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Wybrane zagadnienia związane  

z zakupem wtryskarki
Zakup wtryskarki to z reguły wydatek, co najmniej kilkudziesięciu tysięcy euro. Żeby nie popeł-
nić błędu przy zakupie wtryskarki i być z niej zadowolonym potrzebna jest specjalistyczna wie-
dza. Artykuł przybliża ją, zwłaszcza dla osób rozpoczynających działalność w zakresie prze-
twórstwa tworzyw sztucznych metodą wtryskiwania, w szczególności termoplastów.  15

Automatyzacja i rozwiązania systemowe:  

trendy w konstrukcji wtryskarek
Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że najwięcej nowości w ofercie producentów wtryskarek 
pojawia się w okolicach dużych targów branżowych. W tym roku jednak z powodu odwołania 
imprez masowych trudniej nam śledzić branżowe trendy. Warto więc pokusić się o podsumo-
wanie tego, co działo się na rynku w ostatnich miesiącach – zwłaszcza, że większość obecnych 
trendów stanowi kontynuację tendencji zapoczątkowanych w poprzednich latach.   23

Wydłużają żywotność wtryskarek
Na całym świecie oraz w Polsce popyt na wyroby z  tworzyw 
sztucznych stale rośnie. Elementy formowane wtryskowo znaj-
dują zastosowanie w niemal każdym sektorze rynku. Firmy pro-
dukcyjne, aby zwiększyć swoją konkurencyjność, muszą zmak-
symalizować efektywność, opłacalność oraz poprawić wydaj-
ność. Bardzo ważne jest poświęcanie uwagi właściwemu dobo-
rowi olejów hydraulicznych do wtryskarek. Aby zapobiec nie-
planowanemu przestojowi wywołanemu awarią tych maszyn, 
ważne jest prowadzenie strategii ich konserwacji, która długofa-
lowo może być źródłem znacznych oszczędności.  44
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ALPLA podwaja wydajność zakładu rPET 

Projekty Grupy Azoty z dofinansowaniem NCBiR

Nowa linia do wytłaczania rPET zostanie 

uruchomiona na początku maja br. w zakładzie 

recyklingu PET Recycling Team w Radomsku. 

W rezultacie wydajność zostanie podwojona 

z 15 000 do 30 000 ton rPET rocznie.

Pod koniec 2018 r. firma podpisała globalne 

zobowiązanie dotyczące nowej gospodarki 

tworzywami sztucznymi - inicjatywę Fundacji 

Ellen MacArthur - która między innymi zobo-

wiązuje ją do zainwestowania łącznie 50  mln 

euro w realizację tego celu. ALPLA zainicjowała 

kilka międzynarodowych projektów, takich jak 

budowa zakładu recyklingu w  Tajlandii. Inwe-

stuje również w rozbudowę i ulepszenie naszych 

istniejących zakładów recyklingu. Jej celem jest 

przetworzenie jeszcze większej ilości mate-

riału pochodzącego z  recyklingu i  uczynienie 

procesów produkcyjnych w zakładach recyklingu 

bardziej zrównoważonymi dzięki modernizacji.

 

Nowa linia do wytłaczania 
w Radomsku

Po uruchomieniu nowej linii w maju 90 pracow-

ników PET Recycling Team w Radomsku będzie 

produkować tam rocznie 30 000 ton płatków 

z materiału pokonsumpcyjnego.

Materiał wejściowy, tzw. „materiał pokon-

sumencki” – pochodzi z  Europy, tj.  z  Polski 

i krajów sąsiednich. Nowy system wytłaczania 

jest dostarczany przez austriacką firmę Star-

linger, której technologię recyklingu ALPLA 

stosuje od wielu lat. 

Zielona energia elektryczna 
poprawia ślad węglowy

Oprócz technicznej rozbudowy zakładu, jego 

dostawy energii zostały całkowicie przełączone 

na odnawialne źródła energii. Jak pokazano 

w obliczeniach śladu węglowego przeprowa-

dzonych przez niezależną firmę konsultingową 

c7-consult, produkcja jednego kilograma mate-

riału przemiałowego PET generuje jedynie 0,27 

kg ekwiwalentu węgla. Odpowiada to 88% (lub 

osiem razy) mniej gazów cieplarnianych niż 

produkcja materiału pierwotnego (2,19 kg ekwi-

walentu węgla według PlasticsEurope).

Strategia wybiegająca 
w przyszłość

ALPLA dostrzegła znaczenie recyklingu 

na wczesnym etapie i  nawiązała współ-

pracę już na początku 2000 roku. Prze-

jęcie austriackiej firmy PET Recycling Team 

Wöllersdorf w 2010 r. i budowa zakładu recy-

klingu w  Polsce w  2012  r. były kamieniem 

milowym na drodze do przekształcenia ALPLA 

w specjalistę ds. recyklingu.

Jednak popyt na odzyskane tworzywa 

sztuczne nie zawsze był tak wysoki jak 

obecnie. Kiedy fabryka w  Polsce otworzyła 

swoje podwoje w 2013 roku, sytuacja wyglą-

dała trochę inaczej. Wtedy konsumenci i klienci 

nie mieli zbytniej świadomości na temat recy-

klingu zużytych materiałów. Niemniej jednak 

eksperci zaprojektowali zakład tak, aby 

możliwa była jego szybką modernizację bez 

dalszych zmian konstrukcyjnych. 

– Przez lata fabryka w  Radomsku działała 

w trudnych warunkach rynkowych, pomagając 

zapewnić, że opakowania PET są postrzegane 

jako surowce wtórne. Nasz rynek jest teraz 

gotowy, a dzięki nowej konfiguracji mamy silną 

pozycję, aby wytwarzać wysokiej jakości mate-

riał do przemiałów w  sposób jak najbardziej 

zrównoważony – wyjaśnia Beata Szynkiewicz, 

dyrektor handlowy PRT Radomsko. Jej kolega 

Marcin Jabłoński, kierownik zakładu od 2014 r., 

Dodaje: – Używając zielonej energii elektrycznej, 

moim zdaniem robimy logiczny następny krok 

w naszej strategii. Przekształcamy zużyte mate-

riały w materiały z recyklingu w najbardziej ener-

gooszczędny sposób dla przemysłu, poma-

gając zapewnić funkcjonowanie gospodarki 

o  obiegu zamkniętym, zapobiegając zaśmie-

ceniu, a jednocześnie przyczyniając się do walki 

ze zmianami klimatu – dodaje Marcin Jabłoński, 

kierownik zakładu od 2014 r. 

Aż cztery projekty realizowane przez spółki 

Grupy Azoty znalazły się na liście rekomendo-

wanych do dofinansowania przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeden 

z nich, wspólny projekt Grupy Azoty Zakłady 

Azotowe „Puławy” S.A. (Lider) i Grupy Azoty 

Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Sieci 

Badawczej Łukasiewicza - Instytutu Nowych 

Syntez Chemicznych w Puławach znalazł się 

na 3 miejscu listy.

Projekt Grupy Azoty Puławy, Grupy Azoty 

Police i  Łukasiewicz-INS dotyczy opraco-

wania biodegradowalnej otoczki polimerowej 

dla nawozów azotowych (mocznik) i nawozów 

wieloskładnikowych (NPK). Celem jest wolniejsze 

uwalnianie składników pokarmowych do gleby, 

a  tym samym zwiększenia ich wykorzystania 

przez rośliny. Nawozy otoczkowane będą też 

ulegały degradacji w  środowisku glebowym 

w ciągu maks. 48 miesięcy. Kluczową korzyścią 

z realizacji projektu, jak i wdrożenia jego wyników 

do działalności przemysłowej, będzie pozytywny 

wpływ na środowisko. Projekt uzyskał dofinan-

sowanie w kwocie 3,8 mln zł.

Kolejny projekt z obszaru nawozów, „Specja-

listyczne produkty nawozowe na bazie sale-

trosiarczanu amonu z  funkcjonalnymi dodat-

kami”, realizowany przez spółkę Grupa 

Azoty S.A. uzyskał dofinansowanie w  wyso-

kości 2,95 mln  zł. Celem projektu jest opra-

cowanie nowych nawozów, które zostaną 

wzbogacone w  dodatki zapewniające opty-

malne zaopatrzenie roślin w  składniki pokar-

mowe, co zwiększy skuteczność przyswajania 

azotu, wpłynie korzystnie na zdrowotność roślin 

uprawnych i  zmiany właściwości fizykoche-

micznych oraz biologicznych gleb.

Dwa kolejne projekty realizuje Grupa Azoty 

Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. „Opracowanie 

technologii wytwarzania glikolu neopentylo-

wego wysokiej czystości oraz oksymu aldehydu 

hydroksypiwalowego z wykorzystaniem nisko-

cennego półproduktu oraz strumienia wodoru 

odpadowego” uzyskał 11,7 mln dofinansowania 

NCBiR, a „Opracowanie innowacyjnego procesu 

otrzymywania gamy estrów wobec katalizatora 

w postaci cieczy jonowej” 2,5 mln zł. 
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SABIC i SIEROSŁAWSKI Group RAZEM PRZECIWKO COVID-19 

Akcja Plastics 4 Life przynosi efekty 

Jedno działanie cenniejsze od dziesięciu pomysłów – tymi słowami 

Emre Yilmaza można w  krótki sposób podsumować spontaniczne 

działanie dwóch firm, które w ramach akcji Plastics 4 Life postanowiły 

dać w czytelny sposób sygnał dla całej branży przetwórców tworzyw 

sztucznych, że RAZEM znaczy WIĘCEJ i LEPIEJ. 

W ciągu kilku dni SABIC Poland zrealizował proces decyzyjny i poprzez 

swojego dystrybutora, firmę PLASTOPLAN Polska dostarczy 3 palety 

(4.125,- kg) polietylenu niskiej gęstości LDPE SABIC LDPE 2008, produ-

kowanego przy użyciu technologii Clean Tubular Reactor (CTR), na 

potrzeby produkcji przyłbic ochronnych. Produkcja sprzętu ochronnego 

będzie realizowana przez działającą w  Mielcu firmę SIEROSŁAWSKI 

Group (SG), która również przystąpiła do akcji i bierze w niej czynny udział. 

Wyprodukowane przyłbice, w  ilości 100  tysięcy sztuk, zostaną 

w całości przeznaczone na potrzeby placówek służby zdrowia oraz 

innych potrzebujących je podmiotów i będą wykonane całkowicie 

bezpłatnie w ramach kolejnych działań pomocowych prowadzo-

nych przez SG. 

– Ogromnie się cieszę, że mogliśmy się przyłą-

czyć do akcji Plastics 4 Life i  wesprzeć ją swoim 

konkretnym, materialnym działaniem –  mówi Piotr 

Kwiecień, dyrektor zarządzający SABIC Poland z siedzibą w Warszawie. 

– Dostawa surowca dla potrzeb firmy SIEROSŁAWSKI Group stanowi 

nasz wkład w pomoc w walce z koronawirusem, a jednocześnie mam 

nadzieję, że jest doskonałym przykładem możliwości wzajemnego zaan-

gażowania całej branży i środowiska przetwórców tworzyw sztucznych. 

Należy dodać, że wspomniana technologia CTR zapewnia gatunki 

o wysokiej jakości i czystości, a zastosowany w produkcji wtryskowej 

materiał charakteryzuje się wysoką udarnością i dobrą elastycznością 

oraz dużą odpornością na korozję naprężeniową pod wpływem czyn-

ników środowiskowych. 

– To trudny czas dla wielu firm i  ludzi. Niemniej jednak uważam, że 

wszyscy bez wyjątku i w każdy możliwy choćby najmniejszy sposób 

powinni pomagać tym, którzy walczą i dbają o nasze życie i zdrowie 

– mówi Barbara Sztyler, dyrektor zarządzający SIEROSŁAWSKI Group. 

– Dla naszej firmy było i  jest oczywistym, że każde tego 

typu działanie to wyraz solidarności tak całej branży 

i środowiska przetwórców, jak również osobisty wkład 

w walkę z koronawirusem. Jest to tym bardziej istotne, 

że te działania mają charakter charytatywny i są w pełni 

realizowane ze środków własnych – dodaje. 



6  PlastNews 5’2020

 Aktualności 

Wciąż nie najlepiej  
w branży tworzyw sztucznych

Zgodnie z  oczekiwaniami zniesienie 

obostrzeń nie doprowadziło do natych-

miastowego ożywienia. Ponadto w niektórych 

przypadkach łagodzenie i zniesienie obostrzeń 

spowodowało zmniejszenie popytu i związanej 

z  nim produkcji. Powodem spadku popytu 

jest to, że zarówno osoby fizyczne, jak i firmy 

zaczęły zmniejszać rezerwy bezpieczeństwa, 

zarówno w przypadku surowców, jak i półpro-

duktów i produktów gotowych.

Obostrzenia mają zostać zniesione w poszcze-

gólnych krajach w różnym tempie. W Rumunii 

łagodzenie obostrzeń ma zacząć się dopiero po 

15 maja. W innych krajach powrót do „normal-

ności” powoli się już rozpoczyna. Wszystko 

to jednak oznacza, że okres słabych wyników 

gospodarczych, słabego popytu na pewno 

potrwa do końca maja. Przewiduje się również, 

że przetwórcy tworzyw sztucznych prawdo-

podobnie w  maju osiągną najniższy poziom 

produkcji i wykorzystania mocy produkcyjnych.

Jak wynika z  badań węgierskiej agencji 

myCEPPI, zdecydowana większość firm działa 

przy wykorzystaniu mocy produkcyjnych 

wynoszących 30-70%. Tylko w kilku ankieto-

wanych firmach produkcja idzie pełną parą.

Poszczególne sektory
Stopień wykorzystania mocy produkcyj-

nych w zakresie opakowań farmaceutycznych 

wynosi prawie w 100%. Obejmuje to produkcję 

urządzeń medycznych i  innego „sprzętu 

medycznego”. Ta dobra koniunktura prawdo-

podobnie potrwa jeszcze długie miesiące.

Producenci asortymentu dla rolnictwa (sznurki, 

siatki) odnotowują w  tym sezonie podobny 

popyt jak w ostatnich latach. Z powodu suszy 

ożywił się popyt na rury i kształtki przeznaczone 

głównie do nawadniania.

W segmencie produkcji rur na potrzeby 

infrastrukturalne, obraz sektora jest niejedno-

znaczny. Średnie firmy mają się dobrze. Jednak 

firmy o dużej zdolności produkcyjnej (powyżej 

10 000 ton rocznie) borykają się z przejścio-

wymi problemami popytowymi. Wykorzy-

stanie mocy wynosi w ich przypadku średnio 

60-70%. Firmy spodziewają się podobnego 

słabego popytu jeszcze w pierwszej połowie 

czerwca. Poprawa sytuacji może nastąpić wraz 

z  rozpoczęciem dużych projektów budowla-

nych od lipca tego roku. Podobnie jest w przy-

padku geotekstyliów, popyt w maju i czerwcu 

będzie niewielki. Jednakże i  tu producenci 

mają nadzieję na wzrost popytu od lipca. 

Podobnie jak w latach poprzednich popyt na 

produkcję materiałów opakowaniowych zwią-

zanych z branżą budowlaną jest bardzo duży. 

Wiadra i inne materiały opakowaniowe dobrze 

się sprzedają.

Materiały izolacyjne nie mają teraz sezonu, 

eufemistycznie mówiąc. Wykorzystanie mocy 

produkcyjnych przez producentów wynosi 

55-65% zamiast zwykłego poziomu 70-80%. 

Wynika to głównie z  zakupów dokonanych 

z wyprzedzeniem w ostatnich 2 miesiącach.

Produkcja elastycznych opakowań do 

żywności spowolniła w  porównaniu do 

poprzednich miesięcy. Niektórzy producenci 

folii PE wstrzymali produkcję w celu konser-

wacji. Można odczuwać normalne efekty 

sezonowe, nie ma znaczącej różnicy w porów-

naniu z poprzednimi latami. Popyt jest nadal 

silny w sektorze folii BOPP.

Popyt na termoformowane i cienkościenne 

opakowania do żywności pozostaje niższy niż 

zwykle. Wykorzystanie mocy wynosi 40-60%. 

Producenci liczą, ożywienie na rynkach 

eksportowych może przynieść zdecydowana 

poprawę sytuacji.

Branża artykułów gospodarstwa domowego 

również powoli się restartuje. Firmy, które do 

tej pory produkowały na zapas, rozpoczęły już 

dostawy. Ogólnie produkcja nie jest porówny-

walna z poprzednimi latami, a popyt i wyko-

rzystanie mocy produkcyjnych są znacznie 

niższe. Ale na przykład w  Rumunii sklepy 

przygotowujące się do ponownego otwarcia 

zaczęły uzupełniać zapasy, co generuje spory 

popyt w tej branży.

Zmniejszyła się również produkcja mate-

riałów opakowaniowych na kosmetyki i chemię 

gospodarczą, osiąga średnio poziom 65-70%. 

Zmniejszyła się też produkcja zamknięć do 

opakowań.

Produkcja nakrętek spadła ze względu na 

spodziewany słaby sezon turystyczny. Sprzedaż 

napojów bezalkoholowych w mniejszych (półli-

trowych) opakowaniach znacznie spadła 

i będzie mniejsza niż zwykle w sezonie letnim.

Produkcja opakowań przemysłowych czeka 

na prawdziwy restart przemysłu meblowego, 

elektrycznego, sprzętu gospodarstwa domo-

wego i  przemysłu motoryzacyjnego. Mniejsi 

producenci opakowań wstrzymali produkcję 

w  celu konserwacji na okres jednego do 

dwóch tygodni, głównie z  powodu braku 

zamówień. Inni produkują tylko na poziomie 

50-55% w porównaniu z poprzednimi latami.

Przemysł motoryzacyjny wznowił produkcję 

w  Europie Środkowej. Wykorzystanie mocy 

produkcyjnych przez dostawców (części 

z  tworzyw sztucznych) wynosi jednak tylko 

30-40%. Chociaż przewidują oni, że zamó-

wienia będą wkrótce spływać, jednak na razie 

są one odkładane. 

Uczestnicy branży tworzyw sztucznych 

są świadomi faktu, że restart gospodarki nie 

będzie łatwy i szybki. Oczekuje się, że gospo-

darka ożywi się powoli po słabym maju. Prze-

widuje się, że produkcja zbliży się do poziomu 

z poprzednich lat dopiero na przełomie wrze-

śnia i  października tego roku. Pojawiają się 

jednak mniej optymistyczne opinie, według 

których ożywienie może trwać do końca 2021 r.

I tak niemiecki potentat samochodowy, 

koncern BMW odroczył otwarcie nowego zakładu 

w Debreczynie o rok. Tym samym odzwierciedla 

to fakt, że producenci samochodów nadal nie są 

pewni najbliższej przyszłości.
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W tym momencie – w  obliczu zagro-

żenia życia i zdrowia – wielu dyletantów 

i  ignorantów przekonało się (lub powinno 

się przekonać), że to właśnie tworzywa są 

„naszym prawdziwym wybawieniem” stano-

wiąc podstawowy materiał do produkcji 

środków ochrony osobistej, jak również 

zapewnienia odpowiednich warunków sani-

tarnych, tak dla ludzi, jak również do ochrony 

i  zabezpieczenia żywności. Materiałem, bez 

którego życie i zdrowie ludzkie nie mogą być 

chronione we właściwy sposób.

W zasadzie to także pewnego rodzaju 

absurd, który uświadamia jak bardzo Ci 

którzy chcą (chcieli) za wszystkich decy-

dować nie mają żadnego pojęcia o otacza-

jącej rzeczywistości.

Brak elementarnej wiedzy, umiejętności 

właściwej oceny sytuacji i  odniesienia jej do 

mających miejsce realiów (m.in.: aspekty 

prawne, użytkowe, materiałowe, technolo-

giczne, techniczne) łączonych z populistycz-

nymi działaniami i prowadzące do całkowitej 

destrukcji przestrzeni przekazu publicznego 

zakłócają właściwy przekaz i powodują ogólnie 

niezrozumienie tematu.

Mówiąc wprost nie ma możliwości, by świat 

funkcjonował bez tworzyw sztucznych. To 

ogólne i  najważniejsze stwierdzenie mające 

kilkudziesięcioletnie już podstawy oparte jest 

na połączeniu unikalnych właściwości użytko-

wych, których w przeciwieństwie do tworzyw 

sztucznych nie ma żaden inny materiał stano-

wiący do nich jedynie alternatywę w  swoim 

zastosowaniu. Doskonałe właściwości mecha-

niczne, termiczne, niski ciężar właściwy, 

łatwość obróbki i formowania wyrobów, efek-

tywność ekonomiczna połączone z  obec-

nością szeregu nowoczesnych technologii 

sprawiają, że tworzywa sztuczne funkcjo-

nują w każdym obszarze życia człowieka. Bez 

tworzyw nie będzie nowoczesnego sprzętu 

medycznego, aparatury ratującej życie czło-

wieka, bezpiecznych i dających pełną mobil-

ność pojazdów, konstrukcji zapewniających 

komfort życia czy gwarantujących utrzymanie 

na odpowiednim poziomie bezpieczeństwa 

zdrowia ludzi. 

Dla pełniejszego zobrazowania wartym 

przytoczenia jest część ich medycznych 

zastosowań, obecnych nie tylko w  dobie 

COVID-19, w  postaci przyłbic, masek 

ochronnych, gogli, okularów, rękawic, 

osłon, ale wszelkiego rodzaju cewników, 

drenów, szwów, opatrunków, elementów 

aparatury medycznej, strzykawek, infu-

zorów, respiratorów itp. Nagle okazało się, 

że to właśnie tworzywa sztuczne chronią 

i  ratują człowieka. Ten sam znienawi-

dzony przez wielu polichlorek winylu, poli-

tereftlalan etylenu, polipropylen i  polie-

tylen stają w  pierwszych szeregach walki 

z wirusem i sprawiają, że istnieje szansa, by 

tę nierówną walkę wygrać. 

