposób nie wpływa na czyszczony materiał, tym samym

powierzchni, najlepsze rezultaty osiągniemy integrując taki laser

nie powoduje jego zużywania. Technologia ta, pozwala również

z ramieniem robota.

czyścić formy w prasie nie tylko, gdy są zimne, ale też gdy są
gorące. Czyszczenie laserem nie generuje odpadów oraz nie

Lasery do czyszczenia wielomodowe

pozostawia pozostałości na formach. W porównaniu do strumie-

Są to lasery o dużej energii impulsu od 10 mJ do 100 mJ

niowo-ściernych technologii, laser wypada lepiej pod względem

oraz ponad dziesięciokrotnie większym rozmiarze plamki

ochrony środowiska, ma niższe zużycie energii oraz poziom

niż w laserach jednomodowych. Lasery te pełną gęstość

hałasu. Pomimo zwiększonego nakładu inwestycyjnego zwią-

mocy osiągają przy niższych częstotliwościach, dzięki czemu

zanego z zakupem lasera, to ze względu na swoją żywotność

oddziaływanie termiczne na materiał jest mniejsze. Ze względu

i niewielki koszt eksploatacji, technologia ta jest jedną z najszyb-

na swoje parametry są to bardziej uniwersalne urządzenia

ciej zwracających się metod czyszczenia.

i częściej stosowane przy czyszczeniu powierzchni niż jej obra-

Praca wszystkich laserów dostępnych na rynku opiera się na

bianiu. Możemy nimi czyścić praktycznie wszystkie materiały,

procesie ablacji laserowej, ale różnice pomiędzy nimi są bardzo

od różnego rodzaju metali po tworzywa sztuczne, kamień,

istotne. Dzielimy je na dwie kategorie:

drewno oraz papier.
Proces czyszczenia laserowego od zawsze spełniał najwyższe

Lasery do czyszczenia jednomodowe

standardy jakości, natomiast jeszcze nigdy nie był tak wydajny

Wysokoenergetyczne lasery o bardzo skupionej plamce

i łatwo osiągalny. Z roku na rok zauważamy coraz większy

oraz energii impulsu od 1 mJ – 1,5 mJ. Urządzenia te, swoją

postęp tej technologii i inwestujemy w najnowsze rozwiązania.

pełną gęstość mocy osiągają na wyższych częstotliwościach.

Rynek laserów czyszczących zaczyna się coraz szybciej rozwijać

W wielu przypadkach takim laserem można również znakować.

i jesteśmy przekonani, że metoda ta w przyszłości będzie jedną

Ze względu na ostrość plamki możemy nimi obrabiać mate-

z głównych technologii usuwania zanieczyszczeń w branży

riał w sposób bardziej inwazyjny niż laserem wielomodowym.

czyszczenia form wtryskowych. I

FLASER SP. Z O.O.
Kuranów 12 I 96-325 Radziejowice I tel. kom.: 733 003 600 I kontakt@flaser.pl I www.flaser.pl
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Nowoczesne metody
czyszczenia form wtryskowych
Podczas formowania wtryskowego na powierzchni formy mogą gromadzić się zanieczyszczenia, obniżające jakość wypraski oraz powodujące wydłużenie cyklu produkcyjnego. Zabrudzona forma nie jest
w stanie produkować detali o powtarzalnej i oczekiwanej przez wytwórcę jakości. Ponadto rdza i osady,
które pojawiają się w układach chłodzenia, znacznie obniżają ich efektywność. Jeśli wewnątrz formy
zalegają jakieś zanieczyszczenia, nie da jej się prawidłowo wypełnić danym tworzywem. Można wręcz
pokusić się o stwierdzenie, że brudna forma wtryskowa to niższa jakość wyrobów. Formy wtryskowe
można czyścić różnymi metodami - zarówno manualnymi przy użyciu odpowiednich środków, jak i bardziej zaawansowanymi.

Marta Lenartowicz-Klik
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerów i Barwników w Toruniu

O

bróbka strumieniowo-ścierna (np. piaskowanie, sodowanie),

osadów, powierzchnia jest czysta i sucha. Zaleca się stosowanie

będąca niegdyś najpopularniejszą techniką czyszczenia

VP FORM cleaner przed pokryciem formy środkiem ochronnym.

form, staje się przeżytkiem. Jej miejsce zajmują bardziej nowoczesne metody, takie jak czyszczenie suchym lodem czy ablacja

NT1004

laserowa, ultradźwięki itp. A co je łączy? Otóż to, że są to metody

Środek czyszczący formy wtryskowe NT1004 jest produktem

nieinwazyjne, ekologiczne, a co najważniejsze – nie wymagają na

stosowanym w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Preparat został

ogół demontażu elementów maszyny. Choć określane jako nowo-

opracowany specjalnie na potrzeby tej dziedziny przemysłu w celu

czesne, mają niekiedy za sobą kilka dekad rozwoju. Z czasem trafiły

dokładnego czyszczenia powierzchni form, narzędzi i innych

do hal produkcyjnych, rewolucjonizując procesy usuwania zanie-

elementów metalowych wtryskarek. Nadaje się też do oczysz-

czyszczeń z maszyn i narzędzi obróbczych, w tym m.in. z wtry-

czania przewodów odpowietrzających oraz prowadnic głowic

skarek, wytłaczarek, rozdmuchiwarek i form wtryskowych.

wtryskarek. Preparat czyszczący eliminuje resztki tworzyw pozostałych na powierzchni formy. Usuwa wszelkie osady oraz pozosta-

Czyszczenie form wtryskowych

łości reakcji utleniania, nie wywołując przy tym korozji. Całkowicie

Środki czyszczące

odparowuje pozostawiając czystą i suchą powierzchnię. Sprawdza

Formy wtryskowe można czyścić manualnie i jest to najtańszy

się przy usuwaniu wszelkich pozostałości środków rozdzielających

sposób ich serwisowania. Na rynku dostępna jest szeroka oferta

oraz resztek tworzyw osadzonych na powierzchni form w procesie

środków czyszczących. Przykłady kilku z nich poniżej.

technologicznym, w tym zabrudzeń, takich jak estry, oleje, smary,
silikony, woski, a także stearyniany.

VP FORM
VP FORM cleaner jest produktem o bardzo wysokiej skutecz-

TECHFORM Bryl

ności działania dzięki mieszaninie rozpuszczalników. Preparat

Służy do czyszczenia powierzchni form wtryskowych

dedykowany dla przetwórstwa tworzyw sztucznych w celu

z nalotów, przypaleń i innych zabrudzeń powstałych podczas

czyszczenia powierzchni form, narzędzi oraz elementów meta-

eksploatacji formy. Dzięki właściwościom odtłuszczającym jest

lowych. Usuwa wszelkie pozostałości środków rozdzielają-

również używany do zmywania i odtłuszczania powierzchni

cych oraz zabrudzeń, takich jak silikony, smary, wosk, oleje,

przed klejeniem i malowaniem. TECHFORM Bryl zawiera silne

przypalenia itp. Dzięki umiarkowanej szybkości odparowania

rozpuszczalniki (m.in. aceton), dlatego nadaje się do czyszczenia

pozwala na dokładniejszą penetrację zabrudzeń. Nie pozostawia

powierzchni z materiałów odpornych na ich działanie.
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ZABRUDZENIA FORM WTRYSKOWYCH
W czasie procesów produkcyjnych na
powierzchni form wtryskowych powstają
zabrudzenia, które należy systematycznie
usuwać. Są to:
– resztki tworzyw na powierzchniach
formujących,
– rdza na powierzchniach płyt formy,
– rdza i osady na powierzchniach
chłodzenia,
– nagary,
– oleje,
– pozostałości środków rozdzielczych.

Tego typu zanieczyszczenia są naturalną
konsekwencją eksploatacji narzędzi.
Zabrudzenia są tym większe, im częściej
korzystamy z danej formy wtryskowej, ale
nie jest to jedyna przyczyna. Narzędzie
może brudzić się szybciej ze względu na:
– nieprzestrzeganie parametrów procesów
technologicznych,
– słabą jakość powierzchni gniazda,
– niepoprawną eksploatację formy,
– właściwości fizykochemiczne
przetwarzanego materiału.

Czyszczenie suchym lodem

ponad 800-krotnie zwiększa swoją objętość, tworząc stru-

Suchy lód to dwutlenek węgla w postaci stałej powstały

mień sprężonego gazu, co dodatkowo ułatwia odrywanie

przez rozprężenie fazy ciekłej w ciśnieniu atmosferycznym.

trudnych zanieczyszczeń.

