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Galwanizacja części wtryskowych 
Galwanizacja, to inaczej mówiąc proces metalizacji lub chromowa-
nia. Najczęściej wykorzystywane są w tej technice materiały typu ABS 
(kopolimer akrylonitrylu, butadienu i styrenu) oraz PC/ABS. Proces 
galwanizacji jest technologią, która polega na pokryciu powierzchni 
tworzywa sztucznego wielowarstwową powłoką metaliczną o okre-
ślonej grubości (nikiel-miedź- nikiel-chrom). Ostatnim etapem procesu 
jest chromowanie. Zaletą chromu jest bowiem efektowna, lśniąca 
powierzchnia, która nie tylko ma wyjątkowe walory estetyczne, ale 
również ochronne. Warstwą srebrnego metalu pokrywa się klamki, 
uchwyty, korpusy lamp, logo producentów oraz wiele innych detali 
ozdobnych.   48

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 

Trendy i nowości na rynku PA 
Potencjalny zakres możliwości poliamidów sięga od wysokiej przezroczystości, przez twardość, po wysoką wytrzy-
małość na rozciąganie – który jest praktycznie nieporównywalny z żadnym innym materiałem. Doskonałe właściwo-
ści techniczne poliamidów sprawiają, że nadają się do szerokiego stosowania, np.: na koła zębate, łożyska ślizgowe, 
obudowy urządzeń elektrycznych, zbiorniki na płyny, folie kompozytowe, drążone części i wiele innych. Rosnące 
zastosowanie poliamidów w sektorze motoryzacyjnym napędza wzrost wielkości rynku tych tworzyw sztucznych. 
Producenci poliamidów ciągle opracowują i wprowadzają na rynek nowe, innowacyjne gatunki tych materiałów  22

 Tworzywo wydania 
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 Od redakcji 

Od redakcji

Zapewne dziwią się Państwo widząc pierwszy „wstępniak” w  PlastNews odkąd 

pojawił się na rynku wydawniczym w 2007 roku. 

Oddajemy w Państwa ręce listopadowe wydanie czasopisma. Znajdą w nim Państwo 

dobrze już znane działy, jak chociażby Tworzywo Wydania z ciekawym artykułem przy-

bliżającym trendy i  nowości rynkowe wśród poliamidów czy Poradnik Przetwórcy 

Tworzyw Sztucznych z publikacją nt. mniej popularnej w naszej branży techniki cięcia, 

czyli o cięciu strumieniem wody (waterjet). Oczywiście nie zabraknie stałych pozycji, 

jak chociażby przeglądy, w  tym wydaniu przybliżymy firmy zajmujące się znakowa-

niem wyrobów z tworzyw sztucznych, czy oferujące systemy do optymalizacji i zarzą-

dzania produkcją oraz nowości z targów Fakuma, które odbyły się w październiku br. 

A ponadto wiele innych ciekawych wiadomości i informacji z branży.

Skoro już mowa o nowościach. To od grudnia „idzie nowe” i  na naszych Czytel-

ników czeka niespodzianka. Wydanie listopadowe jest ostatnim wydaniem PlastNews 

w tradycyjnej formie papierowej. Oczywiście nie oznacza to, że żegnamy się z naszymi 

Czytelnikami, tylko „idziemy z duchem nowoczesności” i od grudnia PlastNews będzie 

gazetą internetową, ukazująca się co miesiąc (poza sezonem wakacyjnym, kiedy będzie 

jedno wydanie na lipiec-sierpień). Na naszej stronie www.plastnews.pl znajdą Państwo 

formularz subskrypcji PlastNews. Prenumerata naszego czasopisma będzie darmowa, 

wymagane będzie tylko podanie adresu mailowego, na który wysyłane będzie czaso-

pismo w formacie .pdf. To nie jedyna zmiana, która czeka naszych Czytelników, liftin-

gowi poddana zostanie nasza szata graficzna, format. Zmieniona zostanie nasza strona 

internetowa. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku chcemy być atrakcyjnym 

medium, zarówno dla Czytelników, jak i Reklamodawców. Urozmaicona zostanie zawar-

tość czasopisma o artykuły patronackie/eksperckie, w których specjaliści z  różnych 

firm podzielą się swoją wiedzą merytoryczną i  postarają się przybliżyć najczęstsze 

problemy, z którymi zmagają się w swojej pracy przetwórcy tworzyw sztucznych i spró-

bują podpowiedzieć jak je rozwiązać. Jako jedyni spośród czasopism skierowanych do 

branży tworzywowej wprowadzimy do naszych artykułów i reklam bezpieczne, aktywne 

linki odsyłające bezpośrednio na stronę danej firmy, co będzie stanowiło formę dodat-

kowej, atrakcyjnej promocji dla naszych Reklamodawców. Ponadto planujemy zamie-

ścić na naszej stronie przejrzysty i czytelny Katalog Firm. A co jeszcze ...to zachęcamy 

do śledzenia naszej strony internetowej i czytania PlastNews’a. Póki co po raz ostatni 

jeszcze w formie papierowej.

Zapraszamy do czytania i subskrypcji PlastNews w odmienionej formule!

PlastNews
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Nie spalaj plastików – powstające w dymie 

pyły i  szkodliwe substancje to zagrożenie dla 

ludzi i  środowiska. Zbieraj plastikowe odpady 

selektywnie – to cenny surowiec do recy-

klingu. – To komunikaty ze spotu, który pojawił 

się w  środkach komunikacji publicznej wielu 

miast Polski od Szczecina po Śląsk. Dlaczego? 

Ponieważ spalanie odpadów w  domowych 

piecach stanowi jedną z  głównych przyczyn 

złego stanu powietrza w naszym kraju. Plastics 

Europe Polska już po raz kolejny podejmuje ten 

ważny temat w kampanii informacyjnej.

– Europejskie statystyki po raz kolejny poka-

zały, że Polacy oddychają powietrzem bardzo 

złej jakości, zwłaszcza w sezonie grzewczym. 

Poprzez naszą kampanię przypominamy miesz-

kańcom, że odpady tworzyw są zbyt cenne, 

by je marnować. To wartościowy surowiec do 

recyklingu. Tymczasem przez brak efektywnej 

segregacji śmieci „plastiki” wciąż trafiają na 

wysypiska, czy do domowych palenisk. Spalane 

tam w niekontrolowany sposób, a więc na przy-

kład w zbyt niskiej temperaturze, przyczyniają 

się do powstawania smogu. Nagłaśniamy te 

przekazy już od kilku lat, ponieważ mamy świa-

domość, jak ważna dla zmiany nawyków jest 

długoterminowa edukacja – mówi dr inż. Anna 

Kozera-Szałkowska, dyrektor zarządzająca 

Plastics Europe Polska.

W ramach kampanii „Plastik nie do 

pieca, piec nie do plastików” przygotowano 

animowany spot, który wyświetlany jest 

w  autobusach, tramwajach i  w pociągach 

m.in.  w  Warszawie i  aglomeracji warszaw-

skiej, aglomeracji poznańskiej, na Śląsku 

i na Dolnym Śląsku, w województwie łódzkim, 

czy Szczecinie. Równolegle prowadzona jest 

kampania w  internecie. Opracowane przez 

Plastics Europe Polska materiały eduka-

cyjne, w tym gotowe do druku plakaty, przy-

gotowano specjalnie z  myślą o  wszystkich 

gminach, których dotyczy problem. Pakiet 

można pobrać bezpłatnie ze strony i  wyko-

rzystać w dowolnym czasie promując przekaz 

kampanii wśród mieszkańców. 

Wg najnowszego raportu „Air Quality Atlas 

for Europe”1, opublikowanego w połowie listo-

pada br. przez Wspólne Centrum Badawcze 

UE (JRC), polskie aglomeracje, jak Wrocław, 

Szczecin, Rzeszów, Lublin, Kraków, Kielce, 

Gdańsk, Częstochowa, Bydgoszcz, Białystok, 

Warszawa, Poznań, Katowice i Łódź, należą 

do tych o  najbardziej zanieczyszczonym 

powietrzu w Europie. 

– Za ten niechlubny wynik w dużym stopniu 

odpowiadają emisje z  palenisk gospodarstw 

domowych. Spalając plastiki w  domowych 

piecach i kotłowniach, zwiększamy emisje pyłów 

zawieszonych i benzo(a)pirenu, czyli tych skład-

ników smogu, które mają najbardziej szkodliwy 

wpływ na układ oddechowy – dodaje dr inż. Anna 

Kozera-Szałkowska z Plastics Europe Polska. 

W tym roku kampania Plastics Europe 

Polska zbiega się w  czasie z  „Tygodniem 

3R”, podczas którego w całej Polsce promo-

wana jest zasada Reduce – Reuse – Recycle, 

czyli Używaj mniej – Wykorzystaj ponownie –

Oddaj do recyklingu. Apelując o niespalanie 

plastików, kampania zwraca uwagę wartość 

tych odpadów i konieczność ich selektywnej 

zbiórki w celu poddania recyklingowi. 

1 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/

JRC126221

Plastik nie do pieca, piec nie do plastików  

– kampania Plastics Europe Polska 

Synthos zainwestował w  budowę nowej 

instalacji do ekstrakcji butadienu. Instalacja 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą powstanie 

w Płocku.

Zgodnie z  podpisaną umową spółka Air 

Liquide Global E&C Solutions Poland S.A., 

w oparciu o licencję na technologię ekstrakcji 

butadienu BASF NMP, zrealizuje komplek-

sowo usługę obejmującą prace projektowe, 

inżynieryjne, kompletację dostaw i  budowę 

oraz obejmie nadzór nad procesem urucho-

mienia nowej instalacji. Uruchomienie insta-

lacji do ekstrakcji butadienu i  rozpoczęcie 

produkcji planowane jest w 2024 roku. Doce-

lowo instalacja ma osiągnąć wydajność na 

poziomie 120 tys. ton rocznie.

Biorąc pod uwagę ciągły rozwój Grupy 

Synthos w  zakresie innowacji i  ekspansji 

– m. in. w  segmentach kauczuków synte-

tycznych i  lateksów - budowa nowej insta-

lacji do ekstrakcji butadienu będzie kolejnym, 

niezwykle ważnym krokiem w kierunku zabez-

pieczenia surowcowego spółki. To z  kolei 

pozwoli umocnić strategiczną pozycję Grupy 

Synthos jako dostawcy półproduktów do 

producentów działających w Europie Środko-

wo-Wschodniej.

Synthos S.A. to koncern chemiczny, świa-

towy gracz na rynku kauczuków synte-

tycznych. Działalność Grupy Kapitałowej 

Synthos S.A. opiera się na produkcji i sprze-

daży wyrobów chemicznych wykorzystanych 

jako surowce i produkty pośrednie w szero-

kiej gamie gałęzi przemysłu – w szczególności 

w przemyśle oponiarskim, w branży budow-

lanej i branży opakowań. 

Synthos – nowa instalacja ekstrakcji butadienu
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Grupa PCC Rokita zakończyła trzy kwartały 

br. rekordowymi rezultatami. Wzrosty wyników 

zostały odnotowane we wszystkich segmen-

tach produkcyjnych. 

Narastająco za trzy kwartały skonsolido-

wany zysk EBITDA Grupy był na rekordowym 

poziomie ponad 437 mln zł, wyższy o ponad 

111% wobec trzech kwartałów ubiegłego 

roku. Zysk netto Grupy osiągnął również histo-

rycznie najwyższą wartość ponad 236  mln 

zł, wyższą o blisko 300%. Wyższe były także 

wyniki samego trzeciego kwartału bieżą-

cego roku wobec trzeciego kwartału minio-

nego roku. Zysk EBITDA Grupy wzrósł o 83%, 

a  skonsolidowany zysk netto był wyższy 

o blisko 162%. 

– Tak dobre wyniki to wpływ przede 

wszystkim działalności segmentu Poliuretany 

– mówi Wiesław Klimkowski, prezes zarządu 

PCC Rokita. – Bardzo duże zapotrzebo-

wanie na poliole oraz wysokie ceny produktów 

spowodowały, że rentowność polioli osiągnęła 

rekordowy poziom – dodaje.

Wysokie ceny polioli potęgowane były 

również przez ograniczoną dostępność 

produktów na rynku. Aktualnie zauważalny jest 

wciąż wysoki poziom wolumenu sprzedaży 

segmentu Poliuretany, mimo nieznacznego 

osłabienia popytu, w szczególności w Europie 

Zachodniej. Istnieją przesłanki, że sytuacja ta 

utrzyma się co najmniej do końca roku 

– Za trzy kwartały wypracowaliśmy zarówno 

rekordowo wysoki skonsolidowany zysk 

EBITDA Grupy w kwocie ponad 437 mln zł, jak 

i najwyższy w historii zysk netto na poziomie 

ponad 236 mln zł – mówi Rafał Zdon, wice-

prezes zarządu spółki. – Sam tylko segment 

Poliuretany osiągnął zysk EBITDA na poziomie 

ponad 283 mln zł, to wzrost o 420% wobec 

trzech kwartałów minionego roku. Sprzedaż 

segmentu Poliuretany wzrosła o blisko 90%, 

a marża EBITDA osiągnęła rekordową wartość 

blisko 30% – uzupełnia Rafał Zdon.

Obecnie odnotowywane są spadki marż 

na poliolach, co prawdopodobnie może być 

kontynuowane w najbliższym czasie. Nie mniej 

jednak marże wciąż pozostają na bardzo 

wysokim poziomie. Wzrosty odnotował także 

segment Chloropochodne, głównie dzięki 

intensyfikacji sprzedaży i wyższemu wolume-

nowi sprzedaży produktów chloropochod-

nych. Zysk EBITDA tego segmentu osiągnął 

poziom blisko 99 mln zł i wzrósł o ponad 6% 

w  trzech kwartałach w  stosunku do analo-

gicznego okresu 2020 roku. Było to możliwe 

pomimo dalszych spadków cen chloroal-

kaliów. Obecnie odnotowywany jest istotny 

wzrost ich cen, w  szczególności sody 

kaustycznej oraz relatywnie dobry popyt na 

produkty segmentu. Sytuacja ta może poten-

cjalnie utrzymać się w kolejnych miesiącach.

Znakomite wyniki Grupy PCC Rokita zostały 

wsparte również przez segment Inna działal-

ność chemiczna, który wypracował w  trzech 

kwartałach wzrost zysku EBITDA o  ponad 

270% w stosunku do analogicznego okresu 

2020 roku, uzyskując rekordową wartość 

ponad 39 mln zł. Segment wypracował również 

wysokie przychody i  marże. Wzrosty te są 

konsekwencją rosnącej sprzedaży produktów 

specjalistycznych oraz wciąż utrzymującej się 

korzystnej sytuacji rynkowej w branży fosforo-

pochodnych. Ponadto wpływ na osiągnięcie 

tak dobrych wyników segmentu miały także 

wyższe zdolności produkcyjne nowej instalacji, 

która obecnie pracuje wykorzystując już więk-

szość swojego nominalnego potencjału. 

W prezentowanym okresie spółka kontynu-

owała inwestycje w  budowę Centrum Inno-

wacji i  Skalowania Procesów, która umoż-

liwi zwiększenie obecnej powierzchni labora-

toryjnej niemal trzykrotnie. Prowadzone były 

również głównie prace modernizacyjne infra-

struktury. 

Grupa PCC Rokita publikuje rekordowe wyniki

Firmy Nestlé Polska oraz PepsiCo Polska 

zainaugurowały pierwsze w  naszym kraju 

przedsięwzięcie, którego celem jest zwięk-

szenie zbiórki i  recyklingu odpadów opako-

waniowych po elastycznych opakowaniach 

wielomateriałowych oraz z  tworzyw sztucz-

nych. Finansowany przez obie firmy projekt 

ReFlex pozwoli na zwiększenie poziomów 

recyklingu tych odpadów w naszym kraju, co 

przyczyni się do dalszego rozwoju gospodarki 

obiegu zamkniętego, a tym samym ochrony 

planety przed zmianami klimatycznymi.

Rocznie Polacy zużywają ok. 650  tys. ton 

plastikowych opakowań. Niespełna 5 proc. 

tej masy stanowią elastyczne opakowania 

z  tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowe 

opakowania z przewagą tworzyw sztucznych 

– są to np. folie po chipsach i  innych przeką-

skach, opakowania po płatkach śniadaniowych, 

cukierkach, przyprawach, czy daniach instant.

Do recyklingu przekazywanych jest wciąż 

za mało tego rodzaju opakowań, głównie 

ze względu na ich niewielki rozmiar, który 

utrudnia wydzielenie tego rodzaju odpadów 

podczas sortownia w  instalacjach komu-

nalnych. Tymczasem wykorzystywane do 

produkcji opakowań tworzywa sztuczne 

w pełni nadają się do przetworzenia. Odpo-

wiednio zebrane i  wysortowane mogą 

otrzymać drugie życie, by znaleźć zastoso-

wanie w  przemyśle budowlanym, transpor-

towym, czy meblarskim w  postaci np.  płyt 

izolacyjnych, mat wygłuszeniowych czy 

elementów konstrukcyjnych mebli.

Dzięki pieniądzom od Nestle i  PepsiCo 

z  jednej strony mieszkańcy będą eduko-

wani o  konieczności dokładniejszej segregacji 

odpadów w domach tak, aby odpady po opako-

waniach elastycznych nie trafiały do odpadów 

zmieszanych, a z drugiej – instalacje będą mogły 

wysortowywać więcej takich odpadów z żółtego 

pojemnika dla zakładów recyklingu.

Za techniczną realizację projektu, tj. współ-

pracę z  podmiotami odbierającymi odpady 

od mieszkańców, instalacjami komunalnymi 

i zakładami recyklingu, odpowiada firma Eco 

Solutions.

Koordynatorem całego przedsięwzięcia 

jest zaś Związek Pracodawców Przemysłu 

Opakowań i  Produktów w  Opakowaniach 

EKO-PAK. 

Innowacyjny projekt recyklingu opakowań elastycznych ReFlex
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Corocznie w listopadzie odbywa się konfe-

rencja "Materiały Węglowe i Kompozyty Poli-

merowe NAUKA-PRZEMYSŁ" organizowana 

m.in. przez Polskie Towarzystwo Węglowe, 

Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inży-

nierii Materiałów Polimerowych i  Barwników, 

Akademię Górniczo-Hutniczą w  Krakowie, 

Sekcję Węglową i  Sekcję Przetwórstwa 

Tworzyw przy ZG Stowarzyszenia Inżynierów 

i   Techników Przemysłu Chemicznego. 

Celem konferencji jest prezentacja aktual-

nych wyników badań i   tendencji dalszego 

rozwoju w  zakresie otrzymywania, badania 

i  zastosowania materiałów węglowych i   

kompozytów polimerowych oraz surowców 

do ich wytwarzania.

Zapytaliśmy pracowników naukowych 

Łukasiewicz – IMPiB jak to się dzieje, że konfe-

rencja ta cieszy się dużym zainteresowaniem 

przemysłu?

Marta Lenartowicz-Klik: Organizatorzy 

konferencji starają się rokrocznie stworzyć 

arenę do wymiany poglądów i doświadczeń. 

Dbają o właściwą atmosferę, można liczyć na 

konstruktywną dyskusję i analizę prezentowa-

nych wyników w aspekcie wdrożeniowym.

Izabela Gajlewicz: Ważnym aspektem tej 

konferencji jest udział przedstawicieli z przemysłu 

nie tylko w  kontekście reklamowania własnej 

firmy, ale pod kątem nawiązywania kontaktów 

z  badaczami. Pojawia się wielu naukowców, 

którzy współpracują z przemysłem.

M. L.-K.: Na jednej z poprzednich konferencji, 

zaprezentowała się np. firma z  Podkarpacia, 

która właśnie uruchamiała produkcję kompo-

zytowych rowerów. Ciekawie zaprezentowali 

proces produkcji, a także sam końcowy produkt. 

I. G.: W tym roku (po przerwie spowodowanej 

pandemią) zapowiada się wysoka frekwencja 

i liczymy na wiele nowych tematów i rozwiązań.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod 

względem wielkości sieć badawcza w Europie. 

Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkuren-

cyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje 

biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, 

dzięki któremu grupa 4 500 naukowców 

w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje 

wyzwanie biznesowe i proponuje opracowanie 

skutecznego rozwiązania. Przedsiębiorca 

nie ponosi żadnych kosztów związanych  

z opracowaniem pomysłu na prace badawcze, 

może zdecydować się na kontakt nie tylko 

przez formularz na stronie https://lukasiewicz.

gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokaliza-

cjach: Instytutach Łukasiewicza i  ich oddzia-

łach w całej Polsce. 

Zobacz także: https://lukasiewicz.gov.pl/ 

images/Raport-Lukasiewicza-2019-2020 

-Nauka-dla-Przyszlosci.pdf 

Konferencja Materiały Węglowe i Kompozyty Polimerowe NAUKA-

PRZEMYSŁ 23.11-26.11.2021 Ustroń Jaszowiec – okiem eksperta
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VIRGINIA JANSSENS

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCA

PLASTICS EUROPE

„Zobowiązaniem naszej branży jest nieustanne koncentrowanie się 

na tym, aby tworzywa sztuczne nadal przynosiły korzyści 

cenione przez społeczeństwo, przy jednoczesnym minimalizowaniu 

ich wpływu na środowisko. Jesteśmy zdeterminowani we wdrażaniu 

długotrwałych, pozytywnych zmian.”

Plastics Europe, ogólnoeuropejskie stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych, zaprezentowało 
nowe logo i stronę internetową, stawiając w centrum uwagi zrównoważony rozwój. Jest to wyrazem 
fundamentalnych zmian, jakie zachodzą  zarówno w przemyśle, jak i w Plastics Europe.