Należy pamietać także, że tworzywa 

sztuczne to bardziej wytrzymałe i  jedno-

cześnie lżejsze konstrukcje gwarantu-

jące nie tylko odpowiedni poziom bezpie-

czeństwa, ale także niższy poziom hałasu, 

redukcję emisji spalin czy wprost – o czym 

już była mowa – ratujących życie. Wszystkim, 

którzy mają trudności ze zrozumieniem tych 

Zrozumieć Tworzywa Sztuczne Tak, 
By Chronić Ludzi, Życie i Świat

Wbrew mającej miejsce w ostatnich miesiącach i prowadzonej z wyjątkową intensywnością negatywną kampanią 
wizerunkową całej branży przetwórstwa tworzyw sztucznych wartym jest zwrócenie uwagi wszystkich obywateli 
naszego kraju na swoisty paradoks występujący w ostatnim czasie i związany z tą właśnie grupą materiałów.

 Jacek SZCZERBA 
 Serwis Internetowy WWW.TWORZYWA.PL 
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faktów jak wyglądałby świat bez tworzyw, 

w  pełni zalecanym działaniem pozostaje 

projekcja rzeczywistości, w  której wyelimi-

nowane zostaną wszystkie wyroby oparte 

na nich. Z  domów, biur, środków komuni-

kacji, obiektów użyteczności publicznej, szpi-

tali, szkół czy w końcu nas samych, takich jak 

odzież. Ewolucja technologiczna, jak zawsze 

na swój sposób oparta na ekonomicznych 

fundamentach, skierowała człowieka na 

ścieżkę, w której realia życia nierozerwalnie 

splotły się z tworzywami sztucznymi – mate-

riałem XXI wieku.

Godnym podkreślenia jest także fakt, że 

to tworzywa właśnie dzięki swoim właściwo-

ściom barierowym, chronią m.in.: żywność 

i  napoje przed szkodliwym działaniem czyn-

ników zewnętrznych redukujących termin ich 

przydatności. To przeciwwaga dla ogromnego 

problemu, z jakim boryka się nasza cywilizacja 

związanego z  marnowaniem wytworzonych 

dóbr z jednej strony i ich brakiem w wybranych 

regionach świata.

* * *

W chwili obecnej tworzywa sztuczne są 

uznawane za głównego „sprawcę” degradacji 

środowiska naturalnego. Można byłoby to na 

skróty ująć, że to w pewien sposób pośredni 

efekt ich walorów, jakimi są między innymi 

trwałość i odporność na degradację. Ale czy 

na pewno?

Wszechobecne w  środowisku odpady 

z  tworzyw są na swój sposób wyznaczni-

kiem bytu i działalności człowieka na ziemi, 

stanowiąc w  opinii naukowców kluczowy 

wskaźnik „naszych czasów”. I nie one 

same są jego największym problemem. 

Kluczową kwestią staje się bowiem ich 

właściwe poużytkowe zagospodaro-

wanie i  wykorzystanie. Zamiast wypo-

wiadać wojnę tworzywom należy radyklanie 

zmienić sposób działania poprzez syste-

mowe rozwiązania zmierzające do racjonal-

nego wykorzystania wyrobów z tworzyw po 

zakończeniu swojego cyklu życia. 

Pewnego rodzaju słabością globalnej 

gospodarki tworzywami jest fakt, że świat 

nie przewidział tak dynamicznego wzrostu 

konsumpcji oraz nie wypracował w  odpo-

wiednim czasie właściwych mechanizmów 

i  narzędzi pozwalających na komplek-

sowe zagospodarowanie odpadów. Wbrew 

powszechnym opiniom branża recyklingu na 

chwilę obecną charakteryzuje się całkowitym 

brakiem mocy przerobowych w odniesieniu 

do ilości generowanych odpadów, nazna-

czoną pewnego rodzaju kryzysem powodo-

wanym zmianą realiów rynkowych i  praw-

nych. Przekłada to się bowiem na aktu-

alną sytuację, gdzie niewłaściwie przygo-

towany odpad nie jest surowcem, a  jedynie 

zbyteczną materią, za której odbiór i  utyli-

zację trzeba ponosić dodatkowe koszty. 

Dlatego też tak bardzo warto się skupić 

na takich działaniach jak choćby właściwa 

segregacja odpadów tworzyw, projektowania 

wyrobów (w tym opakowań) pod kątem 

ich dalszego wykorzystania i  recyklingu 

(„eco-design”), podnoszenia ekologicznej 

świadomości całego społeczeństwa (zgod-

nego z prawdą) czy też tworzenia odpowied-

niego kompleksowego systemu zachęt dla 

całego sektora recyklingu tworzyw, powodu-

jących zmianę mentalności w postrzeganiu 

wykorzystanego odpadu jako pełnowarto-

ściowego surowca do dalszego wykorzy-

stania przez przemysł.

Zamiast oskarżać tworzywa, że są mate-

riałem trwałym, funkcjonalnym i  tanim 

należy bezwzględnie zmienić swoją mental-

ność w  ich postrzeganiu tak, by docenić 

to jakim mógłby być świat bez nich. I czy 

w ogóle byłby. Zamiast walczyć z  tworzy-

wami, należy walczyć z  zaśmiecaniem 

świata i  propagacją nieprawdy prowa-

dzącej do kreowania ich negatywnego 

wizerunku. 

Tak naprawdę wszyscy muszą zrozumieć, 

że TWORZYWA SZTUCZNE KAŻDEGO 

DNIA RATUJĄ ŻYCIE I ZDROWIE NAS 

WSZYSTKICH stanowiąc integralny i niero-

zerwalny element rzeczywistości, a rolą ich 

użytkownikówmy jest racjonalne i  w pełni 

wartościowe wykorzystanie ich wyjątkowych 

właściwości. 

OD AUTORA 
Jako życiowy optymista niezmiennie i niezależnie od okoliczności oraz niesprzyjających uwarunkowań wierzę, że stan 
rzeczy, który nam towarzyszy jest chwilowym i przejściowym, a poniesione doświadczenia wzmocnią nasze firmy 
i organizacje zmieniając jedynie hierarchię wartości tak w życiu zawodowym, jak i naszej codzienności. Dla mnie nie 
ulega dla żadnej wątpliwości, że najistotniejszym na ten moment jest zabezpieczenie zdrowia i życia ludzi oraz podjęcie 
wszelkich działań związanych z ich ochroną. A tworzywa sztuczne są niezastąpionym elementem tego działania.

Jacek SZCZERBA 
WWW.TWORZYWA.PL 
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ML Polyolefins poszerzają ofertę o recyklaty PCR

Łapy dociskowe Premium Meusburgera, do form wtryskowych

Firma ML Polyolefins, producent recyklatów 

PP, zaprezentowała nowe portfolio produktów, 

dostosowując swoją ofertę do oczekiwań 

klientów i  grupując swoje tworzywa według 

sposobu przetwórstwa. Przygotowując nową 

ofertę, ML uzupełnia gamę tworzyw o premie-

rowe materiały do wtrysku.

– W tym roku świętujemy 20-lecie naszej dzia-

łalności, dlatego założyliśmy sobie, że przygotu-

jemy kilka prezentów dla naszych klientów, które 

będziemy sukcesywnie przedstawiać przy okazji 

kolejnych wydarzeń branżowych. Od dłuższego 

czasu pracowaliśmy nad nowym brandingiem 

naszych produktów, chcąc ujednolicić nazew-

nictwo oraz ułatwić naszym klientom rozpozna-

wanie finalnego zastosowania poszczególnych 

materiałów, stąd zmiany w  ofercie –  Tomasz 

Mikulski, prezes, przedstawia powody zmian 

w  ekspozycji oferty produktowe i  wskazuje. 

– Pogrupowaliśmy nasze produkty, nadając im 

nowe nazwy oraz poszerzyliśmy nieco dostępne 

odmiany tworzyw. Naturalnie nie zabraknie 

premier nowych produktów, nad którymi praco-

waliśmy w ostatnim okresie.

Przedstawiciele firmy, specjalizującej się 

w  przetwórstwie polipropylenu, postanowili 

poszerzyć dotychczasowy profil działalności, 

w  którym dominowała oferta oryginalnych 

tworzyw oraz recyklatów PIR (Post Industrial 

Recycled).

Do nowego portfolio włączyli regranulaty 

PCR (Post Consumer Recycled), które z racji 

forsowanych przez Unię Europejską regulacji, 

zdobywają coraz większą popularność.

– Zależy nam, aby podążać za trendami 

rynkowymi oraz odpowiadać na zapotrzebo-

wanie naszych klientów – tłumaczy powody 

decyzji o rozpoczęciu przetwórstwa surowców 

pokonsumpcyjnych Krzysztof Nowosielski, 

dyrektor handlowy ML Polyolefins. – Dużą popu-

larnością cieszą się dziś regranulaty wytwarzane 

z household wastes, jak określają to klienci, stąd 

nasza decyzja o poszerzeniu oferty. Oczywiście 

nadal w naszym portfolio będą recyklaty wytwa-

rzane wyłącznie z surowców poprodukcyjnych, 

co zawsze wyróżniało nas na tle konkurencji.

W najbliższych tygodniach firma zapowiada 

premierę pełnej, poszerzonej oferty. Wiadomo 

już, że uznany na rynku czarny regranulat 

wysokiej jakości, będzie miał kilka odmian. 

Producent wprowadza do sprzedaży surowce 

o różnym płynięciu, przez co będą dostępne 

dla większej ilości zastosowań.

– Nie chcemy zostawać z tyłu. Wręcz prze-

ciwnie, chcemy nadawać ton całej branży, 

korzystać z  naszego wieloletniego doświad-

czenia i  wiedzy naszych pracowników 

–  podkreśla Krzysztof Nowosielski. – Rynek 

w zachodniej Europie jasno wskazuje, gdzie jest 

przyszłość i zamierzamy skorzystać z tej podpo-

wiedzi - podsumowuje kierunek rozwoju firmy.

Jak zapewniają przedstawiciele firmy, 

mimo że 20-lecie działalności przypada 

na okres walki z  pandemią koronawirusa, 

spółka zamierza realizować założone cele 

związane z  odświeżeniem i  poszerzeniem 

oferty. Swoje działania i  premiery nowych 

produktów postanowiła jednak przenieść 

głównie do Internetu, gdyż w obecnej sytuacji 

targi i  konferencje, podczas których miano 

prowadzić działania promocyjne odbędą się 

w innych terminach. 

Nowa linia łap dociskowych HWS 104 Premium Meusburgera charak-

teryzuje się wyjątkowo solidną i ergonomiczną konstrukcją. Zapewnia 

ona proste, szybkie i bezpieczne zamykanie narzędzi podczas prze-

biegu procesu wtrysku, a tym samym skraca czas przestojów maszyn.

Dzięki optymalnie zaprojektowanemu asortymentowi łap docisko-

wych firmy Meusburger, bez trudności można mocować różnego typu 

narzędzia. Nawet trudne przypadki mocowania, wymagające ogra-

niczonej przestrzeni zabudowy, mogą być łatwo realizowane dzięki 

kompaktowej konstrukcji łap. 

Ergonomiczny kształt gwarantuje łatwą obsługę i pozwala na bezwy-

padkową eksploatację. Wysokiej jakości, ocynkowana na czarno, stal 

stopowa ulepszona cieplnie zapewnia długą żywotność i  optymalną 

ochronę przed korozją. 

Kolejną zaletą jest dołączony do zestawu płaski element dociskowy. 

Zapewnia on równomierne rozłożenie nacisku powierzchniowego 

podczas zaciskania i jednocześnie chroni przed uszkodzeniem narzę-

dzia lub przedmiotu obrabianego. Istnieje również możliwość moco-

wania bez elementu dociskowego. 

Dzięki dostępnym opcjonalnie kamieniom teowym, łapy dociskowe 

można łatwo przekształcić w zaciski do montażu na stołach maszyno-

wych z rowkami teowymi. Rezultatem jest szeroki zakres zastosowań, 

obejmujący wiele różnych obszarów, od obróbki po konstrukcję oprzy-

rządowania. 

Meusburger oferuje nowe łapy dociskowe w siedmiu różnych wymia-

rach. Zakres mocowania obejmuje 12 mm do 165 mm. Siła nacisku 

wynosi od 22 kN do 49 kN, w zależności od wielkości łap.  
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Arburg
Firma Arburg przedstawiła niedawno 

najnowsze ulepszenia w dobrze znanej techno-

logii wtryskarek Allrounder. Zmiany w maszy-

nach Allrounder H oraz elektrycznych Allro-

under A przyniosły efekty na wielu poziomach, 

od samej technologii wtrysku, przez wzor-

nictwo, po sterowanie i współpracę w sieci. 

Obecnie standardem wtryskarek jest rozwią-

zanie Basis Connectivity z  bramą Industrial 

Internet of Things. Dla maszyn z serii Hidrive 

i Alldrive w rozmiarze od 630 do 1120 seryjnie 

stosuje się konstrukcję zaciskową; w  takich 

przypadkach częściowo seryjnie wykorzystuje 

się pakiety operatora. W  maszynach Allro-

under 570 do 920 układ sterujący Gestica 

jest stosowany opcjonalnie, od typu 1020 

– seryjnie. Rozwiązanie Selogica ND stoso-

wane jest seryjnie w typach od 570 do 920. 

W  maszynach Allrounder zoptymalizowane 

zostały kolanowe układy zamykania, zapew-

niające wydajne smarowanie w  interwałach 

zależnych od wydajności napędu. Specjalnie 

w przypadku maszyn serii Alldrive użytkownicy 

mają do wyboru trzy wersje napędów.

Engel
Podczas ubiegłorocznych targów K firma 

Engel przedstawiła praktyczne zastoso-

wanie technologii skinmelt w produkcji detali 

typu sandwich przy użyciu surowca pocho-

dzącego z  recyklingu. W przeciwieństwie do 

klasycznej koncepcji coinjection, w procesie 

skinmelt oba stopione tworzywa łączy się 

już przed wtryskiwaniem. Jako pierwszy do 

gniazda formy trafia nowy materiał, okryw-

kowy. Następnie napływający polipropylen 

recyklingowy wypycha go na ścianki gniazd 

formy, podczas gdy trzon detalu wypełnia się 

recyklatem. Zawartość materiału recyklingo-

wego w  rdzeniu w znacznym stopniu zależy 

od geometrii formy i  kształtu gniazd formy. 

Istotna jest tu wybrana pozycja wtryskowa 

oraz stosunek lepkości materiału okrywko-

wego i rdzeniowego. W celu zagwarantowania 

stabilności i  wymiarowości produktu nawet 

przy dużej zawartości recyklatu, konieczne 

jest zapewnienie wysokiej powtarzalności 

procesu obróbczego. Podczas prezentacji 

targowej firma Engel zastosowała kompak-

towe rozwiązanie produkcyjne oparte na wtry-

skarce dwupłytowej duo 3660H/1560W/450 

combi, gdzie druga jednostka plastyfikująca 

materiału powierzchniowego ustawiona była 

pod ostrym kątem powyżej poziomej jednostki 

wtryskowej, w której stapiany jest recyklat.

Sumitomo Demag
Firma Sumitomo (SHI) Demag wprowa-

dziła do swojej oferty nową, w  pełni elek-

tryczną maszynę do wtrysku wielokompo-

nentowego IntElectMulti. Urządzenie umoż-

liwia przetwórcom łączenie różnych kolorów 

czy typów tworzyw w  jednym produkcie, 

przy doskonałych parametrach technicznych: 

zastosowanie dynamicznego napędu IntE-

lect pozwala uzyskać o 20% wyższą produk-

tywność oraz 60-procentową oszczędność 

energii. Jak przekonują przedstawiciele firmy, 

technologia bezpośrednich napędów prze-

kłada się na wysoką precyzję i powtarzalność 

we wtrysku wielokomponentowym. W efekcie 

uzyskuje się krótszy cykl w  porównaniu do 

rozwiązań hydraulicznych. Ponadto nowa 

seria zapełnia istotną lukę w ofercie dla prze-

twórców potrzebujących większej elastycz-

ności, przy kompaktowych rozmiarach i efek-

tywności energetycznej. Wtryskarka jest przy-

stosowana do produkcji przy zróżnicowanej 

wielkości wtrysku, zarówno do wtrysku jedno-

czesnego, jak i  sekwencyjnego. Ważnym 

aspektem konstrukcyjnym jest powiększenie 

przestrzeni przeznaczonej na formę, co 

jest istotne w  przypadku form obrotowych. 

Obecnie dostępne są trzy rozmiary wtryskarek 

serii IntElectMulti – 100, 130 i 180 ton, firma 

zapowiada jednak dalszą rozbudowę serii.

Milacron
W ofercie firmy Milacron pojawiło się 

niedawno kilka wartych odnotowania nowych 

rozwiązań. Jednym z nich jest nowa seria wtry-

Nowe rozwiązania 
w zakresie wtryskarek

W ofercie nowych maszyn do wtrysku widać z jednej strony tendencję do coraz większej precyzji i szybkości dzia-
łania, z drugiej zaś – do efektywności kosztowej urządzeń. Rozwiązania spod znaku Przemysłu 4.0 znalazły się 
w standardowej ofercie czołowych producentów.

 Michał Krajkowski 
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skarek serwohydraulicznych serii Q do wtrysku 

kolanowego. Jest ona wynikiem połączenia 

trwałości charakterystycznej dla serii Maxima 

Performance z  zaawansowaną technologią 

serii F. Maszyny dostępne są w  10 rozmia-

rach, od 500 do 5500 kN. Cechą charakte-

rystyczną serii Q jest połączenie doskonałych 

parametrów technicznych z powtarzalnością 

cyklu oraz efektywnością energetyczną. Warto 

także zwrócić uwagę na szybkość i  łatwość 

montażu urządzenia.

Innym nowym rozwiązaniem jest nowa wtry-

skarka dwupłytowa Cincinnati do produkcji 

dużych elementów, między innymi dla branży 

motoryzacyjnej. Twórcy maszyny starali się 

pogodzić dążenie do zwiększonej produk-

tywności z mniejszą powierzchnią zajmowaną 

przez urządzenie. Maszyny charakteryzują się 

wysoką stabilnością, lepszymi niż dotychczas 

parametrami w zakresie maksymalnej wielkości 

wtrysku czy szybkości zamykania. Na uzyskanie 

tych wyników miało wpływ między innymi zasto-

sowanie silników serwo firmy Fanuc.

Krauss Maffei
Firma KraussMaffei zaprezentowała w ubie-

głym roku poprawkę do serii wtryskarek 

Netstal Elion. Dzięki zmianie wprowadzonej 

do sterownika jednostki zamykania czas 

suchego cyklu został skrócony o 0,2 sekundy, 

co przekłada się na wzrost produktywności dla 

wszystkich modeli Netstal Elion zaopatrzonych 

w aXos w wersji 8.2.0 lub wyższej. Oszczęd-

ność czasu została uzyskana dzięki optyma-

lizacji przyspieszenia i spowolnienia w napę-

dzie jednostki zamykania, czego efektem jest 

m.in.  szybsze osiągniecie prędkości maksy-

malnej. Przy czym, jak podkreślają przedsta-

wiciele firmy, do uzyskania szybszego cyklu 

w  rzeczywistych warunkach produkcyjnych 

należy także wziąć pod uwagę faktyczny ciężar 

formy, a odpowiednie obliczenia są dokony-

wane dzięki specjalnemu algorytmowi. Oczy-

wistą zaletą tego ulepszenia jest uzyskanie 

wyższej produktywności, co ilustrować może 

przykład produkcji zakrętek HDPE typu 29/25 

o  masie 1,23 g na maszynie Netstal Elion 

4200 przy użyciu 96-gniazdowej formy wtry-

skowej. Dzięki zastosowanej optymalizacji cykl 

został skrócony z 2,77 s do 2,6 s, co oznacza 

6,5-procentowy wzrost produktywności: ze 

124 750 do 132 920 zakrętek na godzinę.

Negri Bossi
Jedną z  ostatnich nowości firmy Negri 

Bossi jest wtryskarka NOVA s600T, uzupełnia-

jąca serię wtryskarek serii NOVA sT. Maszyna 

wykorzystuje innowacyjny system kolanowy, 

w  którym wykorzystywane są zalety trady-

cyjnego układu kolanowego przy charakte-

rystyce zbliżonej do maszyn dwupłytowych. 

Wtryskarka zaopatrzona jest w  najnowszy 

system serwohydrauliczny pozwalający osią-

gnąć wysoką produktywność i oszczędność 

energii oraz w zaawansowany technologicznie 

sterownik Motus.

Dr. Boy
Wśród nowości zaprezentowanych 

ostatnio przez firmę Dr. Boy warto wymienić 

wprowadzenie opcjonalnego napędu serwo-

elektrycznego (eSP) dla wtryskarek serii od 

BOY 60 E do BOY 125 E. Jak wyjaśniają 

przedstawiciele przedsiębiorstwa, nowa 

jednostka wtryskowa SP170 jest w  tym 

przypadku napędzana elektromechanicznie 

przez dwa serwomotory. W pracach projek-

towych konstruktorzy wspierali się długolet-

nimi doświadczeniami w zakresie jednostek 

hydraulicznych oraz współpracą z  czoło-

wymi dostawcami napędów, a efektem jest 

przygotowanie optymalnego rozwiązania 

charakteryzującego się wysoką sztywnością 

osi wtrysku, co przekłada się na precyzję 

i powtarzalność procesu. Może o tym świad-

czyć fakt, iż tolerancja dla odchyleń procesu 

wynosi zaledwie +/- 0,01 mm. Podstawową 

zaletą technologii eSP jest jednak niezależne 

od hydrauliki działanie jednostki wtryskowej, 

gdzie ruchy są sterowane przez elektryczne 

serwonapędy. Maszyny zaopatrzone w tech-

nologię eSP są bardziej kompaktowe od 

poprzedników – przykładowo, przedstawiona 

na targach K 2019 maszyna BOY 100 E jest 

krótsza aż o 460 mm, co oczywiście przy-

nosi dodatkową oszczędność miejsca. Nowe 

maszyny, w  ofercie firmy oznaczane jako 

hybrydowe, dostępne są dla klientów od 

początku bieżącego roku.