W procesie tym część ciekłego CO 2 przekształca się w gaz,
a pozostała część – w ciało stałe, które następnie jest praso-

Zalety i trochę wady

wane do postaci bloczków lub rozdrabniane do postaci

Proces czyszczenia suchym lodem jest nieabrazyjny i nie

granulek. Pellet ma bardzo niską temperaturą (-78,5°C), dzięki

powoduje powstawania wtórnych odpadów, co pozwala na

czemu, „wdmuchiwany” w czyszczoną powierzchnię, powo-

czyszczenie bardzo wrażliwych form w krótkim czasie i na wydłu-

duje szok termiczny i rozrywanie połączeń między warstwą

żenie cykli pomiędzy czyszczeniem zapobiegawczym. Ponadto,

zanieczyszczeń a podłożem. Wysoka energia kinetyczna tego

formy mogą być czyszczone na gorąco i w trybie online, bez

procesu sprawia, że średnia prędkość rozpylania suchego

użycia wody i środków chemicznych. Suchy lód jest bezbarwny,

lodu wynosi 150 m/s (czasem 300 m/s). W momencie

bezwonny i nietoksyczny, a czyszczone nim powierzchnie

uderzenia o powierzchnię CO 2 zmienia stan skupienia ze

zyskują właściwości bakteriostatyczne, dzięki czemu są bardziej

stałego na gazowy (sublimacja) z pominięciem fazy ciekłej, co

odporne na namnażanie się drobnoustrojów. Dodatkowo nie

odróżnia go od zamarzniętej wody. Rozpędzony gaz wnika

powoduje zmian w strukturze czyszczonych powierzchni, a tym

w mikroszczeliny w zanieczyszczeniach i dosłownie porywa

samym można go stosować także do usuwania zabrudzeń

brud ze sobą. Dodatkowo w procesie sublimacji suchy lód

z delikatnych materiałów.

47 

PlastNews 2’2022

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 
Plusem metody to mobilność charakteru urządzeń wykorzystywanych w tym procesie i to, że nie stosuje się tu wody, chemi-

maszyn przemysłowych. Mała objętość umożliwia czyszczenie na
żądanie podczas pracy.

kaliów ani nie ma konieczności chłodzenia formy. Wszystko to
i3 MicroClean 2

znacznie skraca czas całej operacji.
Małą wadą jest krótki czas przechowywania suchego lodu

i3 MicroClean 2 firmy Cold Jet to nowa generacja maszyn

12-16 godzin, a składowany zbyt długo, traci na twardości, co

do precyzyjnego czyszczenia suchym lodem dedykowana dla

przekłada się na efektywność procesu czyszczenia. To jednak

przetwórców tworzyw sztucznych. Maszyna umożliwia czysz-

znacznie zwiększa koszty stosowania tej metody, a maszyny do

czenie mikrocząstkami suchego lodu. Ze względu na rozmiar

czyszczenia nie należą do tanich.

mikrocząsteczki suchego lodu nadają się do czyszczenia

Jednak, jak już wspomniano, wydmuchiwanie suchego lodu

obszarów, których granulat czy inne konwencjonalne metody

jest mniej agresywne niż piaskowanie, czyli nie niszczy, nie

nie są w stanie dosięgnąć. Dzięki zwiększonej ścieżce prze-

rysuje i nie wnika w podłoże. Istnieje więc ryzyko, że nie będzie

pływu powietrza urządzenie umożliwia bardziej efektywne

skuteczne w momencie, kiedy w podłoże wżarło się już zabru-

czyszczenie przy jednoczesnym zużyciu mniejszej ilości mate-

dzenie, np. wdarła się korozja.

riałów eksploatacyjnych. I3 MicroClean 2 posiada 7-calowy

Wykorzystanie CO 2 z racji faktu, że gaz ten obok pary

wyświetlacz LCD z cyfrowym sterowaniem, co pozwala łatwo

wodnej należy do grupy tzw. głównych gazów cieplarnia-

regulować ustawienia procesu czyszczenia w celu wybrania

nych, może u niektórych budzić kontrowersje z ekologicz-

optymalnej konfiguracji dla konkretnych zastosowań. Możli-

nego punktu widzenia. Jednakże cała podaż ciekłego CO 2

wość konfiguracji ustawień pozwala użytkownikowi zapisać je

powstaje w naszym kraju w procesie oczyszczania surowego

na potrzeby przyszłego czyszczenia, a funkcja blokady ekranu

CO 2, otrzymywanego w zakładach produkujących amoniak,

i zabezpieczenie hasłem zapewniają pełną kontrolę niezależnie

wykorzystywany w produkcji nawozów. Z tego względu

od operatora. I3 MicroClean 2 jest lekkim i kompaktowym urzą-

instalacje produkujące dwutlenek węgla budowane są przez

dzeniem, które można łatwo transportować do i wokół miejsca

firmy gazowe przy takich zakładach, korzystając z bezpo-

pracy. Zostało ono zaprojektowane z myślą o precyzyjnych

średniego dostępu do surowego CO 2. Czyszczenie suchym

zastosowaniach i już teraz jest najczęściej używane w prze-

lodem nie przyczynia się więc do powstawania większych

myśle tworzyw sztucznych, w przemyśle farmaceutycznym

ilości CO 2, a wręcz jest on wychwytywany i otrzymuje nowe

i w produkcji wyrobów medycznych.

życie jako suchy lód.
Urządzenia Cryonomic serii COB

Co na rynku?

Urządzenia do czyszczenia suchym lodem Cryonomic serii

Maszyna Intelblast IBL3000

COB wyposażone są w opatentowany system podawania

Intelblast IBL3000 to uniwersalne urządzenie czyszczące o dużej

suchego lodu i mieszania go z powietrzem, co zapewnia niższe

mocy czyszczenia. IBL 3000 przy szerokości całkowitej wyno-

o ok. 20% zużycie suchego lodu względem podobnych maszyn,

szącej zaledwie 400 mm, może być z łatwością przemieszczany

przy takiej samej wydajności urządzenia. Jednocześnie to

między maszynami na produkcji. Umożliwia to operatorowi zbli-

rozwiązanie pozwoliło uprościć konstrukcję maszyny, ułatwiając

żenie się do punktu czyszczenia, a tym samym daje możliwość

jej serwisowanie i zmniejszając liczbę części zużywalnych. Urzą-

pracy z krótszymi wężami strumieniowymi. IBL3000 posiada

dzenia te są bardzo dobrze dopracowane, a jednocześnie proste

zasobnik na 25 kg suchego lodu, co w przypadku większości

w obsłudze i ergonomiczne, co pozwala na wygodną i wydajną

zastosowań wystarcza na 30 minut ciągłej pracy.

pracę. Maksymalne ciśnienie robocze 12 bar zapewnia szybkie

Maszyna pracuje z ciśnieniem roboczym od 2 do 16 bar oraz

i skuteczne czyszczenie form wtryskowych.

jest wyposażona w dysze do różnych zastosowań. Urządzenie
wyróżnia się prostotą, wytrzymałością oraz niezawodnością, którą

Czyszczenie laserem – ablacja laserowa

gwarantują komponenty Siemens oraz Festo.

Czyszczenie form wtryskowych jest jednym z działów,
w których lasery czyszczące świetnie się sprawują. Niezależnie

Dry Ice Energy

od typu powierzchni, czy jest polerowana czy z fakturą, lasery

Urządzenia do wydmuchiwania suchego lodu Dry Ice Energy

nadają się do ich czyszczenia. Dzięki mobilności laserów formy

wyznaczają standardy w zakresie łatwości obsługi, kompaktowej

można czyścić na maszynie, bez ich demontażu. Formy mogą

konstrukcji i wysokiej jakości. W rezultacie powierzchnie są wolne

być zimne, jak i gorące podczas czyszczenia. Ta metoda jest

od kurzu, tłuszczu, oleju i soli. Systemy czyszczenia suchym

bardziej elastyczna w aplikacji – nie wymaga stosowania mate-

lodem firmy Dry Ice Energy delikatnie czyszczą powierzchnie

riałów pomocniczych ani środków czyszczących. Dodatkowo

i trudno dostępne miejsca bez wody i agresywnych chemikaliów.

przekonuje trwałością źródeł laserowych, stanowiąc jedną

Przy wadze zaledwie 17 kg i rozmiarach odkurzacza, maszyna

z najdroższych pod względem inwestycyjnym, ale jednocześnie

jest bardzo lekka i łatwa w obsłudze w porównaniu do znanych

najszybciej zwracających się metod czyszczenia.
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W procesie ablacji laserowej wykorzystuje się lasery impulsowe, które generują impulsy o wysokiej mocy i zakresie długości

bądź w zamkniętej komorze, co wymusza demontaż poszczególnych komponentów maszyny).

fali niewidocznym dla czyszczonych powierzchni, ale bardzo
dobrze absorbowanym przez zanieczyszczenia. W momencie

Co na rynku?

kontaktu z brudem energia impulsu laserowego rozprasza się

Seria QF 20&50&100

na jego powierzchni, powodując gwałtowny miejscowy wzrost

Seria QF firmy P-Laser cechuje się niezawodnością i elastycz-

temperatury, który inicjuje proces sublimacji lub odparowania

nością w dostosowywaniu do potrzeb klienta. Urządzenia tej

zanieczyszczeń z detalu.