Nowa tożsamość wizualna stowarzyszenia jeszcze lepiej odzwierciedla strategię i ambicje Plastics Europe, 
zorientowane na otwartość, współpracę, zaufanie i innowacje. Logo symbolizuje różne podmioty 
skupione wokół wspólnego celu, jakim jest budowanie zrównoważonej przyszłości.

Tworzywa sztuczne są kluczowym elementem innowacji i pomagają nam radzić sobie z kryzysem 
klimatycznym, m.in. dzięki redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie wszelkie odpady tworzyw 
w środowisku są nieakceptowalne. Dlatego zwiększamy nasze wysiłki na rzecz zmniejszenia ilości 
odpadów, promowania ponownego użycia i zwiększenia selektywnej zbiórki oraz recyklingu odpadów 
tworzyw sztucznych, a także przyspieszenia przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Komunikowane zmiany wpisują się w podejmowane ostatnio działania naszego przemysłu, m.in. niedawny 
apel Plastics Europe o ustalenie celu w zakresie obowiązkowej zawartości recyklatu w wyrobach 
opakowań z tworzyw na poziomie 30% do 2030 r. czy ogłoszenie ponad 7 mld euro planowanych inwestycji 
europejskich producentów tworzyw sztucznych w recykling chemiczny do 2030 r. – w ten sposób chcemy 
wyznaczać tempo transformacji naszej branży.

connect.pl@plasticseurope.orgwww.plasticseurope.org

Zrównoważony rozwój w centrum uwagi

LANXESS wybuduje drugą linię do compoundingu zaawansowa-

nych technologicznie tworzyw konstrukcyjnych marki Durethan i Pocan 

w swoim zakładzie produkcyjnym w Changzhou. Inwestycja o wartości 

ok. 30 mln euro zwiększy moce wytwórcze w Changzhou o 30.000 ton 

metrycznych rocznie. Wraz z  istniejącymi zakładami w  Changzhou 

i Wuxi łączna zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa w Chinach wynosi 

110.000 ton metrycznych rocznie. Uruchomienie nowej linii planowane 

jest na pierwszy kwartał 2023 roku.

– Ta ekspansja jest odpowiedzią na silny popyt, którego doświadczamy 

ze strony rozwijającego się chińskiego przemysłu motoryzacyjnego. 

Rozkwit e-mobilności napędza nowe wymagania dotyczące lekkich apli-

kacji i stale zwiększa udział komponentów elektronicznych stosowanych 

w samochodach – mówi Hubert Fink, członek zarządu LANXESS. 

Rozwiązania dla e-mobilności
LANXESS postrzega e-mobilność jako główny obszar zastosowań dla 

swoich związków poliamidu (PA) 6 i PA 66 Durethan, związków polite-

reftalanu butylenu (PBT) Pocan oraz kompozytów wzmacnianych włók-

nami ciągłymi Tepex. Firma oferuje już szeroką gamę produktów, które 

spełniają najbardziej wymagające standardy i normy przemysłu elek-

trycznego i elektronicznego na całym świecie w zakresie zmniejszania 

palności, właściwości elektrycznych, czy wymagań ekologicznych.

Wysokowydajne tworzywa sztuczne Durethan i Pocan umożliwiają 

również wytwarzanie komponentów, które mogą zastąpić części 

metalowe w pojazdach mechanicznych i w ten sposób przyczynić 

się do zmniejszenia masy, zużycia energii i związanych z tym emisji. 

Innowacyjne materiały są stosowane m.in. w silnikach, konstrukcjach 

drzwi, wzmocnieniach karoserii, pedałach i  poprzecznych belkach 

samochodowych. W zależności od części, lekka konstrukcja przy-

czynia się do zmniejszenia ciężaru nawet o 50 procent. 

Firma SABIC uruchomiła nową linię do produkcji mieszanek polipro-

pylenowych (PP) w  Genk w  Belgii. Nowa linia stanowi dodatek do 

istniejących zdolności produkcyjnych firmy w zakresie compoundów 

polipropylenowych SABIC w zakładzie w Genk i będzie wykorzystywać 

surowce z zakładów PP firmy SABIC w Gelsenkirchen w Niemczech 

i Geleen w Holandii. Zakład został wyposażony w najnowocześniejszą 

technologię wytłaczania na dużą skalę, aby zaspokoić rosnące zapo-

trzebowanie rynku na wysokiej jakości, wysokowydajne mieszanki PP.

– Ta inwestycja jest częścią naszej strategii biznesowej, której celem 

jest rozwój poprzez zaawansowane rozwiązania w  zakresie compo-

undów PP, zaprojektowane tak, aby pomóc klientom w opracowywaniu 

lekkich aplikacji nowej generacji w  takich branżach, jak motoryzacja, 

AGD i dobra konsumpcyjne – mówi Lada Kurelec, general manager 

działu PP & E4P, SABIC. – Zwiększona zdolność wytwórcza zwiększa 

również naszą elastyczność produkcyjną na miejscu w zakresie wpro-

wadzania innowacyjnych nowych technologii polimerów PP bez 

uszczerbku dla bezpieczeństwa dostaw. 

LANXESS rozszerzy produkcję zaawansowanych 

technologicznie tworzyw sztucznych w Chinach 

SABIC otwiera nową linię do compoundingu PP w Genk, 

aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu w przemyśle 

motoryzacyjnym, AGD i konsumenckim
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ich wpływu na środowisko. Jesteśmy zdeterminowani we wdrażaniu 

długotrwałych, pozytywnych zmian.”

Plastics Europe, ogólnoeuropejskie stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych, zaprezentowało 
nowe logo i stronę internetową, stawiając w centrum uwagi zrównoważony rozwój. Jest to wyrazem 
fundamentalnych zmian, jakie zachodzą  zarówno w przemyśle, jak i w Plastics Europe.

Nowa tożsamość wizualna stowarzyszenia jeszcze lepiej odzwierciedla strategię i ambicje Plastics Europe, 
zorientowane na otwartość, współpracę, zaufanie i innowacje. Logo symbolizuje różne podmioty 
skupione wokół wspólnego celu, jakim jest budowanie zrównoważonej przyszłości.

Tworzywa sztuczne są kluczowym elementem innowacji i pomagają nam radzić sobie z kryzysem 
klimatycznym, m.in. dzięki redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie wszelkie odpady tworzyw 
w środowisku są nieakceptowalne. Dlatego zwiększamy nasze wysiłki na rzecz zmniejszenia ilości 
odpadów, promowania ponownego użycia i zwiększenia selektywnej zbiórki oraz recyklingu odpadów 
tworzyw sztucznych, a także przyspieszenia przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Komunikowane zmiany wpisują się w podejmowane ostatnio działania naszego przemysłu, m.in. niedawny 
apel Plastics Europe o ustalenie celu w zakresie obowiązkowej zawartości recyklatu w wyrobach 
opakowań z tworzyw na poziomie 30% do 2030 r. czy ogłoszenie ponad 7 mld euro planowanych inwestycji 
europejskich producentów tworzyw sztucznych w recykling chemiczny do 2030 r. – w ten sposób chcemy 
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Strategia budowania sprzedaży i wizerunku 
firmy poprzez narzędzia marketingu 
internetowego – cz. 2/2

Kreowanie świadomości marki pośród konsumentów, a także budo-

wanie wolumenu sprzedaży wymaga w ogólnym założeniu dwóch 

odrębnych koncepcji strategicznych – wizerunkowej i  sprzedażowej. 

Powinny one jednak cechować się znaczną synergią. Oznacza to, że 

stawiane przed nimi cele są odrębne, wykorzystywane są inne narzę-

dzia promocji, jednak muszą cechować je spójność na poziomie komu-

nikacji, aspektów wizualnych czy wartości konsumenckich. 

W niektórych przypadkach obie koncepcje stykają się na poziomie 

realizacji poszczególnych działań. Takim przykładem może być pozy-

cjonowanie strony www, które realizuje wspólne cele dla kampanii 

wizerunkowej i sprzedażowej, zwiększając widoczność marki w inter-

necie, dzięki czemu dociera do niej coraz więcej potencjalnych klientów, 

a w konsekwencji rośnie wolumen sprzedaży. 

Produkt w praktycznym użyciu
Jednym z najbardziej popularnych i efektywnych narzędzi komunikacji 

jest prezentacja produktu w użyciu. Z reguły przykładem takich treści są 

case study – mają one za zadanie przekonanie odbiorcy do marki i jej 

oferty, stanowią swego rodzaju społeczny dowód słuszności wyboru. 

Publikacja treści w postaci tekstu i materiałów graficznych przyniesie 

szereg korzyści dla prowadzonej działalności. Przede wszystkim będą one 

służyć jako inspiracja, budowanie wyobrażenia o możliwościach produktu, 

kreowanie jego wiarygodności i  jakości. Dla wielu odbiorców będzie to 

sekcja pozwalająca określić własne potrzeby i cele, do których następnie 

będzie się dążyć. To także doskonały sposób zapewnienia contentu dla 

kanałów social media, odpowiadającym oczekiwaniom. Atrakcyjne wizu-

alnie, ciekawe i inspirujące treści są chętnie klikane przez użytkowników. 

Wywołują u nich większe zaangażowanie niż zwykła prezentacja produktu. 

Dzięki takim działaniom unika się utraty potencjalnego klienta, który 

własnoręcznie poszukując produktów mógłby zostać rozproszony przez 

jakikolwiek czynnik zewnętrzny, a  w konsekwencji porzucić ścieżkę 

zakupową. 

Ponadto uzupełnianie treści na stronie marki, ma niebagatelne znaczenie 

dla działań pozycjonerskich, a zatem zwiększania widoczności dla poten-

cjalnych klientów. Wykorzystanie odpowiednio dobranych słów kluczowych 

pozwoli doprowadzić do sytuacji, w której strona www zacznie wyświetlać 

się w topowych wynikach, które cieszą się największym ruchem użytkow-

ników (3 najwyższe pozycje w rankingu statystycznie przejmują 70% ruchu 

na zapytania związane z branżą, w której funkcjonuje marka). 

Punkty styczności marki z odbiorcą
Biorąc na wzgląd powyższe założenia ważnym jest by nakreślić spek-

trum kanałów i narzędzi komunikacji, którymi posługiwać się będzie 

marka. Dodatkowo w wielu przypadkach poszczególne elementy będą 

zazębiać się między grupami docelowymi. 

Pamiętając, że podstawą istnienia marki są jej odbiorcy można mieć 

do czynienia z sytuacją, że ich obecność będzie budować popularność 

serwisu www, pozwalając jednocześnie na rozwijanie i aktywizowanie 

społeczności. Z drugiej strony to zawartość serwisu będzie decydowała 

o  tym, czy klienci przy nim zostaną. Zatem strona powinna oferować 

treści dla użytkowników na różnych etapach ścieżki zakupowej, takie jak 

inspiracje, treści poradnikowe, dedykowana oferta handlowa itd.

Marketing budowany wokół marki powinien skupiać się na kilku 

etapach jednocześnie: wzbudzenie zainteresowania, zapoznanie 

z marką, prezentacja oferty, transakcja, przypomnienia o istnieniu marki, 

podtrzymanie relacji.

W szczególności pierwsze segmenty wymagają możliwie jak 

najszerszego działania, tak aby pokryć promocją jak największą ilość 

kanałów komunikacji, a tym samym zmaksymalizować drogi dotarcia 

do odbiorcy. Przypomnienia i podtrzymanie relacji może się opierać na 

węższych działaniach obejmujących chociażby remarketing, e-mailing, 

content marketing czy social media. 

Ścieżki zakupowe konsumentów
Ścieżka zakupowa (Customer Journey), to model behawioralny obej-

mujący mapę punktów styczności klienta z  marką oraz podejmowa-

nych z nią interakcji. Należy traktować je na pewnym poziomie ogól-

ności, gdyż zbyt duże rozdrobnienie stanowić będzie utrudnienie w reali-

zacji kampanii promocyjnych – szczególnie w przypadku marki funkcjo-

nującej na rynku od relatywnie niedawna. Wyróżnić należy główne kate-

gorie / etapy ścieżek, do których należą: pierwszy kontakt z marką (czyli 

w jaki sposób użytkownik dowie się o marce), odświeżanie marki w świa-

domości klienta, dokonanie zakupu produktu, zachęcenie do powrotu.

Dzięki analizie pozyskiwanych wraz z upływem czasu danych, można 

określić etapy, przez które przechodzą konsumenci, jakie bodźce oddzia-

łują na nich szczególnie mocno, dzięki czemu w konsekwencji jakość 

i płynność podróży klienta ulega poprawie. Nakreślenie ścieżek zakupo-

wych pozwala także określenie tzw. Key Points. Są to momenty zwrotne, 

w których krystalizuje się np.: potrzeba zakupowa, wstępne decyzje, co 

do wyboru produktu/marki czy finalne decyzje zakupowe. Ich znajo-

mość z kolei pozwala optymalizować komunikację i  jeszcze skuteczniej 

pobudzać użytkowników do działania. Rozważając temat konsumentów 

i ścieżek zakupowych warto skupić się na kilku aspektach: świadomość 

potrzeby, poszukiwanie informacji, wybór oferty, proces realizacji, zacho-

wanie po dokonaniu zakupu. 

Jacek Szczerba, www.tworzywa.pl
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 Nowości rynkowe 

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z  o.o. („BOPS”) realizując 

potrzeby i  wymagania Gospodarki Obiegu Zamkniętego, w  swojej 

ofercie handlowej posiada innowacyjne gatunki cyrkularne. Jest to 

możliwe dzięki rozwiązaniom proponowanym przez Grupę Lyondell-

Basell w zakresie polimerów cyrkularnych o nazwie Circulen, które są 

produkowane w Europe Zachodniej, a na polskim rynku są oferowane 

właśnie poprzez BOPS. 

Circulen – TAK dla klimatu 
Redukcja odpadów z  tworzyw sztucznych poprzez wykorzystanie 

materiałów pochodzących z  recyklingu oraz minimalizowanie śladu 

węglowego dzięki wykorzystaniu surowców ze źródeł odnawialnych to 

podstawowe kierunki, które są kluczowe dla osiągniecia celów Gospo-

darki Obiegu Zamkniętego. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym 

jest jednym z największych wyzwań, przed którymi obecnie stoi świat. 

Szerokie rozwiązania w  zakresie polimerów cyrkularnych stworzone 

pod wspólną marką Circulen bez wątpienia przyczynią się do ograni-

czenia zmian klimatycznych i przybliżą nas także do osiągnięcia neutral-

ności w zakresie emisji gazów cieplarnianych. 

CirculenRecover – wysoka jakość i powtarzalność 
Jedną z grup w portfolio nowych produktów Circulen jest Circulen-

Recover. To gatunki, które są wytwarzane z  odpadów pokonsu-

menckich z wyrobów pochodzenia HDPE i PP w procesie recyklingu 

mechanicznego. 

Dotychczas polimery z  recyklingu mechanicznego były kojarzone 

z zastosowaniami końcowymi, często o mniejszej trwałości lub gorszej 

jakości. Gatunki CirculenRecover są produkowane ze starannie posor-

towanych i oczyszczonych odpadów – zawierają co najmniej 98% recy-

klatu, który pochodzi z odpadów pokonsumenckich. Dlatego, charak-

teryzują się one wysoką jakością oraz dużą spójnością i powtarzalno-

ścią pomiędzy poszczególnymi partiami. Przetwarzając odpady pokon-

sumenckie z tworzyw sztucznych można osiągnąć niższy ślad węglowy 

ze względu na najkrótszą pętlę obiegu dla recyklingu. 

W BOPS dostępne gatunki CirculenRecover obejmują polietylen 

dużej gęstości (HDPE) do wytłaczania i PP do wtryskiwania. Są one 

dostępne w  dwóch podstawowych kolorach – jasnym (typu: kość 

słoniowa) i  szarym. Jak pokazują doświadczenia klientów BOPS, 

gatunki w kolorze jasnym są chętniej wybierane ze względu na szeroką 

paletę kolorów możliwych do uzyskania po ich wybarwieniu. 

Szeroki wachlarz zastosowań CirculenRecover 
CirculenRecover HD 
Gatunki CirculenRecover HD są przeznaczone do wytłaczania, 

m.in.  na rury osłonowe, płyty i  profile. Stosuje się je do produkcji 

małych opakowań sztywnych, takich jak butelki i  kanistry o  pojem-

ności do 5  litrów, np. na chemię gospodarczą i przemysłową, deter-

genty oraz oleje mineralne dla motoryzacji (w tym także z oznaczeniem 

EU Ecolabel). Dodatkowo, w wersji CirculenRecover HD Plus gatunki te 

zawierają dodatek wyrównujący (neutralizujący) zapach. 

CirculenRecover PP
Gatunki CirculenRecover PP wykazują właściwości kopolimerów 

udarowych, chociaż mogą zawierać w  mieszaninie pewną ilość PP 

random, a w niektórych przypadkach PP homo w zależności od dostęp-

nego wsadu. W  zależności od wymagań przetwórczych, BOPS ma 

w swojej ofercie gatunki o zróżnicowanym stopniu płynności w stanie 

stopionym, takie jak: 15-16 g/10’ (seria „P”), ok. 20 i 35 g/10’; (seria „R” 

i „S”), a także 50 i 70 g/10’ (seria „T” i „U”). Te ostatnie przeznaczone są 

do szybkiego wtryskiwania wyrobów cienkościennych. 

Tworzywa CirculenRecover PP są proponowane do wtryskiwania 

różnego rodzaju opakowań sztywnych, np. takich jak: wiaderka na farbę 

i chemię budowlaną, zakrętki i zamknięcia zawiasowe dla chemii gospo-

darczej itp. W przypadku zamknięć dla chemii gospodarczej gatunki 

te, zapewniają utrzymanie tej samej wydajności, a nawet możliwe jest 

skrócenie czasu cyklu w porównaniu do gatunków referencyjnych PP 

homo ogólnego przeznaczenia – przykładowo, zamknięcia zawiasowe 

wytrzymują nawet 30 tys. cykli. CirculenRecover PP stosuje się także 

do produkcji pojemników cylindrycznych, akcesoriów meblarskich, 

skrzynek i skrzyni ogrodowych. Mogą być też użyte do compoundingu. 

Dwa inne gatunki CirculenRecover: PP189P Grey i PP249S Grey 

charakteryzują się bardzo dobrą udarnością w temperaturze ujemnej 

– w  tym aspekcie nadają się na wymagające wyroby, takie jak: 

skrzynki transportowe, walizki, skrzynki narzędziowe lub inne wyroby 

o dużej udarności. 

Gatunki CirculenRecover podobnie jak i inne poliolefiny z recyklingu 

mechanicznego nie są przeznaczone do ściśle regulowanych zasto-

sowań, w tym do kontaktu z żywnością, kontaktu z wodą pitną, zasto-

sowań medycznych i farmaceutycznych. 

Polimery cyrkularne CirculenRecover w ofercie BOPS 
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Na tegorocznych targach Fakuma 2021 

firma Cold Jet zaprezentowała swój nowy 

system do czyszczenia mikrocząsteczkami 

suchego lodu. I3 MicroClean 2 jest uzupełnie-

niem istniejącej oferty firmy Cold Jet w zakresie 

„inteligentnych” urządzeń czyszczących, 

wyposażonych w funkcje zdalnego monitoro-

Nowa maszyna I3 MicroClean 2 do precyzyjnego czyszczenia 
mikrocząsteczkami suchego lodu na targach FAKUMA

Premiera wtryskarek elektrycznych serii „eQ”

wania i diagnostyki za pomocą systemu Cold 

Jet CONNECT. MicroClean 2 oferuje większą 

moc, lepszą wydajność i intuicyjne sterowanie. 

Wewnętrzne testy wykazały wzrost wydaj-

ności urządzenia o ponad 25% w porównaniu 

do jego poprzedniej wersji, co pozwala opera-

torom na szybsze i nieprzerwane czyszczenie.

Wyposażony w  7-calowy wyświetlacz LCD 

z cyfrowym sterowaniem, umożliwia łatwą regu-

lację ustawień procesu czyszczenia w  celu 

wybrania optymalnej konfiguracji dla konkret-

nych zastosowań. Dzięki temu użytkownik 

może zapisać m.in. ciśnienie czyszczenia i szyb-

kość podawania suchego lodu na potrzeby 

przyszłego czyszczenia, a  funkcja blokady 

ekranu i  zabezpieczenie hasłem zapewniają 

pełną kontrolę niezależnie od operatora. 

MicroClean 2 ma nową, lekką i  kompak-

tową konstrukcję, która ułatwia transport, 

oraz obudowę ze stali nierdzewnej osadzoną 

na solidnej aluminiowej ramie. Dodatkowo 

posiada wbudowaną szafkę z szufladami do 

wygodnego przechowywania akcesoriów oraz 

bloków suchego lodu.

Maszyna i3  MicroClean 2 wykorzystuje 

Internet Rzeczy dzięki rozwiązaniu  Cold Jet 

CONNECT®. Platforma CONNECT oferuje 

zdalną pomoc techniczną, wirtualne naprawy 

z pomocą eksperta oraz analizę pracy maszyn. 

Urządzenie zostało zaprojektowane z  myślą 

o precyzyjnych zastosowaniach i już teraz jest 

najczęściej używane w  przemyśle tworzyw 

sztucznych, w  przemyśle farmaceutycznym 

i w produkcji wyrobów medycznych. 

Milacron Ferromatik Polska, JERA-TECH
ul. Różana 11, Zamość k. Bydgoszczy, 89-200 Szubin
tel. kom.: 538 405 501
biuro@jera-tech.pl, www.jera-tech.pl

Ferromatik Milacron, jako wiodąca marka w branży przetwórstwa 

tworzyw sztucznych, ogłosiła na targach Fakuma 2021 nowe zasto-

sowanie w pełni elektrycznej wtryskarki Milacron serii „eQ”. 