Wittmann Battenfeld
Firma Wittmann Battenfeld zaprezentowała 

w  ubiegłym roku szereg nowych rozwiązań 

w swojej ofercie wtryskarek. Jednym z nich 

była nowa wtryskarka pionowa serii VPower, 

która podczas targów K 2019 wykorzystana 

została do produkcji złącza dla przemysłu 

samochodowego wykonanego z  PA i  TPE. 

Z  wtryskarką współpracował system auto-

matyzacji w całości zaprojektowany i wyko-

nany w  przez oddział Wittmann Battenfeld 

w  Norymberdze. Inną nowością w  ofercie 

firmy jest szybkobieżna wtryskarka elek-

tryczna EcoPower Xpress 160/1100+ prze-

znaczona do aplikacji medycznych. Na wtry-

skarce tej, z wykorzystaniem 48-krotnej formy 

tajwańskiej firmy Pass Card prezentowana 

była produkcja probówek z PET do badania 

krwi. Dla zapewnienia odpowiedniej jakości 

produkcji wtryskarka została wyposażona 

w ślimak o specjalnej konstrukcji umożliwia-

jącej przetwórstwo PET z wysoką wydajno-

ścią plastyfikacji. Innym przykładem rozwią-

zania dla branży technicznej jest wtryskarka 

MicroPower 15/10 do pracy w  warunkach 

clean room. Na wtryskarce tej z  wykorzy-

staniem 8-krotnej formy austriackiej firmy 

Wittner podczas targów K prowadzona była 

produkcja pierścieni ustalających wykorzysty-

wanych w  wężach medycznych. Nowością 

była tu konstrukcja 2-stopniowego układu 

plastyfikująco-wtryskowego maszyny Micro-

Power, który umożliwia wtrysk o objętości do 

6 cm3. Warto także wspomnieć o rozwijanej 

przez Wittmann Battenfeld technologii wtrysku 

płynnych silikonów. Podczas targów K 2019 

na maszynie EcoPower 160/350 przed-

stawiono produkcję zaworu medycznego. 

Pełna komórka produkcyjna uzupełniona była 

o 16-krotną formę i najnowszy system dozo-

wania silikonów Nexus Highline Servomix oraz 

robot WITTMANN WX 142. W  formie wyko-

rzystano najnowszą technologię zimnych 

kanałów z kontrolą zaworu iglicowego TIME-

SHOT. System dozowania Servomix był nato-

miast zintegrowany z wtryskarką dzięki przy-

łączu OPC-UA. 
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Rozwój przetwórstwa tworzyw następował 

od lat pięćdziesiątych minionego wieku 

i w tym czasie powstało wiele firm produkują-

cych wtryskarki. Były też dwa polskie zakłady, 

które nie sprostały wymaganiom postępu tech-

nicznego i po których pozostało tylko wspo-

mnienie. Dzisiaj na rynku polskim oferowane są 

wtryskarki z różnych stron świata. Ich produ-

centów i dostawców, w szczególności prezen-

tujących swoje wyroby na  Międzynarodowych 

Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 

i Gumy PLASTPOL ujęto w tabeli 1. 

Kilkadziesiąt lat temu pierwsi producenci 

wtryskarek, wytwarzali je według swoich 

pomysłów i  opracowań swoich konstruk-

torów. Dane techniczne, parametry wtryskarek 

różnych producentów różniły się zasadniczo 

od siebie i  często były w  inny sposób obli-

czane. Powodowało to trudności w porówny-

waniu parametrów technicznych wtryskarek. 

Problem nawarstwiał się, gdy producenci 

wyrobów wtryskiwanych, kupowali wtryskarkę 

od nowego dostawcy. Dużo rzeczy nie paso-

wało, nawet tak prostych jak otwory centru-

jące w płytach czy promień dyszy wtryskowej. 

 W 1964  r. powstała organizacja, Europej-

skie Stowarzyszenie Producentów Maszyn 

do Przetwórstwa tworzyw Sztucznych i Gumy 

EUROMAP. Organizacja ta zrzeszająca potężny 

europejski przemysł maszyn do produkcji 

tworzyw sztucznych i  gumy, odpowiada za 

około 40% światowej produkcji i 50% wielkości 

eksportu. Zalecenia EUROMAP-u stosuje 

większość firm produkujących urządzenia dla 

przemysłu tworzyw sztucznych i gumy. Stowa-

rzyszenie w  ciągu kilkudziesięciu lat działal-

ności wprowadziło wiele zaleceń, wytycznych 

technicznych, które dzisiaj respektowane są na 

całym świecie. Obecnie zgodnie z zaleceniami 

EUROMAP, produkuje swoje wyroby prze-

znaczone dla przemysłu tworzyw sztucznych 

i gumy, ok. 1000 firm, w tym wszyscy produ-

cenci oferujące swoje wyroby na rynku UE.

Wśród wielu wytycznych znajdują się m.in.:

– EUROMAP 01 – opis wtryskarek, rok 1983,

– EUROMAP 06 – wtryskarki, określenie 

czasu cyklu suchego, rok 2007,

– EUROMAP 07 – wtryskarki, określenie mak-

symalnej siły zamykania, rok 1995,

– EUROMAP 09 – testowanie równoległości 

płyt w czasie zamykania, rok 1998,

– EUROMAP 63 – interfejs wymiany danych 

(ogólnie + wtryskarki), rok 2000,

Wybrane zagadnienia związane 
z zakupem wtryskarki

Zakup wtryskarki to z reguły wydatek, co najmniej kilkudziesięciu tysięcy euro. Żeby nie popełnić błędu przy zakupie 
wtryskarki i być z niej zadowolonym potrzebna jest specjalistyczna wiedza. Artykuł przybliża ją, zwłaszcza dla osób 
rozpoczynających działalność w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wtryskiwania, w szczegól-
ności termoplastów. 

 Jerzy Kwiecień 
 Doradztwo Techniczne 

Rys. 1   Wtryskarka z 1930 r.
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– EUROMAP 64 – wtryskarki, znaki ostrze-

gawcze, rok 2008,

– EUROMAP 67 – interfejs elektryczny między 

wtryskarką a urządzeniem manipulacyjnym/

robotem, rok 2015,

– EUROMAP 78 – interfejs elektryczny między 

wtryskarką a  zewnętrznymi urządzenia 

zabezpieczającymi, rok 2015.

EUROMAP prowadzi też wykaz produ-

centów złączy elektrycznych zgodnych ze 

swoimi zaleceniami. Wszystkie zalecenia tech-

niczne oraz wykaz rekomendowanych produ-

centów złączy znajduje się na jego stronie 

w zakładce technical recommendations. 

Dane techniczne wtryskarek
Producenci wtryskarek w swoich katalogach 

podają podstawowe gwarantowane para-

metry techniczne. Poniżej zostały one podane 

oraz wyjaśniono niektóre z nich.

Jednostka zamykania
1. (Maksymalna) siła zamykania, siła 

zwarcia [kN] – clamping force, locking force; 

Schließkraft, Zuhaltekraft.

Siła zamykania powstaje z chwilą wypro-

stowania kolan dźwigni i wtedy forma ulega 

ściśnięciu, a  kolumny wydłużeniu. Nato-

miast siła zwarcia powstaje w trakcie wtryski-

wania. Wtedy wysokość formy wtryskowej, 

wraca do pierwotnych wymiarów, a dodat-

kowa siła, powodująca powrót wysokości 

formy do stanu początkowego, pochodząca 

od ciśnienia wtryskiwanego tworzywa, jest 

odbierana przez kolumny. Stąd siła zwarcia 

jest większa od siły zamykania i  jej wartość 

wynosi ok. 110% siły zamykania. Powyżej 

tej siły pochodzącej od ciśnienia tworzywa 

wewnątrz formy, połówki formy wtryskowej 

ulegają uchyleniu. Im większa powierzchnia 

wypraski w  rzucie równoległym do płyt, 

między którymi znajduje się forma wtry-

skowa, tym potrzebna jest większa siła 

zamykania.

Dla wtryskarek zamykanych w pełni hydrau-

licznie siła zamykania równa jest sile zwarcia.

Są to podstawowe parametry wtryskarek, 

determinujące większość pozostałych para-

metrów.

Większość producentów podaje tylko siłę 

zamykania. 

2. Dystans między kolumnami [mm x mm]. 

Parametr określa dystans między kolumnami 

w pionie i w poziomie.

3. Wymiar płyt [mm x mm]. Parametr określa 

wymiar płyt wtryskarki, na której mocuje się 

formę wtryskową.

4. Maksymalna droga otwarcia formy [mm].

5. Minimalna (dopuszczalna) wysokość 

formy [mm]. 

6. Maksymalna (dopuszczalna) wysokość 

formy [mm]. Wysokość formy + wymagany 

skok otwarcia nie może przekraczać maksy-

malnej drogi otwarcia dla wtryskarek zamyka-

nych w pełni hydraulicznie.

7. Maksymalna siła wyrzutnika [kN].

8. Maksymalny skok wyrzutnika [kN].

9. Czas suchego cyklu [sek.]. Pomiar wyka-

zany zgodnie z  EUROMAP 6. Jest to czas 

wszystkich podstawowych operacji w czasie 

cyklu oprócz czasów uplastyczniania, wypeł-

niania formy oraz chłodzenia. 

Tab. 1
L.p. Producent Przedstawiciel Informacje dotyczące produkowanych wtryskarek

1 Arburg GmbH + Co KG 
ARBURG Polska  
Sp. z o. o.

Siła zamykania do 6 500 kN, wtryskarki hydrauliczne, 
hybrydowe, elektryczne, wtryskarki poziome i pionowe.

2 B&K B&K s.c.
Siła zamykania do 20 000 kN, wtryskarki hydrauliczne, 
wtryskarki poziome.

3 BMB S.p.A. 
Muehsam Rozwiązania 
Dla Przemysłu

Siła zamykania do 35 000 kN, wtryskarki hydrauliczne, 
hybrydowe, elektryczne, wtryskarki poziome.

4 Borch Machinery Co., Ltd. Asten Group Sp.z o.o., 
Wtryskarki o sile zamykania do 17 000 kN, wtryskarki 
hydrauliczne, elektryczne, wtryskarki poziome i pionowe.

5
Chen Hsong Machinery 
Co., Ltd. 

P&F Wartacz P.H.U. 
Paweł Wartacz

Wtryskarki o sile zamykania do 65 000 kN, wtryskarki 
hydrauliczne, wtryskarki poziome.

6 Dr.Boy GmbH & Co.KG 
PLASTCOMPANY 
POLSKA Sp. z.o.o.

Siła zamykania do 1 250 kN, wtryskarki hydrauliczne, 
wtryskarki poziome i pionowe.

7 Engel Austria GmbH ENGEL Polska Sp. z o. o.
Siła zamykania do 55 000 kN, wtryskarki hydrauliczne, 
elektryczne, wtryskarki poziome i pionowe.

8 Fanuc FANUC Polska Sp. z o.o.
Wtryskarki o sile zamykania do 4 500 kN, wtryskarki 
elektryczne, wtryskarki poziome.

9 Ferromatik Milacron GmbH Milacron
Siła zamykania do 5 000 kN, wtryskarki hydrauliczne, 
elektryczne, wtryskarki poziome.

10
Guangdong Yizumi 
Precision
Machinery Co., Ltd. 

ZHU Tomasz Jasztal
Siła zamykania do 27 000 kN, wtryskarki hydrauliczne 
i elektryczne, wtryskarki poziome.

11
Haitian International 
Holdings Limited 

Mapro Polska S.A.
Siła zamykania do 66 000 kN, wtryskarki hydrauliczne, 
wtryskarki poziome.

12
Hürmak Plastik Otomotiv 
Makina Imalat San.ve 
Tic. A.Ş 

Hurmak Polska Sp. z o.o.
Siła zamykania do 10 000 kN, wtryskarki hydrauliczne, 
wtryskarki poziome.

13
Hwa Chin Machinery 
Factory Co., Ltd. 

ZHU Tomasz Jasztal
Siła zamykania do 32 000 kN, wtryskarki hydrauliczne, 
wtryskarki poziome.

14
Italtech - WINTAL 
MACHINES SRL 

Siła zamykania do 80 000 kN, wtryskarki hydrauliczne, 
elektryczne, wtryskarki poziome. 

15
The Japan Steel Works 
Ltd. 

Wadim Plast Sp. z o.o.
Siła zamykania do 30 000 kN, wtryskarki elektryczne, 
wtryskarki poziome.

16
KraussMaffei 
HighPerformance AG 
Wtryskarki Netstal

Muehsam Jan Krzysztof 
I Wspólnicy Sp. J.

Siła zamykania do 10 000 kN, wtryskarki hydrauliczne, 
hybrydowe, elektryczne, wtryskarki poziome.

17
KrausMaffei Technologies 
GmbH

Dopak Sp. z o.o.
Siła zamykania do 40 000 kN, wtryskarki hydrauliczne, 
hybrydowe, elektryczne, wtryskarki poziome.

18 LS Mtron Ltd.
LS Mtron Ltd. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce

Siła zamykania do 40 000 kN, wtryskarki hydrauliczne, 
hybrydowe, elektryczne, wtryskarki poziome.

19 Negri Bossi S.p.A. NTQ S.C.
Siła zamykania do 70 000 kN, wtryskarki hydrauliczne, 
hybrydowe, elektryczne, wtryskarki poziome.

20
Ningbo Zhafir Plastics 
Machinery Co., LTD.

Mapro Polska S.A.
Wtryskarki o sile zamykania do 4 500 kN, wtryskarki 
elektryczne i hybrydowe, wtryskarki poziome.

21
Stork Plastics Machinery 
B.V. 

Siła zamykania do 18 000 kN, wtryskarki hydrauliczne, 
elektryczne, wtryskarki poziome.

22
Sumitomo (SHI) Demag 
Plastics Machinery GmbH

Sumitomo (SHI) Demag 
Plastics Machinery Polska 
Sp. z o.o.

Siła zamykania do 4 500 kN, wtryskarki hydrauliczne, 
hybrydowe, elektryczne, wtryskarki poziome.

23
Tederic Machinery Co., 
Ltd. 

InAutom Poland Sp. z o.o.
Siła zamykania do 70 000 kN, wtryskarki hydrauliczne, 
elektryczne, wtryskarki poziome.

24
Toyo Europe  
– R.P. Injection S.r.I 

Zamak Mercator  
Sp. z o.o.

Siła zamykania do 9 500 kN, wtryskarki elektryczne, 
wtryskarki poziome.

25
Victor Taichung Machinery 
Works Co., Ltd. 

Tajwańskie Biuro 
Techniczne

Siła zamykania do 13 000 kN, wtryskarki hydrauliczne, 
elektryczne, wtryskarki poziome.

26
Wittmann Battenfeld 
GmbH 

Wittmann Battenfeld 
Polska

Siła zamykania do 20 000 kN, wtryskarki hydrauliczne, 
elektryczne, wtryskarki poziome i pionowe.

27 Woojin Plaimm Co., Ltd. Woojin Plaimm Co., Ltd.
Siła zamykania do 43 000 kN, wtryskarki hydrauliczne, 
elektryczne, hybrydowe, wtryskarki poziome i pionowe.

28 Toshiba Machine Co., Ltd.
KM-System Mariusz 
Chmielewski, Krzysztof 
Słowik s.c.

Wtryskarki elektryczne do 25 000 kN, wtryskarki 
hydrauliczne 25 000 do 35 000kN.



17  PlastNews 5’2020

 Temat wydania  WTRYSK 

Jednostka wtryskowa
1. Średnica ślimaka [mm]. Producenci na 

ogół dla danej wielkości wtryskarki (o  danej 

sile zamykania) oferują dwie, trzy wielkości 

średnicy ślimaka. Należy pamiętać, dla więk-

szej średnicy ślimaka większa jest teore-

tyczna objętość wtrysku, ale mniejsze osią-

gane ciśnienie specyficzne. I odwrotnie dla 

mniejszej średnicy ślimaka mniejsza jest teore-

tyczna objętość wtrysku, ale większe osiągane 

ciśnienie specyficzne.

2. Długość ślimaka [mm]. Zaleca się aby 

dozowanie tworzywa nie było mniejsze niż 1 D 

oraz nie większe niż 4 D.

3. L/D – stosunek długości ślimaka do je 

go średnicy. Stosunek ten wynosi od 20 do 

26. Wyższy stosunek zaleca się do wyrobów 

opakowaniowych, przy krótkich cyklach.

4. Teoretyczna objętość wtrysku [cm3]. Aby 

przeliczyć objętość na masę na masę konkret-

nego tworzywa można skorzystać z wykresu 

(rys. 2). Nie uwzględnia on poduszki, ale 

uwzględnia standardowe przeciwciśnienie, 

które też ma wpływ masę zadozowanego 

tworzywa. 

5. Specyficzne ( właściwe) ciśnienie wtrysku 

[bar]. Jest to ciśnienie na czole ślimaka. Jest 

ono ok. 10 x większe od maksymalnego 

ciśnienia hydraulicznego na wyjściu z pompy 

hydraulicznej. Dla wtryskarek elektrycznych ze 

zrozumiałych względów, podaje się wartość 

tylko ciśnienia specyficznego.

6. Maksymalna prędkość obrotowa ślimaka 

[min-1].

7. Maksymalna szybkość plastyfikacji [g/s]. 

Wartość podawana jest dla PS.

8. Maksymalny moment obrotowy napędu 

ślimaka [Nm].

9. Maksymalna szybkość wtrysku [cm3/s]. 

Jest to szybkość teoretyczna przy wtrysku 

w powietrze.

Ogólne
1. Moc układu grzania [kW].

2. Moc napędów [kW].

3. Całkowita moc zainstalowana [kW].

4. Maksymalny dopuszczalny ciężar formy 

wtryskowej [kg].

5. Pojemność zbiornika oleju ( nie dotyczy 

wtryskarek elektrycznych) [l].

6. Ciężar wtryskarki [kg].

7. Wymiary wtryskarki [m].

Dodatkowe wyposażenie
Wtryskarki są stosowane do produkcji 

różnych wyrobów, często diametralnie różnią-

cych się. Stąd producenci oferują klientom 

różne dodatkowe wyposażenie, pożąda-

nych, a  nawet koniecznych dla określonych 

typów wyprasek, ich wymaganej jakości, 

stosowanego tworzywa i  użytej formy wtry-

skowej. Dodatkowe wyposażenie ma także 

szczególnie istotne znaczenie dla wydajności 

i jakości produkowanych wyprasek.

Do najważniejszego dodatkowego wyposa-

żenia należy zaliczyć: 

– jednostki napędowe dla ruchów równole-

głych rdzeni i wyrzutnika,

– rozbudowane funkcje ruchu rdzeni,

– T-rowki na płytach do mocowania form,

– dodatkowe płyty termoizolacyjne płyt wtry-

skarki,

– izolacja cylindra ślimaka,

– funkcja szybkiego wtrysku realizowaną 

przez akumulator hydrauliczny,

– funkcja wtrysku równolegle do fazy budowy 

siły zwarcia,

– wyrzutnik hydrauliczny o  zwiększonej sile 

wypychania,

– urządzenie wykręcające zamiast wyrzutnika,

– wyrzutnik płytowy,

– zabezpieczenie płyty wyrzutnika,

– osłona przednia otwierana automatycznie,

– mechaniczne zabezpieczenie zamknięcia płyt,

– jednostka wtryskowa o podniesionej odpor-

ności na ścieranie i korozję,

– zwiększone ciśnienie wtrysku,

– ślimaki barierowe i mieszające,

– zawory zwrotne rekomendowane do spe-

cjalnych procesów,

– zamykanie dyszy sprężyną, pneumatycznie 

lub hydraulicznie,

– specjalny układy plastykujące do PVC,

– rozdzielacze wody chłodzącej na płycie 

stałej i ruchomej,

– sterownik gorących kanałów,

– złącze do robota wg EUROMAP 67,

– dodatkowe zawory pneumatyczne,

– monitoring zużycia energii,

– złącze dla magnetycznych płyt mocujących,

– fotokomórka do zliczania wyprasek,

– dane z interfejsów (Ethernet),

– interfejs komputera sterującego (Industry 4.0),

– zdalna diagnostyka pracy wtryskarki. 

Przed zakupem wtryskarki potrzebny jest 

zasób wiedzy, który pozwoli uniknąć błędów przy 

wyborze i zakupie wtryskarki. Powyższy artykuł 

przedstawił i  wyjaśnił podstawowe problemy, 

z jakimi spotyka się potencjalny nabywca wtry-

skarki, zwłaszcza nieobeznany z  technologią 

wtryskiwania i produkcją wyprasek. 

Rys. 2   Wykres do obliczanie masy dozowania dla różnych tworzyw w zależności od objętości dozowania
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Seria szybkobieżnych i wytrzymałych wtry-

skarek hybrydowych El-Exis SP dostępna 

jest obecnie w zakresie od 150 do 1000 ton. 

Środowisko pracy dla tego typu maszyn to 

produkcja cienkościennych detali i opakowań 

w  bardzo wąskich tolerancjach, w  najkrót-

szych na rynku czasach cykli. Cechą charak-

terystyczną tych maszyn jest unikalna kombi-

nacja napędów elektrycznych i  hydrau-

licznych dla głównych osi maszyny, która 

zapewnia najwyższe na rynku wartości para-

metrów ciśnień oraz prędkości wtrysku 

rzędu 1000 mm/s. Wzmocniona rama i płyty 

narzędziowe wtryskarki gwarantują precyzyjną 

produkcję zapewniając jednocześnie trwa-

łość nie tylko maszyny, ale i formy wtryskowej. 

Ugruntowana pozycja na rynku przekonuje 

użytkowników produkujących cienkościenne 

opakowania na żywność, nakrętki do butelek, 

kartusze, doniczki oraz wiaderka.