serii charakteryzują się kompaktowymi wymiarami i dużą dokład-

Ponieważ w zależności od składu zanieczyszczeń w procesie

nością, dlatego lasery o małej mocy najczęściej wybierane są

odparowywania mogą powstawać duże ilości oparów, producenci

do usuwania zanieczyszczeń z form wtryskowych czy regene-

urządzeń do czyszczenia laserowego zalecają stosowanie dodat-

racji narzędzi zniszczonych przez korozję i inne uciążliwe zabru-

kowych urządzeń filtracyjnych, separujących i odprowadzających

dzenia. Laser z serii QF posiada 2 głowice do pracy ręcznej lub

powstające w tym procesie gazy. I to właśnie owe filtry są jedną

pracy z robotem. Obie wykorzystują skaner optyczny 2D, który

z dwóch głównych części eksploatacyjnych podlegających tu okre-

pozwala zaprogramować różnorakie kształty. dostępne modele

sowej wymianie. Drugą są zwykle soczewki lasera, które należy okre-

20 W, 50 W & 100 W.

sowo czyścić z osadów i zabrudzeń powstających podczas ablacji.
Dużym plusem metody jest to minimalne nakłady serwisowe

Lasery czyszczące ECL XS

i konserwacja. Dodatkowo technika pozwala na bardzo dokładną

Urządzenia czyszczące z kategorii ECL XS firmy ECL TECH

kontrolę procesu czyszczenia, łącznie z możliwością precyzyj-

POLSKA to zintegrowane systemy laserowe, które oferują

nego dostosowania mocy impulsu, szybkości posuwu i toru

bezpieczne, szybkie i bezinwazyjne usuwanie nawarstwień

wiązki do potrzeb danego procesu. W zależności od potrzeb

w postaci oleju, rdzy, powłok lakierniczych oraz zanieczyszczeń

czyszczenie laserem może być realizowane ręcznie (ręczne

technologicznych. Selektywne odparowywanie zanieczyszczeń nie

prowadzenie wiązki wzdłuż wybranej trajektorii), częściowo auto-

powoduję uszkodzeń materiału podłoża oraz jest w pełni bezpieczne

matycznie lub w pełni automatycznie (czyszczenia odbywa się

dla środowiska. Urządzenia z tej kategorii emitujące promienio-
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wanie laserowe o długości fali 1064 nm oferują maksymalną moc

Mocna chemia uszkadza formy. Przy użyciu mniej agre-

wyjściową w przedziale od 100 W do 1000 W, dzięki czemu mogą

sywnej chemii proces mycia trwa dłużej i nie zawsze dokładnie

być skutecznie wykorzystywane do czyszczenia form wtryskowych,

doczyszcza. Proces używania myjek ultradźwiękowych zawsze

oczyszczania powierzchni przed malowaniem, oczyszczania spoin

wiąże się z demontażem form z maszyny.

oraz konserwacji i renowacji zabytków. W skład zintegrowanego
systemu laserowego wchodzi włóknowe źródło laserowe, system

Co na rynku?

chłodzenia zewnętrznego oraz głowica czyszcząca.

Myjki POWER MOLE
Dzięki nim możemy czyścić układy zamkniętych form wtry-

Lasery Flaser Flash 200/300/1000 Hulk 200/300/500/1000

skarek bez konieczności ich demontażu. Pneumatyczna pompa

Seria Flash firmy Flaser to wysokoenergetyczne lasery jedno-

z podwójną membraną powoduje skuteczne czyszczenie

modowe. Urządzenia te charakteryzują się wysoką jakością

wąskich kanałów chłodzących już przy bardzo małym prze-

plamki oraz pracują w bardzo szerokich zakresach częstotliwości

pływie. Dodatkowo metoda dynamicznej pulsacji medium czysz-

od 20 kHz do 2000 kHz. Pełną gęstość energetyczną osiągają

czącego wewnątrz kanałów skutkuje zwiększeniem ilości usuwa-

przy wysokich częstotliwościach. Ze względu na swoje para-

nych zanieczyszczeń z czyszczonego obszaru i pozwala na

metry przeznaczone są do obróbki powierzchni w procesach

zastosowanie mniej agresywnej chemii.

wymagających precyzji oraz wysokiej powtarzalności. Możemy

Myjka wyposażona jest w przepływomierz, dzięki któremu

nimi polerować, zmieniać stopnie chropowatości oraz rozwijać

możemy dokonać pomiaru przepływu w dowolnym momencie

powierzchnię.

mycia formy.

Seria Hulk to wielomodowe lasery o dużej energii impulsu, które
osiągają pełną gęstość energetyczną przy niskich częstotliwo-

Myjki UltraTecno

ściach. Sprawdzają się w procesach, w których nie możemy wpro-

Myjki Ultratecno wyróżniają się przede wszystkim wyższą

wadzić zbyt wysokiej temperatury. Ze względu na swoje parametry

wydajnością mycia dzięki zastosowaniu cyfrowo zsynchronizo-

urządzenia te są najbardziej uniwersalne i częściej stosowane przy

wanych generatorów ultradźwięków o częstotliwości 28 kHz.

selektywnym czyszczeniu powierzchni niż jej obrabianiu.

Towarzyszy temu zastosowanej specjalnej izolacji akustycznej

Producent deklaruje żywotność wszystkich urządzeń Flaser na

i cieplnej, zapewniając bardzo niewielkie straty ciepła oraz
niski poziom hałasu. Myjki te są również wyposażone w pneu-

ponad 100 000 h.

matycznie podnoszoną platformę, na której umieszcza się

Ultradźwięki

myte formy i która porusza się w osi pionowej podczas mycia

Ta metoda czyszczenia odznacza się wysoką skutecznością

i wzmacnia efekt. Zależnie od potrzeb klienta, myjki Ultratecno

i szybkością. Ponadto przedłuża żywotność formy wtryskowej,

mogą występować w wersji tylko z komorą myjącą lub z dodat-

gdyż usuwanie zanieczyszczeń odbywa się bez abrazji. Czysz-

kowymi komorami do płukania, suszenia czy konserwacji.

czenie ultradźwiękami jest również bezpieczne dla środowiska
naturalnego. Metoda ta polega na umieszczeniu zanieczysz-

Czyszczenie plazmową

czonego komponentu maszyny w wannie ze stali nierdzewnej,

Alternatywą dla rożnych technik jest zastosowanie techno-

na którą skierowana zostaje głowica sterowana przez generator

logii plazmowej, która nie tylko jest przyjazna dla środowiska,

ultradźwięków. W tej technologii czyszczenia przemysłowego do

ale także zwiększa rentowność czyszczenia. W procesie czysz-

usuwania brudu wykorzystuje się ultradźwięki i zjawisko kawitacji.

czenia plazmowego zanieczyszczenia usuwane są termicznie

Generator mocy wytwarza sygnały, które w specjalnym przetwor-

pod wpływem oddziaływania tzw. plazmy atmosferycznej, czyli

niku (najczęściej piezoelektrycznym) przetwarzane są na dźwięki

gorącego, elektrycznie przewodzącego gazu składającego się

o częstotliwości powyżej 20 kHz (ultradźwięki). To wprowadza

z atomów, cząsteczek, jonów i wolnych elektronów.

w drgania ciecz myjącą, która znajduje się w zbiorniku myjki
ultradźwiękowej. Ponieważ w cieczy myjącej dochodzi w jednym

Metoda ta jest szybka, efektywna, a przede wszystkim może
być stosowana punktowo.

momencie do olbrzymiej liczby takich reakcji, uwalniana jest

W momencie, gdy rozgrzana plazma styka się z powierzchnią,

w sumie duża ilość energii. Powoduje ona, uderzając w zanie-

jest ona jednocześnie poddawana mechanicznemu oddzia-

czyszczoną powierzchnię, odrywanie się cząsteczek brudu.

ływaniu strumienia gazu oraz chemicznemu czyszczeniu pod

Co najistotniejsze, silne fale ciśnieniowe docierają do wszyst-

wpływem wygenerowanego ciepła. Takie połączenie dwóch

kich zakamarków czyszczonego elementu. Dzięki temu mycie

procesów umożliwia efektywne usunięcie zanieczyszczeń orga-

ultradźwiękami pozwala wyczyścić również miejsca niedostępne

nicznych oraz pozostałości powłok.

dla ludzkich rąk czy bardziej tradycyjnych środków czyszczących.