Wśród wielu innowacji na stoisku, zaprezento-

wano nową 150-tonową wtryskarkę Milacron serii 

„eQ” z  aplikacją 24-gniazdowej nakrętki, formo-

wanej z  HDPE z  czasem cyklu 2,7 s. Uczest-

nicy targów Fakuma byli pierwszymi, którzy mogli 

zobaczyć niektóre z funkcji ułatwiających obsługę 

premierowej maszyny. 

Seria „eQ” to nowa, w  pełni elektryczna wtry-

skarka firmy Milacron i  jako następca serii Ferro-

matik Elektron, świętuje ona swoją światową 

premierę. Obecnie dostępne są maszyny od 

500 do 4500 kN, a z czasem pojawią się większe. 

Jest to wysoce precyzyjna wtryskarka elektryczna, 

która łączy w sobie najwyższą dokładność i wyjąt-

kową niezawodność we  wszystkich procesach 

produkcji. Posiada zoptymalizowane zużycie energii dzięki systemowi 

odzyskiwania energii, który magazynuje energię podczas hamowania 

silnika i pozwala na zmniejszenie naprężeń podczas plastyfikacji nawet 

o 70%. Maszyna obsługuje poza tym dodatkowe 

specjalistyczne procesy, takie jak formowanie cien-

kościenne i formowanie wielokomponentowe.

Kolejną wtryskarką, którą mogli zobaczyć 

odwiedzający targi Fakuma 2021 na stoisku Mila-

cron była w pełni hydrauliczna, wielokomponen-

towa maszyna serii „Q” 150 o  napędzie serwo, 

która doposażona została w  innowacyjny system 

adaptacji wtryskarki w znaną już od lat technologię 

Monosandwich. System ten pozwala doposażyć 

dowolną wtryskarkę 1-komponentową w  drugi 

agregat, uzyskując przy tym możliwości produk-

cyjne w technologii sandwich.

Prezentowana wtryskarka wytwarzała dwukom-

ponentowy produkt z branży zabawkarskiej. 
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Nowa 6 generacja termostatów 

HB-THERM została zaprezentowana 

podczas targów FAKUMA 2021 odbywają-

cych się we Friedrichshafen. Zgodnie z zało-

żeniem „Thermo-6 bierze wszystko, co dobre 

z Thermo-5 i  jeszcze to polepsza” – techno-

logia, wyposażenie standardowe, spraw-

ność energetyczna, warunki gwarancji, usługi 

cyfrowe. To wszystko sprawia, że Seria 6 jest 

branżowym punktem odniesienia dla techno-

logii termostatów „Swiss made” dostarczanej 

przez HB-THERM

Rozszerzenie wyjątkowych 
warunków gwarancji 

Poza dożywotnią gwarancją na grzałki 

znaną już z  Serii 5 klienci mogą aktualnie 

korzystać również z  dożywotniej gwarancji 

na ultradźwiękowe przepływomierze, będące 

standardowym wyposażeniem najnowszej 

Serii 6 termostatów HB-THERM. Wszystkie 

komponenty zostały zoptymalizowane dla 

jeszcze większej trwałości i  odporności na 

warunki produkcyjne dzięki doświadczeniom 

zdobytym podczas opracowywania termo-

statów wodnych, pracujących z temperaturą 

do 230°C.

Oszczędność energii 
w standardzie

Seria 6 termostatów HB-THERM standar-

dowo wyposażonych w  sterowane falowni-

Thermo-6 nowa seria termostatów

kami pompy stanowi ukłon w stronę ochrony 

środowiska oraz redukcji kosztów eksplo-

atacji. Korzystając z  domyślnego asystenta 

Energy-Control optymalizującego pracę 

pompy do konkretnej aplikacji, możliwe jest 

osiągnięcie mniejszego nawet o 85% zużycia 

energii, bez wymaganego wcześniejszego 

doświadczenia lub wiedzy w zakresie regu-

lacji pracy pomp przez operatora. Ponadto 

w  termostatach pracujących z  tempera-

turą do 100°C zostosowano pompy nowego 

typu Direct-Drive. Zostały one opracowane 

specjalnie dla HB-THERM przez jednego 

z  wiodących producentów pomp. Wyzna-

czają one nowy standard sprawności 

i kompaktowości.

Dalsze korzyści regulowanej 
wydajności pomp

Pompa, która nie zawsze pracuje z pełną 

wydajnością, nie tylko pobiera mniej prądu, 

ale również mniej się zużywa. Ponadto pompy 

o regulowanej wydajności mogą z powodze-

niem obsługiwać zarówno duże, jak i  małe 

formy sprawiając, że termostaty z  Serii 6 

mogą z powodzeniem zastąpić kilka dotych-

czasowych standardowych termostatów, 

gdyż są bardziej uniwersalne.

Kontrola, analiza, zarządzanie:  
wszystko na dużym 
doskonałym wyświetlaczu

Kolejna, rzucająca się w  oczy zmiana 

Serii 6 to duży dotykowy wyświetlacz 

o  4-krotnie większej powierzchni niż 

w Serii 5. Inspirowana nowoczesnymi smart-

fonami logika obsługi pozwala na poznanie 

funkcji termostatu w  zaledwie kilka minut. 

Graficzna obsługa jest bardzo intuicyjna 

zwłaszcza z  wykorzystaniem zintegrowa-

nych asystentów. Dane procesów, instrukcja 

obsługi, informacje o certyfikatach i kalibracji 

są archiwizowane w termostatach z  łatwym 

dostępem przez duży wyświetlacz za pośred-

nictwem zaledwie kilku kliknięć.

Inteligentne połączenia 
sieciowe

Przyszłościowo zorientowane możliwości 

połączeń sieciowych HB-Therm można wyko-

rzystywać za pomocą standardowych inter-

fejsów OPC-UA Ethernet w Thermo 6 nazywa-

nych Gate-6 oraz e-cockpit

Gate-6 to serwer interfejsu ustanawiający 

połączenie wyjściowe do aplikacji Android 

e-cockpit oraz do innych urządzeń Thermo 5 

i 6, jak również innych urządzeń zewnętrznych, 

np. wtryskarek. 

Gate-6 zapewnia dostęp do funkcji z chmury 

HB-Therm za pośrednictwem połączenia LAN 

dając podgląd i zdalny dostęp do parametrów 

urządzeń ułatwiając diagnostykę oraz konser-

wację podłączonych termostatów.

E-cockpit app to mobilna aplikacja na smart-

fony i  tablety dająca dostęp do Gate-6, za 

której pośrednictwem można uzyskać dostęp 

do termostatów celem sprawdzenia parame-

trów pracy lub diagnostyki serwisowej. Dostęp 

do danych jest udzielany jedynie na żądanie 

i  z zachowaniem najwyższych standardów 

bezpieczeństwa.

Rozszerzony zakres 
wyposażenia standardowego

Dodatkowo do wymienionych wyżej cech 

oraz funkcji wyposażenie standardowe obej-

muje teraz również: pakiet Cleanroom, inter-

fejs OPC-UA, monitorowanie stanu pompy. 

Ponadto wzmocniony standard wyko-

nania wyświetlacza sprawia, że nie jest 

więcej potrzebna jego dodatkowa pokrywa 

ochronna. Wszystkie nowe rozwiązania 

w zakresie mechaniki oraz digitalizacji spra-

wiają, że Seria-6 termostatów HB-THERM 

jest pionierem dla branży i spełnia założenia 

„just better”. 





The next 
Generation.
Technologia termostatów HB-THERM Thermo-6 oparta jest 
na sprawdzonych i skutecznych rozwiązaniach Thermo-5. 
Z ponad 100.000 działających urządzeń HB-THERM jest liderem 
światowego rynku. Technologia termostatów HB-THERM 
konsekwentnie skupia się na jakości i niezawodności popartej 
dożywotnią gwarancją na kluczowe komponenty, jak grzałka, 
a obecnie również przypływomierz. Motto „just better” wyraża 
nieustanne i konsekwentne doskonalenie naszej technologii.
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Przede wszystkim firma rozwinęła i umocniła 

swoją ofertę robotów. Na targach Fakuma 

2021 swoją premierę miała pierwsza seria 

robotów własnej marki Sumitomo (SHI) Demag. 

W oparciu o dwa kompaktowe rozwiązania typu 

„Handle&Place”, nowa seria robotów SAM-C 

(Sumitomo Demag. Automation. Machine 

– Cartesian) początkowo obejmuje cztery 

rozmiary nośności – 3, 5, 10 i 20 kg, centralne 

komponenty, takie jak napędy, pochodzą z filii 

Sumitomo Drive Technologies - Grupy Lafert 

we Włoszech. Nowe roboty SAM zostały zapro-

jektowane specjalnie z myślą o wtryskarkach 

o  sile zamykania od 50 do 500 ton oraz do 

standardowych zastosowań z  czasem cyklu 

wynoszącym 10 s i więcej. Klienci korzystają 

z  technologii procesu i systemu pochodzącej 

od jednego dostawcy, zarówno integracja 

oprzyrządowania i  oprogramowania robota 

z gniazdem produkcyjnym, jak i optymalizacja 

procesu produkcji z mechaniką robota została 

w  pełni dostosowana do maszyn Sumitomo 

(SHI) Demag. Robota z nowej serii, SAM-C10 

można było podziwiać na stoisku firmy w apli-

kacji LSR na wtryskarce IntElect 130 ton. 

IntElect 130/520-450 z  pakietem LSR, 

zaprezentowała najnowocześniejsze prze-

twarzanie elastomerów zintegrowane 

z systemem dozowania Servomix Z200 firmy 

Nexus Elastomer Systems GmbH, Eberstalzell 

(Austria). Podczas inauguracyjnej prezentacji 

aplikacja z LSR produkowała samochodowe 

uszczelnienie osiowe.

IntElect 220/660-1100, wyposażona 

w specjalną jednostkę plastyfikującą do prze-

twarzania przezroczystego PC (powłoka wielo-

warstwowa), demonstrowała wszystkie zalety 

IMD w  jednym, płynnym procesie. Automaty-

zując produkcję emblematów samochodowych 

do zewnętrznych zastosowań, proces zdobienia 

IMD obejmuje wtryskiwanie od tyłu drugiej (spod-

niej) powierzchni na indywidualnym zdobieniu 

(dekorze), a  następnie bezdotykowe oczysz-

czanie w komorze z przepływem laminarnym. 

Potwierdzeniem kompetencj i  f i rmy 

w zakresie cyfryzacji i  interfejsu było w pełni 

zautomatyzowane i wysoce wydajne gniazdo 

produkcyjne dla technicznych części medycz-

nych. Ekspozycja była oparta na wtryskarce 

IntElect S 100/460-250 z systemem automa-

tyzacji firmy Waldorf Technik GmbH, Engen, 

bazującym na opatentowanym systemie Vario 

Tip FSS niemieckiego partnera. Bezkompro-

misowy projekt tej aplikacji pokazał produkcję 

części medycznych i  nasadek do strzy-

kawek insulinowych na 16-gniazdowej formie 

w łącznym czasie cyklu ok. 6 s. 

Kolejną nowością stoiska była seria 

systemów stałego monitorowania kondycji 

maszyn. Zmniejszając koszty konserwacji przy 

utrzymaniu niezawodności, systemy te mogą 

być wykorzystywane do określenia rzeczy-

wistego stopnia zużycia, umożliwiając wcze-

śniejsze wykrycie i  optymalne zaplanowanie 

prac konserwacyjnych przez cały okres eksplo-

atacji wtryskarki. Dzięki systemowi moni-

torowania kondycji, złożone procesy mogą 

być rzetelnie przeanalizowane bezpośrednio 

na maszynie, ułatwiając również monitoring 

krytycznych parametrów, co do tej pory zwykle 

wymagało znacznego wysiłku i zasobów. 

Na targach Fakuma 2021 Sumitomo (SHI) 

Demag umocniła swoje nowe hasło „Act! 

Sustainably’’, w  które firma jest całkowicie 

zaangażowania i  stanowi ono podstawę 

wszystkich przyszłych innowacji. 
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Nowa seria robotów, zakupy w jednym miejscu, 
technologia maszyn i procesów z jednego źródła, 
czyli podsumowanie nowości Sumitomo (SHI) 
Demag na targach Fakuma 2021

Na targach Fakuma 2021 Sumitomo (SHI) Demag zaprezentowała szereg nowych produktów, umacniając pozy-
cję kompetentnego partnera w zakresie maszyn oraz innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań. W sumie 
osób odwiedzających targi było mniej niż w poprzednich latach. Jednak stoisko firmy okazało się magnesem dla 
klientów i podczas gdy w alejkach było niewielu gości, stoisko Sumitomo (SHI) Demag było zatłoczone przez cały 
czas trwania targów. Niewątpliwie przyczyniły się do tego nowości w ofercie firmy prezentowane na jej stoisku. 
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Nowy IntElect
Maksymalna ochrona – minimalne koszty.
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GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH
Sachsenberger Straße 1, 35066 Frankenberg (Eder), Germany
www.guenther-hotrunner.com
Osoba kontaktowa: Grzegorz Natkowski (sprzedaż), kom.: 501 874 663, gnatkowski@wp.pl

Eksperci firmy GÜNTHER wykonują pełne 

okablowanie, dzięki czemu eliminuje się 

możliwość powstawania błędów w  wyniku 

wykonywania połączeń elektrycznych przez 

klienta. Błędy takie mogą skutkować w efekcie 

nieprawidłowym działaniem elementów grzew-

czych lub czujników temperatury. Rozwiązanie 

w postaci pełnego okablowania przyczynia się 

do zwiększenia efektywności pracy ślusarzy 

narzędziowych, monterów czy też klientów OEM 

poprzez redukcję czasu montażu systemów, co 

w efekcie objawia się redukcją kosztów. 

Skrócić czas uruchomienia
System „Ready2Connect“ spotkał się 

podczas targów FAKUMA z  dużą aprobatą 

wskutek czego eksperci firmy GÜNTHER 

mieli możliwość uczestniczenia w  wielu 

konstruktywnych rozmowach. – Z  przyjem-

nością spotkaliśmy się ponownie z  naszymi 

klientami i  partnerami. Po długiej nieobec-

ności na targach zainteresowanie nowo-

ściami, takimi jak system „Ready2Connect“ 

na żywo było duże – podsumowała Siegrid 

Sommer, dyrektor generalny firmy GÜNTHER. 

Systemy „Ready2Connect“ są dostępne 

w wersjach z dyszami otwartymi, jak i zamy-

kanymi iglicowo. Klient musi wówczas samo-

dzielnie zamontować iglice wraz z  odpo-

wiednim napędem. Drabinki pod okablo-

wanie są wykonywane dla dowolnej krot-

ności rozdzielaczy. Połączenia odpowiadają 

normie DIN EN 60204-1 i  jednocześnie speł-

niają wymogi VDE 0113-1. Kanał kablowy 

chroni przewody przed przypadkowymi 

uszkodzeniami mechanicznymi, a dzięki swojej 

konstrukcji zapobiega wzrastaniu temperatury 

w obrębie przewodów. Ponadto kable i złącza 

wtykowe są łatwo dostępne, co ułatwia ich 

przegląd lub demontaż. 

Efektywność energetyczna: 
BlueFlow® – dysze wciąż 
zyskują na znaczeniu 

GÜNTHER podczas konstruowania swoich 

systemów polega na sprawdzonej technologii 

BlueFlow®, która pozwala uzyskać optymalną 

i stabilną temperaturę wewnątrz dysz. Dzięki 

specjalnej konstrukcji obudowy dysz firma 

gwarantuje też ochronę przed niekontrolo-

wanym przedostaniem się tworzywa pomiędzy 

elementami formującymi a  rozdzielaczem. 

Nieszczelności powstające wskutek częstego 

montażu i demontażu dysz są już więc prze-

szłością. Dysze są w  taki sposób monto-

wane z rozdzielaczem, aby unikać naprężenia 

w czasie nagrzewania systemu.

Na targach FAKUMA nie zabrakło też 

ważnych impulsów płynących od strony rynku. 

Jak wyjaśniła Siegrid Sommer, dyrektor gene-

ralny firmy GÜNTHER rynki odbudowują się 

wyraźnie szybciej niż oczekiwano. – Branża 

przetwórstwa tworzyw sztucznych stawia 

czoła wyzwaniom związanym ze zmianą 

klimatu i  ma gotowe odpowiedzi w  postaci 

nowych technologii. Jestem pewna, iż nasza 

energooszczędna gama produktów BlueFlow® 

znajdzie się w centrum zainteresowania wielu 

klientów – stwierdziła Siegrid Sommer. 

Oszczędność czasu i kosztów 
przy budowie narzędzi

Na odbywających się w dniach od 12 do 16 października br. targach FAKUMA lider w branży produkcji systemów 
gorącokanałowych i systemów do wtrysku silikonów, przedsiębiorstwo GÜNTHER Heisskanaltechnik, zaprezen-
towało korzyści płynące z zastosowania rozwiązania „Ready2Connect”. Są to systemy GK, które są budowane 
według specyfikacji klienta. Budowa systemów pozwala na ich szybką instalację w formie oraz łatwe uruchomie-
nie, co powoduje znaczne oszczędności czasu i kosztów przy produkcji narzędzi. 

Rys. 1   Kompaktowy system „Ready2Connect“ 
Źródło: GÜNTHER
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Nowe gotowe do zabudowy systemy 
 „READY2CONNECT” są interesująca alternatywą  
w przypadku budowy gorących połówek form.

Grzegorz Natkowski 
Dystrybucja

READY2CONNECT
Doradzamy kompleksowo w zakresie planowania  
i konfiguracji gotowych do montażu systemów.

Zalety w skrócie:
•  Gotowe rozwiązanie przygotowane do instalacji
•  Uproszczone planowanie projektu
•  Zoptymalizowane czasy realizacji

Dotyczy wszystkich systemów:
•  Wysokiej jakości komponenty zapewniające 

długą żywotność
• Kompletne systemy od prostych do złożonych
• Krótkie terminy dostaw

Zainstaluj, podłącz i pracuj.
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Poliamid to półkrystaliczny polimer. Na 

etapie produkcji rozróżnia się polimery 

kondensacyjne i  polimery jonowe. Katego-

ryzacja typów poliamidów odbywa się na 

podstawie danych liczbowych dotyczących 

liczby atomów węgla w stosunku do liczby 

atomów wodoru w  łańcuchu. Na przykład 

poliamid 6.6 wytwarza się z  heksametyle-

nodiaminy i kwasu adypinowego. Poliamid 6 

powstaje w wyniku polimeryzacji kaprolak-

tamu z  otwarciem pierścienia. Precyzyjna 

klasyfikacja jest dokonywana w  zależności 

od rodzaju monomerów, składu monomerów 

i  sposobu wiązania. Inne powszechnie 

stosowane polimery to PA 12, PA 10, PA 4.6 

i PA 6.12.

Trendy i nowości na rynku PA

Potencjalny zakres możliwości poliamidów sięga od wysokiej przezroczy-
stości, przez twardość, po wysoką wytrzymałość na rozciąganie – który 
jest praktycznie nieporównywalny z żadnym innym materiałem. Dosko-
nałe właściwości techniczne poliamidów sprawiają, że nadają się do sze-
rokiego stosowania, np.: na koła zębate, łożyska ślizgowe, obudowy urzą-
dzeń elektrycznych, zbiorniki na płyny, folie kompozytowe, drążone czę-
ści i wiele innych. Rosnące zastosowanie poliamidów w sektorze moto-
ryzacyjnym napędza wzrost wielkości rynku tych tworzyw sztucznych. 
Producenci poliamidów ciągle opracowują i wprowadzają na rynek nowe, 
innowacyjne gatunki tych materiałów.

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

 Odział Farb i Tworzyw w Gliwicach 
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Do wartych podkreślenia właściwości polia-

midu należą:

– wysoka stabilność wymiarowa w wysokich 

temperaturach,

– wysoka odporność na uderzenia i ścieranie,

– doskonałe właściwości poślizgowe,

– bardzo dobra odporność chemiczna 

(z  wyjątkiem narażenia na stężony kwas 

mrówkowy),

– minimalne oznaki zmęczenia przy długo-

trwałym użytkowaniu.

Stopień krystalizacji można znacznie 

zwiększyć poprzez wybór metody przetwa-

rzania, co z  kolei poprawia niektóre inne 

podstawowe właściwości. Podobnie jak 

w  przypadku innych materiałów termopla-

stycznych, metody przetwarzania poliamidu 

opierają się głównie na technikach formo-

wania wtryskowego, wytłaczania i  formo-

wania z rozdmuchiwaniem.

Rynek
Wielkość globalnego rynku poliamidów 

wg  Allied Market Research została wyce-

niona na 26,7 mld USD w 2020  r. i  przewi-

duje się, że do 2028 r. osiągnie 40,6 mld USD, 

przy wzroście CAGR na poziomie 5,4% 

od 2021 do 2028  r. Czynniki napędzające 

globalny rynek poliamidu obejmują wzrost 

popytu w  przemyśle motoryzacyjnym, elek-

trycznym oraz elektronicznym, tekstylnym, 

lotniczym i obronnym, elektronicznym i opako-

waniowym. Przewiduje się, że wzrastająca 

sprzedaż samochodów osobowych, szcze-

gólnie w krajach rozwijających się, zwiększy 

popyt na poliamidy w zastosowaniach moto-

ryzacyjnych (30,4% udziału w rynku). Zwięk-

szone zapotrzebowanie na lekkie samochody 

również napędza wzrost rynku poliamidów. 

Materiał ten jest coraz częściej wykorzysty-

wany przez producentów samochodów do 

obniżania kosztów i  integrowania kompo-

nentów w  celu poprawy efektywności pali-

wowej pojazdów. Wentylatory chłodnic, zbior-

niki benzyny, obudowy filtrów oleju i  prze-

kładnie prędkościomierzy należą do najczęst-

szych zastosowan inżynieryjnego poliamidu 

w samochodach.