Artykuł sponsorowany

NAJSZYBSZA I NAJBARDZIEJ ENERGOOSZCZĘDNA HYBRYDOWA WTRYSKARKA 
NA RYNKU DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Nowa wtryskarka El-Exis SP 1000 ton 
– przełom na rynku maszyn

Od ponad 25 lat Sumitomo (SHI) Demag z  serią 
El-Exis wyznacza standardy dla wtryskarek szybko-
bieżnych. Dlatego nie dziwi fakt, iż kolejna, czwarta 
już generacja El-Exis SP to najbardziej zaawanso-
wana i najszybsza wtryskarka na rynku. Dzięki inte-
ligentnemu układowi napędowemu nie trzeba już 
wybierać między maksymalną wydajnością a zuży-
ciem energii. Wtryskarka El-Exis SP potrafi praco-
wać niezawodnie przez wiele lat w  zastosowa-
niach wymagających najwyższej dynamiki, czyli pro-
dukcji opakowań cienkościennych. Przebiegi rzędu 
20 mln cykli i więcej nie stanowią dla tej serii maszyn 
problemu.

Rys. 1   Premierowy pokaz największej wtryskarki na rynku El-Exis SP 1000 ton do produkcji opakowań miał 
miejsce na stoisku Sumitomo (SHI) Demag na targach K 2019 w Dusseldorfie
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Sumitomo (Shi) Demag Plastics Machinery Polska Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa
tel.  biuro: (34) 370 95 40, tel. hotline serwis: 343 000 342
e-mail: SDPL.info@shi-g.com, serwis: SDPL.service@shi-g.com, https://poland.sumitomo-shi-demag.eu/

Artykuł sponsorowany

EL-Exis SP 1000 ton 
– premiera największej 
i najszybszej na rynku 
wtryskarki z tej serii

Ostatnia edycja targów K 2019 przy-

niosła duże zmiany w  segmencie maszyn 

do produkcji opakowań. Właśnie podczas 

tej imprezy Sumitomo (SHI) Demag zapre-

zentowała po raz pierwszy swoją największą 

i  najbardziej energooszczędną maszynę 

na rynku – El-Exis SP o  sile zamykania 

1000  ton. Wszystkie zalety najnowszego 

modelu można było zobaczyć „na żywo” 

w produkcji 17-litrowego wiadra w dwugniaz-

dowej formie w czasie cyklu 12,9 s i zużyciu 

energii na poziomie 0,40 kWh/kg.

Warto podkreślić, że materiał wykorzystany 

do produkcji detalu w 50% pochodził z odzysku, 

co jest zgodne z aktualnymi trendami gospo-

darki o obiegu zamkniętym (GOZ). Maszyna tej 

wielkości może być prawdziwym przełomem na 

rynku dla producentów większych opakowań. 

Nowa generacja El-Exis SP 1000 została zapro-

jektowana specjalnie do produkcji dużych plasti-

kowych pojemników używanych w gastronomii, 

branży zoologicznej, budowlanej i chemicznej, 

bez problemu mieszcząc większe formy, 

zapewniając jednocześnie najkrótszy suchy 

czas cyklu na rynku – 2,7 s. Kluczem do osią-

gania tak krótkich czasów oraz ekstremalnych 

prędkości wtrysku jest hydrauliczny akumu-

lator. To dzięki niemu producenci mogą wytwa-

rzać jeszcze cieńsze i lżejsze opakowania przy 

zachowaniu wysokiej powtarzalności procesu, 

ograniczając przez to zużycie materiału, ilości 

odpadów i kosztów wysyłki.

Generacja maszyn El-Exis SP jest hybrydową 

konstrukcją, która zapewnia znaczące korzyści 

w  zakresie efektywności energetycznej. 

Obecnie dostępne modele El-Exis SP zuży-

wają do 20% mniej energii niż jej poprzed-

nicy. Jest to możliwe dzięki regulacji ciśnienia 

hydraulicznego podczas ładowania akumu-

latorów. Zależnie od wykonywanego cyklu 

i  parametrów procesowych maszyna dla 

każdego zastosowania oblicza optymalny 

poziom ładowania akumulatorów hydraulicz-

nych. Dla każdego procesu udostępniana jest 

tylko moc wymagana. Ta seria maszyn to klasa 

sama w sobie pod względem wysokiej wydaj-

ności i efektywności energetycznej. 

Nowy model El-Exis SP 1000 ton wyróżnia 

także konstrukcja specjalnie zaprojektowana 

do szybkiej pracy. Płyty mocowania formy są 

przystosowane do maksymalnych obciążeń 

w  produkcji opakowań. Niższe o  50%, 

w  stosunku do konwencjonalnych maszyn, 

ugięcie płyt mocowania formy zapewnia 

idealne ułożenie formy wtryskowej. Dodat-

kowo, parametry równoległości płyt są aż 

trzy razy dokładniejsze niż wymagania normy 

EUROMAP. Większa sztywność płyt i dokład-

niejsza równoległość przekłada się na mniejsze 

zużycie formy oraz prowadzi do redukcji ilości 

odpadów, a także podnosi jakość detali.

Od początku roku maszyna o sile zamykania 

1000 ton dostępna jest oficjalnie w ofercie firmy.

El-Exis SP – maksymalna 
produktywność, najwyższa 
jakość

Seria El-Exis SP świetnie sprawdza się 

w  produkcji z  technologiami IMD i  IML oraz 

technologią ICM. O  ile technologie IMD 

czy IML są dobrze znane, to ICM (Injection 

Compression Moulding – wtrysk z  dopraso-

waniem w formie) to ciągle rzadkość na rynku 

w segmencie wtrysku szybkobieżnego. Funkcja 

doprasowania w formie, gdzie tuż przed całko-

witym zamknięciem narzędzia materiał wpływa 

do gniazda, a  ruch domknięcia formy wspo-

maga rozchodzenie się materiału w gnieździe, 

redukuje zapotrzebowanie na ciśnienie wtrysku 

i  tym samym na siłę zamykania. W  efekcie, 

dzięki możliwości uzyskania ekstremalnych 

ciśnień wtrysku oraz precyzji zamykania, można 

zredukować grubość ścianki detalu obniżając 

automatycznie jego wagę. 

Maszyny tej serii zostały zaprojektowane do 

odbierania bocznego detali, ze swobodnym 

dostępem od strony operatorskiej. Z kolei, jeśli 

projekt wymaga produkcji opakowań cienko-

ściennych w technologii dwukomponentowej, 

wtedy maszyny El-Exis SP można wypo-

sażyć w drugi agregat wtryskowy, dostępny 

w różnych wielkościach i konfiguracjach. 

Rys. 2   Na targach K, największa w ofercie wtryskarka EL-Exis SP 1000 ton produkowała 17-litrowe 
wiaderka z materiału w 50% pochodzącego z recyklingu w formie dwugniazdowej w czasie cyklu 
12,9 sekundy i zużyciu energii 0,40 kWh/kg
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Według BMB, znanego producenta maszyn do formowania wtry-

skowego, jakość jest nieodłącznym elementem zwycięstwa, 

aby od nowa zacząć od właściwej stopy i  rozmiaru możliwości. Być 

może wychodzimy z burzy, która w ciągu kilku miesięcy zabrała wiele 

pewników, oszczędności, a przede wszystkim pokazała, jak szybko 

gospodarka kraju może się załamać, jak szybko praca, projekty i klienci 

mogą się zmienić.

4 maja włoski system przemysłowy wznowił pracę. Tak jak na początku, 

ważne jest, aby prowadzić działający niezawodnie pojazd. To tak, jakbyśmy 

wszyscy ścigali się w Grand Prix Formuły 1, jakbyśmy wszyscy zmierzali 

w tym samym kierunku, tak szybko jak to tylko możliwe. Ten kto ma najlepszy 

samochód i jest najlepszym kierowcą jest na pierwszym miejscu, kto nie ma 

najlepszego, pozostaje z tyłu, ale w pewnym momencie, z nieoczekiwanego 

powodu, samochód bezpieczeństwa wyjeżdża i wszystko blokuje. Wyścig 

się wyrównuje, wszystkie samochody równo podchodzą do drugiego startu, 

drugiej szansy. Wszyscy kierowcy z tą samą drogą przed sobą, wszyscy 

z chęcią dotarcia do mety w doskonałej pozycji, ale po raz kolejny zwycięzcą 

będzie najlepszy kierowca z najlepszym samochodem. 

BMB to firma, w której cała mechanika jest produkowana wewnątrz, 

a  wszystkie komercyjne komponenty są dostarczane przez najlepsze 

firmy na rynku. – Postanowiliśmy skupić się na jakości bez kompromisów: 

maszyny MB zaspokajają potrzeby tych, którzy wybierają je ze względu na 

ich wydajność, wszechstronność i wysoką niezawodność w czasie, nieza-

leżnie od formowanego produktu dla branży technicznej, opakowaniowej, 

medycznej lub motoryzacyjnej – komentuje Lucio Strappazzon, kierownik 

działu sprzedaży BMB. – Ci, którzy polegają na BMB, to dlatego, że ufają 

– kontynuuje Strappazzon. – Ufają firmie, produktowi, pracy z pasją wyko-

nywanej każdego dnia w Brescii (Włochy), która pozwoli im dotrzeć do 

mety na pierwszym miejscu. Nasi klienci uważają nas za strategicznego 

partnera zawsze dostępnego, zawsze bliskiego i gotowego wspierać ich 

i uczestniczyć z nimi w wyścigu, aby wygrać. Jest to zaufanie, które wiele 

włoskich i światowych firm przelewa do BMB i z którego jesteśmy dumni. 

Wszystko kręci się wokół tego jednego słowa: zaufanie.

Oferta BMB jest bardzo szeroka i  pozwala zaspokoić najbardziej 

wymagające potrzeby w zakresie formowania, nawet jeśli najbardziej 

poszukiwanymi maszynami są maszyny hybrydowe i  w pełni elek-

tryczne, które pokrywają 90% sprzedaży firmy.

eKW-Pi HYBRID (160 ton-2800 ton)
Seria Hybryd jest niemal w całości elektryczna i w związku z  tym 

zbliżona jest również do elektrycznych wtryskarek również w zużyciu 

energii. Opatentowany system zamykania formy w serii KW jest stero-

wany bezpośrednio przez 2 silniki chłodzone cieczą, gdzie napęd prze-

noszony jest przez rolkowe przekładnie toczne, smarowane w kąpieli 

olejowej tak, aby połączyć szybkość z precyzją. Układ plastyfikujący 

napędza bezpośrednio silnik elektryczny, momentowy, bez pasów oraz 

reduktorów. Technologia ta zmniejsza ilość ruchomych części i  ich 

zużycie, gwarantuje doskonałą wydajność, pozwala na osiągnięcie 

rezultatów zgodnych z ustawionymi parametrami. 

Wtrysk hydrauliczny, zawsze poprzez akumulatory, zarządzany jest za 

pomocą serwozaworu, aby zagwarantować bardzo wysoką prędkość 

i ciśnienie w całej fazie wtrysku. System sterowania numerycznego z obra-

biarek CNC uzupełnia serię Hybrid o „przyjazne dla użytkownika” oprogra-

mowanie do zarządzania, które jest stale aktualizowane i monitorowane za 

pośrednictwem internetu przez zawsze dostępny serwis zdalny. 

eKW-PET (100 ton-350 ton)
Seria Hybrid obejmuje również gamę maszyn PET, zaprojektowa-

nych i  zoptymalizowanych do formowania preform do butelek, ale 

coraz częściej poszukiwane są także inne rodzaje materiałów z recy-

klingu (R-PET). Duzi producenci artykułów gospodarstwa domowego, 

zabawek i preform coraz bardziej koncentrują się na materiałach z recy-

klingu, dlatego BMB od dawna studiuje razem z nimi nowe jednostki 

wtryskowe o  wysokich możliwościach uplastycznienia, wyposażone 

w specjalne śruby i profile dedykowane do nowych materiałów. 

eKW-Pi FULL ELECTRIC (100 ton-1400 ton)
Precyzja i wydajność są najbardziej docenianymi cechami tych maszyn, 

szczególnie przez tych, którzy produkują artykuły medyczne, gdzie ważna 

jest kontrola procesu, lub bardziej ogólnie do zastosowań, w  których 

wydajność i szybkość są niezbędne. W pełni elektryczne wtryskarki coraz 

częściej wymagane ze względu na swoją wszechstronność i zmniejszone 

BMB: restart z maszynami  
najwyższej jakości gwarancją sukcesu

CZY WIEDZĄ PAŃSTWO, ŻE OPAKOWANIE DO LODÓW MOŻE BYĆ PODDANE RECYKLINGOWI  
I PODLEGAĆ KOMPOSTOWANIU?
Coraz częściej, do produkcji pojemników na żywność, stosuje się biodegradowalne i kompostowalne surowce pozyskiwane  
z włókien naturalnych. Ta wielka szansa, w połączeniu z dużymi możliwościami całkowitego recyklingu najczęściej używanych 
polimerów, daje tej transformacji tworzyw sztucznych, wiodącą pozycję w produkcji pojemników do żywności i zastosowań 
medycznych, bez negatywnego wpływu na środowisko.

BMB HP to nowa seria maszyn BMB,          
perfekcyjna synergia prędkości i precyzji.THE INJECTION MOULDING MACHINE

ULTRA WYSOKA PRĘDKOŚĆ WTRYSKU. W świecie, gdzie wciąż rosnąca ilość żywności  i leków musi być przechowywana  
i transportowana, firma BMB stworzyła niedoścignioną maszynę o ultra wysokiej wydajności. Hybrydowy charakter serii HP, dzięki napędom 
elektrycznym z silnikami bezpośrednimi, sprzyja niskiemu zużyciu energii.  
Jednocześnie oferuje bardzo dużą siłę wtrysku, kontrolowaną przez serwozawór z akumulatorem. Ciśnienie specyficzne 2500 kg/cm2  
i prędkości wtrysku powyżej 1500 mm/s są gwarancją wysokiej wydajności i doskonałej jakości dla cienkościennych, głębokich i trudnych 
do wtryśnięcia pojemników, takich jak opakowania spożywcze lub medyczne.

www.bmb-spa.com

MUEHSAM Rozwiązania Dla Przemysłu Sp.j. - ul. Zagnańska 149 C, 25-563 Kielce 
NIP: 6572684209 | REGON: 260070677 - tel. +48 41 34 35 132 - fax +48 41 34 46 476 - www.muehsam.pl

Wyłączny agent 
dla Polski:

PLAST-NEWS_may_2020_ICE-CREAM.indd   1 27/04/20   13:57



CZY WIEDZĄ PAŃSTWO, ŻE OPAKOWANIE DO LODÓW MOŻE BYĆ PODDANE RECYKLINGOWI  
I PODLEGAĆ KOMPOSTOWANIU?
Coraz częściej, do produkcji pojemników na żywność, stosuje się biodegradowalne i kompostowalne surowce pozyskiwane  
z włókien naturalnych. Ta wielka szansa, w połączeniu z dużymi możliwościami całkowitego recyklingu najczęściej używanych 
polimerów, daje tej transformacji tworzyw sztucznych, wiodącą pozycję w produkcji pojemników do żywności i zastosowań 
medycznych, bez negatywnego wpływu na środowisko.

BMB HP to nowa seria maszyn BMB,          
perfekcyjna synergia prędkości i precyzji.THE INJECTION MOULDING MACHINE

ULTRA WYSOKA PRĘDKOŚĆ WTRYSKU. W świecie, gdzie wciąż rosnąca ilość żywności  i leków musi być przechowywana  
i transportowana, firma BMB stworzyła niedoścignioną maszynę o ultra wysokiej wydajności. Hybrydowy charakter serii HP, dzięki napędom 
elektrycznym z silnikami bezpośrednimi, sprzyja niskiemu zużyciu energii.  
Jednocześnie oferuje bardzo dużą siłę wtrysku, kontrolowaną przez serwozawór z akumulatorem. Ciśnienie specyficzne 2500 kg/cm2  
i prędkości wtrysku powyżej 1500 mm/s są gwarancją wysokiej wydajności i doskonałej jakości dla cienkościennych, głębokich i trudnych 
do wtryśnięcia pojemników, takich jak opakowania spożywcze lub medyczne.

www.bmb-spa.com

MUEHSAM Rozwiązania Dla Przemysłu Sp.j. - ul. Zagnańska 149 C, 25-563 Kielce 
NIP: 6572684209 | REGON: 260070677 - tel. +48 41 34 35 132 - fax +48 41 34 46 476 - www.muehsam.pl

Wyłączny agent 
dla Polski:

PLAST-NEWS_may_2020_ICE-CREAM.indd   1 27/04/20   13:57



22  PlastNews 5’2020

 Temat wydania  WTRYSK 

zużycie: różni się od serii Hybrid tylko wtryskiem elektrycznym, również 

w tym przypadku uzyskanym za pomocą śrub z silnikiem momentowym 

i rolkowej przekładni tocznej, technologii przyjętej przez BMB jako standard 

w celu zagwarantowania wydajności, precyzji i niezawodności. Jeśli forma 

wymaga ruchu hydraulicznego, w standardzie dostępna jest jednostka 

sterująca olejem z małym zbiorniczkiem, odpowiednia do spełnienia wszel-

kich wymagań wtrysku. Seria eKW-Pi Full Electric jest również stosowana 

w „clean room”, w formach medycznych lub prościej w świecie żywności 

i napojów, nakrętek i zamknięć oraz we wszystkich sektorach, które wyma-

gają najwyższych standardów jakości i wydajności.

eKW-HP (160 ton-1150 ton)
Jest to najnowsza wtryskarka ze stajni BMB. Jest to produkt dedyko-

wany do pakowania, stworzony w celu zaspokojenia najbardziej wyma-

gających potrzeb w  zakresie prędkości napełniania, stałych i wyso-

kich ciśnień właściwych. Nie jest całkowicie odpowiedni dla wszyst-

kich sektorów, został specjalnie zaprojektowany dla świata opakowań 

i produktów o  cienkich ściankach. Szybkie wypełnianie bardzo dużych 

powierzchni o zmniejszonej grubości jest głównym powodem istnienia 

serii HP. Jednak jako najnowsza odsłona została udoskonalona przez 

nowe ulepszenia, takie jak 21,5-calowy ekran dotykowy, nowe funkcje 

kontrolera, bardziej kompaktowe wymiary i nowy rozkład elementów 

elektrycznych i hydraulicznych w celu uproszczenia okablowania i insta-

lacji rurowej. Najważniejszym elementem serii HP jest prędkość wtrysku 

sięgająca 1500 mm/s.

KW, KX – (Pi) (160 ton-4500 ton)
W erze technologii cyfrowej, przemysłu 4.0 znanej obecnie czwartej 

rewolucji przemysłowej istnieją produkty, które narodziły się ponad 50 lat 

temu i które nigdy nie upadają. Z czasem przeszły ważne reinterpretacje, 

zobaczyły, że ich natura została radyklanie zmodyfikowana wraz z poja-

wieniem się elektryczności, ale esencja maszyny hydraulicznej się nie 

zmienia. Maszyny z serii KW i KX odgrywają bardzo ważną rolę w tym 

zakresie; chociaż produkcja wtryskarek hydraulicznych obejmuje około 

10% całości, ten typ maszyny jest nadal strategiczny dla firmy i na przy-

kład spełnia również wszystkie potrzeby dla maszyn powyżej 3000 ton, 

sektor, w którym BMB zawsze zajmował ważną pozycję. Świat wielkich 

maszyn nie składa się z dużej liczby, ale jest światem dużych inwestycji 

i to jest jeden z powodów dla których BMB było w stanie wyróżnić się 

i zyskać pozycję na całym świecie. 

– To nie przypadek, że dzisiaj kończymy czwarty zakład produkcyjny 

o  powierzchni 6400 m2, przeznaczony do produkcji maszyn powyżej 

1000  ton. W  tej nowej lokalizacji kończymy już pierwszą wtryskarkę 

4500 ton i zaczynami drugą; obie to 2-płytowe jednostki z serii KX z nowymi 

agregatami wtryskowymi zdolnymi do zagwarantowania produkcji arty-

kułów dla sektora rolno-spożywczego o wadze ponad 40 kg. 

Seria KW lub KX, w zależności od systemu zamykania KW lub 2-płytowej 

jednostki, zawiera długa listę akcesoriów, a na życzenie, w zależności od 

produktu, może być wyposażona w elektryczny napęd śrubowy z silnikiem 

momentowym lub po prostu pompą w celu zmniejszenia zużycia energii. 

Obie serie mają wtryski poprzez akumulatory i  serwozawory, dlatego 

istnieje możliwość ruchów równoległych, aby skrócić czas cyklu i zoptyma-

lizować zużycie energii. Hydrauliczna seria KW znajduje doskonałą pozycję 

w branży motoryzacyjnej do produkcji wielokolorowych reflektorów tylnych, 

w których potrzebna jest duża odległość między kolumnami, duże siły 

zamknięcia i małe jednostki wtryskowe, bardzo często umieszone obok 

siebie, jedna nad drugą wspierane przez zautomatyzowany stół obrotowy, 

zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez BMB.

eMC (125 ton-200 ton)
Jest to najtańsza seria w pełni elektryczna w porównaniu do pierwszej 

w klasie eKW-Pi: a przynajmniej taka była intencja. – Powołanie BMB do 

ciągłego poszukiwania wydajności i jakości sprawiło, że maszyny z eMC są 

dziś produktem wysokiej klasy, bardzo podobnym do bardziej wydajnego 

eKW – zauważa Strappazzon. Z biegiem czasu elementy zostały znormali-

zowane, z tą różnicą, że w eMC nie ma bezpośrednich napędów, zastąpio-

nych przez silni, pasek i przekładnie. – Seria eMC została zaprojektowana 

do formowania elementów technicznych z czasem cyklu nie krótszym niż 

10 sekund, w których kontrola procesu jest nawet ważniejsza niż wydaj-

ność. Typowymi przykładami są elementy medyczne, formowanie tech-

niczne dla przemysłu elektrycznego. 
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Epidemia koronawirusa pokrzyżo-

wała plany zarówno organizatorom, jak 

i wystawcom targów branżowych. Największe 

imprezy w  Polsce, w  tym kielecki Plastpol, 

zostały przeniesione z  wiosny na jesień, 

a  branża straciła ważny punkt odniesienia. 