W zależności od potrzeb plazmą można czyścić zarówno całe

W zależności od użytej chemii efekt może być różny. Im

powierzchnie, jak i poszczególne ich obszary. Oznacza to, że

mocniejsza chemia tym jesteśmy w stanie szybciej i więcej

zamiast czyścić cały detal, można także punkt po punkcie usunąć

wyczyścić. Jednak często dzieje się to, kosztem powierzchni.

największe zanieczyszczenia i w ten sposób dobierać indywidu-
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alnie poziom czystości do wymogów danego procesu. Systemy

3. https://emtechiph.pl/testowy/

do czyszczenia plazmowego są relatywnie proste pod względem

4. https://dryiceenergy.com/pl/czyszczenie-suchym-lodem-czyszczenie-form-i-

konstrukcyjnym i można je łatwo zintegrować z istniejącą linią
produkcyjną.

czyszczenie-narzędzi/
5. https://www.pcb.com.pl/czyszczenie-laserem-jedna-z-najskuteczniejszychmetod-usuwania-rdzy-powlok-malarskich-i-czyszczenia-form-wtryskowych/

Podsumowanie

6. https://magazynprzemyslowy.pl/artykuly/sodowanie-innowacyjne-czyszczenie-

Dla przetwórców tworzyw sztucznych prawidłowe dbanie

powierzchni

o formy wtryskowe i zachowanie ich wydajności, a przy tym

7. https://eclpolska.pl

najwyższej jakości produkowanych detali jest prawdziwym

8. https://www.techform.pl/oferta/srodki-do-czyszczenia

wyzwaniem. Każdego roku ponoszą ogromne straty i doświad-

9. https://normatek.pl/chemia-przemyslowa-producent/2-chemia-

czają wiele godzin przestojów z powodu braku optymalizacji

techniczna/127-czyszczenie-form-wtryskowych-nt1004.html

i odpowiedniej kalibracji maszyn. Formy wtryskowe to precyzyjne

10. http://ewitech.pl/produkty/vpform/

i zaawansowane technologicznie narzędzie. Jednak dostęp-

11. https://pl.chemtrend.com/rozwiazania/przetworstwo-tworzyw-sztucznych/

nych jest wiele sposobów ich czyszczenia, począwszy od tych

12. https://cleanbetter.pl/realizacje-czyszczenia-laserem/

najprostszych np. z użyciem rozpuszczalników czy stalowych

13. https://www.biznesfinder.pl/poradnik/przemysl/czyszczenie-form-

gąbek, po te zaawansowane. Każdy z nich wpływa nie tylko na

wtryskowych-z-wykorzystaniem-ultradzwiekow-41156

wynik czyszczenia, ale także w znacznym stopniu na czyszczoną

14. https://p-laser.pl/qf-200w-300w/

powierzchnię, otoczenie oraz bezpieczeństwo osoby wykonu-

15. https://www.phudem.pl/oferta/srodki_do_form_wtryskowych.html

jącej zadanie i wszystko to należy wziąć pod uwagę wybierając

16. https://imch.pl/wiadomosci/czyszczenie-maszyn-i-narzedzi-piasek-odchodzi-

metodę czyszczenia, oczywiście plus względy ekonomiczne. I
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Literatura

18. https://www.flaser.pl/systemy

1. https://blog-pl.coldjet.com/magia-czyszczenia-suchym-lodem-w-konserwacji-form

19. https://www.chemiaibiznes.com.pl/artykuly/przemysl-chemiczny-waznym-

2. https://www.pamech.pl/zastosowania/czyszczenie-form.html

odbiorca-gazow-technicznych

PRZED CZYSZCZENIEM:
Zanieczyszczona wypraska przed
zastosowaniem Lusin® MC1718

Środek Lusin® MC1718 do czyszczenia
form eliminuje osady powstające w
procesie formowania wtryskowego.
W TRAKCIE CZYSZCZENIA:
Silnie zanieczyszczona wypraska zaraz po zastosowaniu Lusin®
MC1718 na powierzchnię formy

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij bezpośrednio na tę reklamę,
aby przejść do naszego studium przypadku na pl.chemtrend.com.

PO CZYSZCZENIU:
Wypraska po zakończeniu czyszczenia za pomocą
Lusin® MC1718
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ECL TECH Polska

– specjalista od czyszczenia laserowego
ECL Tech Polska jest firmą zajmująca się sprzedażą urządzeń laserowych i badaniami związanymi z ich
zastosowaniem. W naszej ofercie posiadamy szeroki zakres urządzeń czyszczących odpowiednich
dla mniejszych oraz większych przedsiębiorstw. Zapewniamy optymalnie sparametryzowane urządzenia oraz pełne doradztwo techniczne w zakresie obróbki laserowej. W codziennej pracy kierujemy się
hasłem "Przez popularyzację i wiedzę, do sprzedaży urządzeń laserowych”. Zależy nam na zwiększaniu świadomości w zakresie laserowego czyszczenia powierzchni. Działając we współpracy z Centrum
Laserowych Technologii Metali im. Henryka Frąckiewicza Politechniki Świętokrzyskiej i Akademią Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, prowadzimy badania w zakresie rozwoju i zastosowania technologii czyszczenia laserowego.

O

dpowiednie i dokładne oczyszczenie

jak światło, jednak ma ono swoją specy-

malne parametry procesu sprawiają, że

formy wtryskowej z resztek tworzywa

ficzną charakterystykę, która odróżnia je

światło wyemitowane ze źródła lasero-

zalegającego w szczelinach matrycy zapo-

od światła zwykłej latarki. Fotony emito-

wego, zostaje pochłonięte przez nawar-

biega produkowaniu detali o obniżonej

wane przez źródło laserowe są jedna-

stwienia znajdujące się na czyszczonej

jakości. Obecnie w przemyśle wykorzy-

kowo ukierunkowane, posiadają tą samą

powierzchni natomiast reszta promie-

stywanych jest wiele mechanicznych oraz

długość fali oraz identyczną energię.

niowania zostaje całkowicie odbita

chemicznych metod czyszczenia form.

Wyemitowana wiązka fotonów absorbo-

od powierzchni materiału podłoża.

Do najczęściej wybieranych należy piasko-

wana jest przez naświetlaną powierzchnie

W procesie tym wykorzystywana jest

wanie, czyszczenie suchym lodem, czysz-

przekazując jej swoją energię. W pewnym

różnica absorpcyjności - jest to współ-

czenie ultradźwiękowe lub konwencjonalne

momencie przekracza ona wartość

czynnik opisujący wartość energii przeno-

czyszczenie manualne z wykorzystaniem

krytyczną zwaną progiem ablacyjnym,

szonej przez światło o konkretnej długości

środków chemicznych. Jednak metody te

dochodzi wtedy do rozerwania połą-

fali, która może zostać pochłonięta przez

często prowadzą do abrazji powierzchni

czeń pomiędzy cząsteczkami materiału

naświetlany materiał. Różnica ta jest

formy, wymuszając konieczność jej rege-

i tym samym oderwania ich z naświe-

zupełnie inna dla metali i zanieczyszczeń

neracji, wymagają stosowania czyściwa

tlanej powierzchni. Cały proces usuwania

składających się najczęściej z powłok

zewnętrznego lub powodują koniecz-

materiału z wykorzystaniem wysokoener-

lakierniczych, tlenków, zanieczyszczeń

ność demontażu formy. Doskonałą alter-

getycznej wiązki promieniowania lase-

technologicznych i wielu innych drobnych

natywą dla tych metod jest czyszczenie

rowego nazywamy ablacją laserową.

cząstek. Energia zaabsorbowana przez

powierzchni z wykorzystaniem promie-

Dochodzi wtedy do sublimacji materiału,

nawarstwienia naświetlanej powierzchni

niowania laserowego. Jest to techno-

który przechodzi bezpośrednio ze stanu

powoduje w pewnym momencie rozry-

logia, która powoli zyskuje uznanie i coraz

stałego w stan gazowy z pominięciem

wanie połączeń pomiędzy jej pojedyn-

częściej jest wykorzystywana w przemyśle

fazy ciekłej.

czymi cząstkami. Podczas gwałtownego

przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Czyszczenie laserowe wykorzy-

odparowania nawarstwień generowana

Czyszczenie laserowe wykorzystuje

stuje mechanizm ablacji, aby skutecznie

jest fala akustyczna, która w pierwszej

zjawisko ablacji laserowej, która polega

usuwać zanieczyszczenia z obrabianych

kolejności porusza się w kierunku mate-

na odparowaniu wierzchnich cząstek

powierzchni. Odpowiednia długość fali

riału podłoża. Po odbiciu od granicy

materiału. Wiązka laserowa to nic innego

promieniowania laserowego oraz opty-

pomiędzy podłożem a nawarstwieniami
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ochronne głowicy czyszczącej. Jest to
ostatni element, przez który wydostaje
się skolimowana wiązka promieniowania
laserowego wyemitowana ze źródła,
oraz pierwsza granica, na którą padają
wszelkie odparowane nawarstwienia.
Cykliczne czyszczenie szkła ochronnego zapobiega ewentualnym uszkodzeniom soczewki głowicy czyszczącej przez
rozproszone promieniowanie spowodowane odbiciem od resztek nawarstwień
przyklejonych do jego powierzchni.

Dlaczego warto wybrać
ECL TECH Polska?
fala zaczyna poruszać się w przeciwnym

rowanej, jak i fakturowanej powierzchni.