Ze względu na dużą odporność na tempera-

turę przewiduje się, że ta właściwość również 

przyczyni się do wzrostu jego popularnosci, 

ponieważ lutowanie bezołowiowe staje się 

coraz bardziej powszechne w produkcji elek-

troniki. Poliamidy są powszechnie stoso-

wane w połączeniach elektronicznych, a także 

w  systemach przenośnikowych jako mate-

riał ekranujący. Dlatego też prognozuje się, że 

rozwijający się przemysł elektryczny i elektro-

niczny ma szansę przyczynić się do wzrostu 

wielkości rynku poliamidów.

Ponadto przewiduje się, że zmiana trendu 

w  kierunku wytwarzania poliamidów pocho-

dzenia biologicznego oraz wzrost działalności 

badawczo-rozwojowej w  branży przyniesie 

znaczne korzyści uczestnikom rynku. 

Również segment włókien i  folii poliami-

dowych znacząco przyczynia się do rozwoju 

rynku poliamidów. Rosnące zapotrzebo-

wanie na materiały do pakowania produktów 

spożywczych do stosowania w  kuchence 

mikrofalowej jest jednym z kluczowych czyn-

ników napędzających przemysł folii nylonowej.

Co nowego?
Na bazie bio
Nowa fabryka Arkemy  

do wytwarzania poliamidu 11 
pochodzenia biologicznego 

Arkema potwierdza, że jest na dobrej 

drodze do rozpoczęcia produkcji Amino 

11 i  jej flagowego wysokowydajnego poli-

meru Rilsan poliamidu 11 w nowej fabryce 

na wyspie Jurong w  Singapurze w  pierw-

szej połowie przyszłego roku. Ta fabryka, 

której produkcja będzie w  100% bazowała 

na odnawialnych ziarnach rącznika, przy-

czyni się do 50% wzrost globalnych zdol-

ności produkcyjnych w  zakresie polia-

midu 11. Dzięki temu ambitnemu projek-

towi. Arkema kontynuuje swoje silne zaan-

gażowanie w  materiały specjalne na bazie 

biologicznej. Po zakończeniu  będzie to 

największa na świecie zintegrowana biofa-

bryka dedykowana wysoko wydajnym poli-

merom. Po przezwyciężeniu trudności zwią-

zanych z Covid-19, projekt ten jest w pełni 

na dobrej drodze, a firma potwierdza splany 

rozpoczęcia produkcji w  pierwszej połowie 

2022 roku. Inwestycja ta wspiera silny wzrost 

popytu na zaawansowane biologicznie mate-

riały. Swoją popularność Rilsan poliamid 11 

zawdzięcza swoim właściwościom i wydaj-

ności w bardzo wymagających aplikacjach, 

znacząco przyczyniając się do rozwoju zrów-

noważonych rozwiązań w szybko rozwijają-

cych się sektorach, takich jak nowe pojazdy, 

druk 3D, a  także dóbr konsumpcyjnych, 

tj. elektronice.

Radici Group  
– produkcja nylonu z biokwasu

Radici Group, twierdzi, że z  powodze-

niem wykazała wykonalność produkcji 

nylonu na dużą skalę ze zużytego oleju, po 

realizacji projektu badawczego o  wartości 

6,2 mln EUR (7,2 mln USD). Firma zajęła się 

produkcją poliamidów (nylonu) z  biokwasu 

adypinowego pozyskiwanego z  surowców 

odnawialnych, w  tym oleju odpadowego 

i  innych produktów ubocznych przemysłu 

naftowego. Stwierdzono, że potencjalne 

zastosowania nylonu produkowanego w tym 

procesie obejmują tekstylia, a także produkty 

dla przemysłu motoryzacyjnego, elektrycz-

nego i elektronicznego.

Evonik opracował trwały 
przezroczysty poliamid  
dla przemysłu optycznego

Evonik dodał do swojego portfolio nowy 

materiał – TROGAMID myCX eCO. Jest to 

wysokiej czystości mikrokrystaliczny poliamid 

wysoko wydajny, specjalnie zoptymalizo-

wany dla przemysłu optycznego. Nazwa eCO 

oznacza „wyeliminuj CO2”. Z  jednej strony 

osiąga się to poprzez zastąpienie surowca 

pochodzenia petrochemicznego surowcem 

opartym na biomasie (w  wyniku bilansu 

masy uzyskuje się w  polimerze 40 procent 

surowców pochodzenia biologicznego). Po 

drugie, do jego produkcji wykorzystywana 

jest wyłącznie energia odnawialna. To i wyni-

kające z tego zmniejszenie o połowę bilansu 

węgla w porównaniu z produktem opartym na 

paliwach kopalnych jest potwierdzone certyfi-

katem TÜV Rheinland. 

Opracowany proces produkcyjnynie nie 

wpływa na zmianę właściwości nowego mate-

riału, takich jak doskonała przezroczystość 

wynosząca ponad 90%, wyjątkowe właści-

wości mechaniczne, odporność na pękanie 

naprężeniowe. To sprawia, że sprawdzi 

się w  zastosowaniach, takich jak soczewki 

premium lub wizjery gogli narciarskich i snow-

boardowych, a  także zapewnia komfort 

noszenia ze względu na niską wagę.
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Ekologiczne rozwiazania
DSM i Fibrant redukują emisję 

gazów cieplarnianych dla Akulon PA6 
dzięki EcoLactam nowej generacji

DSM i Fibrant osiągnęły znaczną redukcję 

emisji gazów cieplarnianych – kaprolaktamu, 

a tym samym PA6 produkowanego w Europie 

do lipca 2021 roku. Oszczędność emisji 

gazów cieplarnianych szacuje się na około 

800 milionów kg CO2 rocznie. Od lipca Fibrant 

sprzedaje kaprolaktam o  zredukowanym 

śladzie węglowym pod nazwą handlową 

EcoLactam. Dzięki nowej i  niezwykłej gene-

racji produktów obniżeniu ulegnie CFP (ślad 

węglow) o ponad 50% dzięki znacznej redukcji 

N2O oraz zastosowaniu zastrzeżonej tech-

nologii HPO i Hydranone, zachowując jedno-

cześnie wysoką wydajność i  jakość na tym 

samym wysokim poziomie. Wraz z  wpro-

wadzeniem EcoLactam, DSM Engineering 

Materials będzie w stanie zaoferować swoje 

istniejące portfolio Akulon PA6 produkowane 

w Europie z najniższym w swojej klasie śladem 

węglowym PA6 dostępnym na rynku.

Wytrzymałe i lekkie mieszanki 
poliamidowe wzmocnione 
przetworzonym włóknem węglowym 
od ROMIRA

Firma ROMIRA opracowała niedawno 

nowe, lekkie i wysokowytrzymałe mieszanki 

PA oparte na przetworzonym włóknie 

węglowym (rp-CF). Rp-CF jest produkowany 

z pozostałości ścinków/odpadów dostarcza-

nych przez wiodących producentów włókien 

węglowych. W  konsekwencji, ponieważ 

włókna są włóknami pierwotnymi o jednorod-

nych właściwościach, nie ma wahań właści-

wości związanych z  mieszanymi rodzajami 

włókien. Ta ekologiczna i  zrównoważona 

powtórna obróbka na najwyższym poziomie, 

powoduje do 90% mniej emisji CO2 w porów-

naniu z  pierwszorzędną produkcją włókna 

węglowego. Związki PA wytwarzane przy 

użyciu rp-CF wykazują również dobre właści-

wości mechaniczne. Niewielka waga jest 

jednym z  kluczowych obszarów zaintere-

sowania związanych z  compoundami PA.  

PA wzmocnione włóknem szklanym są 

szeroko stosowane w  przemyśle moto-

ryzacyjnym ze względu na ich niski koszt 

i  korzystne właściwości mechaniczne, 

w  szczególności pod względem udarności. 

Nowy PA6 rp-CF20 oferuje również standar-

dowy poziom właściwości, jednocześnie osią-

gając większą redukcję masy niż PA6 GF20. 

Poliamid ECONAMID firmy DOMO  
– teraz jeszcze bardziej ekologiczny

Firma DOMO Chemicals rozpoczął stoso-

wanie nowej czarnej przedmieszki opartej na 

materiale z recyklingu, aby uzupełnić recyklin-

gowy polimer bazowy w swojej marce polia-

midów ECONAMID, których bazą są przetwo-

rzone odpady przemysłowe. Nowym składni-

kiem jest czarna przedmieszka TECHBLAK 

PE1003 firmy Cabot Corporation. Wykorzy-

stuje poprzemysłowy nośnik PE z  recyklingu 

jako alternatywę dla pierwotnego polimeru, 

o podobnych właściwościach przetwarzania 

techanicznego. TECHBLAK PE1003 został 

opracowany do standardowych mieszanek 

i został specjalnie zaprojektowany, aby pomóc 

branży obniżyć ślad węglowy, a także zwięk-

szyć ilość materiałów pochodzących z  recy-

klingu w produktach końcowych. 

O wyjątkowcyh właściwościach 
Wyjątkowa odporność na ciepło 

nowego Ultramidu PA6 DF30 od BASF
Ultramid PA6 DF30 firmy BASF charak-

teryzuje się innowacyjną stabilizacją cieplną 

i odpornością na temperaturę do 190ºC/374 F. 

Ponadto ten gatunek Ultramid spełnia wyma-

gania do użytku w hybrydowych i elektrycz-

nych układach napędowych. Konstrukcyjne 

tworzywa sztuczne do tego typu zastosowań 

muszą nie tylko wytrzymać wysokie tempe-

ratury przez długi czas, ale także zapobiegać 

korozji galwanicznej elementów elektrycz-

nych. Nowa stabilizacja chroni przed korozją 

galwaniczną daje odporność na wysoką 

temperaturę, dzięki czemu uzyskuje się 

dobre właściwości w długim okresie użytko-

wania. Niezależnie od tego, czy chodzi o silnik 

spalinowy, czy pojazd hybrydowy czy elek-

tryczny, niezawodne technicznie materiały 

są niezbędne w  wymagającym środowisku. 

Nowa stabilizacja P zapewnia wyjątkową 

odporność na ciepło do 190°C i  zapobiega 

korozji galwanicznej na elementach elek-

trycznych dzięki rozwiązaniu bez halogenków 

i  metali (zawartość halogenków: <50  ppm). 

Opracowany materiał może być stoso-

wany nie tylko w  konwencjonalnych środo-

wiskach, ale nadaje się również do zasto-

sowań elektronicznych, takich jak pojazdy 

elektryczne. Wprowadzając Ultramid B3PG6 

BK23238, BASF dodał kolejny gatunek do 

swojej oferty poliamidów wzmacnianych 

włóknem szklanym i  odpornych na wysoką 

temperaturę. Materiał przekonuje znacznie 

lepszymi właściwościami starzenia niż istnie-

jące systemy PA6 GF30, które są obecnie 

dostępne na rynku. 

Nowe gatunki HiDura od Ascend 
o wyjątkowych właściwościach

Firma Ascend Performance Materials wpro-

wadziła na rynek kilka nowych gatunków 

długołańcuchowych poliamidów HiDura. 

Poliamid HiDura 610 i  612 zaprojektowano 

z myślą o zapewnieniu wyjątkowej stabilności 

wymiarowej i długiej żywotności przy zwięk-

szonej odporności na chemikalia, uderzenia 

i ścieranie. Opracowane materiały są wytrzy-

mywałe w ekstremalnych warunkach i zasto-

sowaniach. Firma Ascend opracowała wiele 

nowych gatunków HiDura PA610 i  612 do 

zastosowań w  samochodowych układach 

paliwowych i  przewodach hamulcowych, 

złącza do paneli słonecznych, uszczelnieniach 

akumulatorów oraz włóknach do produkcji 

szczotek. Niezależnie od tego, czy są używane 

w  złączu do paneli słonecznych, czy jako 

włosie szczotki, firma zapewnia, że materiał 

zachowa swoje właściwości przez cały okres 

użytkowania.

Durethan do technologii hybrydowej 
wykorzystującej profile zamknięte  
od Lanxness

Koncern LANXESS wprowadził na rynek 

technologię hybrydową wykorzystującą profile 

zamknięte, która pozwala łączyć metalowe 

profile zamknięte z  tworzywami sztucznymi 

przy użyciu konwencjonalnych wtryskarek. 

W  rezultacie otrzymuje się plastikowo-meta-

lowe elementy kompozytowe charakteryzujące 

się sztywnością i wytrzymałością na skręcanie 

znacznie większą niż możliwa do uzyskania 

przy zastosowaniu innych technologii łączenia 

profili zamkniętych z tworzywem. Potencjalne 

zastosowania w branży motoryzacyjnej obej-

mują stelaże deski rozdzielczej, łączniki stabi-

lizatora, stabilizatory i elementy foteli. Ponadto 

QUALITY RESISTS.

Jako wynalazca uznanej na rynku technologii hybrydowej 
łączenia tworzywo-metal, LANXESS przedstawia teraz kolejną 
innowację technologiczną. Podczas gdy dotychczasowa technologia 
pozwalała produkować elementy lekkie, takie jak np. front-end lub 
wsporniki pedałów przy użyciu metalowych wkładek, to opracowana 
przez nas technologia hybrydowa profili zamkniętych umożliwia 
nowe zastosowania, które mogą być wytwarzane na standardowych 
wtryskarkach. Ponieważ profile zamknięte w porównaniu z arkuszami 
blachy mają znacznie większą stabilność wymiarową a także 
wyższą sztywność i wytrzymałość na skręcanie, można z nich 
wytwarzać na przykład takie elementy jak belki tablic rozdzielczych. Do 
technologii hybrydowej profili zamkniętych oferujemy dostosowane 
do indywidualnych wymagań kompoundy poliamidowe – od 
wariantów łatwo płynących po typy wysoko wypełnionego poliamidu 6. 
Informacje: www.durethan.com
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ta nowa, lekka technologia może zostać 

wykorzystana do produkcji kijków narciarskich 

i trekkingowych, a także np. do otrzymywania 

elementów mebli i komponentów na potrzeby 

branży budowlanej.

Najważniejszym atutem nowej technologii są 

krótkie czasy cykli produkcyjnych, typowe dla 

formowania wtryskowego w  produkcji wiel-

koseryjnej. Zapewnia to wydajność i  ekono-

miczność procesu produkcji. Nie ma potrzeby 

stosowania jednostek pomocniczych ani tech-

nologii narzędziowych, co obniża koszty inwe-

stycji. Możliwość wykorzystania niedrogich 

profili zamkniętych charakteryzujących się 

względnie dużymi odchyłkami wymiarowymi 

również pomaga zapewnić efektywność kosz-

tową procesu. 

Na potrzeby technologii hybrydowej wyko-

rzystującej profile zamknięte LANXESS oferuje 

wysoko wzmocnione poliamidy 6, takie jak 

charakteryzujący się dużą plastycznością 

Durethan BKV60H2.0EF DUS060, o  zawar-

tości masowej krótkich włókien szklanych 

wynoszącej 60% Dzięki swojej dużej wytrzy-

małości i  sztywności związki te dodatkowo 

poprawiają parametry stosownych kompo-

nentów. Koncern LANXESS przeprowa-

dził badania symulacyjne wpływu zasto-

sowania tych związków na projektowanie 

stelaży samochodowych desek rozdzielczych, 

na podstawie ich wyników stwierdzono, że 

element ten można zaprojektować tak, by 

ważył o ok. 30% mniej niż konstrukcja wyko-

nana w całości ze stali, a jednocześnie charak-

teryzował się w  pewnym zakresie lepszą 

wytrzymałością mechaniczną. 

Nowe gatunki Creamid Teknor Apex 
Company

Creamid A3H7G3, C3H2G4 i C3H2G6 firmy 

Teknor Apex Company są materiałami na bazie 

poliamidu 66 o zawartości włokna szklanego 

odpowiednio 15%, 20% i  30%. Ich bezha-

logenowe formuły zmniejszające palność 

umożliwiają zgodność z europejskimi dyrek-

tywami RoHS i WEEE, a  także z wewnętrz-

nymi wymaganiami OEM. Teknor Apex zaleca 

te mieszanki do zastosowań, takich jak 

obudowy urządzeń i elektronarzędzi, elektro-

niczne urządzenia przenośne, elementy infra-

struktury ładowania pojazdów elektrycznych 

oraz niektóre części samochodowe o wyma-

gających właściwościach niepalnych. Firmie 

Teknor Apex uzyskało się zwiększyć zdol-

ność tych materiałów do zachowania właści-

wości rozciągania i  sztywności po ekspo-

zycji na działanie wilgoci. Produkt A3H7G3 

jest obecnie używanay do pokrywania silnika 

samochodowego, spełniając specyfikację 

OEM dotyczącą zachowania właściwości po 

starzeniu cieplnym w  temperaturze 170°C. 

Nowe związki Creamid umożliwiają inży-

nierom spełnienie coraz bardziej rygorystycz-

nych wymagań dotyczących formuł bezhalo-

genowych FR. 

PA antybakteryjne od Grupy Azoty
Opracowany w Grupie Azoty Tarnamid MB 

AMB to koncentrat antybakteryjny z  dodat-

kiem srebra, którego bazowym tworzywem 

jest poliamid 6 produkowany przez spółkę. 

Jego zastosowanie jako dodatku do tworzyw, 

powoduje, że wyroby uzyskują właściwości 

antybakteryjne, jednocześnie nie tracąc 

swoich dotychczasowych parametrów.

Wykorzystanie srebra i  jego związków 

w  dedykowanym tworzywie powoduje, że 

elementy dotykowe wykonane z  niego, jak 

poręcze autobusów i  tramwajów, również 

uchwyty mebli i aparatury stanowiących wypo-

sażenie szpitali, przychodni, domów opieki, są 

dla nas bezpieczne. Srebro skutecznie oddzia-

łuje na komórki bakteryjne i inne drobnoustroje 

powodując ich niszczenie. Co warto podkre-

ślić, srebro jest jednym z metali wykazujących 

właściwości antybakteryjne, ale cechą, która 

wyróżnia go spośród innych jest znikome 

oddziaływanie na człowieka.

Tarnamid MB AMB to poliamid 6 antybak-

teryjny z  dodatkiem srebra, który zaleca się 

dozować przy wytwarzaniu wyrobów z szero-

kiej gamy odmian poliamidu 6, np. z włóknem 

szklanych lub niewzmocnionych w udziale co 

najmniej 2%, aby wyrób uzyskał satysfakcjonu-

jące działanie antybakteryjne na powierzchni. 

W  takim rozwiązaniu srebro cząsteczkowe 

jest zdyspergowane w  całej masie wyrobu 

oraz na jego powierzchni i w  razie ścierania 

się powierzchni produktu, działanie antybakte-

ryjne nie ulega zmniejszeniu. 

Badania skuteczności rozwiązania zapro-

ponowanego w Tarnamidzie MB AMB prowa-

dzone były w wyspecjalizowanych jednost-

kach zewnętrznych posiadających stosowne 

uprawniania i  doświadczenie. Co istotne, 

rozwiązanie, które zastosowano w Tarnami-

dzie MB AMB jest uniwersalne i  może być 

przeniesione na inne tworzywa sztuczne 

np. poliacetal, polipropylen, polietylen i  inne 

tworzywa, z  zachowaniem skuteczności 

działania.

Podsumowanie
Poliamidy są wytrzymałe, charaktery-

zują się wysoką wytrzymałością na rozcią-

ganie i  elastycznością oraz posiadają wyjąt-

kowo dobrą odporność na ścieranie. Mają 

szeroki zakres zastosowań przemysłowych 

i są szeroko stosowane w prawie wszystkich 

kluczowych gałęziach przemysłu, od motory-

zacji i  produktów konsumenckich po sektor 

elektroniczny i medyczny/opieka zdrowotna. 

Rynek materiałów PA znacznie się rozwinął 

w ostatnich latach. Znajdują one zastosowanie 

w  szybko rozwijających się gałęziach prze-

mysłu, które wymagają lżejszych materiałów 

o takich samych lub lepszych właściwościach 

jak metale, przy jednoczesnym zachowaniu 

jakości i efektywności kosztowej. 
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THERMOFORCE® – tworzywa zoptymalizowane 
pod kątem przewodnictwa cieplnego

Mieszanki THERMOFORCE® są wysoce wypełnionymi, dobrze prze-

wodzącymi ciepło polimerami - ich przewodność cieplna wynosi do 

20 W/ (m · K) i jest 50 do 100 razy wyższa niż w przypadku tworzyw 

standardowych. Powstają w wyniku połączenia podstawowego poli-

meru (np. PA, PES, PPS, PEEK), pakietu dodatków wypełniających oraz 

innowacyjnego procesu technologicznego. Odpowiednia kombinacja 

tych składowych definiuje specyficzne właściwości danego tworzywa, 

a umiejętna ich modyfikacja pozwala na dopasowanie ostatecznego 

zestawu parametrów tworzywa do konkretnego profilu wymagań 

klienta. Co istotne, pozwala to także na uzyskanie zarówno wersji prze-

wodzącej elektrycznie, jak i  izolującej, co ma bardzo duże znaczenie, 

np. w  przypadku elementów urządzeń elektrycznych i  elektronicz-

nych. Wszystko to pozwala na integralną funkcjonalność – spełnienie 

wielu różnych wymagań dotyczących produktu w tym samym czasie, 

np. połączenie izolacji elektrycznej z wydajnym odprowadzaniem ciepła.

Wykorzystanie tworzyw z serii THERMOFORCE® daje wyraźne korzyści 

ekonomiczne i  technologiczne w porównaniu do wykorzystania metali. 