Przez lata koncepcja targów branżowych tak 

w Polsce, jak i w Europie mocno ewoluowała: 

z  imprezy typowo sprzedażowej zmieniły się 

one w  salony innowacji – główne miejsce 

prezentacji najnowszych rozwiązań ze stajni 

producenta. W tej roli zdecydowanie dominują 

nad dniami otwartymi, konferencjami i innymi 

autorskimi formami promocji. Ich brak stawia 

więc w  trudnym położeniu zarówno produ-

centów, jak i  odbiorców, którym nie pozo-

staje nic innego, jak śledzić poczynania branży 

w Internecie.

Niepewna sytuacja na globalnych rynkach 

zachęca jednak raczej do kontynuowania 

trendów zapoczątkowanych w  poprzednich 

latach niż śmiałego rozwijania rewolucyjnych 

koncepcji. W  efekcie sektor budowy wtry-

skarek podąża kursem ustalonym jeszcze 

przed pandemią, a wyznaczanym przez trzy 

główne trendy: projektowanie „pod klucz”, 

automatyzację i energooszczędność. Poniżej 

zostanie przedstawiony bliżej każdy z nich.

Wszystko od jednego 
dostawcy

Gotowe gniazda produkcyjne projektowane 

w ścisłej współpracy z klientem są w gruncie 

rzeczy domeną i  sensem istnienia integra-

torów. Budowa zindywidualizowanej, a  przy 

tym gotowej do użytku infrastruktury przynosi 

wymierne korzyści w  każdej branży: wiąże 

bowiem dostawcę z  klientem, który, korzy-

stając z dedykowanych rozwiązań, jednocze-

śnie w sposób dorozumiany lub na podstawie 

umowy serwisowej powierza konstruktorowi 

ich konserwację i  serwisowanie. Nie inaczej 

jest w  przetwórstwie tworzyw sztucznych 

–  tyle że tu, w  znacznie większym zakresie 

niż w  innych sektorach przemysłu, zadania 

integratorów przejmują najwięksi producenci. 

Arburg, Engel, Hürmak, KraussMaffei, Sumi-

tomo Demag, Wittmann Battenfeld – wszystkie 

te firmy od dłuższego czasu specjalizują się 

w  tworzeniu tzw. rozwiązań pod klucz, skła-

dających się ze starannie dobranych kompo-

nentów wyprodukowanych we własnym zakła-

dzie lub dostarczonych przez zaprzyjaźnio-

nych kooperantów.

Jak to wygląda w praktyce? Dobrym przy-

kładem są tu gniazda produkcyjne prezento-

wane przez czołowych producentów wtry-

skarek podczas imprez targowych. Na ubie-

głorocznych targach Plastpol w  Kielcach 

Engel przedstawił np. elektroniczną wtry-

skarkę e-motion 170/120 TL realizującą 

w  trybie ciągłym proces produkcji dwóch 

różnych elementów suwmiarki. Wyposażona 

w  zintegrowanego robota przegubowego 

easix maszyna pracowała na jednej formie 

z  wymiennymi wkładami dostarczonej przez 

niemiecką firmę Braunform. Cały proces reali-

zowany był w pełni automatycznie: po wyko-

naniu danej partii wtryskarka odblokowywała 

wkłady w formie i przesyłała sygnał do robota, 

który wyjmował wyprodukowany detal, zmie-

niał chwytak i wymieniał wkładki formy. Komu-

nikacja między robotem a maszyną obsługi-

wana była przez system sterowania authentig 

opracowany przez firmę TIG – spółkę zależną 

firmy Engel. 

Dążenie do pełnej integracji wszyst-

kich komponentów w oparciu o  rozwiązania 

z własnej stajni legło również u podstaw apli-

kacji zaprezentowanej przez firmę Sumitomo 

Demag. Jej trzon stanowiła elektryczna wtry-

skarka z  nowej serii IntElect 2 współpracu-

jąca z 3-osiowym robotem SDR 5S, którego 

zadaniem było usuwanie detali z  formy oraz 

przenoszenie ich na transporter taśmowy 

–  również zintegrowany z  całością systemu. 

Finalny produkt – polipropylenowe pojemniki 

modułowe – wytwarzany był w czasie zaledwie 

20 sekund. Za integrację ruchów wtryskarki, 

robota i podajnika odpowiadał autorski system 

sterowania NC5 plus umożliwiający sprzężenie 

i obsługę wszystkich komponentów w jednym 

programie i  z poziomu jednego, wspólnego 

interfejsu/wyświetlacza.

Przykładów tego typu można by mnożyć 

bez liku. Ich wspólnym mianownikiem jest 

wertykalna integracja łańcucha tworzenia 

wartości, tj. dążenie do pokrycia zapotrzebo-

wania na wszystkie komponenty z  jednego 

źródła. Źródłem tym jest producent wtryskarki, 

który oprócz maszyny dostarcza także coraz 

częściej roboty i urządzenia peryferyjne wytwa-

rzane we własnych zakładach. Na największą 

skalę produkcję robotów rozwinęła firma Witt-

mann Battenfeld, która co roku wyposaża 

Automatyzacja i rozwiązania systemowe: 
trendy w konstrukcji wtryskarek

Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że najwięcej nowości w ofercie producentów wtryskarek pojawia się w okolicach 
dużych targów branżowych. W tym roku jednak z powodu odwołania imprez masowych trudniej nam śledzić bran-
żowe trendy. Warto więc pokusić się o podsumowanie tego, co działo się na rynku w ostatnich miesiącach – zwłasz-
cza, że większość obecnych trendów stanowi kontynuację tendencji zapoczątkowanych w poprzednich latach.

 Agata Świderska 
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swoich klientów w  ponad 5000  jednostek 

robotycznych własnej produkcji. Co więcej, 

koncern na szeroką skalę rozwinął także 

dostawy innych peryferiów, w tym podajników 

i suszarek. 

Maksymalne uproszczenie 
sterowania

Jeśli przyjrzeć się bliżej opisanym wyżej 

aplikacjom, stanowią one także bogate 

źródło informacji na temat innych, pokrew-

nych trendów. Każda z nich wykazuje bowiem 

wysoki stopień automatyzacji zapewniany 

m.in. dzięki zaawansowanym funkcjom stero-

wania. Sterowanie to – realizowane przez 

autorskie oprogramowanie dedykowane 

stricte formowaniu wtryskowemu – nie tylko 

integruje w  sobie wszystkie najważniejsze 

funkcje, ale także cechuje się prostotą obsługi, 

która sprawia, że nie trzeba już posiadać 

specjalistycznej wiedzy z zakresu programo-

wania, aby nie tylko obsługiwać, ale także 

tworzyć programy obróbcze. 

W przypadku firmy Engel system authentig 

nie tylko steruje współpracą między wtry-

skarką a  robotem, ale także kontroluje dzia-

łanie rozmieszczonych gwieździście wokół 

niego innych peryferiów: drukarki laserowej, 

stacji montażowej i systemu transportowego. 

To jednak nie wszystko: maszyna została 

wyposażona także w trzy inteligentne systemy 

asystenckie inject 4.0: iQ weight control, iQ 

clamp control i iQ flow control. Pierwszy odpo-

wiada za kontrolę objętości masy wtryskowej, 

drugi dobiera optymalną siłę zwarcia, a trzeci 

reguluje temperaturę tworzywa, płynnie regu-

lując moc pompy termostatów. Dzięki temu 

wtryskarka sama steruje swoją pracą na 

podstawie danych zbieranych przez czujniki 

i koryguje poszczególne parametry procesowe 

w czasie rzeczywistym bez udziału operatora.

W podobnym kierunku zmierza koncepcja 

firmy Arburg, choć niemiecki producent 

w znacznie większym stopniu stawia na komu-

nikację zgodną z ideą Przemysłu 4.0. Poszcze-

gólne elementy prezentowanych przez niego 

na imprezach targowych aplikacji połączone 

są ze sobą za pomocą uniwersalnego proto-

kołu OPC UA, który umożliwia wielostronną 

komunikację między urządzeniami różnych 

producentów. Pracą maszyny steruje oprogra-

mowanie Selogica, które z kolei jest zintegro-

wane z nadrzędnym systemem ALS. System 

ten umożliwia realizację wszechstronnej 

komunikacji zarówno między poszczegól-

nymi urządzeniami i zakładami produkcyjnymi 

(horyzontalnie), jak i  między systemem ERP 

a sterownikami maszyn (wertykalnie). Z punktu 

widzenia użytkownika ma to tę zaletę, że może 

sterować całym procesem z poziomu jednego 

centralnego komputera, a  jednocześnie 

zyskuje dostęp do wszystkich danych produk-

cyjnych i jakościowych, dzięki czemu może na 

bieżąco kontrolować przebieg produkcji.

Możliwość monitoringu stanu i  pracy 

maszyn oferuje także system CMS (Central 

Monitoring System) firmy Wittmann Batten-

feld. Jego podstawową funkcją jest jednak nie 

sterowanie procesem produkcji, lecz realizacja 

koncepcji predykcyjnego utrzymania ruchu. 

Oprogramowanie zbiera dane z  czujników 

zintegrowanych z  wszystkimi kluczowymi 

komponentami maszyny i  na tej podstawie 

na bieżąco ocenia ich stan techniczny, umoż-

liwiając efektywne planowanie przeglądów 

zgodnie z faktycznym zapotrzebowaniem.

A gdyby tak wbudować w  system stero-

wania funkcje obsługi gestem? Na pomysł 

taki wpadła firma Negri Bossi, której doty-

kowy panel True Multi Touch umożliwia prze-

suwanie i powiększanie obiektów za pomocą 

ruchów dłoni. Co więcej, opatentowana opcja 

Virtual Object pozwala także na wykorzy-

stanie gestów do sterowania ruchem osi – i to 

z poziomu telefonu komórkowego.

Hybrydy na fali
Zwróćmy uwagę, że wszystkie opisane 

dotąd aplikacje bazowały na wtryskarkach 

elektrycznych. Choć urządzenia te nadal ustę-

pują popularnością wtryskarkom hydrau-

licznym, głównie ze względu na relatywnie 

niską siłę zamykania, ich ewidentną zaletą 

jest wysoka precyzja i niskie zużycie energii. 

A  to bez wątpienia stanowi jeden z  kluczo-

wych trendów nie tylko na rynku wtryskarek, 

ale także w całej „maszynówce”. Jak duże są 

to oszczędności? W  przypadku całkowicie 

elektrycznych maszyn, takich jak wspomniany 

IntElect marki Sumitomo Demag, e-motion 

firmy Engel, PX firmy KraussMaffei czy 

EcoPower od Wittmann Battenfeld, redukcja 

zużycia energii może sięgnąć nawet 40-60%. 

Nie dziwi więc, że „elektryki” stanowią 

poważną konkurencję dla maszyn hydraulicz-

nych w segmencie produkcji mniejszych detali 

– i  to one dominują na stoiskach targowych, 

świadcząc o proekologicznej postawie produ-

centów.

Jeśli jednak zajrzeć „za kulisy”, okaże się, że 

w praktyce trend elektryfikacji przybiera nieco 

inną, bardziej hybrydową formę. Przetwórcy 

poszukujący rozwiązań uniwersalnych, tj. o sile 

zwarcia umożliwiającej produkcję także więk-

szych detali, chętniej sięgają bowiem po 

rozwiązania łączące w  sobie komponenty 

hydrauliczne i  elektryczne. Ich proporcje 

mogą być różne: w podstawowej wersji wtry-

skarki hybrydowe to w gruncie rzeczy w pełni 

hydrauliczne maszyny z  elektrycznie napę-

dzanym ślimakiem. Według wyliczeń Sumi-

tomo Demag hydrauliczny napęd ślimaka 

pochłania bowiem aż 66% energii wydat-

kowanej na pracę wtryskarki. Firma ta stała 

się także prekursorem elektryfikacji układów 

zamykania, integrując sterowaną hydraulicznie 

płytę mocującą z  serwoelektrycznymi ukła-

dami kolanowymi. Poza oszczędnością energii 

rozwiązanie to pozwala także na niezależny 

ruch poszczególnych osi, a tym samym skró-

cenie czasów cyklu wytwarzania.

O ile układ zamykania wykorzystuje ok. 7% 

całkowitej energii wydatkowanej w  procesie 

wtrysku, o tyle układ dozowania zużywa jej trzy 

razy więcej (21%). Dlatego także i ten element 

doczekał się szybkiej elektryfikacji. Stosowane 

m.in. przez firmę Arburg serwoelektryczne 

systemy dozowania umożliwiają dawkowanie 

materiału w trybie ciągłym i równoległe ruchy 

dyszy niezależnie od pracy płyty. Producent 

postawił także na zaawansowane systemy 

odzysku energii z hamowania ślimaka. Maga-

zynowana w  akumulatorze hydraulicznym 

energia jest wykorzystywana w kolejnym cyklu 

wtrysku, znacznie ograniczając całkowity 

wydatek energetyczny procesu. Akumulator 

ten – w  przypadku maszyny ALLROUNDER 

HIDRIVE – stanowi poza osiami pomocniczymi 

jedyny element hydrauliczny całego systemu. 

Czyni to wtryskarkę hybrydową Arburga jedną 

z  najbardziej zelektryfikowanych hybryd na 

rynku – zaraz po PowerPack firmy Milacron, 

gdzie hydrauliczny jest tylko akumulator.

Silnik elektryczny stał się także standardem 

w  obsłudze pomp hydraulicznych wtry-

skarek. Swoistą nowością jest tu natomiast 
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stosowanie napędów o  regulowanej pręd-

kości obrotowej, co ma tę zaletę, że pompa 

pracuje tylko wówczas, gdy jest to konieczne. 

Rozwiązanie takie stosuje m.in. forma Nissei: 

jej hybrydowa X-pompa zużywa o 40% mniej 

energii i 55% mniej oleju od swojego hydrau-

licznie sterowanego odpowiednika.

Zintegrowane etykietowanie 
w formie

Ograniczeniu zużycia energii i  poprawie 

„recyklingowalności” wyrobów z  tworzyw 

sztucznych służy także technologia etykie-

towania w  formie (ang. In-Mould Labeling, 

IML). Rosnąca popularność tej metody także 

dała się zauważyć na zeszłorocznych targach: 

niemalże każdy większy producent prezen-

tował na swoim stoisku aplikację, w  której 

w  procesie wtrysku nanoszona była równo-

legle dopasowana pod względem materia-

łowym etykieta. Nie ma się co dziwić: IML 

urasta do rangi jednego z wiodących trendów 

ostatnich lat, a optymalizacja produkcji etykiet 

o  pożądanych cechach fizykochemicznych 

i  wizualnych sprawia, że systemy produk-

cyjno-etykietujące z  roku na rok zyskują na 

znaczeniu.

Ich kluczowym komponentem jest robot 

etykietujący, który pobiera etykietę z  maga-

zynu, wkłada ją do formy, a na koniec może 

dodatkowo wyjmować gotowy detal i umiesz-

czać go na taśmie. W praktyce w  funkcji tej 

wykorzystywane są typowe roboty podające 

ze zmiennym zestawem chwytaków. Podczas 

ostatnich targów Plastpol Wittmann Batten-

feld wykorzystał w tej roli robota W837, który 

– dzięki integracji z szybkobieżną wtryskarką 

elektryczną EcoPowerXpress – realizował 

produkcję etykietowanych pokrywek z polipro-

pylenu w czasie zaledwie 3 sekund.

Pokrywki z etykietami IML na swoim stoisku 

wytwarzał także Engel. W tym celu zintegrował 

wtryskarkę e-motion z robotem liniowym viper 

20 i  linią do etykietowania IML uni-Line firmy 

TMA Automation. Współpraca z TMA umoż-

liwiła producentowi daleko posuniętą stan-

daryzację linii, co przełożyło się na wysoką 

elastyczność całego systemu: maszynę 

można szybko przezbroić do wykonywania 

innych zadań, dzięki czemu może być ona 

z  powodzeniem wykorzystywana do etykie-

towania małych partii. Celem firmy Engel było 

stworzenie rozwiązania, które umożliwi ekono-

miczne wykorzystanie IML także w produkcji 

mniejszej liczby detali.

A gdyby tak połączyć IML z  IMD 

(ang.  In-Mould Decorating)? Aplikację taką 

zaprezentowała firma KraussMaffei, wypo-

sażając swoją wtryskarkę z serii PX w robota 

IR 60, który umieszcza w formie dwie etykiety 

– IML po stronie dyszy i IMD po stronie wypy-

chacza. Na koniec warstwa dekoracyjna 

utwardzana jest promieniami UV, zaś robot 

pobiera gotowy detal z formy, aby w kolejnym 

cyklu umieścić w niej nowe etykiety. 

Etykietowanie w  formie, elektryfikacja 

poszczególnych komponentów, a  często 

i całych maszyn oraz rosnący poziom auto-

matyzacji ich obsługi mają w gruncie rzeczy 

jeden wspólny mianownik: wszystkie służą 

zwiększeniu energooszczędności parku 

maszynowego przy jednoczesnym maksy-

malnym uproszczeniu jego obsługi. Ten sam 

cel przyświeca zresztą tworzeniu gotowych 

gniazd produkcyjnych stricte pod potrzeby 

klienta. Tyle że tu do głosu dochodzi jeszcze 

indywidualizacja będąca efektem zmiennych 

potrzeb rynku i  odchodzenia od produkcji 

masowej w  kierunku wytwarzania małych 

partii na zamówienie. Czy te tendencje utrzy-

mają się w  kolejnych latach? Wiele wska-

zuje na to, że tak. Sprzyja im bowiem szereg 

zewnętrznych czynników – od zaostrzania 

wymogów co do efektywności energetycznej 

na szczeblu ustawodawczym, przez niedobór 

specjalistów z  zakresu zaawansowanego 

programowania maszyn, po indywidualizację 

stylów życia, która sprawia, że klienci oczekują 

wyjątkowych produktów o cechach dostoso-

wanych do ich potrzeb. A tu pole do popisu 

dla przetwórców tworzyw jest ogromne – pod 

warunkiem, że zainwestują w maszyny oferu-

jące maksymalną elastyczność adaptacji do 

owych potrzeb. 

ROZWIĄZANIA, KTÓRE MAJĄ SZANSĘ ZDOMINOWAĆ 
RYNEK

WTRYSKARKI BEZ KOLUMN

Firma Engel od lat konsekwentnie stawia na produkcję wtryskarek 
o konstrukcji bezkolumnowej. Takie rozwiązanie ma tę podstawową zaletę, 
że pozwala na obróbkę detali o złożonych geometriach i dużych gabarytach 
na stosunkowo kompaktowych maszynach. Co więcej, wtryskarkę 
bezkolumnową można także zintegrować z robotem wieloosiowym 
o konstrukcji przegubowej, który zwykle dysponuje znacznie większym 
zakresem ruchów i funkcjonalności niż jego trawersowi koledzy.

WTRYSKARKI PIONOWE

Mimo że wtryskarki pionowe są stosowane głównie w aplikacjach specjalnych, 
na polskim rynku cieszą się stosunkowo dużym zainteresowaniem. Ich 
największą słabością jest utrudnione dostarczanie mediów do form. Wittmann 
Battenfeld częściowo rozwiązał ten problem, opracowując specjalny 
rozdzielacz mediów do połówek form mocowanych na stole obrotowym. 
Pomysłowa konstrukcja znacząco zwiększa liczbę przyłączy rdzeni, obiegu 
termostatowania i chłodzenia.

MOCOWANIE PŁYTOWE

Podczas gdy większość producentów stosuje kolanowe systemy zamykania, 
turecka firma Hürmak popularyzuje alternatywną koncepcję bazującą na 
dwóch płytach mocujących. Jak argumentuje producent, zaletą płyt jest 
bardzo sztywne i równomierne zamykanie, dzięki czemu wyposażone w nie 
maszyny – mimo kompaktowych rozmiarów – mogą realizować zadania 
wymagające dużych sił zwarcia na poziomie nawet 1000 ton.





Głównymi zaletami wyboru systemu EasyBalance 2.0 są:

System EasyBalance 2.0 jest innowacyjnym urządzeniem, które umożliwia 
wielokomponentowy, wielokolorowy wtrysk ciekłego silikonu na maszynach 
standardowych (do przetwórstwa tworzyw termoplastycznych czy gumy) jak 
również obtrysk ciekłym silikonem LSR detali z tworzyw termoplastycznych. 

EasyBalance 2.0, jest kolejnym rozwiązaniem od Guzzini Engineering z zakresu 
wtrysku ciekłego silikonu (LSR). Nowy system podawania i wtrysku LSR,                                 
w porównaniu do poprzedniej wersji, charakteryzuje się kompaktowym rozmiarem 
i większym ciśnieniem wtrysku. Dzięki zwiększeniu ciśnienia wtrysku, możliwe jest 
uzyskanie cienkościennych detali o zwiększonej długości maksymalnej. System 
zaopatrzony jest w precyzyjną dyszę zamykaną typu CVG45 LSR. 

System EasyBalance 2.0 napędzany jest bezszczotkowym serwonapędem, 
sterowany za pomocą intuicyjnego panelu kontrolnego. Podłączenie z maszyną 
wtryskową odbywa się za pomocą interfejsu Euromap 67. Dodatkowo istnieje 
możliwość połączenia systemu EasyBalance 2.0 z EasyMix (system dozująco 
miksujący) dla większej wydajności i kompaktowości.