Zachowanie odpowiedniej jakości

kierunku, wspomagając przy tym efekt

Podczas ablacyjnego odparowywania

detali jest kluczowym aspektem w prze-

"wyrzucania" oderwanych cząsteczek

nawarstwień generowana jest chmura

myśle przetwórstwa tworzyw sztucznych.

nawarstwień w powietrze.

oderwanych od powierzchni naświetlanej

Aby zapewnić ich ciągłą powtarzalność,

W procesie czyszczenia laserowego

drobnych cząsteczek, które zasysane

konieczne jest utrzymanie form w odpo-

wykorzystywane są głównie impulsowe

są z miejsca obróbki i magazynowane

wiednim stanie. Wybór optymalnej pod

źródła laserowe. Charakteryzują się one

w specjalnych zbiornikach zewnętrznych

dany proces produkcyjny metody czysz-

szerokim zakresem parametryzacji mocy

urządzeń filtracyjnych lub usuwane przez

czenia może znacznie usprawnić jego

wyjściowej, częstotliwości padania oraz

odciąg wentylacyjny w wyznaczonym

przebieg. Seria czyszczących systemów

czasu trwania impulsów wyemitowanego

miejscu czyszczenia. Elementami podle-

laserowych firmy ECL TECH Polska

promieniowania laserowego, co pozwala

gającymi cyklicznej wymianie są filtry

charakteryzuje się wysoką niezawod-

na wszechstronne, selektywne oraz

zewnętrzne urządzenia oraz filtry agre-

nością. Ze względu na szeroki wybór

bezinwazyjne czyszczenie powierzchni.

gatu chłodzącego źródło i głowicę czysz-

maszyn o bogatym zakresie parametrów

Odpowiednie dostosowanie parametrów

czącą. Poza tym jedynym elementem

zapewnia znakomitą wydajność i pozwala

emitowanej wiązki do grubości nawar-

w urządzeniu czyszczącym, który musi

na odpowiednie dopasowanie urządzenia

stwienia, jego rodzaju jak i materiału rodzi-

być konserwowany na bieżąco jest szkło

czyszczącego pod wymagania klienta. I

mego naświetlanego podłoża gwarantuje przeprowadzenie szybkiego, bezinwazyjnego i kontrolowanego procesu
czyszczenia bez ingerowania w strukturę
materiału podłoża. Czyszczenie form
wtryskowych z wykorzystaniem ablacji
laserowej może być przeprowadzone
mobilnie bez konieczności demontażu jej
elementów. Co istotne czyszczenie może
odbywać się w dowolnych warunkach
zarówno na gorącej lub zimniej formie.
Niezależnie od typu powierzchni formy,
możliwe jest takie dostosowanie parametrów procesu czyszczenia, aby wiązka
została zaabsorbowana zarówno z pole-

ECL TECH SP. z o.o. I Centrum Laserów Czyszczących
ul. Turystyczna 21 I 31-213 Kraków I tel.: (12) 333 71 10 I sprzedaz@eclpolska.pl I www.eclpolska.pl

54 

PlastNews 2’2022

 Narzędziownia 
REGULATORY GORĄCYCH KANAŁÓW – PRZEGLĄD

SUMARIS Group I ul. Graniczna 22 Złotniki I 62-002 Suchy Las
tel. kom: 662 255 049 I m.birenbaum@sumaris.pl I www.sumaris.pl

Firma iHR Solution oferuje klientom regulatory temperatury do gorących kanałów.
Nowością jest linia produktów GC, która
została specjalnie zaprojektowana do
sekwencyjnego sterowania układami
z siłownikami zamykanymi igłowo oraz
spełnia wymagania Przemysłu 4.0. Oprócz
standardowego sterowania, firma SISE
wyposażyła te kontrolery w nowe funkcje
(SPC) do pomiaru wydajności procesu
oraz monitorowania niestabilności parametrów, przy użyciu wskaźników z mono- lub
wielowymiarowym zarządzaniem sygnałów
z maszyny i czujników formy.
Ta nowa linia produktów zapewnia identyfikowalność procesu i może zapisywać
lub wysyłać dane do różnych użytkowników
za pośrednictwem protokołu OPC UA. I

Labotek Polska
ul. Poznańska 1, 63-005 Kleszczewo I tel.: (61) 67 08 867
biuro@labotek.pl I www.labotek.pl

Labotek Polska może zaoferować pełną gamę urządzeń peryferyjnych potrzebnych do przetwórstwa tworzyw sztucznych. W swojej ofercie posiadamy między innymi centralne systemy
podawania i suszenia, mobilne suszarki do tworzyw sztucznych, podajniki, termostaty, dozowniki barwnika, dozowniki grawimetryczne, młyny, stacje rozładowcze do big-bag i oktabin.
Dzięki współpracy z francuską firma S.I.S.E możemy zaoferować szeroką gamę regulatorów
do systemów GK. W ofercie posiadamy 1-strefowe regulatory z serii 1ZX, kontrolery serii 8,
która umożliwia prostą rozbudowę o kolejne strefy już po zakupie urządzenia, pozwalająca
na kontrolę od 2 do 24 stref oraz najnowszej serii MV3, która może w zależności od modelu
kontrolować od 8 do 336 stref. Seria MV3 może być z również stosowana w narzędziowni,
ponieważ oprócz funkcji standardowych, między innymi takich jak miękki start, autoadaptacja,
weryfikacja błędnego podłączenia lub uszkodzenia termopary posiada również bardziej
zaawansowane funkcje pozwalające na pamięć ustawień dla wcześniej zapisanych form wtryskowych, kontrolę mocy i oporności każdej z grzałek zainstalowanej w formie, autodiagnostykę formy porównującą wcześniej zapisane parametry formy z bieżącymi oraz możliwość
współpracy z PC. Firma S.I.S.E w ofercie posiada również systemy sterowania sekwencją
wtrysku. Systemy te pozwalają na programowanie otwierania/zamykania zaworów iglicowych
w formie. W zależności od modelu możemy programować względem położenia ślimaka,
czasu rozpoczęcia wtrysku, docisku lub wskazań czujników ciśnienia w formie. I
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Meusburger Georg GmbH & Co. KG
Kesselstraße 42 I A-6960 Wolfurt, Austria
tel. kom.: 694 864 980 I g.dytko@meusburger.com I www.meusburger.com

profiTEMP plus regulator temperatury dla profesjonalistów
Czy spotykacie się Państwo z koniecznością „szybkiej” zmiany

Standard komunikacji Industry 4.0 pozwala na rzeczywistą

standardów podłączeń w układach gorących kanałów (GK)? A może

wymianę danych z wtryskarkami i/lub systemami nadrzędnymi.

w wyniku pośpiechu wystąpił błąd podłączenia, który spowodował

profiTEMP plus może pracować jako urządzenie sieciowe

wysokie koszty wymiany termopar, opóźnienie prób narzędzia lub

z nadanym IP, co pozwala na monitorowanie i zapisywanie

kosztowny przestój w produkcji dochodowego produktu?

danych procesu produkcji. Dla zabezpieczenia dostępu do

Z myślą o tego typu sytuacjach firma MEUSBURGER zaprojektowała nowoczesny regulator kontroli temperatur profiTEMP plus,

rozbudowanych parametrów i funkcji urządzenia, możemy ograniczać dostęp w zależności od kompetencji pracownika.

z rozszerzonymi funkcjami diagnostycznymi dla układów GK. Nasz

W trakcie wielu prób u klientów regulator został poddawany

regulator temperatur pozwala na bardzo precyzyjną regulację tempe-

wielu testom krytycznym, łącznie z intencjonalną symulacją

ratury procesu, również przy dyszach o małej mocy. Funkcja SPL

zwarcia, co ostatecznie kończyło się tylko wymianą bezpiecznika

(Smart Power Limitation) umożliwia ograniczenie/dopasowanie

szybkiego działania w danej strefie, bez uszczerbku dla grzałek

przez profiTEMP plus pobieranej mocy do mocy dostępnego zasilania.

i termopar w układzie GK.

Oprócz standardowych funkcji Miękki Start, Boost, Standby,

Nie chcemy tylko pisać o zaletach regulatora profiTEMP plus.

Tryb Ręczny oraz inne regulator temperatury pozwala na dokładne

Zapraszamy do kontaktu z lokalnym opiekunem MEUSBURGER

i bezpieczne wygrzanie dysz i rozdzielaczy, także z uwzględnie-

i przetestowaniu regulatora w warunkach produkcyjnych

niem prądu upływu w przypadku zawilgocenia (funkcja Heat&Dry).

w Państwa zakładzie. I

Oerlikon HRSflow Poland
86-005 Trzciniec I tel. kom.: 781 520 047 I poland.hrsflow@oerlikon.com I www.hrsflow.com

T-Tech+: Termoregulatory gorących kanałów z małą i dużą liczbą stref sterowania
Termoregulatory gorących kanałów T-Tech+ firmy Oerlikon

Główne cechy urządzenia to: precyzyjne sterowanie, doty-

HRSflow znajdują zastosowanie w formach zarówno z małą, jak

kowy kolorowy wyświetlacz, zwarta konstrukcja, rozbudowane

i dużą ilością stref grzejnych.

zabezpieczenia, interfejs OPC-UA, tryb oszczędzania energii,

Seria T-Tech+ wykorzystuje udoskonaloną wersję już przetesto-

połączenie VPN i łatwa konserwacja. Jest zgodny z Euromap 17,

wanego oprogramowania „Continuous Auto Adapta-

a jego interfejs użytkownika jest dostępny

tion”. Biorąc pod uwagę ciągłą zmienność parame-

w 11 językach w tym w języku polskim.

trów pracy oprogramowanie to stale przelicza wartości

T-Tech+ posiada certyfikat CE oraz zgodność

regulacji dla każdej strefy, aby utrzymać stabilną

z UL/CSA (na życzenie).

temperaturę wzdłuż całego systemu gorąco kanało-

Oerlikon HRSflow oferuje również Simply 2

wego. Wprowadzono nowe tryby rozruchu i komendy

– łatwy w użyciu modułowy termoregulator gorą-

dotyczące regulacji temperatury, co pozwala na

cych kanałów z wymiennymi kartami o rozmiarze

łatwiejszą obsługę i większe bezpieczeństwo.