Materiały te oferują dużą swobodę w projektowaniu, bardzo dobre właści-

wości przetwórcze, wyraźną redukcję wagi przy zachowaniu odpowiednich 

parametrów wytrzymałościowych oraz redukcję kosztów procesowych. 

Powyższe zalety pozwalają na szeroki zakres zastosowania tworzyw 

w branżach, w których metale stwarzają problemy, na przykład w dzie-

dzinie izolacji E&E, motoryzacji, oświetleniu LED. Szczególne aplikacje 

to obudowy urządzeń E&E, kontrola temperatury w układach mechatro-

nicznych oraz łożyskach ślizgowych. W zależności od polimeru oraz 

użytych dodatków mogą być wykorzystywane w materiałach przezna-

czonych do   kontaktu z żywnością.

NYLAFORCE, NYLAFORCE DYNAMIC®  
– wysokowytrzymałe materiały konstrukcyjne 
jako substytuty metali

NYLAFORCE® oraz NYLAFORCE® DYNAMIC to stabilizowane polia-

midy PA6 i  PA66 z  wysoką zawartością włókna szklanego. Znako-

mite fizyczne i  mechaniczne właściwości sprawiają, że materiały te 

są idealne do zastosowań technicznie wymagających, a dodatkowo  

NYLAFORCE® DYNAMIC opracowany został specjalnie dla aplikacji 

z dużym obciążeniem dynamicznym. Innowacyjna technologia produkcji, 

proces podawania włókna zapewniają włączenie włókien szklanych do 

matrycy polimeru w  szczególnie delikatny sposób. Uzyskane w  ten 

sposób właściwości mechaniczne są unikalne w porównaniu do innych 

wzmocnionych poliamidów. Moduł sprężystości i stabilność wymiarowa 

są wyraźnie wyższe niż dla konwencjonalnie produkowanych mieszanek 

PA. Wytrzymałość na rozciąganie do 300 MPa, z bardzo wysokim stop-

niem sprężystości, jak i  ogromną wytrzymałością mechaniczną oraz 

sztywnością, w połączeniu z wyjątkowym wydłużeniem, to cechy, do 

których nie zbliżyły się do tej pory inne wysoko napełnione poliamidy. 

NYLAFORCE® dyn-2 A 60 osiąga wytrzymałość na rozciąganie nawet 

320 MPa z wydłużeniem przy zerwaniu 2,7%. NYLAFORCE® powoli 

wchłania wilgoć, a  to zapewnia wysoką stabilność wymiarów oraz 

właściwości mechanicznych w zmieniających się warunkach środowi-

skowych. NYLAFORCE® posiada doskonałe właściwości przetwórcze 

oraz daje wysoką jakość powierzchni detali. Mieszanki NYLAFORCE® 

są idealnie dopasowane do substytucji metali, w szczególności alumi-

nium, cynku oraz mosiądzu w wielu branżach i zastosowaniach.

Więcej informacji www.brenntag.com 

Wysokowytrzymałe oraz przewodzące ciepło 
tworzywa w ofercie firmy Brenntag  
jako alternatywa dla metali

Wychodząc naprzeciw światowym trendom w zakresie efektywnego odprowadzania ciepła z urządzeń stero-
wanych cyfrowo i redukcji wagi, firma Brenntag poszerzyła swoje portfolio o tworzywa THERMOFORCE®, NYLA-
FORCE® oraz NYLAFORCE® DYNAMIC.
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Przyczyną tego typu stanu jest entalpia 

(zawartość ciepła) stopów LCP, która jest 

bardzo mała, tym samym w razie przestoju stopu 

prawie natychmiast zachodzi krystalizacja. Płyn-

ność LCP jest bardzo dobra i zwiększa się wraz 

ze wzrostem prędkości ścinania (temperatury). 

Z kolei duża prędkość wtrysku i ścinanie w formie 

powodują polepszenie własności mechanicz-

nych. Warto też wiedzieć, że własności LCP są 

tym lepsze, im mniejsza jest grubość ścianki, 

ponieważ cząsteczki mogą wówczas osią-

gnąć lepszy stan uporządkowania. Z  tego też 

powodu polimer ten szczególnie dobrze nadaje 

się do produkcji małych, cienkościennych i silnie 

użebrowanych elementów konstrukcyjnych. 

Podczas formowania wtryskowego lub wytła-

czania, makromolekuły układają się w kierunku 

płynięcia tworzywa.

Zalety
Struktura cząsteczkowa LCP wpływa 

na kilka wyjątkowych własności polimerów 

ciekłokrystalicznych, takich jak:

– wyjątkowo stabilne i  precyzyjne wymiary 

wyrobów,

– bardzo wysoka odporność chemiczna 

i ogniowa,

– wyjątkowo wysoka wytrzymałość tempera-

turowa elementów o bardzo cienkich ścian-

kach,

– duża sztywność elementów cienkościennych,

– bardzo niski współczynnik rozszerzalności 

cieplnej,

– samoistna niepalność,

– wysoka temperatura zeszklenia i  topnienia 

oraz dobra stabilność termiczna,

– mały współczynnik rozszerzalności ter-

micznej, 

– bardzo dobre właściwości dielektryczne,

– duża stabilność kształtu formowanych 

wyrobów,

– są one odporne na naświetlanie promie-

niami gamma, sterylizację parą i większo-

ścią metod chemicznych,

– doskonałe właściwości barierowe,

– tworzą powierzchnie nieprzywierające,

– dostępne odmiany medyczne.

Struktura LCP umożliwia zastosowanie 

bardzo szybkich cyklów wtrysku, szcze-

gólnie przy produkcji cieńszych elementów 

konstrukcji.

LCP często przewyższa materiały cera-

miczne i termoutwardzalne w złożonych cien-

kościennych aplikacjach wymagających 

wyjątkowo wysokiej odporności w  podwyż-

szonych temperaturach. Części formowane 

z  LCP wykazują bardzo wysoką stabilność 

wymiarową, nawet w  temperaturach rzędu 

200-250°C. Temperatura ugięcia pod obcią-

żeniem (HDT) niektórych gatunków polimerów 

ciekłokrystalicznych sięga 300°C.

LCP samoistnie nie podtrzymują palenia; 

specjalne gatunki charakteryzują się większą 

odpornością na ścieranie i mniejszym współ-

czynniku tarcia, większą wytrzymałością 

zgrzewów i wyższą stałą dielektryczną. 

Ponadto niektóre gatunki LCP dostosowane 

są do metalizacji bezprądowej. 

Wady
– duża anizotropia właściwości fizycznych 

(oznacza to, że sztywność i wytrzymałość 

w  kierunku orientacji są zdecydowanie 

wyższe niż w  kierunku poprzecznym oraz 

że współczynnik liniowej rozszerzalności 

cieplnej jest wyższy prostopadle do orien-

tacji niż równolegle),

– mała odporność na ścieranie.

Właściwości szczególnie te niekorzystne, 

można poprawić stosując dodatki, szcze-

gólnie napełniacze. Handlowe typy tworzyw 

ciekłokrystalicznych są najczęściej wzmoc-

nione włóknem szklanym, węglowym, wypeł-

niaczami mineralnymi, grafitem, PTFE i połą-

czeniami tych produktów (dzięki temu redu-

kuje się w znacznym stopniu anizotropię aż do 

uzyskania poziomu porównywalnego z innymi 

polimerami z dodatkiem włókien).

Obróbka wyrobów
Wyroby z  polimerów ciekłokrystalicz-

nych można kleić; jeżeli są to wyroby elek-

troniczne zalecany jest np. klej Ultra Light 

–  Weld  9671, który utwardza się kilkuse-

kundowo pod wpływem UV; do klejenia nie 

potrzeba dodatkowej obróbki. Inne kleje to 

np. kleje serii Bond Master, Terakol, Tech-

nodyne. Wyroby z  LCP można również 

zgrzewać, najlepiej ultradźwiękowo przy 

stosunkowo wysokiej amplitudzie; zgrze-

wanie laserowe daje mało ciekawy spaw, 

prawdopodobnie przyczyną jest współ-

czynnik rozszerzalności cieplnej.

Tworzywa ciekłokrystaliczne (LCP) 
– właściwości i wtrysk

Wśród tworzyw sztucznych tworzywa ciekłokrystaliczne LCP (Liquid Crystal Polymers) zajmują wyjątkową pozy-
cję pod wieloma względami. Jest to rodzina polimerów o strukturze molekularnej, złożonej z długich, sztywnych 
pałeczkopodobnych makromolekuł, przypominających kształtem pręty. Wpływa to zarówno na własności mate-
riału, jak i na ich przetwórstwo.

 Joanna Troska-Grudzień 
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Przykładowe LCP
Xydar z  natury jest trudnopalny, prze-

zroczysty dla promieniowania mikrofalo-

wego, charakteryzuje się wysoką wytrzyma-

łością i  sztywnością (nawet w  podwyższo-

nych temperaturach), niskim współczynni-

kiem rozszerzalności cieplnej, wysoką tempe-

raturą ugięcia, wrodzoną odpornością na 

płomienie oraz wyjątkową odpornością na 

większość chemikaliów, warunki atmosfe-

ryczne i promieniowanie.

Formowalność tego tworzywa jest wyjąt-

kowa, np. Xydar G-930 może wypełniać 

bardzo cienkie ściany przy dużych długo-

ściach przepływu, nawet w  temperaturach 

formy poniżej 93°C. Ponadto charakteryzuje 

się niskim wypaczeniem w wyrobach formo-

wanych i wyjątkową wytrzymałością. 

Vectra LCP i  Zenite LCP charakteryzują 

się bardzo dobrymi właściwościami tempe-

raturowymi, wysoką odpornością na czyn-

niki chemiczne, wysoką stabilnością wymia-

rową i są z natury odporne na płomienie i bez 

dodatku halogenów. W stanie stopionym LCP 

mają niską lepkość, co umożliwia wytwa-

rzanie delikatnych części formowanych wtry-

skowo z dużą precyzją i dokładnością wymia-

rową. Asortyment produktów z tych tworzyw 

obejmuje liczne gatunki LCP do formowania 

wtryskowego, wytłaczania, współwytłaczania 

i formowania z rozdmuchiwaniem.

Właściwości Vectra LCP i Zenite LCP:

– temperatura pracy do +240°C, krótkotrwale 

do +340°C,

– bardzo niska lepkość stopu,

– możliwe są bardzo ścisłe tolerancje (aż do 

klasy tolerancji T6),

– możliwe bardzo krótkie czasy cyklu,

– formowanie wtryskowe bezwypływkowe,

– bardzo wysoka wytrzymałość na rozcią-

ganie (do 200 MPa) oraz doskonałe moduły 

sprężystości (do 30 000 MPa),

– wysoka odporność udarowa,

– bardzo niski współczynnik liniowy rozsze-

rzalności cieplnej, porównywalny do stali 

i ceramiki,

– z natury uniepalnione (z certyfikatem UL 94 

V0, niektóre tworzywa z 5 VA),

– wysoka odporność chemiczna i  na utle-

nianie,

– minimalna absorpcja wody.

Niezwykłe właściwości doprowadziły do 

zastosowania Vectra LCP w wielu aplikacjach 

elektronicznych, takich jak gniazda, szpulki, 

przełączniki, złącza, nośniki chipów i  czuj-

niki. Zaś typowe zastosowania Zenite LCP 

to: szeroka gama elementów elektrycznych/ 

elektronicznych, oświetleniowych, telekomu-

nikacyjnych, zapłonu silników spalinowych 

i  układów paliwowych, dla przemysłu lotni-

czego, silników elektrycznych, światłowodów, 

czujników, kuchenek, barier dla paliw czy 

gazów itd.

Zastosowanie LCP
– Elementy piezoelektryczne,

– wykorzystuje się je do budowy elementów 

do optyki nieliniowej, 

– membrany, których przepuszczalność 

można sterować polem elektrycznym, 

– indykatory temperatury, 

– w nanoelektronice, 

Rozwiązania IT dla zakładów produkcyjnych

- personalizowane oprogramowanie
- systemy magazynowe
- narzędzia lean management
- programy dla administracji

Tel. +48 690 990 044
Mail office@vialutions.com
www.vialutions.pl
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– produkcji artykułów technicznych typu: 

pompy, urządzenia pomiarowe, 

– w wielu zastosowaniach medycznych 

(instrumentach chirurgicznych, narzędziach 

stomatologicznych, do produkcji steryl-

nych tac i wyposażenia, systemów dostawy 

leków i w diagnostyce), 

– w elektronice (gniazdka, cewki, przełączniki, 

złączki, nośniki struktur i czujniki itp.

Przetwórstwo wtryskowe
Do przetwórstwa tworzyw ciekłokrysta-

licznych stosuje się wtryskarki konwencjo-

nalne najlepiej nadają się ślimaki trzystre-

fowe o długiej strefie zasilania, stopniu sprę-

żania od 2,0 do 3,5 i stosunku L:D od 18:1 do 

20:1. Z uwagi na wysoką temperaturę stopu 

350-380oC należy w  cylindrze uplastycznia-

jącym i w dyszy maszyny stosować ceramiczne 

grzałki opaskowe o dużej mocy. Do dokład-

nego regulowania temperatury niezbędne są 

precyzyjne regulatory z co najmniej czterema 

strefami regulacji – trzy strefy dla stref funkcyj-

nych cylindra uplastyczniającego i  jedna dla 

dyszy. Ponadto konieczne jest regulowane 

chłodzenie strefy leja zasypowego.

Tworzywa LCP nie działają korodująco, ale 

z uwagi na zawartość włókna szklanego lub 

wzmacniaczy mineralnych powodują ście-

ranie. Trwałość cylindra i ślimaka można prze-

dłużyć stosując specjalne gatunki stali i metody 

obróbki. Ta sama uwaga dotyczy zaworu 

zwrotnego. Ponieważ warunkiem powsta-

wania jednolitej poduszki stopu, niezbędnej 

podczas docisku jest niezawodne działanie 

zaworu zwrotnego, dlatego też należy go 

regularnie kontrolować. Granulaty LCP mają 

często granulat o  wielkości zredukowanej 

do 2-3 mm, dzięki czemu można do prze-

twórstwa stosować ślimaki o małej średnicy, 

a tym samym o mniejszej głębokości zwojów. 

Granulat należy suszyć w  suszarce z  obie-

giem suchego gorącego powietrza przez jedną 

– cztery godziny aż do uzyskania resztkowej 

zawartości wilgoci poniżej 0,01%. Ponieważ 

stop ma bardzo małą lepkość, to zaleca się 

przy rozruchu wtryskarki niewielkie ciśnienie 

wtrysku i bardzo wczesne załączanie docisku.

Przy przetwórstwie należy ustawić tempe-

raturę cylindra o  30oC niższą od tempera-

tury przetwórstwa i rozgrzewać cylinder przez 

20 minut. Trzeba też podnieść temperatury do 

poziomu wymaganego podczas przetwórstwa 

oraz uplastyczniać przy niewielkim ciśnieniu 

spiętrzenia i małej liczbie obrotów ślimaka (pręd-

kość obwodowa maks. 0,2 m/s). Prędkość 

wtrysku powinna być tak duża, by czas napeł-

niania wynosił zaledwie 0,3 do 0,5 s, przy czym 

najczęściej wystarcza czas docisku około 1 s.

Przy przerwach > ½ h powinno się całko-

wicie wytrysnąć tworzywo z  cylindra, 

a następnie obniżyć temperaturę do ok 260oC.

Do produkcji wyrobów z LCP nadają się wtry-

skarki elektryczne, które m.in. charakteryzują się 

precyzyjnym ciśnieniem i kontrolą plastyfikacji. 

Precyzyjne, sterowane cyfrowo ciśnienie 

oraz kontrola plastyfikacji, nadają się do prze-

twórstwa tworzyw o niskiej lepkości, np. LCP. 

To sprawia, że wtryskarki elektryczne pozwa-

lają w łatwy sposób uzyskać niezwykle powta-

rzalną masę części, nawet w  przypadku 

odchyleń w lepkości.

Formy wtryskowe – w  przypadku wlewu 

z zimnym kanałem zalecane jest stosowanie 

kanałów o  średnicy 1,5 razy większej od 

grubości wypraski.

Wystarczające ogrzewanie wskutek 

ścinania podczas wtrysku zapewnia prze-

wężka o grubości równej 0,5 do 0,7 grubości 

wypraski. Przy stosowaniu systemu gorących 

kanałów należy przewidzieć krótki fragment 

zimnego wlewu z łapaczem przechłodzonego 

korka, w przeciwnym razie zimne cząsteczki 

z  przewężki dyszy GK mogłyby uszkadzać 

delikatne fragmenty gniazda, jak np. cienkie 

rdzenie boczne.

Ponadto ważne jest, aby podczas procesu 

napełniania stop nie zatrzymywał się, gdyż 

mogłoby to powodować miejscowe zakrzep-

nięcia czoła płynięcia, czego następstwem 

może być uszkodzenie formy lub niepełne 

napełnienie gniazda. Zarówno z tego powodu, 

jak i  ze względu na dużą prędkość wtrysku 

należy zapewnić dobre odpowietrzanie formy. 

I wreszcie ważne jest poprawne termostato-

wanie i  jednorodność termiczna powierzchni 

gniazd od 80 do 100oC, ponieważ w  takich 

warunkach skurcz będzie bardzo mały.

Ciekawie przedstawiają się formy, w których 

należy wypełnić małą ilością stopu dużą ilość 

gniazd. Zdarza się wówczas, że zastoso-

wanie standardowego rozdzielacza GK nie jest 

możliwe do zastosowania ze względu na ogra-

niczenia przestrzenne lub czas przebywania. 

Stosuje się wówczas system, który trans-

portuje stop od jednostki cylindra wtryskarki 

do cylindryczne komory z dyszą zamykającą 

igłową. Inaczej niż w konwencjonalnych syste-

mach GK w  tylnej części dyszy zamykającej 

umiejscowiona jest lokalna, tłokowa jednostka 

wtryskowa. Tłok pierścioniowy działa w prze-

strzeni między igłą o grubości 2 mm a otworem 

o średnicy 3,5 mm. Dzięki takiemu układowi 

nie są ze sobą funkcjonalnie sprężone poda-

wanie stopu przez cylinder maszyny i wtrysk 

w każde z gniazd. Jest to wtrysk transferowy.

Układ składa się zasadniczo z 4 podstawo-

wych elementów:

– długiej tulei wtryskowej przekazującej stop 

z cylindra wtryskarki do płyty rozdzielaczy GK,

– płyty rozdzielaczy, 

– zespołu płyt w  których mocowane są igły 

zamykające,

– zespołu płyt które przesuwają zawory, 

a  następnie tłok pierścieniowy każdej igły 

zamykającej.

Taki układ można spotkać np. przy obtrysku 

elementów elektronicznych. Elementy elektro-

niczne zamocowane są na taśmie metalowej, 

która wprowadzana jest do formy i następuje 

obtrysk każdego elementu LCP (forma wielo-

gniazdowa, np. dwa rzędy po 24 gniazda). 

Parametry przetwórstwa 
metodą wtrysku
– Zalecany czas suszenia: 4-20 h,

– zalecana temperatura suszenia: 130-160°C,

– dopuszczalna zawartość wilgoci przy prze-

twórstwie: < 0,01%,

– temperatura przetwórstwa: 280-370°C,

– temperatura formy: 30-160°C,

– ciśnienie uplastyczniania – minimalne,

– czasy wtrysku – niższe niż w  tworzywach 

semikrystalicznych z   uwagi na łatwość 

krzepnięcia,

– dekompresja dozowania nie jest zalecana,

– czyszczenie maszyny – można używać 

HDPE lub PP.  

Można dodawać 20% regranulat bez straty 

własności mechanicznych. 

Literatura :

1. www.resinex.pl

2. www.tworzywa.pl

3. www.arburg.com.pl

4. Materiały firmy DuPont

5. Nowoczesne formy wtryskowe – Plastech 
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SYSTEMY ZARZĄDZANIA I OPTYMALIZACJI PRODUKCJI – PRZEGLĄD

ASKOM SPÓŁKA Z O.O.

ul. Józefa Sowińskiego 13

44-100 Gliwice 

tel.: (32) 30 18 100

biuro@askom.pl

www.askom.pl 

www.asix.com.pl

Od ponad 10 lat tworzymy i dostarczamy oprogramowanie dopasowane do potrzeb firm różnych branż. 

Rozwiązania dla zakładów produkcyjnych zajmują jednak szczególne miejsce w naszym portfolio i obejmują 

cały proces produkcyjny: od planowania pracy, przez zarządzanie półproduktami, aż po dystrybucję goto-

wych produktów. 

Analizujemy procedury firmowe i pomagamy przenieść je do nowoczesnej, cyfrowej formy. Tworzone przez 

nas rozwiązania pozwalają naszym klientom zwiększyć efektywność i zautomatyzować procesy biznesowe. 

Koncentrujemy się na systemach usprawnianiu przepływu pracy i automatyzacji produkcji. 

W zakładach naszych klientów, między innymi fabryki Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach, wdrożyliśmy 

system śledzenia zaprzęgu kursującego między magazynem a linią produkcyjną, program do prostego tworzenia 

listów przewozowych, intuicyjny program do zarządzania magazynem i inne rozwiązania usprawniające pracę. 

Znamy też dobrze koncepcję lean management i mamy narzędzia, które ułatwiają stosowanie jej w firmie 

w prostszy sposób. Nasze rozwiązania w tym zakresie to między innymi vKaizen, narzędzie ułatwiające zgła-

szanie propozycji usprawnień. 

Wiemy, jak uprościć procesy firmowe. O naszych rozwiązaniach i o tym, jak zadziałały u naszych klientów, 

przeczytasz więcej na naszej stronie internetowej w zakładce Blog. 