1 - Urządzenie miksująco-dozujące, 2 - Mikser statyczny, 3 - Linia wtryskowa EasyBalance 
2.0, 4 - Gorąca forma, 5 - Linia podawania barwnika, 6 - Objętościowy podajnik barwnika, 7 - 
Interfejs Euromap 67, 8 - Dysza zimnokanałowa zainstalowana bezpośrednio na EasyBalance 
2.0, 9 - Szafa sterująca EasyBalance 2.0, 10 - Maszyna wyposażona w interfejs Euromap 67 

Panel kontrolny

Marketplace

Dostępne od ręki. 
W jednym miejscu.

WTRYSKARKI

ROBOTY

UKŁADY PLASTYFIKUJĄCE

Idealny zbalansowanie gniazd    
Konstrukcja systemu EasyBalance 2.0 zapewnia idealne zbalansowanie 
pomiędzy gniazdami formującymi bez względu na ich ilość, układ i rozmiar. 
Wtrysk/obtrysk odbywa się bezpośrednio ze specjalnie skonstruowanych 
chłodzonych dysz, eliminując konieczność balansowania reologicznego                     
w formie.

Różne objętości w jednym cyklu     
Możliwość instalacji kilku systemów EasyBalance 2.0 umożliwia wtrysk 
wielokomponentowy (o różnej gęstości i twardości Shore’a) w jednym cyklu.

Wiele kolorów w jednym wtrysku     
System pozwala na wtrysk detalu różnokolorowego w jednym procesie 
produkcyjnym i w jednym cyklu. Możliwy jest synchroniczny lub 
asynchroniczny wtrysk wielu kolorów bez konieczności przezbrajania 
systemu lub dokładania dodatkowych opcji. Wybór ilości komponentów                 
i poszczególnych faz wtryskiwania odbywa się poprzez niezależny sterownik 
systemu EasyBalance.

Mobilność systemu EasyBalance      
Możliwość montażu i instalacji systemu na różnych maszynach o różnej 
wielkości i różnej konfi guracji (pionowym czy poziomym układzie zamykania 
formy). System EasyBalance 2.0 można przenosić i instalować na dowolnie 
wybraną wtryskarkę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sebastian Kozłowski

         skozlowski@ntqsc.pl               +48 602541716
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Sumitomo (Shi) Demag Plastics Machinery Polska Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa
tel.  biuro: (34) 370 95 40, tel. hotline serwis: 343 000 342, części zamienne (34) 370 95 41
e-mail: SDPL.info@shi-g.com, serwis: SDPL.service@shi-g.com, https://poland.sumitomo-shi-demag.eu/

Artykuł sponsorowany

IntElect
Seria energooszczędnych, w pełni elektrycz-

nych wtryskarek dostępna od 50 do 500 ton. 

Maszyny tej serii charakteryzuje innowacyjna 

myśl techniczna inżynierów Sumitomo wykorzy-

stująca w konstrukcji technologię bezprzekład-

niowych napędów bezpośrednich. Napędy te 

zapewniają większą efektywność energetyczną, 

dynamikę, a  także niższy poziom hałasu, 

dzięki czemu praca maszyny osiąga wyższą 

precyzję i powtarzalność oraz krótszy czas cyklu 

w stosunku do napędów pośrednich. Wtryskarki 

IntElect świetnie sprawdzają się przy produkcji 

niewielkich, precyzyjnych detali technicznych, 

np. dla segmentu motoryzacyjnego, a w wersji 

S (speed) także w produkcji detali dla segmentu 

medycznego i przy produkcji opakowań.

El-Exis 
Seria szybkobieżnych i  wytrzymałych wtry-

skarek hybrydowych dostępna w zakresie od 

150 do nawet 1000 ton. Środowisko pracy dla 

tego typu maszyn to produkcja cienkościen-

nych detali i opakowań w bardzo wąskich tole-

rancjach, w najkrótszych na rynku czasach cykli. 

Cechą charakterystyczną maszyn El-Exis jest 

unikalna kombinacja napędów elektrycznych 

i hydraulicznych dla głównych osi maszyny, która 

zapewnia najwyższe na rynku wartości para-

metrów ciśnień i prędkości. Wzmocniona rama 

i płyty narzędziowe wtryskarki gwarantują precy-

zyjną produkcję zapewniając jednocześnie trwa-

łość nie tylko maszyny, ale i formy wtryskowej.

Systec 
Seria uniwersalnych, serwohydraulicznych 

wtryskarek dostępna od 160 do 1500 ton. 

Zastosowana w tych maszynach technologia 

serwonapędu pozwala na zminimalizowanie 

zużycia energii oraz obniżenia poziomu hałasu. 

Wszystkie maszyny wyposażone są w układ 

pięciopunktowego zamykania kolanowego, co 

gwarantuje precyzję działania, trwałość oraz 

niższe zużycie energii. Seria tych maszyn daje 

wiele możliwości i elastyczności w takich dzie-

dzinach zastosowań, jak przemysł motoryza-

cyjny, artykuły konsumpcyjne i  sprzęt AGD. 

W wersji SP maszyny tej serii sprawdzają się 

w produkcji opakowań cienkościennych.

Rozwiązania Sumitomo (SHI) Demag 

rozszerzone są o  dostosowane i  znormali-

zowane systemy automatyzacji, wsparcie 

w  zakresie dostawy części zamiennych 

i rozwiązań modernizacji maszyn. Oferta firmy 

zapewnia również pełne wsparcie techniczne 

i usługi serwisu mobilnego. Dzięki praktycznej 

wiedzy oraz wieloletniemu doświadczeniu 

w  zakresie technologii wtrysku Sumitomo 

Demag zapewnia pomoc w  doborze odpo-

wiedniej maszyny i innowacyjnych rozwiązań, 

które mogą zwiększyć konkurencyjność 

produkcji klienta. Na życzenie firma prze-

prowadza próby form oraz szkolenia perso-

nelu klienta w zakresie obsługi maszyn. Dzięki 

sprzedanej liczbie ponad 60,000 wtryskarek 

elektrycznych na całym świecie firma Sumi-

tomo (SHI) Demag ustala standardy w dzie-

dzinie efektywności energetycznej oraz precy-

zyjnego przetwórstwa tworzyw sztucznych. 

Wyspecjalizowana oferta wtryskarek  
do różnych aplikacji

Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie reprezentuje jednego 
z czołowych producentów wtryskarek o zasięgu światowym.
Oferta firmy obejmuje wtryskarki o sile zwarcia od 50 do 1500 ton, które mają zastosowanie w wielu dziedzinach 
przemysłu na całym świecie w przetwórstwie termoplastów, elastomerów, a także materiałów termoutwardzal-
nych. W portfolio firmy znajdują się wyspecjalizowane, zaawansowane technologicznie rozwiązania dla większości 
gałęzi rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Najszybsza i największa maszyna na świecie EL-Exis 
SP o sile zamykania 1000 t, zużywa do 20% mniej 
energii. Czas cyklu dla wytwarzanego na tym modelu 
17-litrowego wiaderka o grubości ścianki 1,98 mm 
wynosi zaledwie 12,9 sekundy

Wszechstronna wtryskarka Systec z technologią 
serwonapędu sprawdzi się w wymagających 
produkcjach dla branży automotive, jak np. przy 
produkcji listwy samochodowej w technologii IMD

Nowy IntElect 500 może pomieścić większe formy, 
zapewniając energooszczędną opcję zastosowań 
motoryzacyjnych, które wcześniej wymagały większego 
tonażu. Prezentowane na zdjęciu gniazdo produkcyjne 
jest zintegrowane z systemem IML i IMD i przystosowane 
do produkcji listwy multitouch ze zmianą oświetlenia 
dzień/noc wykorzystywanych w samochodach 
osobowych
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1. Czystość (produkcja bez 
wycieków oleju)

 Brak oleju = Brak bałaganu
Biorąc pod uwagę rodzaj napędu, wtry-

skarki można podzielić na trzy grupy: wtry-

skarki hydrauliczne, hybrydowe oraz wtry-

skarki w pełni elektryczne. Standardowe wtry-

skarki hydrauliczne i  hybrydowe do urucho-

mienia ruchów zaciskania i napędu jednostki 

wtryskowej wymagają oleju hydraulicznego. 

W pełni elektryczne wtryskarki nie potrzebują 

oleju hydraulicznego, ponieważ do urucha-

miania wszystkich ruchów maszyny wyko-

rzystują elektryczne serwosilniki. Wtryskarki 

elektryczne nie przysparzają więc problemów 

związanych z  wyciekiem oleju. Plamy brud-

nego oleju na posadzce oraz na maszynie są 

ogromnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa 

osób obsługujących wtryskarkę. Poważny 

problem stanowi także zanieczyszczenie hali 

produkcyjnej, zwłaszcza w pomieszczeniach 

czystych, np. przy produkcji opakowań do 

żywności czy produkcji sprzętu medycznego. 

Brak konieczności wymian oleju
Żywotność oleju hydraulicznego w maszynie 

zależy w dużej mierze od ilości przepracowa-

nych godzin i jakości samej maszyny. Wyobraź 

sobie konieczność problemy związane 

z wymianą oleju co 6–12 miesięcy, nie wspo-

minając już o  jego koszcie, który może stać 

się stosunkowo wysoki w przypadku dużych 

maszyn, wymagających ponad 2 000 litrów. 

Wtryskarki w pełni elektryczne zapewniają 

czyste środowisko pracy, co czyni je ideal-

nymi urządzeniami dla branży spożywczej czy 

medycznej. Zmniejszają potrzebę czyszczenia 

hali produkcyjnej przed audytem zakładu czy 

niebezpieczeństwo wysyłki do klientów zabru-

dzonych produktów.

2. Niskie zużycie energii
Wbrew nazwie, wtryskarki w  pełni elek-

tryczne są wyjątkowo energooszczędne. Jeśli 

porówna się koszty energii przy produkcji tego 

samego detalu na standardowej wtryskarce 

hydrauliczne oraz na wtryskarce w pełni elek-

trycznej, to dla większości zastosowań ta 

druga zapewni 50% do 70% oszczędności.

W standardowej wtryskarce hydraulicznej 

pompa hydrauliczna jest stale włączona, 

pobiera więc prąd i  wytwarza ciepło. Wtry-

skarki elektryczne zużywają energię elek-

tryczną tylko w  momencie pracy serwosil-

ników, a przez znaczną część cyklu produk-

cyjnego serwosilniki nie pracują. 

Całkowicie elektryczne 
serwosilniki

Standardowe wtryskarki hydrauliczne mają 

jedną lub więcej pomp stale wytwarzających 

ciśnienie hydrauliczne, kierowane do poszcze-

gólnych mechanizmów hydraulicznych w celu 

wywołania wymaganego ruchu. Wtryskarki 

w  pełni elektryczne nie mają silnika central-

nego, ale używają wielu silników elektrycznych 

uruchamiających indywidualnie każdą z funkcji 

z osobna tj. otwieranie/zamykanie formy, wtry-

skiwanie, wycofanie i wyrzucanie. Oznacza to, że 

silniki nie pracują, dopóki dana funkcja nie będzie 

wymagała uruchomienia. Jest to ogromna 

różnica w porównaniu ze standardową hydrau-

liczną wtryskarką, w której pompa stale pracuje, 

nawet gdy nic się nie dzieje. Jest to szczególnie 

widoczne podczas fazy chłodzenia.

Brak wymogu chłodzenia oleju 
hydraulicznego

Oszczędności energii nie kończą się na wtry-

skarce. Wraz z potrzebą użycia pompy hydrau-

licznej pojawia się również potrzeba chło-

dzenia oleju hydraulicznego. Agregaty chłod-

nicze również zużywają duże ilości energii elek-

trycznej, a  wieże chłodnicze zużywają wodę, 

elektryczność i wymagają częstej konserwacji 

i miesięcznych planów uzdatniania wody. Posia-

danie mniejszej liczby urządzeń oznacza także 

mniej zainwestowanych środków, niższe koszty 

utrzymania i  konserwacji, mniejsze zużycie 

energii i w konsekwencji niższe koszty ogólne.

Ogólne oszczędności energii 
w zakładzie produkcyjnym

Układ hydrauliczny emituje duże ilości 

ciepła. Hale, w których produkuje się sprzęt 

medyczny, są często klimatyzowane, co 

oznacza, że gdy wykorzystuje się wtryskarki 

elektryczne, to system klimatyzacji jest mniej 

obciążony. To kolejny powód, dla którego 

producenci sprzętu medycznego i  użytkow-

5 najważniejszych powodów, 
aby wybrać wtryskarkę w pełni elektryczną

Technologia stale się rozwija, a rozwiązania, które wcześniej były zbyt kosztowne, stają się coraz bardziej dostępne. 
Chociaż wciąż istnieją aplikacje dedykowane dla standardowych maszyn hydraulicznych i hybrydowych, obec-
nie wielu głównych producentów koncentruje się przede wszystkim na wtryskarkach elektrycznych, do których 
należy przyszłość branży.
Oto 5 głównych powodów, dla których warto wybrać wtryskarki w pełni elektryczne.
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nicy pomieszczeń czystych prawie wyłącznie 

korzystają z wtryskarek w pełni elektrycznych.

3. Wysoka precyzja 
i powtarzalność

Precyzja
Spośród 3 rodzajów maszyn do formo-

wania, wtryskarki elektryczne mają najwyższą 

dokładność i  powtarzalność. Wynika to 

z faktu, że maszyny te do uruchamiania swoich 

ruchów wykorzystują elektryczne serwosil-

niki z dokładnością obrotu +/- 0,1 mm. Taka 

precyzja ruchu pozwala całkowicie wyelimi-

nować wahania i niedokładności charaktery-

styczne dla układów hydraulicznych.

Powtarzalność produkcji
Standardowe wtryskarki hydrauliczne nara-

żone są na zmiany parametrów wraz ze 

zmianą pór roku, a nawet w ciągu dnia. Dzieje 

się tak, ponieważ pogoda zawsze się zmienia 

i  ma wpływ na temperaturę i  wilgotność. 

Gdy olej hydrauliczny staje się chłodniejszy, 

jego lepkość wzrasta, a gdy olej hydrauliczny 

nagrzewa się, jego lepkość maleje. Para-

metry oleju hydraulicznego zmieniają się także 

wraz z jego zużyciem. Oznacza to, że proces 

formowania może wymagać okresowej regu-

lacji w  ciągu dnia. Elementy sterujące wtry-

skarki hydraulicznej są uważane za „otwartą 

pętlę”, ponieważ wysyłają sygnały do zaworów 

regulujących ciśnienie, ale w  rzeczywistości 

nie mają bezpośredniej kontroli nad fizycznymi 

ruchami maszyny, a zatem nie mogą dokonać 

drobnych korekt, które wtryskarka elektryczna 

może wykonać w czasie rzeczywistym. Uważa 

się, że wtryskarki w pełni elektryczne pracują 

w  „zamkniętej pętli”, ponieważ kontrolują 

każdy ruch za pomocą fizycznych obrotów kół 

zębatych serwosilników oraz mają zdolność 

do ciągłego monitorowania i  kontrolowania 

swojej pozycji i prędkości z bardzo wąską tole-

rancją, niezależnie od warunków otoczenia. 

Wtryskarki elektryczne idealnie nadają się do 

produkcji najbardziej skomplikowanych, cien-

kościennych wyprasek. Umożliwiają precy-

zyjną kontrolę parametrów, zachowując jedno-

cześnie powtarzalność produkcji w ciągu dnia, 

nocy czy zmian pór roku.

4. Wysoka prędkość
Ruchy równoległe
Wtryskarki w  pełni elektryczne posiadają 

wiele serwosilników. Silniki te są sprzężone 

z  kołami pasowymi i  pasami, które działają 

na mechanizmy śrub kulowych, a  te z  kolei 

uruchamiają poszczególne funkcje, np. otwie-

ranie i  zamykanie płyty dociskowej. Zdol-

ność maszyn elektrycznych do wykonywania 

ruchów złożonych (uruchamiania wielu funkcji 

jednocześnie) jest jednym z  powodów, dla 

których maszyny elektryczne często umoż-

liwiają skrócenie czasu cyklu, w porównaniu 

do wtryskarek hydraulicznych i  hybrydo-

wych. Można wyrzucić wypraski jeszcze przed 

całkowitym otwarciem formy, można rozpo-

cząć cofanie się ślimaka już podczas otwie-

rania i  zamykania formy. Wtryskarki hydrau-

liczne mogą obsługiwać tylko jeden ruch 

naraz, ponieważ zazwyczaj wszystkie ruchy są 

uruchamiane tylko jednym, wspólnym hydrau-

licznym obwodem ciśnieniowym. 

Natychmiastowy moment obrotowy
Ogólnie wiadomo, że samochody elek-

tryczne osiągają maksymalny moment obro-

towy i  ogromną prędkość już na starcie. To 

samo dotyczy wtryskarek elektrycznych, które 

dzięki serwosilnikom mogą osiągać prędkości 

wtrysku do 800 mm na sekundę. 

5. Nowoczesne  
i niezwykle niezawodne

Wtryskarki w pełni elektryczne są bardziej 

niezawodne od maszyn hydraulicznych czy 

hybrydowych. Wynika to z faktu, że w przeci-

wieństwie do standardowych hydraulicznych 

czy hybrydowych wtryskarek, które zostały 

zaprojektowane wiele dziesięcioleci temu 

i  często są nakierowane na niższy segment 

cenowy, wtryskarki w pełni elektryczne zwykle 

wykorzystują najnowocześniejsze dostępne 

technologie. Wtryskarki w pełni elektryczne są 

również bardzo ciche podczas pracy, a więk-

szość z nich emituje poniżej 70 dB. Oznacza 

to, że podczas obsługi maszyn pracownicy nie 

muszą nosić ochronników słuchu.

Nie używają oleju, oszczędzają energię, 

wymagają mniej konserwacji, zapewniają 

większą dokładność i  powtarzalność oraz 

znacznie cichsze środowisko pracy. 

Wnioski
Wielu klientów wybiera wtryskarki w  pełni 

elektryczne ze względu na:

– najwyższy stopień czystości;

– bardzo niskie zużycie energii;

– bardzo wysoką powtarzalność i  precyzję 

formowania;

– formowanie z dużą prędkością;

– wbudowane najnowocześniejsze technologie.

Klienci, którzy chcą niezawodnie produkować 

miliony części rocznie, wybierają w pełni elek-

tryczne wtryskarki LS. Firma ma klientów, którzy 

wytłaczają bez przestojów 24 h/dobę, przez 

7 dni w tygodniu. Poza normalnymi godzinami 

pracy oraz w weekendy, produkują bez perso-

nelu obsługującego i przy wyłączonym świetle.

LS Mtron (wcześniej znana jako LG Injection 

Moulding Machines), jest koreańskim produ-

centem w pełni elektrycznych wtryskarek o sile 

zwarcia od 18 do 850 ton oraz wtryskarek 

hybrydowych o  sile zwarcia do 4000  ton. 

LS  Mtron dostarcza kompletne rozwiązanie 

„pod klucz”, obejmujące maszyny, formy, 

wyposażenie pomocnicze i automatyzację. 
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Forma wtryskowa jest złożonym narzę-

dziem, które musi równocześnie podołać 

wielu różnym wymaganiom występującym 

w procesie wtryskiwania tworzyw. Do podsta-

wowych jej funkcji należy umożliwienie wypeł-

nienia płynnym tworzywem gniazd formujących 

i  uformowanie wyrobu, który odzwierciedla 

kształt gniazd formujących. Drugą ważną rolą 

formy wtryskowej jest efektywne i równomierne 

odprowadzanie ciepła od gorącego płynnego 

tworzywa. Trzecią, ale nie mniej ważną funkcją 

formy wtryskowej jest umożliwienie usuwania 

wyprasek w  szybki i  powtarzalny sposób. 

Jak widać, formy muszą więc sprostać wielu 

wymaganiom wytrzymałościowym, technolo-

gicznym i ekonomicznym. Dlatego poddawane 

są ciągłym usprawnieniom. 

Formy z  systemem gorącokanałowym 

pozwalają utrzymać w  stanie plastycznym 

kanały doprowadzającego do gniazda formują-

cego, co nie jest możliwe w przypadku stoso-

wania form z zimnymi kanałami. Każdy kolejny 

cykl wtryskiwania doprowadza do wymiany 

zalegającego materiału, nie dopuszczając 

w ten sposób do jego przegrzania. Korzystanie 

z systemów GK niesie za sobą dużo korzyści, 

do których można zaliczyć m.in. wyelimino-

wanie niechcianych odpadów, ponieważ nie ma 

potrzeby wykonywania przemiału z wlewków ze 

względu na ich brak, co pozwala na oszczęd-

ność surowca, czasu i energii. Kolejnym plusem 

systemów GK jest mniejsza objętość cyklu 

(z całej objętości wtrysku są otrzymywane 

wypraski), możliwość zastosowania maszyny 

o mniejszej sile zwarcia, lepsza powtarzalność 

produkcji, krótszy czas cyklu z powodu wyeli-

GK – istotny element formy wtryskowej

Systemy gorącokanałowe (GK) zostały wynalezione, aby usprawnić i podnieść jakość pracy na maszynach wtry-
skowych. Stały się nieodzownym elementem form do przetwórstwa materiałów polimerowych.

 Izabela Gajlewicz 

G O R Ą C E  K A N A ŁY

tel: 75 718 24 18
masterflow@ctech.com.pl

www.ctech.com.pl

Jedyny przedstawiciel szwedzkiej firmy 
MasterFlow na Polskę

Sprzedaż

Doradztwo

Serwis

Części zamienne

75 lat na rynku
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minowania konieczności chłodzenia tworzywa 

przed gniazdem. Zastosowanie systemów GK 

otrzymuje się znaczny mniejszy spadek ciśnienia 

tworzywa, lepsze wypełnienie i w efekcie otrzy-

muje się perfekcyjna wypraskę. Zaletą systemu 

gorących kanałów jest niewątpliwie możliwość 

szybkiej zmiany koloru. W  przypadku produ-

kowania elementów o  kliku wzorach kolory-

stycznych wykorzystując system GK, potrzeba 

ok. 15 cykli, aby uzyskać nową właściwą barwę. 