szafki pozwalającej kontrolować od 2 do 60 stref

Oerlikon HRSflow T-Tech+ jest dostępny w różnych

grzejnych. Każda karta kontroluje 2 strefy grzejne

rozmiarach: od XXS do XL. W zależności od rozmiaru

i wyposażona jest w wyświetlacz LCD. Ekran

liczba kontrolowanych stref grzejnych może wynosić

wyświetla podstawowe parametry i komunikaty

od 8 do 168.

alarmowe. I
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W
 budowana funkcja PID, pozwala na precyzyjną kontrolę temperatur nwet w trudnych warunkach

CW 301

M
 ożliwość niezależnej kontroli, znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach produkcyjnych
– od małych jednodyszowych form do wielodyszowych dużych form
W
 ysoka precyzja kontroli temperatury, z tolerancją w granicach ±0,01°C
 Z abezpiecza sprzęt w przypadku spięcia elektrycznego
P
 rosty, czytelny i łatwy w obsłudze panel sterujący
P
 osiada różne predefiniowane tryby pracy: Automatyczny/Zawieszenia/Ręczny

CW 302

N
 iezawodność. Możliwość śledzenia kodów błędów

 Każda jednostka może sterować niezależnie 2 strefy grzewcze bez utraty precyzji
 Występuje wariant od 2 do 120 stref grzewczych
 Alarmowanie o odstępstwach i błędach operacyjnych
 Możliwość funkcjonowania zarówno na termoparach typu J(IC), jak również K(CA)
 Możliwość pracy w różnych trybach: Automatyczny/Zawieszenia/Ręczny
 Automatyczne wykrywanie grzałki oraz właściwości termicznych rozdzielacza

CW 991

 T ryb samodostrajający pozwala na wyczucie
właściwości grzałek
 F unkcja blokady powiązana IMM, ochrania
formy i zapobiega wadliwym produktom
 F unkcja automatycznego zawieszenia
połączona z sygnałem wtrysku maszyny
W
 sytuacji gdy jeden z czujników ulegnie
awarii, PV/MV może obejść problem
zastępując uszkodzony czujnik poprzez
podpięcie do innego sprawnego czujnika

CW 662
TW 600

TMC

W
 ysoka precyzja i regulacja PID może być
zastosowana w różnorodnych środowiskach
wtryskowych (±0,18°F (±0,01°C) /20 ms)

 WTMC, to nowa koncepcja i zaawansowany
kontroler sterowania wtryskiem z wiloma
funkcjami, zaczynając od kontroli
temperatury i sekwencji po monitorowanie
stanu operacyjnego (oparty na technologii
IoT (Internet of Things) i chmurze)
 Kompaktowa i prosta konstrukcja produktu
 Nowoczesny ekran dotykowy, zintegrowany
interfejs, precyzyjny i stabilny system
sterowania
 Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie,
z którego uzytkownicy mogą łatwo
zrozumieć, jak korzystać

 Niezależny kontroler temperatury ma szerokie zastosowanie. Od dysz niskonapięciowych
do wielkopojemnościowych rozdzielaczy (do 2 do 24 stref)
 Funkcja blokady powiązana z IMM, ochrania formy i zapobiega wadliwym produktom
 Precyzyjna kontrola temperatury pozwala na dokładność na poziomie ±0,01°C
 Funkcja miękkiego startu, pozwala chronić grzałki przed uszkodzeniem

 Prosta obsługa, nastawienie i zmiana czasu
 Funkcja manualnego włączania i wyłączania punktów wtrysku
 Napięcie wyjściowe elektrozaworów (Pneumatyczne: AC 220V lub DC 24V)
 Wspracie różnych trybów operacyjnych na każdym punkcie (A/B/C)
 Wyświetlanie warunków pracy w czasie rzeczywistym
 Ustawienie zapamiętania danych przy wyłączeniu
 Precyzyjna kontrola czasu (Min 0,01s. ~Max 999 s.)

Zapraszamy do kontaktu, przesyłania zapytań ofertowych drogą mailową na adres:

www.yudopl.com

e-mail: yudopl@yudoeu.com
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VGT Polska Sp. z o.o. I ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków
tel.: (12) 281 34 87 lub (12) 281 34 88 I fax: (12) 281 34 89 I info@vgt.com.pl I www.vgt.com.pl

Regulatory gorących kanałów Gammaflux® wykorzystują najnowsze zaawansowane techniki regulacji Triangulated
Control Technology®.

przekroczenie lub obniżenie temperatury poniżej limitu,
– Gammaﬂux dostarcza płynnie moc każdemu elementowi grzewczemu, w ten

To najszybsze regulatory na rynku,
gwarantujące najdokładniejsze wystero-

sposób osiągana jest doskonałość
regulacji temperatury,

wanie temperatury gorących kanałów.

– Gammaflux stokrotnie wydłuża żywotność elementów grzejnych,
– gwarancja na przyrządy regulujące
Gammaflux wynosi 5 lat,
– możliwość diagnostyki form przy użyciu
oprogramowania Mold Doctor. Analiza
termodynamiczna – pozwala na pełną dia-

Zalety techniki regulacji Gammaflux

gnostykę elementów formy, dzięki której

(PIDD):

można określić, w jakim stanie są elementy

– wyregulowanie 20 razy / sekundę,

grzejne i układ chłodzenia formy. Analizo-

– Gammaﬂux dokona korekty, jeżeli rze-

wane dane pozwalają określić czy wystę-

czywista temperatura odchyli się od

pują jakieś problemy z grzałką, grzanym

nastawionej wartości o 0,05°C,

kanałem, kanałem chłodzącym oraz kon-

– miękki start, booster,

kretnie wskazać przyczyny i miejsce pro-

– Gammaflux monitoruje rzeczywistą

blemu w celu jego szybkiego usunięcia,

prędkość zmiany temperatury, regu-

– Gammaflux informuje (włącza alarm)

luje jeszcze przed osiągnięciem nasta-

w przypadku niebezpieczeństwa zale-

wionej wartości, dzięki czemu eliminuje

wania gorących kanałów. I

YUDO POLAND Sp. z o.o.
uL. Północna 15-19/225 I 54-105 Wrocław
tel. kom.: 887 333 705 I yudopl.sales1@yudoeu.com I www.yudo.com

CW 991 / CW 992 – niezawodne termoregulatory do układów gorąco kanałowych
Termoregulatory serii CW 991 / CW 992 firmy YUDO to sprawdzone, niezawodne urządzenia pozwalające utrzymać bardzo precyzyjną i stabilną temperaturę w obszarze całego
układu GK.
Posiadają przejrzysty i przyjazny interfejs z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem.
Doskonale współpracują z dyszami o małych mocach, umożliwiają dopasowanie / ograniczenie pobieranej mocy do mocy dostępnego zasilania.
Wyposażone są w różne funkcje, np. zabezpieczenie modułów poprzez szybkie odcięcie
zasilania (~0,0001 s), możliwość podłączenia oraz sterowania centralnego kontrolerem z sieci
(urządzenie sieciowe z nadanym IP), automatyczną diagnostykę narzędzia, tzw. miękki start
(ochrona grzałek).
Dodatkowo, funkcja monitorowania oraz zapisywania danych z procesu produkcji dla
wielu narzędzi, zabezpieczenie przed błędnym ustawieniem parametrów poprzez wydzielanie
uprawnień sterowania dla użytkowników (w zależności od kompetencji pracownika).
Termoregulatory CW991 / CW992 w zależności od rozmiaru mogą kontrolować od 16 do
160 stref grzejnych, posiadają również funkcję sterowania sekwencyjnego dla układów zamykanych igłowo od 16 do 32 stref.I
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WYELIMINUJ PRZEWODY
DLA WSZYTKICH TERMOPAR
Niższy koszt sterownika • Mniejsza ilość przewodów • Oszczędź miejsce i plątaninę przewodów

NAJNOWSZA
TECHNOLOGIA

Technologia TC-CONNECT, dostępna wyłącznie w regulatorach z serii TempMaster M3. Jest rewolucyjną
innowacją, która całkowicie eliminuje konieczność stosowania konwencjonalnych przewodów TC. Wyeliminuj
zbędne przewody, które stanowią 50% dodatkowych przewodów! Pozwala to na znaczną oszczędność
kosztów i plątaniny przewodów, w obszarze formy i wtryskarki. Okablowanie systemu gorących kanałów
pozostaje bez zmian. Technologia ta jest kompatybilna z nowymi i istniejącymi systemami gorących kanałów.