ASKOM – firma z 30-letnim doświadczeniem w integracji systemów automatyki od wielu lat z sukcesem wdraża 

również przemysłowe systemy IT, dopasowane do możliwości i wymagań klientów. Ich portfolio oparte jest na 2 filarach:

• systemy MOM – oferujące pełne spektrum funkcjonalności zarządzania produkcją, planowania i kontroli 

jakości, oparte na rozwiązaniach SIEMENS Opcenter i Comos:

– Opcenter Advanced Planning & Scheduling – system planowania produkcji (APS),

– Opcenter Execution – system nadzoru realizacji produkcji (MES),

– Opcenter Performance – system monitoringu efektywności pracy maszyn (OEE),

– Opcenter Quality – system zapewnienia jakości (QMS),

– Opcenter Research Development & Laboratory – system wspomagający pracę działów badawczo-roz-

wojowych (R&D) oraz laboratoriów kontroli jakości (LIMS),

– Comos MRO – system wspomagający pracę działów utrzymania ruchu (CMMS),

– Opcenter Intelligence i XHQ – systemy do wielowymiarowej analizy danych produkcyjnych (BI),

• systemy monitoringu oparte na własnym rozwiązaniu - platformie SCADA Asix – takie jak:

– Asix Energy – system monitorowania zużycia mediów energetycznych,

– Asix OEE – system monitorowania efektywności pracy maszyn. 

dFLEX Gantt to elastyczny, ergonomiczny i otwarty na dostosowanie do potrzeb system do planowania, 

automatycznego monitorowania i raportowania produkcji m.in. w branży tworzyw sztucznych. Interaktywny, 

dynamiczny harmonogram produkcji (wykres Gantta) z aktualizowanym automatycznie postępem realizacji 

z każdym cyklem maszynowym lub innym meldunkiem produkcyjnym. 

– Dwukierunkowa współpraca z systemem Golem i ERP (SAP, Comarch, Enova, itp.);

– Automatyczne monitorowanie postępu realizacji  z uwzględnieniem   

przestojów, awarii, wydajności, jakości i efektywności;

– Rejestracja braków i przestojów, które powstały na różnych etapach 

produkcji (ustawienie, rozruch, awaria itd.);

– Rzeczywiste rozliczenie surowców dla zleceń produkcyjnych 

z  uwzględnieniem braków, masy wypraski i  zmiany surowca 

w trakcie realizacji;

– CMMS - Szerokie wsparcie dla utrzymania ruchu i narzędziowni;

– Wbudowana analityka produkcji i alarmy produkcyjne;

– MES - zintegrowane panele operatorskie dla hali produkcyjnej. 

dFLEX Software

ul. Grabowa 8

76-200 Siemianice

tel. kom.: 604 514 464

biuro@dflex.pl

www.dflex.pl

Vialutions Sp. z o.o.

ul. Św. Antoniego 2/4 

50-073 Wrocław

tel.:  (71) 733 06 86

office@vialutions.com 

www.vialutions.pl
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PRZEMYSŁ 4.0 WEDŁUG FIRMY PROSES BDE

System ProBDE pozwala nadzorować w  czasie rzeczywistym przebieg całego cyklu produkcyjnego 

zapewniając efektywną kontrolę wydajności parku maszynowego, zarówno w trakcie planowania, realizacji 

procesów wytwarzania, jak i w obszarze raportowania.

Szeroki zestaw analiz produkcyjnych (włącznie z OEE), pomaga w podejmowaniu decyzji na wszystkich 

poziomach hierarchii organizacji od operatorów maszyn po zarząd.

ROZWIĄZANIE MES -– PROBDE POZWALA NA:

– pełną elastyczność i skalowalność systemu niezależnie od wielkości i rodzaju parku maszynowego,

– szybką implementację systemu dopasowującą się do bieżącej struktury informatycznej (ERP),

– bezpieczeństwo pracy, łatwość wprowadzania i rejestracji danych, przejrzystość procesów i redukcję zakłóceń,

– identyfikację słabych punktów i optymalizację obszaru produkcji we wszystkich istotnych aspektach,

– większą efektywność parku maszynowego OEE i posiadanych zasobów, przy możliwości redukcji kosztów 

operacyjnych,

– poprawę jakości zarządzania czasem, przeglądami, konserwacją i serwisem maszyn. 

Dopak Sp. z o.o.

ul. Kwiatkowskiego 5a

54-614 Wrocław 

tel.: ( 71) 35 84 000

dopak@dopak.pl

www.dopak.pl

SYSTEMY ZARZĄDZANIA I OPTYMALIZACJI PRODUKCJI – PRZEGLĄD

Cyfrowy robot IPOsystem – inteligentny auto-

nomiczny system decyzyjny, który samodzielnie 

zarządza pracownikami i  maszynami na halach, 

bez udziału planistów i  osób dozoru bezpośred-

niego. IPOsystem w czasie rzeczywistym podejmuje 

optymalne decyzje dotyczące kolejności realizacji 

i  doboru zasobów dla poszczególnych czynności 

technologicznych. Każdy pracownik, po zgłoszeniu 

się do systemu, otrzymuje natychmiast polecenie 

realizacji optymalnej na dany moment operacji.

Takie działanie systemu jest możliwe tylko 

dlatego, że obliczenia wydania kolejnych prac są 

realizowane w czasie rzeczywistym, bez procesu 

harmonogramowania.

IPOsystem to kluczowe narzędzie cyfryzacji 

obszarów produkcyjnych. Jego inteligentne algorytmy 

oraz innowacyjne narzędzia śledzenia stanu zasobów 

produkcyjnych powodują, że idea autonomicznych, 

zdalnie zarządzanych fabryk staje się rzeczywistością.

IPOsystem działa w  50 fabrykach w  Polsce, 

sterując pracą ponad 12 000 pracowników i gene-

rując ok. 45 000 decyzji operacyjnych dziennie. 

PRODVISOR to autorski system firmy techno-

logicznej ZUTOMTECH ze Śląska. Jego rolą jest 

kompleksowe wsparcie kadry kierowniczej w zarzą-

dzaniu i  kontroli produkcji. PRODVISOR pozwala 

znacząco zmniejszyć liczbę czynności organizacyj-

nych wykonywanych każdego dnia, dzięki czemu 

udaje się zaoszczędzić cenny czas. Uproszczenie 

procesów przy jednoczesnym podniesieniu efektyw-

ności pracy przynosi wymierne rezultaty, zwłaszcza 

w przypadku produkcji jednostkowej.

PRODVISOR jest doskonałym przykładem 

systemu określanego mianem inteligentnej fabryki. 

Pomaga wprowadzić zakład produkcyjny w  realia 

czwartej rewolucji przemysłowej, czyli tzw. Prze-

mysłu 4.0. Pozwala również odciążyć osoby na 

stanowiskach kierowniczych, wyręczając je w takich 

czynnościach jak: przydzielanie zadań, zamawianie 

towaru, kontrola postępu prac, analiza danych czy 

raportowanie. Program wspiera także właścicieli 

i głównych przełożonych w podejmowaniu kluczo-

wych decyzji biznesowych. 

Wdrożenie systemu PRODVISOR w życie zakładu 

przekłada się na co najmniej 25-procentowy wzrost 

wydajności pracy. 

UIBS Teamwork  
Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 95

44-207 Rybnik

tel. kom.:  662 818 392

iposystem@uibs.com.pl

www.iposystem.com.pl

ZUTOMTECH

ul. Jesionowa 2B 

44- 280 Rydułtowy Śląskie 

tel. kom.: 503 092 138 

biuro@zutomtech.pl 

www.prodvisor.pl
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Symfonia Sp. z o.o.

al. Jerozolimskie 132

02-305 Warszawa

tel.: (22) 417 93 39

sklep@symfonia.pl

www.symfonia.pl

System Symfonia ERP zapewnia kompleksowe wsparcie wszystkich kluczowych obszarów prowadzenia 

biznesu w firmach o profilu produkcyjnym i handlowo-produkcyjnym.

Nasze motto – Zarządzanie produkcją z Symfonią – proste i efektywne, oparliśmy o ekosystem infor-

matycznych rozwiązań dopasowanych do potrzeb firm produkcyjnych z sektora przetwórstwa tworzyw 

sztucznych. 

Programy z obszaru biznesowego Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją wspomagają technologiczny 

proces wytworzenia produktów i półproduktów, definiowanie i planowanie poszczególnych etapów produkcji, 

harmonogramowanie operacji technologicznych, zleceń produkcyjnych, maszyn wraz z ich alokacją oraz 

efektywne zarządzanie procesem produkcji. Pomagają precyzyjne szacować koszty operacji technologicz-

nych i surowców, a także ewidencjonować odpady i planować potrzeby produkcyjne.

Za pomocą Symfonii możesz prowadzić ewidencję braków, a także raportować meldunki produkcyjne 

(takie jak otwarcie, zamknięcie zlecenia, start-stop operacji technologicznej, ilość wyprodukowana, doku-

menty magazynowe) ze stanowiska, gniazda, linii, hali produkcyjnej. 

Symfonia ERP Zarządzanie Produkcją umożliwia elastyczne dostosowanie procesu produkcyjnego do 

ilości spływających zamówień i zmian w technologii wytworzenia czy recepturze produktu. 

softPROGRESS pomaga w usprawnianiu procesów w firmach produkcyjnych na etapie przygotowania 

i realizacji produkcji za pomocą innowacyjnych rozwiązań IT. Wdrażając koncepcję cyfrowej fabryki i zało-

żenia Industry 4.0, łącząc zaawansowane systemy oraz sensory IoT z aktualnym wzrostem możliwości anali-

zowania danych, można w czasie rzeczywistym gromadzić prawdziwe dane o wykonywanych operacjach 

w zakresie całego procesu produkcji.

Żeby zatem umożliwić producentom podejmowanie trafnych decyzji biznesowych na bazie rzeczywistych 

danych softPROGRESS oferuje systemy Operator MES (m.in. moduły OEE, SPC) firmy Operator Systems do 

zarządzania realizacją produkcji oraz MangoGem APS Optimizer firmy MangoGem SA do zaawansowanego 

planowania i harmonogramowania. Z systemami tymi (również z ERP,PLM) może współpracować oprogra-

mowanie RapidAuthor firmy Cortona3D do tworzenia interaktywnych publikacji technicznych 3D – procedur 

produkcyjnych, instrukcji (de)montażu, instrukcji użytkowania i serwisowania oraz materiałów szkoleniowo-

-egzaminacyjnych, które mogą być wykorzystane w środowisku AR/VR.

Pod kątem optymalizacji samej fazy przygotowania produkcji oferujemy oprogramowanie dedykowane branży 

PTS: Virtural Extrusion Laboratory™ firmy COMPUPLAST do symulacji procesu wytłaczania tworzyw oraz za 

pośrednictwem firmy Wadim Plast oprogramowanie CADMOULD do symulacji procesu wtrysku tworzyw . 

softPROGRESS

ul. Powstańców 72H

05-091 Ząbki

tel.: (22) 250 26 50

info@softprogress.pl

www.softprogress.pl

https://softprogress.

clickmeeting.com

SYSTEMY ZARZĄDZANIA I OPTYMALIZACJI PRODUKCJI – PRZEGLĄD

XXI w.

2.167.000 przedsiębiorstw w Polsce

2.100.000 mikro 

48.900 małych

14.800 średnich

3.800 dużych

A co jest Twoją przewagą konkurencyjną?

– Głupotą jest robić to samo i oczekiwać innych rezultatów – powiedział Albert Einstein.

W 2021 top 100 najwyżej wycenianych firm jest związane z IT.

Zbuduj z nami swoją firmę, wymyśl ją na nowo.

W XXI wieku konkurencja jest wszędzie. System ERP z rozbudowanymi modułami produkcji wykorzystują-

cymi czytniki kodów paskowych i panele dotykowe na stanowiskach produkcyjnych, wraz z interfejsami do 

komunikacji z systemami SCADA pozwala ją wyprzedzić. Wymyśl na nowo swoją firmę z DALMA. 

Dalma

ul. Dojazdowa 11

33-300 Nowy Sącz

tel. kom.: 604-589-782

biuro@dalma.pl

www.dalma.pl
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Poznaj cyfrowego robota
IPOsystem to pierwszy na świecie autonomiczny system decyzyjny, 

który zarządza produkcją w  czasie rzeczywistym bez harmonogra-

mowania oraz bez planistów i osób dozoru bezpośredniego. Jest to 

możliwe dzięki opartym na wąskiej sztucznej inteligencji unikalnym algo-

rytmom, które niezwykle skutecznie potrafią tak sterować wszystkimi 

dostępnymi zasobami produkcyjnymi, aby każde zlecenie było zrealizo-

wane w optymalnym czasie przy maksymalnym wykorzystaniu dostęp-

nego czasu wszystkich zasobów.

Wystarczy w  trakcie wdrożenia wprowadzić do systemu dane 

o  dostępności i  umiejętności wszystkich zasobów produkcyj-

nych (pracowników i  maszyn), a  następnie na bieżąco uruchamiać 

zlecenia produkcyjne wraz z  technologiami ich wykonania, a system 

sam zarządzi całym procesem, obliczając i wydając zasobom kolejne 

zadania do wykonania. 

Efektem działania systemu są polecenia prac, które system oblicza 

i  przekazuje pracownikom w  momencie zgłoszenia przez pracow-

nika gotowości do pracy (przyjścia do pracy lub zakończenia wykony-

wania poprzedniego zadania). Gotowość tę pracownik zgłasza poprzez 

umiejscowiony na hali produkcyjnej terminal prac, ewentualnie poprzez 

komputer bądź urządzenie mobilne. Po zarejestrowaniu przez system 

gotowości pracownika, w ciągu 5 sekund dostaje on sprecyzowane 

zadanie do wykonania z informacją, jaką operację ma wykonać, z jaką 

dokładnością, wg jakiego rysunku, skąd ma pobrać materiał i narzędzia, 

na jakiej maszynie ma ją wykonać oraz gdzie odłożyć gotowy półwyrób 

po zakończeniu pracy. Zadanie to zostaje mu wyświetlone na ekranie, 

ale pracownik może je również wydrukować sobie w formie karty pracy.

W ten sposób cyfrowy robot zarządza wszystkimi pracownikami 

na hali produkcyjnej, a także pracownikami okołoprodukcyjnymi, czyli 

kontrolą jakości, transportem wewnętrznym czy pracownikami maga-

zynu. Istotą tego zarządzania jest to, że kolejne zadania, które dostają 

pracownicy są obliczane dopiero w momencie zgłoszenia się zasobu 

po pracę. Żaden pracownik nie pracuje więc w oparciu o plan, tylko 

IPOsystem 
– przełom w zarządzaniu produkcją

Zarządzanie produkcją to w istocie zarządzanie produktywnością firmy. Wyższa produktywność pozwala ofero-
wać niższe ceny, co sprzyja przewadze konkurencyjnej na rynku. W zarządzaniu produkcją najważniejsze są dwie 
kwestie: terminowość dostaw dla klienta oraz maksymalne wykorzystanie dostępnego czasu pracy wszystkich 
naszych zasobów. Czyli musimy tak zarządzać zasobami, aby uniknąć jakichkolwiek najmniejszych przestojów 
naszych pracowników i maszyn i zrealizować zlecenia w terminie. Wydaje się to niemożliwe? Wszystko zależy od 
zastosowanych narzędzi.



39  PlastNews 11’2021

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych Artykuł sponsorowany

UIBS Teamwork Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 95, 44-207 Rybnik
tel. kom.:  662 818 392
iposystem@uibs.com.pl, www.iposystem.com.pl

dostaje to zadanie, które jest najbardziej optymalne do wykony-

wania w momencie jego wydania. System bierze przy tym pod uwagę 

wszystkie trwające prace na hali produkcyjnej, dostępność mate-

riałów i  zasobów oraz stan realizacji i  priorytet każdego ze zleceń.  

Pracownik pracuje więc wg schematu „praca → raport o zakończeniu 

pracy → kolejna praca → raport o zakończeniu pracy → itd.”

Nawigacja twojej produkcji
IPOsystem można porównać do nawigacji, która na bieżąco, samo-

dzielnie wskazuje każdemu pracownikowi co ma robić w  danym 

momencie, przez 8 h jego przebywania na hali produkcyjnej, tak aby 

przy maksymalnym wykorzystaniu czasu dostępnych zasobów każde 

zlecenie produkcyjne przeprowadzić optymalną ścieżką przez kolejne 

operacje technologiczne aż do jego terminowej realizacji.

Ponieważ IPOsystem samodzielnie steruje procesem produkcji, niepo-

trzebna już jest nie tylko nadmiarowa praca związana z planowaniem 

produkcji, ale również podejmowanie decyzji i ich wydawanie pracow-

nikom przez osoby bezpośredniego nadzoru. Eliminując planowanie 

i przejmując na siebie bieżące decyzje operacyjne IPOsystem tworzy 

samoorganizującą się fabrykę, uwalniając osoby zarządzające produkcją 

od podejmowania bieżących decyzji operacyjnych na hali produkcyjnej. 

Drugą niezwykle ważną funkcją, którą spełnia w  przedsiębiorstwie 

IPOsystem, jest dostarczanie dokładnych, wiarygodnych i  aktualnych 

danych, w  tym pełnej informacji o  rzeczywistych terminach realizacji 

każdego zlecenia, wąskich gardłach, indywidualnej wydajności każdego 

z zasobów, kosztach wytwarzania, kosztach i źródłach braków, zagroże-

niach związanych z dostawą materiałów i wielu innych informacji o różnym 

poziomie szczegółowości i w różnorodnych ujęciach i zestawieniach.

Na ich podstawie zarządzający produkcją i przedsiębiorstwem podej-

mują działania doskonalące, tworzą systemy motywacyjne, podej-

mują decyzje związane z inwestycjami. Szacuje się, że dzięki wdrożeniu 

IPOsystem uwolnione zostaje nawet 70% czasu menadżerów, który dotąd 

zajmowało im bieżące zarządzanie operacyjne. Tym samym znacząco 

zmieniła się ich rola w przedsiębiorstwie, ich wiedza i doświadczenie są 

wykorzystywane do realizacji dużo bardziej odpowiedzialnych zadań.

Redukcja kosztów oraz optymalne wykorzystanie czasu zasobów 

to najważniejsze korzyści, jakie przynosi firmom wdrożenie systemu. 

Przedsiębiorstwa, w  których produkcją zarządza IPOsystem, notują 

średnio 15-30% wzrost produktywności już w pierwszym roku po wdro-

żeniu systemu. To, w połączeniu z mniejszymi kosztami wytwarzania 

przekłada się na lepszą pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa na 

coraz bardziej wymagającym rynku. 

Ponadto, dzięki zarządzaniu w czasie rzeczywistym (i tym samym 

uniknięciu usztywnienia procesu planowaniem), system błyskawicznie 

reaguje na wszelkie zmiany, takie jak absencje, awarie, a szczególnie 

zmiany w obszarze zleceń, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia 

obsługi współczesnego Klienta 4.0 i  szybkiego reagowania na jego 

zmieniające się potrzeby i wymagania.

Wśród innych bardzo ważnych funkcji systemu warto wyróżnić 

dostarczanie precyzyjnych danych o zużytych na dane zlecenie zaso-

bach, umożliwiających dokładne określenie rzeczywistych kosztów 

wytwarzania, możliwość szybkiego tworzenia technologii dzięki 

szablonom oraz technologiom parametrycznym, a także dostarczanie 

zarządzającym zasobami ludzkimi danych, umożliwiających dokładną 

i obiektywną ocenę pracy ludzi. 

Cyfrowy robot IPOsystem działa już w blisko 50 fabrykach, zarzą-

dzając pracą ponad 12 000 ludzi i  generując blisko 45 000 decyzji 

operacyjnych dziennie. 

IPOsystem jest nie tylko pierwszym w  świecie autonomicznym 

systemem decyzyjnym, ale posiada również wszelkie cechy systemu 

cyber-fizycznego, umożliwiające mu samodzielne i bezpośrednie zarzą-

dzanie maszynami numerycznymi i  robotami. Jego inteligentne algo-

rytmy oraz innowacyjne narzędzia śledzenia stanu zasobów na halach 

produkcyjnych powodują, że idea autonomicznych, zdalnie zarządza-

nych fabryk staje się rzeczywistością. IPOsystem to kluczowa techno-

logia Inteligentnych Fabryk. 

Rys. 1   Schemat pracy w fabryce 
zarządzanej przez cyfrowego 
robota IPOsystem: 
pracownik odbiera pracę 
z terminala prac, wykonuje 
ją wg otrzymanej instrukcji, 
raportuje jej zakończenie 
w terminalu, w ciągu 
5 sekund dostaje następną 
pracę do wykonania itd. 
W ten sposób system 
steruje pracą wszystkich 
pracowników na hali 
produkcyjnej
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Tampotechnika od 1989 roku oferuje rozwiązania do druku tampono-

wego i sitodruku na przedmiotach. Jesteśmy jednym z niewielu polskich 

producentów takich maszyn, które sprzedajemy na całym świecie. Dzięki 

zastosowaniu komponentów najwyższej jakości i staranności montażu, 

tworzymy urządzenia niezawodne, bezpieczne i ekonomiczne. Rodzina 

naszych drukarek tamponowych zawiera wiele modeli o różnych możli-

wościach. Malutka HP 90 EKO za kilka tysięcy złotych służy do ręcz-

nego wykonywania nadruków, zaś gigantyczna NOVA BIG 3x200 EKO 

(na zdjęciu) przeznaczona jest do druku wielokolorowego z dużą wydaj-

nością. Naszych klientów zaopatrujemy w akcesoria i materiały eksplo-

atacyjne, w tym farby Visprox, które można mieszać uzyskując ponad 

1000 kolorów. Jesteśmy specjalistami w dostarczaniu rozwiązań do akty-

wacji powierzchni przed nadrukiem, pomagamy zarówno przy produkcji 

ręcznej, jak i  wielkoseryjnej. Reprezentujemy w  Polsce firmę Fraser, 

producenta rozwiązań do kontrolowania elektrostatyki w przemyśle. 