Stosowanie gorących kanałów (GK) jest zwią-

zane z  koniecznością inwestycji, która przy 

produkcji masowej bardzo szybko się amor-

tyzuje. Pociąga to za sobą również koniecz-

ność szkolenia pracowników, którzy będą ten 

układ obsługiwać, serwisować itp. Koszt wyko-

nania form wtryskowych z systemem GK o tej 

samej liczbie gniazd formujących dla tego 

samego produktu jest zwykle znacząco wyższy 

w porównaniu do formy zimnokanałowej (ZK), 

dla małej liczby gniazd nie jest tak znacząco 

wyższy w porównaniu do formy ZK trójpłytowej. 

Dodatkowo systemy GK są bardziej wrażliwe na 

zanieczyszczenia niż formy ZK, wymagają więc 

większej kontroli jakości podawanego surowca. 

Ze względu na wysoki koszt budowy systemy 

GK, również koszt jego naprawy jest wysoki.

Typowy budowa systemu GK 
składa się z następujących 
elementów:
– gorąca tuleja wtryskowa – jest odpowiedni-

kiem tulei wtryskowej w formie ZK, podaje 

tworzywo do rozdzielacza GK, jest podgrze-

wana, posiada czujnik temperatury i  jest 

podłączona do sterownika GK, 

– rozdzielacz – element budowy systemu GK, 

uczestniczy w doprowadzeniu tworzywa do 

dysz GK, podgrzewany posiada czujnikami 

temperatury i  również jest podłączony do 

sterownika GK, 

– dysze GK – elementy budowy systemu 

GK, ostatnie w  łańcuchu systemu GK, są 

odpowiedzialne za doprowadzenie two-

rzywa do gniazd formujących, podgrze-

wane i  podłączone do sterownika GK, 

Wszystkie wymienione elementy systemu 

GK są podłączone do urządzenia steru-

jącego – sterownika systemu GK – urzą-

dzenie to posiada pulpit, przy pomocy 

którego można nastawić parametry pracy 

systemu gorącokanałowego. 

Systemy gorącokanałowe ze względu na 

sposobu doprowadzenia tworzywa dzieli się na: 

z wlewem bezpośrednim i z wlewem pośrednim 

przez układ kanałów w rozdzielaczu.

Wlew bezpośredni czołowy 
Jest to najprostsze wydanie zastosowania 

systemu GK. Jest to forma wtryskowa, w której 

tuleję wtryskową zastępuje się ogrzewaną 

dyszą, zwaną również grzaną tuleją wtryskową. 

W tym przypadku zamiast wlewka prętowego 

wymagającego odcięcia usuwanego w kierunku 

cylindra wtryskowego otrzymuje się wyrób bez 

wlewka z  niewielkim śladem w miejscu wtry-

skiwania. Rozwiązanie to jest stosowane, gdy 

forma jest jednokrotna lub w przypadku, gdy 

główny wlewek stanowiłby dużą część objętości 

wtrysku, co ma miejsce w przypadku dużych 

form, gdy dysza cylindra wtryskowego znajduje 

się w dużej odległości od gniazda formującego. 

W celu wyeliminowania tego zbędnego odpadu 

stosuje się grzaną tuleję.

Wlew przez rozdzielacz 
(pośredni) czołowy 
wielopunktowy

Stosowany w przypadku dużych wyrobów 

oraz w  przypadku, gdy stosunek drogi 

płynięcia do grubości ścianki osiąga dużą 

wartość. Zastosowanie systemu GK zastę-

puje formę z dwiema płaszczyznami podziału, 

a  także umożliwia wyeliminowanie odpadu 

w postaci wlewka. 

Systemy GK w  przetwórstwie tworzyw 

termoplastycznych spełniają istotną funkcje, 

dlatego bardzo ważny jest prawidłowy wybór 

i  właściwe zainstalowania systemu GK, od 

tego bowiem zależy działanie formy i  jakość 

wypraski. Przy projektowaniu formy z  gorą-

cymi kanałami do przetwórstwa częściowo 

krystalicznego PET i PBT mogą być pomocne 

pewne reguły podstawowe. Dla przykładu 

konieczne są rozdzielacze zbalansowane 

w sposób naturalny (konstrukcyjnie) lub obli-

czeniowo (reologicznie). Przez balansowanie 

reologiczne, czyli dopasowywanie dyszy lub 

wielkości przewężki można optymalizować 

czas napełniania lub ciśnienie docisku. Przy 

czym te dwa rodzaje balansowania nawzajem 

się wykluczają. Bezpośredniego wtrysku 

w  wypraskę należy natomiast unikać nato-

miast przy małych ciężarach wtrysku lub 

długich czasach cyklu (łączny czas przeby-

wania powyżej 10 minut) szczególnie przy:

– przy produkcji wyrobów przezroczystych, 

ponieważ w  okolicy przewężki mogą 

powstawać wady powierzchniowe; 

– przy produkcji wyrobów, którym stawiane 

są duże wymagania wytrzymałościowe, 

ponieważ zawsze istnieje możliwość 

przedostania się zimnego lub niejednorod-

nego korka z wierzchołka dyszy do obszaru 

krytycznego pod względem mechanicznym. 

Bezpośredniego wtrysku w wypraskę należy 

unikać również, jeśli niedopuszczalne są 

widoczne ślady pozostające na powierzchni 

po zerwaniu przewężki.

Rozdzielacze i  dysze powinny być zapro-

jektowane optymalnie z  punktu widzenia 

warunków przepływu, tak by nie powstawały 

strefy zalegania. Ogrzewane od zewnątrz kanały 

rozdzielcze są korzystniejsze od kanałów ogrze-

wanych od wewnątrz, ponieważ umożliwiają 

lepsze – z  punktu widzenia warunków prze-

pływu – zaprojektowanie rozgałęzień, a  prze-

pływające przez nie tworzywo jest w mniejszym 

stopniu narażone na ścinanie. Bezwzględnie 

konieczna jest optymalna równowaga termiczna. 

W  formach z  gorącymi kanałami niedopusz-

czalne są różnice temperatur. Dlatego też bardzo 

ważna jest prawidłowe zestawienie poszczegól-

nych elementów (rozdzielacze, dysze, grzejniki), 

regulacja temperatury oraz sama budowa (opty-

malna izolacja termiczna pomiędzy gorącym 

kanałem a  formą). Należy unikać stosowania 

dyszy z komorą wstępną, ponieważ w dyszach 

tego typu tworzywo wpływa do przestrzeni 

pomiędzy wierzchołkiem dyszy a powierzchnią 

formy, optymalizując tym samym termiczną 

izolację wierzchołka dyszy. W  przypadku 

tworzyw częściowo krystalicznych, takich jak 

PBT i  PET, temperatura tworzywa w  szcze-

linie najczęściej przekracza temperaturę krzep-

nięcia tego tworzywa. Tworzywo ulega wtedy 

degradacji termicznej i może to być przyczyną 

powstawania wad powierzchniowych występu-

jących w nieregularnych odstępach czasu.

Rynek GK
Jednym z producentów systemów gorących 

kanałów jest niemiecka firma Witosa GmbH, 

która gwarantuje odpowiednie wykorzystanie 

materiału i  doskonałą kontrolę temperatury, 

co w konsekwencji pozwala uzyskać idealny 
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produkt końcowy. Na polskim rynku repre-

zentuje ją firma Dopak Sp. z o.o. Rozwiązania 

oferowane przez Witosa wyróżniają się bardzo 

kompaktową budową i  dzięki temu dają 

elastyczne możliwości montażu w większości 

form. Do tego są łatwe w utrzymaniu i konser-

wacji, co przekłada się na długi okres eksplo-

atacji i  wysoką wydajność. Zastosowane 

materiały tworzą odpowiednią kombinację: 

do wewnątrz wysokie przewodnictwo ciepła, 

a z drugiej strony najlepszą izolację termiczną 

z zewnątrz. Oferta firma Witosa GmbH obej-

muje także szeroki wybór dysz i rozdzielaczy 

do systemów GK. 

Wadim Plast od ponad 20 lat dostarcza na 

rynek polski systemy GK. Oprócz własnych 

systemów GK Wadim Plast oferuje też 

rozwiązania japońskiej firmy SEIKI, która jest 

jednym z dwóch największych producentów 

systemów GK na rynku japońskim, jedno-

cześnie dostarczając swoje rozwiązania na 

całym świecie. Systemy SEIKI od wielu lat 

mając bardzo dobrą opinię klientów, szcze-

gólnie dzięki wyjątkowej precyzji i  trwałości, 

a  przede wszystkim unikalnym rozwiąza-

niom technicznym czyniącym te systemy 

wysoko specjalistycznym produktem ukie-

runkowanym na przetwórstwo najbar-

dziej wymagających tworzyw technicznych. 

Firma SEIKI jako jedyna na świecie wdrożyła 

dysze z  grzanymi końcówkami. Końcówki 

dysz grzane niezależnie od stref grzewczych 

korpusów dyszy pracują jako rzeczywiste 

zawory termiczne. Rozwiązanie to dostępne 

jest zarówno dla dysz otwartych, jak i zamy-

kanych igłowo. Grzanie końcówki dyszy jest 

impulsowe, rozpoczyna się w  momencie 

zamknięcia formy i  trwa aż do zakończenia 

fazy docisku.

Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskuje się dwa 

atuty decydujące o  powodzeniu procesu 

wtrysku:

– kontroluje się i  wpływa na temperaturę 

w obszarze przewężki, dzięki czemu moż-

liwe staje się poprawne wtryskiwanie tak 

wymagających tworzyw, jak PBT, PPS, 

PA66, PA12, PEEK itd.,

Rys. 1   a) Rozgrzanie końcówki dyszy - otwarcie przewężki b) wyłączenie grzania końcówki - zakrzepnięcie 
przewężki 
Źródło: https://www.plastech.pl/wiadomosci/Systemy-goracokanalowe-SEIKI-nagrodzone-na-
targach-11503

a) b)
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– zapewnia się drożność przewężki podczas 

całego trwania faz wtryskiwania i docisku,

– uzyskuje się wysoką jakość śladu w punkcie 

wtrysku.

Oferta SEIKI obejmuje zarówno systemy GK, 

jak i  regulatory temperatury. Systemy GK to 

zarówno układy oparte na dyszach otwartych, 

jak i systemy zamykane igłowo. Dzięki szero-

kiemu spektrum dysz SEIKI dostarcza rozwią-

zania do wtrysku bardzo małych precyzyjnych 

detali (np. elementy przekaźników, elementy 

medyczne), jak i  duże w  pełni okablowane 

i zmontowane systemy dla przemysłu moto-

ryzacyjnego. Propozycję dysz uzupełniają 

również rozwiązania do wtrysku bocznego 

oraz miniaturowe dysze zestawiane w pakiety, 

w których odległość między punktami wtrysku 

wynosi nawet jedynie 8 mm.

Wychodząc na przeciw wszelkim wyzwa-

niom firma Mold-Masters wprowadził 

całkiem nową linię układów gorącoka-

nałowych SUMMIT. Wszystkie elementy 

układu GK SUMMIT wykonane są ze stali 

nierdzewnej, co powoduje wysoką odpor-

ność na korozję, oporność chemiczną oraz 

kreśli niemalże idealnie liniowy profil tempe-

raturowy. Dysze wykonane są w  opatento-

wanej technologii Mold-Masters, w  której 

elementy grzejne wlutowane są próżniowo 

w korpus. Sam element grzejny jest częścią 

samej dyszy, a nie jej elementem. Takie uloko-

wanie elementu grzejnego skutkuje idealnym 

profilem temperaturowym oraz wydłużonym 

czasem jego życia oraz oszczędnością energii 

zużywanej przez układ gorącokanałowy, co 

bezpośrednio wpływa na koszty produkcji. 

Dysze występują w wersji otwartej, jak i zamy-

kanej. Napędy zamykania dysz mogą być 

napędzane siłownikami pneumatycznymi lub 

hydraulicznymi. Możliwy jest również napęd 

bazujący na silnikach serwo – jest to tak 

zwany system E-Drive. Jest on odpowiednim 

rozwiązaniem do precyzyjnych aplikacji wielo-

gniazdowych, w tym w środowisku czystych 

pomieszczeń oraz tam, gdzie nie są dozwo-

lone napędy hydrauliczne. Zużywa tylko 

10 proc. energii zużywanej przez tradycyjne 

systemy zamykające. Zsynchronizowany 

ruch wszystkich iglic zapewnia stały i powta-

rzalny skok iglic wymagany w szczególności 

w przypadku produkcji małych detali oraz przy 

wąskiej tolerancji. Poza tym charakteryzuje 

się większą siłą zamknięcia i  szybkością niż 

w układach pneumatycznych. Skok oraz profil 

prędkości zamykania iglic może odbywać się 

na maszynie poprzez nastawy na jego zinte-

growanym sterowniku.

Podczas ubiegłorocznych targów K firma 

Milacron zaprezentowała m.in. najnowszy 

system gorących kanałów ThinPAK, opra-

cowany z myślą o produkcji wysokiej jakości 

opakowań cienkościennych. Zastosowanie 

technologii MasterSHIELD daje niezawod-

ność nawet w  aplikacjach wymagających 

wysokiego ciśnienia (do 2800 bar). System 

ThinPAK może być używany dla wszystkich 

typowych tworzyw stosowanych w  opako-

walnictwie przy produkcji detali o  zróżnico-

wanych rozmiarach, od niewielkich opakowań 

typu IML po duże wiadra. Innym elementem 

prezentacji firmy Milacron były udoskona-

lenia zastosowane w znanych już rozwiąza-

niach Fusion serii G2 oraz DURA+. W pierw-

szym z  nich, przeznaczonym głównie dla 

motoryzacji czy produkcji urządzeń, zasto-

sowano między innymi rozwiązanie Protec-

tive Heater Sleaves, pozwalające na ochronę 

dysz oraz zwiększające estetykę urządzenia. 

Z  kolei zaprojektowany z  myślą o  produkcji 

reflektorów samochodowych system DURA+ 

dostępny jest teraz w postaci wstępnie zmon-

towanej i w pełni okablowanej, co pozwala na 

szybkie rozpoczęcie produkcji.

Również firma Meusburger Group podczas 

ubiegłorocznych targów K zaprezentowała 

formę gorącokanałową FH, która jest wyni-

kiem bardzo dobrej współpracy pomiędzy 

Meusburger i  PSG w  ramach Grupy Meus-

burger i  równocześnie pierwszym krokiem 

w  kierunku standaryzacji form gorącokana-

łowych. Kompletne zestawienie formy wraz 

z rozdzielaczem gorących kanałów tworzy się 

kilkoma kliknięciami i przygotowuje do wysyłki 

w jednym, szybko realizowanym zamówieniu. 

Specjalnie opracowany w  tym celu konfi-

gurator to korzystne rozwiązanie, które 

pozwala zaoszczędzić czas i  zapewnia 

pełną przejrzystość kosztów. Jest on odpo-

wiednim narzędziem dla wszystkich konstruk-

torów. Wystarczy kilka kliknięć, aby uzyskać 

kompletne zestawienie formy wraz z rozdzie-

laczem gorącokanałowym w wysokiej jakości. 

Synventive Molding Solutions oferuje 

rozdzielacze, dysze centralne, systemy do 

wtrysku wiloekomponentowego i  inne narzę-

dzia w systemach gorących kanałów. Ofero-

wany przez firmę regulator temperatury LEC 

stanowi przełom w wydajności i skuteczności 

kontroli temperatury w systemach GK. Firma 

Synventive posiada szeroki asortyment grza-

nych dysz w podstawowych klasach ze śred-

nicami kanałów od 6 do 25 mm, dostępnych 

zarówno jako dysze pojedyncze oraz jako 

dysze wkręcane w rozdzielacz. W ofercie są 

dysze otwarte lub z  zamykaniem iglicowym 

z wykorzystaniem siłowników hydraulicznych, 

pneumatycznych lub elektrycznych. Firma 

dostarcza także w swojej ofercie systemy GK 

przystosowane do przetwórstwa tworzyw 

technicznych, takich jak PA, PC, PC/ABS, 

PES, PEEK, PEI, POM, PPS, PVC miękki 

itd., także do aplikacji z tworzywami z długimi 

włóknami szklanymi, tworzywami transparent-

nymi, agresywnymi z klasą niepalności V0.

Firma THERMOPLAY jest producentem 

wysokiej klasy systemów GK do form wtry-

skowych. Ma w  ofercie bogatą gamę dysz, 

rozdzielaczy standardowych i  specjalnych, 

termoregulacji. Posiada duże doświadczenie 

w zakresie wtrysku sekwencyjnego, wtrysku 

wielokomponentowego i  systemów regu-

lacji najnowszej generacji. Dzięki konfigurato-

rowi on-line możliwe jest uzyskanie wielu osta-

tecznych modeli 3D już na etapie ofertowania. 

Głównym przedstawicielem firmy Thermo-

play na polskim rynku form wtryskowych jest 

A. Marciniak OT Sp. z o.o. 
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1. http://nastawiacz.pl/rozruch-formy-goracymi-kanalami/

2. https://www.plastech.pl/wiadomosci/Systemy-

goracych-kanalow-w-przetworstwie-tworzyw-4134

3. http://elwik.com/page.php?pid=17

4. https://www.wadim.com.pl/pl/o/Systemy-

goracokanalowe

5. https://www.wadim.com.pl/pl/a/Systemy-GK-PSG-

WADIM-PLAST-Line-systemy-kompleksowych-

rozwiazan

6. http://www.dopak.pl/oferta/systemy-

goracokanalowe/#1455891338645-4ea31170-

76f9c6c0-8e20e665-85400219-9a5e

7. https://www.plastech.pl/wiadomosci/Systemy-

goracokanalowe-SEIKI-nagrodzone-na-targach-11503

8. www.milacron.com 

9. www.synventive.pl/info.htm
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HASCO POLSKA Sp. z o. o.
ul. Łęczycka 53
85-737 Bydgoszcz
tel.: (52) 325 47 00

Zaawansowane rozwiązania nie zawsze 

są konieczne. Do wielu zastosowań 

wystarczy mieć wydajnie i niedrogo zaprojek-

towaną dyszę.

Nowe dysze Single Shot mogą być stoso-

wane do wszystkich łatwych w  przetwa-

rzaniu tworzyw sztucznych, a także tworzyw 

konstrukcyjnych i  tych o  niskim poziomie 

wypełnienia włóknem. Dysze są dostępne 

w dwóch rozmiarach, o maksymalnej długości 

210 mm i nadają się do produkcji form wtry-

skowych na detale do 800 g. 

Wymienność istotnych części, które ulegają 

zużyciu, w tym końcówek i komory wstępnej, 

a  także termopary, ułatwia serwisowanie 

i konserwację. Jednostka grzewcza, która jest 

mocno dociśnięta bezpośrednio do korpusu 

dyszy, ma tylko jedną strefę termoregulacji 

i  gwarantuje jednolitą temperaturę na całej 

długości dyszy.

Odpowiednio dostosowany rozkład mocy 

grzewczej i  delikatne przenoszenie stopu 

tworzywa przez kanały przepływowe o dużej 

średnicy, zapewniają jednorodny profil 

temperatury i wypełnienie formy przy niskim 

ścinaniu. Ze względu na idealne rozmiesz-

czenie termopar Fe-CuNi i skuteczną izolację 

od zimnej formy, tworzywa sztuczne o bardziej 

ograniczonym zakresie temperatur mogą być 

również niezawodnie przetwarzane.

Celem projektu dyszy było osiągnięcie 

największej możliwej wydajności, przy 

jednocześnie jak najbardziej kompaktowej 

konstrukcji i maksymalnej możliwej stabilności 

procesu. Ponieważ dysza ma tylko jedną strefę 

termoregulacji, nadaje się do małych prze-

strzeni instalacyjnych, a dopasowane grzałki 

zapewniają bardzo niskie ogólne zapotrzebo-

wanie na energię.

Nowa dysza Single Shot oferuje najlepszy 

stosunek ceny do wydajności w  obszarze 

łatwych w  przetwarzaniu sztucznych. Użyt-

kownicy nie muszą jednak rezygnować 

z szerokiej gamy opcji wtrysku. Do dyspozycji 

jest wiele torped i  przykręcanych wariantów 

komory wstępnej. Dodatkowo klasyczne 

końcówki pozwalają również na łatwe umiesz-

czenie dyszy w  płycie formującej i  w razie 

zużycia wymianę końcówki w celu przywró-

cenia pierwotnej jakości punktu wtrysku. 

Komory wstępne są dostępne zarówno przy 

wtryskiwaniu bezpośrednio w detal, jak i wtry-

skiwaniu pośrednim.

Aby zapewnić optymalne dopasowanie 

dysz i  końcówek do wymaganej aplikacji, 

klienci gorących kanałów otrzymują wsparcie 

na całym świecie od wyspecjalizowanych 

doradców i  inżynierów aplikacji w  gorących 

kanałach HASCO. 

Nowa dysza HASCO
Single Shot H6300/…

Asortyment dysz HASCO został teraz poszerzony o wysoce wydajną, ale wciąż wyjątkowo atrakcyjną cenowo serię 
dysz Single Shot. Opracowując nową serię, skupiono się na standardowych wymiarach instalacji, optymalnej kon-
troli temperatury, funkcjonalności i zoptymalizowanym pod względem kosztów projekcie. Wiele różnych wariantów 
dysz pozwala zarówno na bezpośrednie, jak i pośrednie doprowadzenie tworzywa do gniazda formującego.
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Sumaris sp. z o.o. Sp.k.
Złotnik, ul. Graniczna 22, 62-002 Suchy Las
tel. kom.: 662 255 049
m.birenbaum@sumaris.pl, www.sumaris.pl

Sumaris jest partnerem 
firmy iHR Solution

Szybsza zmiana koloru 
i niższe zużycie energii

iHR Solution jest dumne ze swojego działu 

technicznego, korzystającego z systemu PDM, 

który pozwala pracować bardzo wydajnie, skra-

cając czas projektowania i eliminując możliwości 

wystąpienia błędów. – Nasze systemy gorą-

cych kanałów wyróżniają się kilkoma bardzo 

wyraźnymi zaletami, które dla użytkownika znaj-

dują odzwierciedlenie w  licznych korzyściach 

operacyjnych i procesowych. Jednym z głów-

nych jest to, że zmiany kolorów można wykonać 

w połowie czasu w porównaniu z tradycyjnymi 

rozwiązaniami dostępnymi na rynku. Jest to 

możliwe dzięki technologii opracowanej i opaten-

towanej przez iHR, takiej jak końcówka Topless T 

– mówi Michele Ranco, CEO Plasteel Group.