Skontaktuj się z nami już dziś i sprawdź co możemy wspólnie osiągnąć

Kontakt: Paweł Stawniczy • tel. +48 726 854 888

pstawniczy@moldmasters.com
www.moldmasters.com

PANEL EKSPERTA
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SYSTEMY GK W PRAKTYCE. CZ. 2

Dysze centralne
Maryla Marciniak

Najprostszym rozwiązaniem GK
jest dysza centralna

czy perłowych itp.), masy wtrysku, średniej grubości ścianki,
rodzaju wtrysku (bezpośredni bądź w zimny dolot) i wymaganej

Dysza centralna, często zwana też grzaną tuleją wtryskową,

jakości śladu po wtrysku.

najczęściej stosowana jest w przypadku, gdy forma jest jedno-

W zależności od podanych wyżej czynników dobierana jest

gniazdowa i wystarczy jeden punkt wtrysku. Jeżeli wypraska

optymalna średnica dyszy i końcówka, która zapewni spełnienie

wymaga wielu punktów wtrysku bądź forma jest wielokrotna,

wymagań.

możliwe jest również wykorzystanie samej dyszy centralnej dla

Dokonany wybór średnicy powinien być zaakceptowany przez

pozbycia się najgrubszej i wymagającej długiego czasu chło-

producenta GK, który dysponuje największym doświadczeniem

dzenia części dolotu tzw. „marchewki”. Gdy natomiast produkcja

na temat możliwości przetwórczych produkowanych dysz.

ma być bezodpadowa bądź z niewielkimi zimnymi dolotami,

Jaka końcówka?

konieczne będzie zastosowanie systemu GK.
W tym artykule skoncentrujemy się na dyszach centralnych.

Wybór rodzaju końcówki zależy od tego, jak realizowany ma

Przekazane poniżej informacje będą w większości dotyczyły

być wtrysk. W przypadku wtrysku bezpośrednio w detal zwykle

również dysz do rozdzielaczy.

zależy nam na uzyskaniu możliwie estetycznego śladu, zaś
w przypadku wtrysku w dolot czy w niewielki nadlewik, ślad po

Dobór dyszy

wtrysku zwykle nie ma znaczenia i możliwe jest zastosowanie

Wybór prawidłowego rozwiązania dyszy zależy od rodzaju

większej przewężki.

materiału (i ewentualnych dodatków w postaci włókna szklanego, talku, środków uniepalniających, dodatków metalicznych

a)

b)

Na rys. 1. pokazano przykładowe, schematyczne rozwiązania
końcówek dla obu przypadków.

c)

Rys. 1  P
 rzykładowe końcówki
dyszy
a) końcówka iglicowa
b) końcówka otwarta
c) końcówka półotwarta
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Coraz rzadziej jest stosowane rozwiązanie końcówki całko-

W przypadku gdy przewężka jest wykonana w matrycy, jej

wicie otwartej (b) ze względu na możliwość ciągnięcia nitki.

zużycie (wypłukanie, uszkodzenie) wiąże się z koniecznością

Korzystniejsze jest rozwiązanie (c), w którym wbudowana

wymiany wkładki matrycowej bądź jej regeneracji. Gdy prze-

igliczka zapobiega ciągnięciu się nitki. Końcówka ta ma jedno-

wężka jest zabudowana w końcówce dyszy, wymiana końcówki

cześnie zalety zabudowy otwartej.

szybko rozwiązuje problem. Jednakże rozwiązanie to nie może
być zastosowane, gdy nie jest dopuszczalny kołowy ślad wokół

Na co zwrócić uwagę?

punktu wtrysku na wyprasce.

Konstruktor przystępując do doboru właściwej dyszy GK,

W przypadku gdy przewidywana jest częsta zmiana kolorów,

powinien mieć informację nie tylko o rodzaju tworzywa, ale

należy zaopatrzyć dyszę w specjalny element ograniczający ilość

również bliższe dane na jego temat. Stwierdzenie, że będzie

tworzywa w strefie przewężki.

to polipropylen wcale nie musi oznaczać, że tworzywo będzie

Niezależnie od rodzaju zastosowanej końcówki dyszy

dobrze płynąć. Wystarczy, że będzie domieszkowane środkami

konstruktor musi określić wielkość przewężki dla danej apli-

antybakteryjnymi, włóknem szklanym czy środkami uniepalniają-

kacji. W przypadku gdy zakładany jest wtrysk w zimny dolot,

cymi, a jego zdolności przetwórcze mogą się znacząco różnić.

najczęściej korzysta się z wielkości bliskiej dopuszczalnej dla

W przypadku gdy tworzywo sztuczne zawiera dodatki uniepalniające, istotna jest ostatecznie uzyskana klasa niepalności. Dla

danej formy, bo ślad po wtrysku nie jest w tym przypadku
istotny.

V0 należy zastosować dyszę w wersji ze stali nierdzewnej (Inox)

Podobnie jest, gdy realizowany jest wtrysk bezpośrednio

ze względu na korozję. Celowe jest również wykonanie części

w wypraskę, ale wielkość śladu po wtrysku jest również nieistotna.

formujących ze stali nierdzewnej i zastosowanie specjalnych
układów plastyfikujących.

Problem doboru wielkości przewężki staje się istotny, gdy
zależy nam na otrzymaniu możliwie najbardziej estetycznego

Również przetwórstwo tworzyw sztucznych o własnościach

śladu po wtrysku. Należy skorzystać z własnych doświadczeń

korozyjnych, jak np. POM, wymaga zastosowania dysz ze stali

bądź doradztwa producenta GK. Zastosowanie mniejszych

nierdzewnej. Coraz częściej doradzane jest również wyko-

przewężek, ale pozwalających już na wypełnienie gniazda,

rzystanie tej stali dla wtrysku PC, gdy istotne jest zapewnienie

wiąże się ze zwiększeniem szybkości zużycia przez ścieranie -

bardzo estetycznego śladu po wtrysku.

stąd należy szukać rozwiązania gwarantującego akceptowalny,

Z kolei wzmocnienie tworzyw włóknem szklanym rodzi koniecz-

estetyczny wygląd i optymalne warunki wtrysku.

ność uwzględnienia szybszego zużycia końcówek dysz i zastoso-

Każdy producent GK podaje w katalogu wielkości przewężek

wania materiałów o większej odporności na ścieranie. Nie zaleca

dla poszczególnych rodzajów dysz. Wymaga zastosowania wska-

się stosowania końcówek z materiałów miękkich (brąz berylowy).

zanej geometrii i w przypadku konieczności powiększenia prze-

Wtrysk tworzyw sztucznych z dodatkiem pigmentów (nieroz-

wężki nie dopuszcza jej zachwiania przez rozwiercenie większej

puszczalnych w polimerach), dających efekt perłowy, metaliczny

średnicy (od strony podziału formy) i powstanie walcowej „łysinki”.

czy fluorescencyjny, wymaga specjalnej konstrukcji końcówki

Na rys. 3. pokazano przykład prawidłowego powiększenia

ze względu na konieczność zapewnienia jednorodnego, równomiernego rozpływu likwidującego widoczne ślady płynięcia na
powierzchni wypraski.

średnicy przewężki z 1,3 mm do 2 mm.
Prawidłowe działanie dyszy zależy od jej właściwej zabudowy.
Każdy producent GK podaje wytyczne w zakresie wymiarów
i tolerancji. Szczególne znaczenie ma zachowanie tolerancji dla

Co z przewężką?

powierzchni, na których następuje uszczelnienie dyszy w formie,

Konstruktor formy powinien również przemyśleć czy prze-

a także wysokość osadzenia dyszy.

wężka ma być wykonana w formie czy końcówka ma zawierać

a)

W następnym artykule omówimy tzw. multidysze (dysze do
wtrysku wielopunktowego) i dysze zamykane. I

zabudowaną przewężkę (rys. 2).

b)

Rys. 2  Przewężki a) przewężka w matrycy; b) przewężka w końcówce
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Technologia laserowa
do dużych i małych form
W przetwórstwie tworzyw sztucznych na skutek
intensywnej eksploatacji, formy i narzędzia ulegają
często mniejszym lub większym uszkodzeniom.
Nie rzadko na skutek zmiany wyglądu produktu
trzeba przeprowadzić modyfikacje. Nawet podczas produkcji nowych form zdarzają się pomyłki
wykonawcze i drobne zmiany kształtu. W takich
sytuacjach znajduje zastosowanie technologia
napawania laserowego.

Zalety metody
Jedną z najważniejszych zalet techniki spawania laserowego
jest znikomy wpływ termiczny na spawany detal. Spoina jest
wolna od wad, a struktura materiału poza obszarem spawu,
jest praktycznie nienaruszona. Jest to bardzo przydatne w przypadku konieczności napawania małych elementów, szczególnie
wrażliwych na odkształcenia wskutek przegrzania. Spawanie
laserowe pozwala również zminimalizować ryzyko wystąpienia
podtopień i wciągów.
Napawany laserem materiał tworzy spójną i trwałą spoinę,
która po obróbce w większości wypadków nie pozostawia
żadnych śladów, a spawane narzędzie jest porównywalne
z nowym. W zależności od zastosowanego drutu do spawania
laserowego, miejsca napawane można ponownie obrabiać,
polerować czy poddawać trawieniu fotochemicznemu.
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PROCES SPAWANIA LASEROWEGO polega na przetapianiu drutu
spawalniczego w wyniku doprowadzenia do miejsca spawania skoncentrowanej
wiązki światła o bardzo dużej gęstości mocy. Do napawania laserowego
najczęściej wykorzystywana jest wiązka światła o długości fali 1067 nm
uzyskiwana w syntetycznym krysztale itrowo-glinowym domieszkowanym jonami
neodymu (nd:YAG).