TAMPOTECHNIKA  
Sp. z o.o.

ul. Kleszczowa 17B

02-485 Warszawa

tel.: (22) 863 57 13

info@tampotechnika.pl

www.tampotechnika.pl

ZNAKOWANIE WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH – PRZEGLĄD

SCORPIO Sp. z o.o. to wiodący dostawca mate-

riałów i maszyn poligraficznych z ponad 30-letnim 

doświadczeniem w branży.

W zakresie technologii znakowania i  zadruku 

wyrobów z tworzyw sztucznych oferuje:

– kompleksową ofertę dla tampondruku, nie-

mieckiej firmy Tampoprint: wolnostojące 

urządzenia drukujące i  automatyczne linie 

dla różnych gałęzi przemysłu, materiały 

(farby, tampony, formy drukowe) i akcesoria;

– systemy znakowania laserowego, austriac-

kiej firmy Penteq, zarówno stanowiska wol-

nostojące, jak i głowice do zabudowy, z róż-

nymi źródłami laserów (włóknowe, YAG, 

CO2);

– przemysłowe plotery typu flat-bed do druku 

cyfrowego inkjet UV-LED, szwajcarskiej firmy 

swissQprint, do małych i średnich nakładów oraz 

personalizowanego zadruku detali przemysło-

wych, uzupełniające klasyczne 

techniki druku, jak sitodruk czy 

tampondruk.

–  systemy do produkcji etykiet 3D 

(doming), włoskiej firmy Demak, 

m.in. dla segmentów automotive 

i AGD.

Do dostarczanych rozwiązań 

firma oferuje pełne doradztwo 

techniczne oraz serwis gwaran-

cyjny i pogwarancyjny. 

Każdy klient to indywidualny człowiek, z wyjątkowymi potrzebami i marze-

niami. W firmie Fastcom Systemy Laserowe wiemy o tym doskonale.

Ponad dziesięć lat doświadczenia pozwoliło nam dogłębnie poznać 

rynek. Dokładamy wszelkich starań, by spełnić oczekiwania nawet najbar-

dziej wymagających klientów – dlatego budujemy maszyny pod konkretne 

potrzeby. Rozumiemy też, że nie każde przedsiębiorstwo potrzebuje najno-

wocześniejszych i bardzo drogich urządzeń. W naszej ofercie znajdują się też 

tanie znakowarki, które świetnie sprawdzają się w małych i średnich firmach.

Nasze rozwiązania charakteryzują się wysoką wytrzymałością i wydajno-

ścią, pozwalającą na sprawne realizowanie różnorodnych zleceń. Oferu-

jemy urządzenia stołowe, plotery laserowe, CO2, fibrowe, a także materiały 

grawerskie i systemy filtrujące.

Stale rozbudowujemy też nasz dział serwisowy, dzięki czemu napra-

wiamy lasery i ich komponenty (np. tuby), wszystkich firm dostępnych na 

rynku. Wciąż się rozwijamy, by dzielić się naszą pasją. 

SCORPIO Sp. z o.o.

ul. Brukowa 28a

91-341 Łódź

tel.: (42) 613 50 94

tampo@scorpio.com.pl

www.scorpio.com.pl

Fastcom  
Systemy Laserowe

ul. Bogatki 10A

02-837 Warszawa

tel.: (22) 243 35 71

biuro@systemy-laserowe.pl

www.systemy-laserowe.pl
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Firma TM INK-JET jest producentem urządzeń 

oraz integratorem systemów znakowania i  etykie-

towania z  wieloletnim doświadczeniem na rynku. 

Pośród oferowanych przez nas urządzeń znajdują się 

systemy znakowania w technologii TIJ, CIJ, laserowej 

a  także systemy etykietujące. Dzięki współpracy 

z  najlepszymi partnerami z  całego świata, zapew-

niamy wysoką jakość oraz pewność oferowanych 

rozwiązań, profesjonalną instalację, obsługę i serwis. 

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku 

poszukujemy innowacyjnych rozwiązań w  kate-

gorii produktów i  systemów dostosowanych 

do każdej branży produkcyjnej. Opracowujemy, 

projektujemy i wdrażamy unikatowe rozwiązania, 

opatentowane techniki etykietowania, znakowania 

i  transportu, które są coraz szybsze i  dokład-

niejsze, aby przedstawiały większa wartość dla 

naszych klientów. Jednym słowem są to sperso-

nalizowane rozwiązania dostosowane do Państwa 

indywidualnych potrzeb. 
TM INK-JET  
Tomasz Mrowiec

ul. Bohaterów Powstań 

Śląskich 67 C

49-100 Niemodlin

tel.:. (77) 543 05 82

tel. kom.: 784 995 905

biuro@ink-jet.com.pl

www.ink-jet.com.pl

Solaris Laser S.A. (rok zał. 

1991) jest producentem inno-

wacyjnych przemysłowych 

systemów laserowych prze-

znaczonych do ultraszyb-

kiego znakowania i  kodowania 

na powierzchniach wszelkiego 

rodzaju materiałów występu-

jących w  przemyśle i  technice 

opakowań. 

Projektowane i  wytwarzane 

przez Solaris Laser S.A. urzą-

dzenia znajdują zastosowanie 

w  procesach produkcyjnych 

wszędzie tam, gdzie istnieje 

potrzeba nanoszenia trwałych, 

o zmiennej treści oznaczeń oraz 

kodów z  wydajnością do kilku 

tysięcy znaków na sekundę. 

Oznaczenia wykonywane są na 

powierzchniach metali, tworzyw 

sztucznych, szkła, kartonu i wielu 

innych, również w ruchu i to przy 

prędkości linii sięgającej wielu 

metrów na sekundę. 

Nowością w  ofercie Solaris 

Laser S.A. są urządzenia e-Solar-

Mark+ DLV wyposażone w lasery 

generujące promieniowanie ultra-

fioletowe (UV). Jest ono silnie 

absorbowane przez tworzywa 

sztuczne, również te uważane 

za nie poddające się znakowaniu 

laserowemu. 

SOLARIS LASER S.A.

ul. Farbiarska 39

02-862 Warszawa

tel.: (22) 843 18 03

sales@solarislaser.com.pl

www.solarislaser.com.pl 

Firma Trotec jest wiodącym międzynarodowym 

dostawcą systemów laserowych do szerokiej gamy 

zastosowań - od cięcia i grawerowania laserowego, 

po znakowanie przemysłowe. Trotec oferuje także 

dedykowane oprogramowanie do obsługi laserów 

oraz systemy odciągu powietrza.

Szeroka oferta firmy, w  połączeniu z  bezkon-

kurencyjnym serwisem i  wsparciem tech-

nicznym sprawiają, że Trotec należy do liderów 

branży. Maszyny Trotec są wykorzystywane 

w ponad 90 krajach na całym świecie.

Lasery do znakowania typu Fiber marki Trotec 

wyróżnia precyzja i wysoka trwałość. Do ich zasto-

sowań należy między innymi znakowanie tworzyw 

i metali numerami lub kodami, produkcja tabliczek 

znamionowych, znakowanie narzędzi czy sprzętu 

medycznego. Systemy te dostępne są w  różnych 

konfiguracjach, spełniając indywidualne wymagania 

- od pojedynczych zadań, po w pełni zautomatyzo-

wane procesy znakowania.

Trotec Polska posiada także szeroką ofertę mate-

riałów do grawerowania w  tym laminaty, akryl, 

drewno, metal oraz akcesoria. 

Trodat Polska  
Sp. z o.o.

ul. Marywilska 22, 

03-228, Warszawa 

tel.: (22) 339 35 39

lasery@trodat.net

www.troteclaser.com
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Odbiorcy technologii znakowania laserowego stawiają przed producentami coraz 

wyższe wymagania. Lasery do znakowania firmy TRUMPF stanowią idealną odpo-

wiedź na tak trudne wyzwania. Ich szerokie portfolio pozwala na elastyczny dobór 

odpowiedniego rozwiązania dla poszczególnych gałęzi przemysłu. 

TRUMPF oferuje szeroki wybór laserów znakujących o najróżniejszych pozio-

mach mocy i z wszystkimi powszechnymi długościami fal (podczerwień, zieleń, 

ultrafiolet). Lasery marki TRUMPF nadają się do procesów znakowania, jak grawe-

rowanie, ablacja, barwienie oraz spienianie. Oprócz metali obrabiają także wiele 

innych materiałów, jak tworzywa sztuczne, szkło, krzem, ceramika oraz materiały 

organiczne.

Wszystkie lasery znakujące mają budowę modułową i dlatego dają się łatwo 

zintegrować z istniejącym systemem. Nieustanny rozwój oprogramowania i funkcji 

towarzyszących procesom znakowania laserowego pozwala na lokalizację znako-

wanych elementów, precyzyjne pozycjonowanie oznaczeń na nich, a także opisy-

wanie elementów o skomplikowanych kształtach w przestrzeni 3D. 

TRUMPF Polska

ul. Połczyńska 111

01-303 Warszawa

tel.: (22) 57 53 900

info@pl.trumpf.com

www.trumpf.com

www.youtube.com/TRUMPFtube

UBI Basic – najnowszy laser znakujący marki Automator.

W ofercie Clooos-Polska znajdziecie Państwo lasery znakujące, znakowarki mikropunktowe, a także 

prasy udarowe włoskiej firmy Automator, największego na świecie producenta sprzętu do znakowania 

przemysłowego. Najnowszy laser marki – UBI Basic, który produkowany jest w szwajcarskim oddziale 

firmy to kompaktowe, profesjonalne, a  zarazem ekonomiczne rozwią-

zanie dedykowane dla małych i średnich produkcji. Laser UBI Basic wyko-

nany jest w technologii Micro aWave, w pierwszej klasie bezpieczeństwa 

SIL i jest porównywalny do dużo droższych modeli laserów światłowodo-

wych. Urządzenie posiada oś Z sterowaną elektrycznie, która dostosowuje 

blat stołu do długości ogniskowej. UBI Basic oparty jest na oprogramo-

waniu EuGENIUS, obsługuje elementy o wadze do 5 kg, posiada czytelny 

panel sterujący oraz ułatwiający obsługę wskaźnik podglądu obszaru 

znakowania. Szczególnie polecany do rękodzieła jubilerskiego, narzędzi 

medycznych, tabliczek znamionowych. 

Dostępny u oficjalnego dystrybutora Cloos-Polska Sp. z o.o. 

Cloos-Polska Sp. z o.o.

ul. Stawki 5

58-100 Świdnica

tel.: (74) 851 86 60

www.cloos.pl 

Firma Elabel Due specjalizuje się w znakowaniu 

tworzyw sztucznych. Jesteśmy dystrybutorem ręcz-

nych i  przemysłowych drukarek atramentowych 

wysokiej rozdzielczości, przeznaczonych do znako-

wania na wszystkich powierzchniach, w tym także 

na metalu i szkle, występujących w przemyśle i tech-

nice opakowań. Jesteśmy przedstawicielem takich 

marek, jak ANSER oraz REINER. Nasze urządzenia 

znajdują zastosowanie w  procesach produkcyj-

nych, wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba nano-

szenia trwałych oznaczeń o zmiennej treści, grafiki 

oraz kodów kreskowych. Doskonale radzą sobie 

w każdych warunkach przemysłowych. Umożliwiają 

współpracę z  innymi urządzeniami peryferyjnymi, 

tj. czytnikami kodów. Dzięki sterownikom Windows 

w  łatwy sposób można je zintegrować z  każdym 

oprogramowaniem logistyczno-magazynowym. 

Jednym z  głównych atutów urządzeń jest mobil-

ność oraz trwały nadruk na każdej powierzchni przy 

niskim nakładzie kosztów.

Nasze urządzenia nie wymagają serwisu ani okre-

sowych przeglądów. Elabel Due

ul. Puławska 34

05-500 Piaseczno

tel. kom.: 721 741 939

biuro@elabel.pl

www.elabel.pl
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Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
tel.: (22) 619 22 41, fax: (22) 619 29 47
https://itr.lukasiewicz.gov.pl

Zgrzewanie ultradźwiękowe to proces 

ekologicznego i  energooszczędnego 

łączenia materiałów z tworzyw termoplastycz-

nych, a także do wykonywania operacji satero-

wania, nitowania, kształtowania i cięcia. Dzięki 

zastosowaniu tej technologii, podczas spajania 

materiałów możliwe jest całkowite wyelimino-

wanie szkodliwych klejów, a  także znaczne 

zredukowanie zużycia energii w  porównaniu 

do energochłonnego zgrzewania oporowego. 

Metoda ta umożliwia zgrzewanie materiałów 

o  kształtach niemożliwych do zespolenia 

klasycznymi technikami. Systemy zgrzewające 

opracowywane w  Łukasiewicz – ITR mogą 

być wykorzystywane do zgrzewania zarówno 

cyklicznego obejmującego jednocześnie cały 

obszar zgrzewany o ograniczonej powierzchni, 

jak i  ciągłego, stosowanego w  zgrzewaniu 

ciągłych elementów, takich jak pasy, rury itp. 

Metoda polega na ciągłym podawaniu mate-

riału zgrzewanego bezpośrednio w  obszar 

oddziaływania ultradźwięków wytworzonych 

w module zgrzewającym (rys. 1).

Łukasiewicz – ITR posiada wieloletnie 

i bogate doświadczenie w opracowywaniu linii 

zgrzewających elementy z metali kolorowych, 

i z tworzyw sztucznych w postaci wyprasek, 

listew, włóknin folii oraz obudów. Od lat dosko-

nali oraz wdraża na rynek szeroką gamę 

systemów zgrzewania ultradźwiękowego. 

Nasze systemy są w  całości opracowane 

i wyprodukowane przez polskich inżynierów.

Nowość w ofercie
Nowością w naszej ofercie są inteligentne 

systemy zgrzewania ultradźwiękowego do 

pracy w  trybie ciągłym. System ten umoż-

liwia zdalne sterowanie procesem zgrzewania, 

a także zdalną diagnostykę całego systemu.

System zdalnego zarządzania e-admin 

pozwala na dowolne rozbudowywanie infra-

struktury zgrzewarek produkcji ŁUKASIEWICZ 

– ITR w zakładzie pracy oraz kontrolowania ich 

parametrów z jednego miejsca, bez koniecz-

ności odwiedzania każdego stanowiska pracy. 

Zarządzanie odbywa się przy pomocy aplikacji 

SonicWelding Master w przeglądarce interne-

towej lub przy pomocy pilota przemysłowego 

(rys. 2). Za pomocą naszego systemu możemy 

kontrolować i  wpływać m.in. na, parametry 

napędu linii zgrzewającej oraz przesuwu mate-

riału zgrzewanego, głębokość zgrzewu, siłę 

nacisku sonotrody, amplitudę drgań sonotrody 

czy też temperaturę układu.

Kolejną zaletą systemu jest możliwość 

zdalnej diagnostyki. W  przypadku awarii 

systemu pozwoli na maksymalne skró-

cenie reakcji producenta, gdyż większość 

problemów może być rozwiązana zdalnie. 

Wyeliminowaliśmy w ten sposób dużą część 

kosztownych postojów serwisowych. 

Inteligentny system zgrzewania 
ultradźwiękowego w trybie ciągłym

 Tomasz Głuszak, Piotr Nowakowski, Marcin Kiełbasiński, Łukasz Krzemiński 
 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny 

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza 
w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania 
technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu 
grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie 
biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania 
wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców 
i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie 
ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. 
Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. 
Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie 
https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach 
Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej 
jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów 
badawczych, takich jak zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz 
zrównoważona gospodarka i energia.

Rys. 1   Moduł do zgrzewania obrotowego SONIC 
ROTOR, przeznaczony do montażu 
w liniach technologicznych

Rys. 2   Układy zasilania i sterowania z pilotem 
przemysłowym na kablu

Artykuł promocyjny
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Czysty, bardzo cienki strumień wody 

(cieńszy niż pasmo ludzkiego włosa) 

nie powoduje wchłaniania wody przez 

cięty materiał, zachowując przy tym inte-

gralność materiałów. Waterjet pozostawia 

gładkie, czyste cięcie, praktycznie elimi-

nując operację wykańczania materiału 

w formie obróbki (brzegi ciętych elementów 

nie nadtapiają się, zachowując przy tym 

bardzo wysoką jakość krawędzi). Wyko-

rzystanie nowoczesnej metody waterjet, 

czyli użycie strumienia pod wysokim ciśnie-

niem, pozwala dokładniej kontrolować osta-

teczny wygląd elementu i zapewnia znacznie 

krótszy czas obróbki, niż ma to miejsce 

w przypadku tradycyjnych technik. 

Technologia ta pozwala ciąć dowolny, nawet 

ten najtrudniejszy w obróbce i niedostępny dla 

innych technologii materiał, dzięki czemu pozwala 

m.in. na oszczędność materiału, a  jednocze-

śnie bardzo dokładne cięcie. Sterowany cyfrowo 

proces cięcia pozwala na wycinanie nawet 

najbardziej wymyślnych kształtów. Woda w prze-

ciwieństwie do innych metod nie nagrzewa mate-

riału, co pozwala zachować jego właściwości 

oraz chroni krawędzie przed uszkodzeniem 

Wykorzystanie wody do obróbki materiałów 

było znane już na początku XX w., jednak dopiero 

po kilkudziesięciu latach inżynierom udało się 

zaprojektować maszyny, które mogłyby wytwo-

rzyć odpowiednio wysokie ciśnienie. To właśnie 

ono jest sekretem precyzji, szybkości i łatwości 

pracy. W technologii tej wykorzystuje się dopro-

wadzony do ciśnienia 4 000 bar strumień wody 

przepuszczony przez  dyszę o  bardzo małej 

średnicy. Tworzy się wówczas koherentny stru-

mień cieczy o prędkości ponad trzykrotnie prze-

kraczającej prędkość dźwięku.

Zalety technologii
Stosowanie techniki waterjet jest przyjazne dla 

środowiska. Cięcie wodą nie wywołuje żadnych 

trujących dymów lub gazów i tylko w niewielkim 

stopniu wytwarza szkodliwe odpady. Zużyte 

ścierniwo i drobinki ściętego materiału ulokowane 

są na dnie zbiornika z wodą, zaś zużytą wodę 

można odzyskać stosując obieg zamknięty.

Technika waterjet nie wymaga dodat-

kowej obróbki, ponieważ wycięte krawędzie 

są gładkie. W takich technologiach, jak laser 

czy plazma wycinany materiał zmienia swoje 

właściwości pod wpływem temperatury lub 

nacisków chemicznych, co czasami powoduje 

mikropęknięcia. Cięcie wodą nie powoduje 

takich uszkodzeń. Dzięki niskiej temperaturze 

procesu nie pojawiają się rozgrzane strefy 

w obrębie materiału, co zapobiega odkształ-

ceniom lub przebarwieniom.

Waterjet 
– metoda do zadań specjalnych
Cięcie wodą  (inaczej: obróbka strumieniowo-ścierna, obróbka hydroabrazyjna itd.), czyli rozdzielanie materiału za 
pomocą strumienia wody z lub bez dodatku ścierniwa jest przeznaczone do każdego rodzaju materiałów od metalu 
po szkło i drewno. Dodatkowo, jeżeli obrabiany materiał nie może zostać poddany działaniu wysokiej temperatury, 
to ze względu na brak wpływu strefy ciepła, cięcie hydroabrazywne jest jedyną możliwością. Dlatego cięcie wodą 
nazywa się też „zimną” technologią. Mieszanina wody i ścierniwa wykorzystywana jest do cięcia w twardych i gru-
bych materiałach, takich jak metal czy granit, z kolei samą wodą można ciąć delikatniejsze i cieńsze materiały, takie 
jak drewno czy guma. Również do cięcia tworzyw sztucznych stosuje się tylko czysty strumień wody. 

 Marta Lenartowicz-Klik 
 Sieć Badawcza Łukasiewicz 
 Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Odział Farb i Tworzyw w Gliwicach 
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Obróbka materiałów za pomocą waterjet 

odznacza się krótkim procesem przygo-

towania, co daje możliwość wykonywania 

zleceń zarówno jednostkowych, jak i  w więk-

szej skali. Czas realizacji zlecenia jest bardzo 

szybki, co jest dużą zaletą w czasach obec-

nych. Można powiedzieć, że jakość idzie 

w parze z wydajnością.

Dużą zaletą metody cięcia wodą jest jej 

uniwersalność stosowania. Przecinać można 

różne typy materiałów – kompozyty, szkło, 

stal, ceramikę, tworzywa sztuczne, kamień, 

elementy żelbetowe. Ponadto obróbka mate-

riału realizowana jest beziskrowo, dzięki czemu 

możliwe jest przecinanie materiałów łatwopal-

nych i zagrożonych wybuchem.

Wady
Wydaje się, że cięcie strumieniem wody 

pozbawione jest wad. Tak jednak nie jest, 

największą wadą są koszty związane 

z  cięciem. Dlatego cięcie to  opłacalne jest 

w pewnych przypadkach i przy cięciu pewnych 

materiałów. Plazma czy też laser sprawują się 

znacznie lepiej przy niższych grubościach 

blach, woda jednak zdecydowanie lepiej 

radzi sobie z aluminium, miedzią, tworzywami 

sztucznymi czy gumą. Na koszty wpływa też 

czas potrzebny do przecięcia grubych i twar-

dych materiałów. Można powiedzieć, że im 

twardszy i  grubszy materiał, tym praca jest 

wolniejsza, a za tym idą wyższe koszty.

Do wad należy zaliczyć należy także ogra-

niczenie, co do powierzchni ciętego materiału 

– musi ona być płaska. W przypadku kompo-

zytów mogą też pojawić się problemy zwią-

zane z połączeniem materiałów o różnej twar-

dości – strumień strugi wodnej, który przebije 

się przez miękką warstwę materiału, może 

„odbić się” od twardszej powierzchni, co 

spowoduje szkody w materiale.

Problemem może być wysoki poziom 

hałasu, który może dojść nawet do 120 dB. 

Warto zadbać o  ochronę słuchu oraz wyci-

szenie maszyny.

Jak to działa?
Koncepcja strumienia wody jest bardzo prosta. 

Działa to mniej więcej tak: generowane jest 

ciśnienie: pompa bardzo wysokiego ciśnienia 

generuje strumień wody z  ciśnieniem znamio-

nowym nawet do 6480 barów (dla porów-

nania – ciśnienie w  wężu przeciwpożarowym 

wynosi 20-84 barów). Następuje konwersja 

ciśnienia w prędkość: ciśnienie to jest przekształ-

cane na prędkość za pomocą małego otworu, 

tworząc strumień tak cienki jak ludzki włos, który 

może ciąć materiały. Gdy ma się do czynienia 

z garnetem wówczas w celu zwiększenia mocy 

cięcia o  1000 razy, ścierniwo jest wpychane 

w  ponaddźwiękowy strumień wodny. Woda 

i garnet wydostają się z głowicy tnącej z prawie 

z czterokrotną prędkością dźwięku. Strumienie 

mogą być 2: czysty i ścierny (garnet). Te dwie 

połączone technologie mogą ciąć praktycznie 

każdy materiał, bez względu na jego kształt czy 

grubość. Czysty strumień wody tnie miękkie 

materiały, takie jak uszczelki, pianki, plastik, 

papier, jednorazowe pieluchy, izolacje, płyty 

cementowe, wyposażenia wnętrz samochodów, 

dywany, żywność. Ścierny strumień wody jest 

podobny do czystego strumienia, z wyjątkiem 

tego, że po utworzeniu czystego strumienia 

wody, ścierniwo jest wpychane do głowicy przez 

dysze Venturiego i mieszane z wodą. Następnie 

przygotowany w  ten sposób ścierny strumień 

wody może ciąć twarde materiały, takie jak metal, 

ceramikę, kamień, szkło i kompozyt.

Cięcie strumieniem wody realizowane 

jest wyłącznie w  sposób zautomatyzowany 

lub zrobotyzowany, przy użyciu podobnych 

układów sterowania jak w cięciu plazmowym 

i  laserowym. Podczas procesu głowica wraz 

z dyszą tnącą ustawiona jest prostopadle do 

powierzchni rozdzielanego materiału. 

Rynek 
Przewiduje się, że rynek maszyn do cięcia 

strumieniem wody wzrośnie z  1,1 mld USD 

w 2021 r. do 1,5 mld USD do 2026 r.; ocze-

kuje się, że w latach 2021-2026 CAGR wzro-

śnie o 6,2% jak podaje raport przygotowany 

przez Reportlinker. Rozwój rynku maszyn do 

cięcia strumieniem wody jest napędzany przez 

wysoką jakość operacyjną, wzrastająca możli-

wość dostosowania maszyn do cięcia stru-

mieniem wody do różnych gałęzi przemysłu 

i rozwój przemysłu motoryzacyjnego. Ponadto 

rosnący popyt ze strony gospodarek wscho-

dzących w  regionie Azji i  Pacyfiku prawdo-

podobnie będzie napędzać wzrost rynku. 

Ameryka Północna posiada największy udział 

w globalnym rynku maszyn do cięcia strumie-

niem wody.

Firmy oferujące rozwiazania 
z zakresu waterjet

AlumTech
W ofercie firmie AltumTech można znaleźć 

usługi z  zakresu obróbki różnego rodzaju 

materiałów, w  tym tworzyw. W  ich ofercie 

można znaleźć m.in. cięcie wodą przy użyciu 

2-osiowych maszyn waterjet na maszynie 

waterjet o stole roboczym oś X – 2000 mm, oś 

Y – 6000 mm, oś Z – 210 mm, przy dokładno-

ściach 0,09 mm na 1 metrze długości, zakres 

pracy głowicy 0-45°. Metody cięcia zależą od 

właściwości materiału i  jego grubości. Mate-

riały które posiadają niską gęstość i  wysoki 

indeks obrabialności np. wszelkiego rodzaju 

pianki, gąbki są cięte technologią „pure 

water”, wykorzystana jest tylko sama woda 

pod wysokim ciemnieniem i  mały przekrój 

kryzy, przez co uzyskują się strumień wody 

o średnicy 0,15 mm. W przypadku odwrotnym 

materiały o  dużej gęstości i  niskim stopniu 

obrabialności, np. stal nierdzewna, kwasood-

porna cięte są techniką abrazyjną, która wyko-

rzystuje wodę i ścierniwo.

Flow
Pierwszą technologią skomercjalizowaną 

przez Flow Research było zastosowanie stru-

mienia wodnego pod wysokim ciśnieniem 

jako narzędzia do cięcia przemysłowego. 

Maszyna do cięcia wodą od Flow zapewnia 

łatwość cięcia różnego rodzaju materiałów. 

System Mach 500 jest bezkonkurencyjny pod 

względem dokładności i szybkości cięcia. Jest 

elastyczny i można go dostosować do wszyst-

kich wymagań klienta. Dynamic XD to precy-

zyjny ruch 5-osiowy, zapewniający możliwość 

precyzyjnego cięcia kątów złożonych. W połą-

czeniu z  funkcją Compass głowica Dynamic 

XD stanowi szybki i  precyzyjny system tnący, 

zapewniający ogromną elastyczność. Maszyny 

Flow wytwarzają części z bardzo dokładną tole-

rancją, niektóre nawet z tolerancją do 0,025 mm. 

Tolerancje znacznie się różnią zależnie od produ-

centa ze względu na różnice w technologii stero-

wania oraz konstrukcji maszyny.

PTV
PTV od wielu lat zajmuje się produkcją profe-

sjonalnych systemów do cięcia strumieniem 

wody pod wysokim ciśnieniem. Firma produkuje 

maszyny CNC do cięcia strumieniem wody pod 
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wysokim ciśnieniem i posiada własne oprogra-

mowania sterujące. W swoim portfolio mają wiele 

maszyn do cięcia wodą, w tym m.in. Precise Jet. 

Jest to specjalny stół do mikrocięcia z nowocze-

snym wzornictwem, ma całkowicie zamknięty 

obszar roboczy, szybką głowice tnącą na napę-

dach liniowych. Smart Jet II-L to korzystny 

wariant do ciecia 2D – ekonomiczne rozwiązanie 

odpowiednie do cięcia strumieniem wody pod 

wysokim ciśnieniem w 2D z  lub bez materiału 

ściernego. Opiera się na sprawdzonej konstrukcji 

stołów serii B i D. Wykorzystywane są kompo-

nenty renomowanych dostawców. Stół jest 

wyposażony w standardowy system sterowania, 

który jest zintegrowany z  technologiczną bazą 

danych. Firma oferuje również SMARTJETBOX 

WJ1010-1Z-SJ. maszynę z koncepcją zamknię-

tego miejsca pracy. 

OMAX 
OMAX jest dostawcą kompletnych rozwiązań 

dla technologii waterjet. Oferuje m.in. maszynę 

do cięcia strumieniem wody OMAX, która szybko 

i  dokładnie tnie tworzywa sztuczne wzmoc-

nione włóknem węglowym i tworzywa sztuczne 

wzmocnione włóknem szklanym. Jednocześnie 

nie ma potrzeby wymiany narzędzi, nie ma też 

ograniczeń w procesie technologicznym zwią-

zanym z wytwarzaniem ciepła, ponieważ cięcie 

strumieniem wody to cięcie na zimno. Brak stref 

wpływu ciepła oznacza brak warunków topienia 

lub przeróbki oraz brak dymu. Model 2626 prze-

znaczony jest do cięcia skomplikowanych części 

z większości materiałów, w tym tworzyw sztucz-

nych, kompozytów – bezpośrednio z rysunków 

CAD, DXF lub innych. 

Przykładowe urządzenia
Narzędzie do cięcia 

strumieniem wody Alphajet  
firmy Water Jet Sweden

Firma Water Jet Sweden wprowadziła na 

rynek maszynę do cięcia strumieniem wody 

Alphajet, która stanowi następną generację 

sterowania kątem stożka i  prostopadłego 

cięcia strumieniem wody. Niezwykłe rezultaty 

cięcia osiągane są dzięki starannie dobranym 

elementom maszyny i niewielkim precyzyjnym 

ruchom z  dokładnością kątową w  zakresie 

±0,05 mm. Nowy Alphajet ma kompak-

tową konstrukcję, co oznacza mniejszą wagę 

i mniejsze ograniczenia w obszarze roboczym. 

Jest to szczególnie korzystne dla tych, którzy 

chcą wyposażyć swoją maszynę w więcej niż 

jedno narzędzie tnące. Na tej samej maszynie 

można zamontować do czterech maszyn 

Alphajet, zwiększając w  ten sposób cztero-

krotnie wydajność cięcia przy zachowaniu 

wysokiej dokładności. Alphajet ma unikalną 

konstrukcję przekładni; kąty 45-30-30 wyma-

gają bardzo małych ruchów w  osiach A  i  B 

podczas cięcia, a wybór umieszczenia uchwytu 

narzędzia bardzo nisko na głowicy tnącej 

zapewnia niski punkt obrotu z małymi, bardziej 

dokładnymi ruchami. Alphajet ma zdolność 

wytrzymania maksymalnej kompensacji kątowej 

TAC (Taper Angle Control)” do ±13°. Ponieważ 

konstrukcja Alphajet wymaga tylko 4-osio-

wego systemu sterowania, może być stoso-

wana we wszystkich modelach maszyn Water 

Jet Sweden. Od podstawowych maszyn jedno-

głowicowych do bardziej zaawansowanych 

maszyn wielogłowicowych.

Seria Intec-G2 – bardzo 
dokładne rozwiązanie waterjet

Prosta w użyciu, co oznacza brak specjal-

nych umiejętności wymaganych do produkcji 

dokładnych części z  dowolnego materiału. 

Wysoka jakość krawędzi oznacza więcej czasu 

zaoszczędzonego na wykańczaniu wtórnym. 

Wszechstronne cięcie umożliwia cięcie wielu 

rodzajów materiałów na tym samym stole 

bez konieczności zmiany oprzyrządowania. 

Pozwala sparować maszynę serii Intec-G2 

z  własną, opatentowaną 5-osiową głowicą 

tnącą PAC 60. Dwuwymiarowy strumień wody 

stanie się trójwymiarową maszyną, zdolną 

do cięcia części o  skośnych krawędziach. 

PAC 60 zawiera bazę danych algorytmów True 

Cut, opracowaną w  celu określenia przewi-

dywanego stożka przy danym wykończeniu 

powierzchni. Cięcie części odbywa się pod 

kątem rzeczywistym do +/-60 stopni. PAC 60 

posiada opatentowany ciągły obrót, zwięk-

szając dokładność i wydajność. Opatentowana 

technologia znacznie skracająca czas cięcia. 

Automatyczna kompensacja cięcia stożko-

wego w celu uzyskania prostych krawędzi przy 

dowolnej prędkości cięcia. Zaprojektowana 

i  zbudowana specjalnie dla serii Intec-G2, 

pompa Quantum NXT zapewnia dokładne 

i stałe ciśnienie, co oznacza, że  cięcie utrzy-

muje wysoki poziom dokładności i  gładką 

krawędź cięcia od początku do końca. Dzięki 

ergonomicznej i  łatwej w  użyciu pompie 

zużywa się do 70% mniej wody chłodzącej 

niż standardowe wzmacniacze hydrauliczne 

i uzyskuje się do 60% wydajności.

System cięcia strumieniem 
wody A-0612 od WARDJet

Firma WARDJet wprowadziła system cięcia 

strumieniem wody A-0612 do prac przemysło-

wych. Kompaktowa maszyna, zajmująca mniej 

niż 25 stóp kwadratowych, zapewnia taką 

samą wydajność, jak pełnowymiarowy stru-

mień wody. Głowica tnąca oferuje 4 cale prze-

suwu w osi Z, aby pomieścić grube elementy 

obrabiane i  regulować odległość odsunięcia 

dyszy. Jest zasilany przez pompę 60 000 PSI, 

która umożliwia przecinanie dowolnego mate-

riału w tym samym czasie, co strumień wody 

na dużą skalę. Przemysłowy system napędowy 

z  zębatką i  zębnikiem zapobiega poślizgowi 

i rozciąganiu. 
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Chromowanie ABS jest wykorzystywane 

w  branży motoryzacyjnej, produkcji 

sprzętu AGD, RTV, mebli, armatury sani-

tarnej i  wielu innych akcesoriów. Istotną 

zaletą procesu jest całkowita odporność ABS 

na korozję. Drugą ważna zaletą stosowania 

tworzyw sztucznych jest możliwość zmniej-

szenia masy wyrobu. Gęstość ABS wynosi 

1,04-1,07 g/cm3, co oznacza, że wyroby te są:

– 2-3 razy lżejsze od aluminium,

– 5-7 razy lżejsze od stali,

– 7-9 razy lżejsze od miedzi i mosiądzu.

Przedmiot, który ma być galwanizowany 

zanurzany jest w  wannie w  tzw. kąpieli 

galwanicznej. Staje się katodą, a  czysty 

kawałek metalu, którego używamy do 

powlekania jest anodą. Kąpiel galwaniczna 

to wodny roztwór związków chemicznych, 

zawierający sole nakładanego metalu oraz 

dodatkowo związki organiczne i  nieorga-

niczne, które mają wpływ na przewod-

ność roztworu oraz jakość uzyskiwanych 

powłok. Kąpiel taka jest elektrolitem. Przez 

ów roztwór przepuszcza się prąd elek-

Galwanizacja części wtryskowych

Galwanizacja, to inaczej mówiąc proces metalizacji lub chromowania. Najczęściej wykorzystywane są w tej tech-
nice materiały typu ABS (kopolimer akrylonitrylu, butadienu i styrenu) oraz PC/ABS. Proces galwanizacji jest tech-
nologią, która polega na pokryciu powierzchni tworzywa sztucznego wielowarstwową powłoką metaliczną o okre-
ślonej grubości (nikiel-miedź- nikiel-chrom). Ostatnim etapem procesu jest chromowanie. Zaletą chromu jest 
bowiem efektowna, lśniąca powierzchnia, która nie tylko ma wyjątkowe walory estetyczne, ale również ochronne. 
Warstwą srebrnego metalu pokrywa się klamki, uchwyty, korpusy lamp, logo producentów oraz wiele innych detali 
ozdobnych. 

 Krzysztof Sawicki 
 NIFCO Poland 

Tabela 1. Standardowy proces platerowania tworzyw ABS, PC/ABS

Etap procesu Metoda procesu
Temperatura 
procesu [°C]

Parametry procesu

Obróbka wstępna

Odtłuszczanie ENILEX PC-1, PC-2 60 15 min
Czyszczenie powierzchni ENILEX WE 50 10 min

Trawienie Kąpiel w kwasie chromowym 68 5-15 min
Neutralizacja ENILEX RD 25 3 min

Aktywacja katalityczna ENILEX CT-580/CT-304 35 3 min
Poaktywacja Chlorowodór 35 3 min

Niklowanie chemiczne ENILEX NI-100/NI-5 35/42 7 min/7 min

Galwantostegia: 
elektrochemiczne nakładanie 
powłoki

Aktywowanie EVAVATE V-345 25 1 min
Kąpiel wstępna Kąpiel Wattsa 50 3 min

Kondycjonowanie PDC 25 1 min
Siarczan miedzi z połyskiem CU-BRITE EP-30 25 3 A/dm2 – do porządnej grubości warstwy

Aktywacja EVAVATE V-37 25 30 sekund
Nikiel z półpołyskiem CF-24T 55 3 A/dm2 – do porządnej grubości warstwy

Nikiel z połyskiem #88 50 3 A/dm2 – do porządnej grubości warstwy
Nikiel MP MP-NI 309 55 3 A/dm2 – 3 min

Chromowanie z połyskiem E-300 42 20 A/dm2 – do porządnej grubości warstwy

Rys. 1   Części chromowane 
Źródło: https://www.galwanizer.pl/images/
com_droppics/21/chromowaniel.jpg
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tryczny, a na zanurzonych w nim elektrodach 

wydziela się np. metal i  powstają powłoki 

galwaniczne. Pokrywając np. stal cyną – 

anodą będzie cyna metaliczna, a  elektro-

litem będzie roztwór siarczanu cyny. Kiedy 

zacznie płynąć prąd, dodatnio naładowane 

jony cyny zaczną przepływać przez elek-

trolit w  kierunku stalowej katody i  powoli 

się na niej osadzać, tworząc w ten sposób 

powłokę.

Tworzywa sztuczne przed procesem 

galwanizacji natomiast poddawane są wielu 

kąpielom wstępnym. Tabela 1 przedstawia 

kolejność kąpieli przed przystąpieniem do 

procesu chromowania oraz kąpiele w trakcie 

procesu galwanizacji wraz z  przykładowymi 

parametrami.

Chromowanie – etapy
Chromowanie rozpoczyna s ię od 

odtłuszczenia  deta l i  wtryskowych. 

Dzięki temu usuwa się zanieczysz-

czenia z  powierzchni i  przygotowuję się 

ją do lepszego działania płyny wtrawia-

jącego w  następnym etapie procesu. Po 

czyszczeniu detale przechodzą do kąpieli 

trawiącej, gdzie powierzchnia ABS zostaje 

zszorstkowana i  powstają na niej specy-

ficzne pory. Trawienie odbywa się przy 

pomocy kwasu chromowego i  chlorowo-

doru. W  trakcie tego procesu butadien 

zawarty w  tworzywie ABS jest utleniany 

i rozpuszczany. Cel tej kąpieli to zwiększenie 

porowatości powierzchni, aby uzyskać efekt 

zakotwiczenia powłoki metalicznej.

Po trawieniu detale umieszczone są 

w  kolejnej kąpieli, która nazywa się akty-

wacja katalityczna. Jest to proces wywoły-

wania absorbcji palladu i cyny w wytrawionej 

wcześniej porowatej powierzchni wyprasek. 

Rozpuszczanie nadmiaru cyny, która została 

zaabsorbowana z aktywacji przeprowadza się 

w kolejnym etapie po aktywacji, inaczej zwanej 

akceleracją. 

Pory wytworzone na powierzchni 

wyprasek po poprzednich procesach powo-

duje zakotwiczenie się cienkiej powłoki 

niklowej i  nadanie tworzywom właściwości 

elektroprzewodnictwa. Dzięki temu można 

przejść do finalnego etapu, czyli chromo-

wania. Polega to na pokryciu wcześniej 

przygotowanych już wyprasek poprzez 

Rys. 2   Trawienie (niklowanie chemiczne) w procesie galwanizacji

Rys. 3   Akceleracja w procesie galwanizacji

Rys. 4   Chromowanie

Rys. 5   Chromowanie 
źródło: https://www.tegal.pl/instalacje/linie-galwaniczne/
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szereg kąpieli siarczanem miedzi. Powłoka 

ta wizualnie daje efekt błyszczącej, gładkiej, 

lustrzanej powierzchni detalu.

Podsumowując proces galwanizowania to 

długotrwała i skomplikowana technologia, na 

wynik której działa szereg poszczególnych 

procesów chemicznych. Roztwór oraz czas 

każdej kąpieli ma ogromny wpływ na jakość 

i  trwałość finalnej powierzchni chromu na 

częściach wtryskowych. Detale w  procesie 

galwanizacji przechodzą przez wszystkie 

kąpiele na tak zwanych zawieszkach.

Przygotowanie  
detali wtryskowych

Większość zakładów galwanicznych 

zajmujących się chromowanie tworzyw 

ABS, produkuje również części wtryskowe 

we  własnym zakładzie, a  nawet wykonuje 

formy również we własnym zakresie. Okazuje 

się proces wtrysku oraz konstrukcja, stan 

i  obsługa formy wtryskowej może mieć 

bardzo duży wpływ na powodzenie procesu 

galwanizacji. Detal wtryskowy nie może być 

w żaden sposób zabrudzony, a tym bardziej 

nosić jakiekolwiek ślady sylikonu bądź 

tłustych substancji typu smar czy konser-

want. Formy wtryskowe, z których wypraski 

przeznaczone są do procesu chromowania, 

w  każdym zakładzie są pod specjalnym 

nadzorem. Wyprodukowanie bowiem dużej 

partii części, którą można ocenić jakościowo 

dopiero po procesie galwanizacji powoduje 

ogromne ryzyko ewentualnego złomowania, 

czyli strat finansowych zakładu plus ewentu-

alne obsuw w dostawach.

Formy nie mogą być konserwowane, 

a elementy suwliwe powinny być spasowane 

idealnie, aby ilość smaru na powierzchniach 

prowadzących była minimalna. Elementy 

formujące powinny mieć idealnie wypolero-

wana powierzchnie na lustro, a zamknięcie 

na linii podziału spasowane co do mikrona. 

Na rys. 7 przedstawione zostały wypraski 

względem tej samej części po chromo-

waniu. Falbanka na linii podziału widoczne 

jest dopiero w  momencie chromowania 

części. Dlatego też produkcja oraz utrzy-

manie jakości części galwanizowa-

nych jest niezwykle trudną technologią, 

ponieważ często „idealne detale wtry-

skowe” mogą być wadliwe dla procesu 

chromowania. 
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Rys. 6   

Rys. 7   Porównanie części wtryskowej do pochromowanej
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