Niespotykana przy innych metodach spawania precyzja
i możliwość nakładania bardzo cienkich spoin, a także niewielki
wpływ termiczny pozwalają w znacznym stopniu zredukować
czas oraz koszty późniejszej obróbki napawanego detalu.

Zastosowania
Dzięki technologii spawania laserowego możemy również w szybki
i prosty sposób zmieniać oznaczenia, logotypy, czy tabelki, bez
konieczności pracochłonnego i kosztownego wykonywania wkładek.
Po zaspawaniu i obrobieniu starego oznaczenia, możemy przystąpić
do ponownego wykonania graweru zgodnie z nowym projektem.
Szeroka oferta drutów do spawania oraz uniwersalność technologii laserowej pozwala na spawanie praktycznie wszystkich
stosowanych przy budowie form i narzędzi materiałów (stale
stopowe narzędziowe, brązy, aluminium, tytan, a nawet miedź). I
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Problemy z wypełnianiem gniazd w formach
z równoległym układem wlewowym
Powszechnie przyjęte jest, że równoległy układ wlewowy, dzięki swej geometrii, jest zrównoważony.
W teorii równa odległość gniazd od tulei wtryskowej powinna zapewnić prawidłowe zbalansowanie
gniazd formy. Zdarza się jednak, że spotyka nas niespodzianka i otrzymujemy nierówno dolane detale.
Jakie są przyczyny tego zjawiska i jak sobie z nim poradzić?

Ireneusz Bukszyński
Nifco

G

eneralnie układy wlewowe w formach wtryskowych dzie-

nione. W efekcie będziemy mieli przepakowane gniazdo 1,

limy na szeregowe i równoległe. Przykłady takich układów

z dużymi naprężeniami wewnętrznymi i gniazdo 4 z prawdopo-

pokazano na rys. 1.

dobnymi niedolaniami.

Układy wlewowe szeregowe

Układy wlewowe równoległe

Układ szeregowy jest prostszy w budowie, tańszy w wyko-

Aby tego uniknąć stosuje się układy równoległe, które zapew-

naniu i generuje wlewek o mniejszej masie, a więc straty mate-

niają równą drogę płynięcia tworzywa, co w założeniu powinno

riału są mniejsze. Ale te cechy można potraktować jako zalety,

dać prawidłowe, zbalansowanie gniazd i jednakowe warunki ich

tylko w przypadku wyrobów, co do których nie ma wysokich

wypełniania. Dzięki temu z kolei, powinniśmy uzyskiwać jedna-

wymagań jakościowych. Mają one bowiem jedną, ogromną

kowe wypraski ze wszystkich gniazd.

i nieusuwalną wadę, jaką jest brak jednakowych warunków

Najczęściej spotykany jest układ typu H (rys. 3). Zapewnia

wypełniania gniazda. Na rys. 2 widać, że tworzywo dopiero

on, oprócz teoretycznego zrównoważenia przepływu tworzywa

dociera do gniazda na końcu kanału dolotowego, podczas gdy

do gniazd, łatwe umieszczenie dużej liczby gniazd w formie, na

gniazdo przy tulei wlewowej jest już prawie całkowicie wypeł-

stosunkowo małej powierzchni i łatwą obróbkę dużej liczby gniazd.

Rys. 1  Podział układów wlewowych

64 

PlastNews 2’2022

Rys. 2  

Rys. 3  

STEROWNIKI SEKWENCJI WTRYSKU

TERMOSTATY DO FORM

STEROWNIKI GRZANYCH KANAŁÓW
Rys. 4  

Przyczyny nierównego wypełniania się
gniazd
Mimo to jednak, zdarzają się sytuacje, gdy gniazda wypełniają
się nierówno. Przyczyn takiego zjawiska jest kilka:
1. Nierównomierny rozkład temperatury w formie, która ogrzewając się od tworzywa, przy zbyt słabym chłodzeniu, często jest
znacznie cieplejsza w centralnej swej części.
2. Niewłaściwa budowa układu chłodzenia, która nie zapewnia
jednakowego odprowadzania ciepła od wszystkich gniazd.
Pierwszy i drugi przypadek są spowodowane niewłaściwą budową
układów chłodzących, bądź ich mostkowaniem przez obsługę wtryskarki. Układy chłodzące muszą być zbudowane tak, aby różnica
temperatur wody na wlocie i wylocie nie przekraczała 5 stopni (jest
to różnica wyczuwalna gołą ręką). Forma wtryskowa jest, o czym
bardzo wielu konstruktorów często zapomina, przede wszystkim

tel. +48 61 67 08 867
biuro@ labotek.pl
www. labotek.pl

 Narzędziownia 

Rys. 8  

Rys. 5  

Rys. 9  

Rys. 6  

Rys. 7  

Rys. 10  

urządzeniem cieplnym, a jej funkcje mechaniczne muszą być temu

pływu i temperatur tworzywa w kanałach doprowadzających,

podporządkowane. Ewentualne błędy w konstrukcji układu chło-

spowodowane zmianą kierunku przepływu. Tym tematem

dzenia są bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe do usunięcia.

zajmiemy się szerzej.

3. Kolejną przyczyną nierównomiernego wypełniania gniazd

Aby zrozumieć to zjawisko trzeba pamiętać, że tworzywo

jest odkształcenie płyt formujących. Ta sytuacja występuje

przepływające przez kanał nie ma jednorodnych własności, zaś

stosunkowo najrzadziej, a jedynym i niestety drogim sposobem

przepływ odbywa się warstwowo. Warstwa najbliższa ściance

na poprawę sytuacji jest przebudowanie korpusu formy tak, aby

zastyga, natomiast wnętrze strumienia pozostaje płynne i prze-

zapewnić jej odpowiednią sztywność.

suwa się do przodu. Taki ruch nieco przypomina wydostającą

4. Ostatnia z wymienionych przyczyn to zróżnicowanie prze-
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Rys. 12  

Co się jednak stanie, gdy czoło tworzywa dotrze do zakrętu
na kanale dolotowym? Następuje wtedy zmiana kierunku strugi
powodująca, że rozgrzane ścinaniem warstwy, wędrują dalej przy
wewnętrznej ściance kanału, zaś chłodniejsze przy zewnętrznej
ściance.
Strugi tworzywa płynące do sąsiednich gniazd uzyskują
zupełnie różne własności: jedna z nich ma wysoką temperaturę,
niską lepkość i wysoką płynność, a druga odwrotnie.

Rys. 11  

W rezultacie do gniazd docierają strugi o różnej temperaturze.
Może to mieć wpływ na nierówne wypełnienie.
ścianki, tym bardziej rosną naprężenia ścinające. W efekcie,

Na rys. 10 przedstawiono rozkład temperatur w kanale dopro-

w przekroju płynącego tworzywa tworzy się warstwa o podwyż-

wadzającym typu H . Widać wyraźnie, że kolejne zakręty kanału

szonej temperaturze. Przepływ w kanale doprowadzającym

rozdzielają strugę tworzywa w ten sposób, że gorętsza struga

o przekroju okrągłym, pokazano na rys. 6

dociera do gniazd wewnętrznych, a chłodniejsza do zewnętrznych.
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Rys. 13  

Zapobieganie niepełnemu wypełnianiu się
gniazd
Jak zatem uniknąć tego zjawiska? Pomocna jest tutaj obserwacja, z której wynika, że warstwy tworzywa o podwyższonej
temperaturze układają się w przekroju płynącej strugi w charakterystyczny i stały sposób (rys. 11).

gniazd docierały jednakowo zorientowane strugi, o tej samej
temperaturze.
Uzyskujemy w ten sposób wymagane, jednakowe warunki wypełniania gniazd i identyczne wypraski, bez niedolań bądź nadlewek.
Systemy odwracania strumienia mogą mieć różny kształt, ale
zasada jest zawsze taka sama: należy tak sterować kierunkiem

Ten stały rozkład wykorzystany został w metodzie Melt Flipper,

płynięcia tworzywa, aby do każdego gniazda dotarło ono w tym

opatentowanej przez firmę Beaumont, która przez odpowiednie

samym czasie i aby struga, tuż przed przewężką, była zoriento-

ukształtowanie kanału, odwraca płynące tworzywo tak, aby do

wana identycznie dla każdego gniazda.

Podsumowanie
Mam nadzieję, że uwagi zebrane w artykule, pomogą konstruktorom lepiej zrozumieć zjawiska cieplne zachodzące w formie,
a szczególnie w kanałach dolotowych. Świadomość źródeł tych
zjawisk i ich wpływu na proces wtrysku, pozwolą uniknąć przykrych niespodzianek. I

Rys. 14  

Rys. 15  

Rys. 16  
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In cooperation with

LRX Easy Control
Robot
z najłatwiejszym
programowaniem
na rynku

○ Intuicyjna obsługa niewymagająca
umiejętności programistycznych
○ Wstępnie zaprogramowane procesy
i Kreator Pick&Place to:
 30% krótszy czas uruchomienia
robota,
 eliminacja błędów i pomyłek

○ Precyzyjne pozycjonowanie robota
dzięki napędowi zębatkowemu

○ Autonomiczna koncepcja kompatybilny z wtryskarkami różnych
producentów

○ Centralne zasilanie w media
zapewnia łatwą zmianę i modułową
rozbudowę funkcji chwytaka
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