– Specjalnie zaprojektowane przykręcane 

dysze oraz ich zoptymalizowane geometrie 

i  masy pozwalają zapewnić znacznie lepszą 

izolację termiczną, a co za tym idzie wyraźnie 

zmniejszyć straty energii. Dzięki temu, formy 

wtryskowe wyposażone w  nasze układy, 

mogą pracować na 15-20% mocy wtryskarki 

– kontynuuje Michele Ranco.

Łatwość konserwacji
– Każdy z  naszych systemów gorącoka-

nałowych jest zaprojektowany i  zbudowany 

modułowo, co w przypadku zużycia umożliwia 

łatwą i szybką wymianę. I właśnie ta prostota 

utrzymuje stałą wydajność systemu na prze-

strzeni czasu – wyjaśnia Ranco. Warto również 

zauważyć, że opracowane przez firmę układy 

charakteryzują się wysokim poziomem elastycz-

ności technologicznej, dzięki czemu można je 

łatwo dostosować do wymagań operacyjnych. 

Klient może zacząć od korzystania 

z systemu otwartego. W każdej chwili, dzięki 

zmianie kilku elementów może bez problemu 

przejść na bardziej wydajny system zamy-

kania igłowego. Krótko mówiąc, maksymalna 

wszechstronność i  wymienność kompo-

nentów idealnie odzwierciedla rosnące 

potrzeby klienta.

Gama produktów
Dysze iHR są podzielone na cztery kate-

gorie: Standard, EcoLine, MiniMould i MultiTip. 

Pozwala to zaspokoić różne potrzeby klienta 

w  zależności od aplikacji, od najbardziej 

ekonomicznych rozwiązań do formowania 

powszechnie stosowanych polimerów amor-

ficznych, po rozwiązania dla polimerów tech-

nicznych o wysokiej wydajności.

Gama produktów iHR Solution obejmuje 

również gorące połówki, kompletne systemy 

wtryskowe, komponenty i  urządzenia moni-

torujące, w  szczególności jednostki kontroli 

temperatury. 

Na życzenie klienta iHR Solution może 

wykonać pełną symulację reologiczną.

Zalety gorących kanałów iHR 
Solution
– szybka zmiana kolorów,

– niższe zużycie energii,

– niskie ciśnienie robocze,

– optymalna krzywa temperatury,

– prosta instalacja i konserwacja,

– wszechstronność i  wymienność kompo-

nentów.

Specjalna konstrukcja zapewnia możliwość 

sprostania coraz większym wymaganiom 

stawianym przetwórcom tworzyw sztucz-

nych. Systemy Hot-Half przy produkcji są już 

całkowicie okablowane, zmontowane i prze-

testowane, aby zmaksymalizować ich wydaj-

ność. Pozwala to na szybszy montaż i szybszą 

konserwację. Na podstawie indywidualnych 

potrzeb firma może zaprojektować najlepsze 

rozwiązanie Hot-Half, które można dosto-

sować do każdego rodzaju konstrukcji formy. 

iHR Solution 
– włoskie systemy gorącokanałowe

Gorące kanały mają decydujący wpływ na koszty i jakość formowanych 
części, dlatego bardzo ważne jest, aby wybrać odpowiednie. Innowacje na 
rynku wymuszają coraz krótsze czasy cyklów wtrysku, dlatego przy podej-
mowaniu nowego przedsięwzięcia najważniejszy jest dobór partnerów 
zdolnych do zaoferowania zarówno wiedzy projektowej, jak i technologicz-
nej. iHR Solution, jedna z czterech firm wchodzących w skład grupy Pla-
steel specjalizuje się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych syste-
mów gorącokanałowych.
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Często oleje i smary są kojarzone wyłącznie 

ze swoimi podstawowymi funkcjami 

– ochroną maszyny przed zużyciem i redukcją 

tarcia. W  przypadku olejów do układów 

hydraulicznych mówimy jednak o  zdecydo-

wanie szerszym spektrum działania. – Poza 

ochroną i ograniczaniem tarcia, płyny hydrau-

liczne odpowiadają za przenoszenie ciśnienia 

i  energii, poprawiają szczelność układu, 

odprowadzają nadmiar ciepła i  zanieczysz-

czenia pochodzące z mechanicznego zużycia 

oraz zabezpieczają przed korozją. Dlatego 

ich staranny dobór ma kluczowe znaczenie 

dla uniknięcia kosztownych przestojów i strat 

– wyjaśnia Mariusz Paśnicki z ExxonMobil.

Korzyści oparte o wybór 
wysokiej jakości płynów

Priorytetem dla każdej firmy jest zachowanie 

ciągłości produkcji. Awaria nawet jednej wtry-

skarki oznacza przerwę i  generowanie strat. 

Uniknięcie takiego scenariusza jest możliwe 

dzięki wdrożeniu przemyślanej gospodarki 

smarowniczej, opierającej się na wysokiej jakości 

płynach do układu hydraulicznego. Wyższa 

niezawodność sprzętu to zaledwie jeden z wielu 

tematów rozmów ExxonMobil z firmami z branży 

tworzyw sztucznych. Inne kwestie to między 

innymi ograniczanie zużycia energii lub wydłu-

żanie okresów między wymianami płynu, a tym 

samym uzyskanie oszczędność na materiałach 

eksploatacyjnych i kosztach obsługi maszyn.

Spełnienie oczekiwań czasami wymaga 

wyłącznie zmiany dotychczasowego oleju 

hydraulicznego. Tak było u jednego z polskich 

producentów, który posiada kilkadziesiąt 

wtryskarek Ferromatik i  Demag. Zmiana 

standardowego oleju serii Mobil DTE 20 na 

Mobil  DTE  10 Excel pozwoliła dwukrotnie 

wydłużyć czas pracy filtrów oleju. Obecnie 

filtry systemowe są wymieniane nie częściej 

niż co 24 tygodnie, a olej hydrauliczny raz na 

3 lata, co przekłada się na lepszą eksploatację 

maszyn i ograniczenie kosztów serwisowych.

– Sukces tego wdrożenia wynikał z dosko-

nałej filtrowalności oleju Mobil DTE 10 Excel 

i  jego wysokiej odporności na utlenianie. 

Należy pamiętać, że filtry systemowe przyj-

mują nie tylko zanieczyszczenia mechaniczne, 

tzw. „twarde”, generowane na skutek tarcia, 

ale również zatrzymują produkty degradacji 

oleju, powstające w  wyniku jego utleniania. 

To tzw. zanieczyszczenia „miękkie”, mogące 

przedwcześnie blokować wkład filtra oleju. Olej 

WŁAŚCIWY DOBÓR I ANALIZA OLEJU KLUCZEM DO ROZWIĄZANIA WIELU 
PROBLEMÓW W PRODUKCJI WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Zadbaj o układ 
hydrauliczny wtryskarki

Układy hydrauliczne odgrywają kluczową rolę w branży tworzyw sztucz-
nych. Dlatego poświęcanie dużej uwagi właściwemu doborowi płynów 
hydraulicznych do wtryskarek jest w  pełni uzasadnione. W  jaki sposób 
dobór oleju może wpłynąć na produktywność, czy aprobaty producentów 
sprzętu są gwarantem jakości i jakie znaczenie odgrywa monitoring oleju 
– te kwestie wyjaśnia Mariusz Paśnicki, specjalista ds. środków smarnych 
dla przemysłu z ExxonMobil.
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Skontaktuj się z przedstawicielem ExxonMobil lub autoryzowanym dystrybutorem 
olejów i smarów Mobil. Zadzwoń na bezpłatną infolinię techniczną 00800 441 1603, 
czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:30, lub wypełnij formularz 
kontaktowy na stronie www.mobil.pl

o wysokiej odporności na degradację, prowa-

dzącej do polimeryzacji łańcuchów węglo-

wodorów, będzie wolniej zapychał strukturę 

filtra, co pozwoli wydłużyć interwały serwisowe 

– podkreśla Mariusz Paśnicki z ExxonMobil.

Wprowadzanie standardów 
branżowych ma sens

Współczesne układy hydrauliczne cechuje 

wyraźnie wyższa wydajność od ich poprzed-

ników. To daje możliwość wyprodukowania 

większej ilości elementów w krótszym czasie, 

ale równocześnie wywołuje wzrost ciśnienia 

roboczego, prędkości, obiegu oleju i  tempe-

ratur. Wraz ze zmianami rosną wymagania 

wobec płynów hydraulicznych i konieczność 

tworzenia standardów branżowych do oceny 

jakości płynów hydraulicznych. Konsekwencją 

tego było wprowadzenie przez Bosch Rexroth 

znormalizowanej, opartej na DIN i ISO, proce-

dury certyfikacyjnej, która uwzględnia ściśle 

określone wymagania producenta sprzętu 

w zakresie jakości i wydajności.

Aprobata Bosch Rexroth RDE 90235 

jest obecnie uznawana za filar oceny 

jakości płynów do układów hydraulicznych. 

W 2019  roku do listy produktów posiadają-

cych tę pożądaną aprobatę dołączyła seria 

olejów hydraulicznych Mobil DTE 10 Excel. 

Oleje Mobil DTE 10 Excel 32, 46 i  68 były 

pierwszymi bezcynkowymi płynami hydrau-

licznymi, które spełniły wysokie wymagania 

Bosch Rexroth, wykraczające poza standardy 

dla płynów wg norm DIN oraz ISO. – Oleje 

hydrauliczne bardzo często zawierają dodatki 

na bazie cynku, które spowalniają proces utle-

niania i  zużycie układu hydraulicznego. Ich 

wykluczenie ze składu naszej formulacji było 

konieczne z uwagi na wpływ cynku na korozję 

niektórych metali, a  także ze względu na 

współczesne wymagania ochrony środowiska 

poprzez eliminowanie metali ciężkich z  oleju 

– wyjaśnia Mariusz Paśnicki z ExxonMobil.

Uzyskanie aprobaty RDE 90235 przez oleje 

Mobil DTE 10 Excel poprzedziła seria wymaga-

jących testów laboratoryjnych. Oleje hydrau-

liczne ExxonMobil były poddawane działaniu 

wysokich obciążeń w  celu potwierdzenia 

kompatybilności materiałowej i odporności na 

degradację. Spełnienie wszystkich wymagań 

RDE 90235 skutkuje wpisaniem oleju hydrau-

licznego na listę Bosch Rexroth Fluid Rating 

List 90245 i otrzymaniem znaku jakości.

Analizy olejowe również  
dla producentów z branży 
tworzyw sztucznych

Prowadzenie monitoringu kondycji maszyny 

i jakości oleju jest zasadne nawet w przypadku 

używania najwyższej jakości płynów hydrau-

licznych. Dzięki badaniom laboratoryjnym oleju 

można śledzić postępującą degradację środka 

smarnego oraz kondycję maszyny – na przy-

kład poprzez wykrywanie obecności opiłków 

metalicznych pochodzących z pompy, siłow-

ników, bądź silnika hydraulicznego.

Diagnostyka układów hydraulicznych 

w  maszynach z  branży tworzyw sztucz-

nych jest wysoce wskazana. Najważniejsze 

dla specjalisty ds. utrzymania produkcji jest 

otrzymanie wyników analizy z  rekomendacją 

w  krótkim czasie, co jest atutem programu 

analiz MSLA (Mobil Serv Lubricant Analysis). 

– Monitoring kondycji maszyny jest tak istotny, 

że w ramach analiz MSLA wykorzystujemy trzy 

niezależne procedury badawcze, wykracza-

jące poza standardowe określanie parame-

trów fizyko-chemicznych – wyjaśnia specjalista 

ExxonMobil. 

Informacje o zanieczyszczeniach są oparte 

o badania trzema metodami: ustalenia klasy 

czystości wg ISO4406, określenia obecności 

cząstek metalu o własnościach ferromagne-

tycznych metodą pomiaru wskaźnika ilości 

cząstek (tzw. PQ-Index) oraz przeprowadzenia 

badań spektrometrycznych w zakresie obec-

ności różnych pierwiastków, w  tym metali 

konstrukcyjnych czy krzemu, co świadczyłoby 

o  obecności zanieczyszczeń spoza układu 

hydraulicznego. 

Dodatkowe informacje o olejach hydraulicz-

nych z serii Mobil DTE 10 Excel oraz analizach 

olejowych MSLA dla producentów z  branży 

tworzyw sztucznych znajdują się na stronie 

www.mobilindustrial.com lub u  autoryzowa-

nych dystrybutorów olejów i smarów Mobil dla 

przemysłu: 

www.dexol.pl, www.ekonaft.com.pl,  

www.mobipol.pl, www.smartplus.pl. 

Wyjątkowa skuteczność utrzymania czystości

Wiodący produkt
konkurencyjny 750 godzin

Seria Mobil DTE 10 ExcelTM

2500 godzin
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Środki smarne, w  szczególności olej 

hydrauliczny, odgrywają istotną rolę 

w wydłużaniu żywotności wtryskarek. Wynika 

to z faktu, że sercem tych maszyn jest układ 

hydrauliczny, a płynący w nim olej zapewnia 

ochronę jego części. Od układów hydrau-

licznych pracujących we wtryskarkach ocze-

kuje się maksymalnej wydajności podczas 

pracy pod wysokim ciśnieniem, w zmiennych 

temperaturach i  często w  trudnych warun-

kach. Producentom wyrobów tworzywowych 

zależy na maksymalnym wydłużeniu okresu 

eksploatacji urządzeń oraz zachowaniu ich 

najwyższej wydajności. Przy takich wyma-

ganiach należy stosować oleje najwyższej 

jakości, które spełniają wymogi specyfikacji 

producentów urządzeń i  zapewniają opty-

malną ochronę podzespołów przed zużyciem 

oraz efektywnie nimi zarządzać. 

We wtryskarkach smarowania wymaga 

m.in.  przekładnia ślimaka podającego 

rozgrzewany granulat przetwarzanego 

plastomeru. Stosowany olej często ma 

temperaturę 80°C i więcej, dlatego wymaga 

częstej wymiany. W  przeciwnym wypadku 

może dojść do silnej jego degradacji oraz 

szybszego niszczenia łożysk i kół zębatych. 

Także łożyska silnika elektrycznego napędza-

jącego tę przekładnię potrzebują odpowied-

niego smarowania. Do tego zastosowania 

zalecany jest smar na bazie niskolepkiego, 

najlepiej syntetycznego oleju bazowego 

i  zagęszczacza poliuretanowego. W  przy-

padku wtryskarek najtrudniejsze jest smaro-

wanie form i wypychaczy mechanicznych. Na 

powierzchni formy taki środek pełni funkcję 

antyadhezyjną. Stosowane są różne rozwią-

zania w  zależności od potrzeb technicz-

nych, sposobu smarowania i wymagań BHP. 

Środki smarne na bazie silikonów są wytrzy-

małe termicznie w bardzo wysokich tempe-

raturach. Ich wadą jest jednak to, że pozo-

stawiają cienką warstwę na gotowym detalu, 

który przed dalszą obróbką będzie wymagał 

oczyszczenia. Tej wady pozbawione są 

nowej generacji mikrosilikony. Można także 

stosować olejowe środki rozdzielcze na bazie 

mineralnej i wosków, które jednak pozosta-

wiają na powierzchni gorącej formy przypa-

lenia. Również ich zdolność antyadhezyjna 

nie jest też zbyt duża. Do smarowania wypy-

chaczy stosuje się natomiast m.in. smary na 

bazie PFPE (oleju perfluoropolieterowego), 

które mogą pracować w temperaturze nawet 

do 300°C, są obojętne chemicznie i odporne 

na wodę. Smary na bazie PFPE posiadają 

także dobre właściwości antyadhezyjne. 

Natomiast do czyszczenia i konserwacji form 

wtryskowych stosuje się środki używane 

do rozdzielania lub środki antykorozyjne na 

bazie wosków.

Środki smarne
Smarowanie to wprowadzenie środka smar-

nego między współpracujące powierzchnie 

elementów konstrukcyjnych w  celu zmniej-

szenia tarcia i wyeliminowania jego skutków 

(np. zmniejszenie strat energetycznych, 

zużycie elementów maszyn). 

OLEJE I SMARY

Wydłużają żywotność wtryskarek

Na całym świecie oraz w Polsce popyt na wyroby z tworzyw sztucznych stale rośnie. Elementy formowane wtry-
skowo znajdują zastosowanie w niemal każdym sektorze rynku. Firmy produkcyjne, aby zwiększyć swoją konku-
rencyjność, muszą zmaksymalizować efektywność, opłacalność oraz poprawić wydajność. Bardzo ważne jest 
poświęcanie uwagi właściwemu doborowi olejów hydraulicznych do wtryskarek. Aby zapobiec nieplanowanemu 
przestojowi wywołanemu awarią tych maszyn, ważne jest prowadzenie strategii ich konserwacji, która długofa-
lowo może być źródłem znacznych oszczędności. Producenci często przypisują awarie tych urządzeń uszkodze-
niom mechanicznym, które mogą być efektem zastosowania niewłaściwego środka smarnego. 

 Edyta Gibas 
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Środki smarne dzielą się na oleje (smarne) 

i  smary plastyczne. To materiały od 

konsystencji płynnej poprzez półpłynną do 

stałej, służące do zmniejszenia tarcia w rucho-

mych elementach maszyn. W praktyce prze-

mysłowej smary plastyczne o  konsystencji 

półpłynnej i  standardowej przeznaczone są 

do smarowania przekładni, konserwacji form 

wtryskowych i smarowania elementów. Oleje 

smarowe dzieli się w  zależności od apli-

kacji na: hydrauliczne, przekładniowe, obie-

gowe, czepno-ślizgowe, do sprężarek chłod-

niczych, do sprężarek powietrza, do narzędzi 

pneumatycznych, turbinowe, obróbkowe oraz 

grzewcze (do transmisji ciepła). Oleje pełnią 

w  urządzeniu funkcje smarne, natomiast 

niektóre – funkcje grzewcze, obróbkowe czy 

antykorozyjne. Inny podział olejów smarowych 

można przeprowadzić w oparciu o ich budowę 

chemiczną. Wyróżnia się: oleje mineralne oraz 

oleje syntetyczne (węglowodorowe, poligliko-

lowe, poliestrowe, silikonowe, etery polifeny-

lowe i inne).

Oleje hydrauliczne to uszlachetnione oleje 

mineralne, których właściwości projekto-

wane w  oparciu o  dodatki modyfikujące 

własności fizyczne i  chemiczne (np. dodatki 

antyoksydacyjne, inhibitory korozji). Dawniej 

oleje hydrauliczne były olejami mineralnymi 

zawierającymi dodatki przeciwzużyciowe 

(AW) oraz przeciwzatarciowe (EP). Obecnie 

podstawowe oleje hydrauliczne zawierają 

zwykle tylko dodatki przeciwzużyciowe (AW). 

Wśród podstawowych wymagań jakościo-

wych dla oleju hydraulicznego znajduje się 

niska tendencja do pienienia oraz poprawione 

właściwości niskotemperaturowe.

Dobór najlepszego oleju do urządzenia 

przeprowadza się na podstawie następują-

cych parametrów: 

– lepkość oleju (klasa lepkościowa, określana 

w temp. 40°C; wg ISO 3448);

– wskaźnik lepkości;

– temperatura płynięcia;

– własności przeciwzużyciowe;

– trwałość eksploatacyjna (odporność na utle-

nianie);

– odporność na pienienie;

– filtrowalność.

Natomiast podczas eksploatacji dla prawi-

dłowego funkcjonowania oleju zwykle poza 

lepkością określa się:

– liczbę kwasową (wzrost LK świadczy 

o postępującej degradacji oleju);

– zawartość wody;

– klasę czystości wg ISO 4406;

– zawartość zanieczyszczeń;

– monitoruje się zanieczyszczenia pocho-

dzące z  maszyny i  otoczenia, poziom 

dodatków określa się poprzez badanie 

zawartości pierwiastków metodą spektro-

metrii ICP.

Niektóre firmy zawartość zanieczyszczeń 

badają trzema metodami: klasa czystości, 

spektrometria ICP oraz oznaczenie wskaźnika 

cząsteczek pochodzących ze zużycia (cząste-

czek magnetycznych), tzw. PQ Index (określa 

proces zużycia maszyny).

Smarowanie olejem jest bardzo popu-

larne. Stosowanie oleju do smarowania jest 

podstawowym sposobem do redukcji tarcia 

w  budowie maszyn. Właściwie dobrana 

lepkość olejów smarujących jest istotna dla 

prawidłowego procesu smarowania i  utrzy-

mywania w   czystości smarujących się 

elementów. Bazą olejów smarujących są oleje 

mineralne i  syntetyczne. Koszty środków 

smarnych stanowią około 1-2% całkowi-

tych kosztów utrzymania przedsiębiorstw 

produkcyjnych. Nieprawidłowo prowadzona 

gospodarka smarownicza może prowa-

dzić do awarii skutkującej unieruchomieniem 

maszyny i  przestojem produkcji. Podczas 

eksploatacji wtryskarki z  układem hydrau-

licznym monitorowanie kondycji maszyny 

i jakości oleju jest ważne nawet w przypadku 

używania najwyższej jakości płynów hydrau-

licznych. Dzięki badaniom laboratoryjnym 

oleju można monitorować stan jakościowy 

środka smarnego oraz stan techniczny 

maszyny.

Smary są produktami otrzymywanymi 

w  wyniku zmieszania odpowiedniego oleju 

ze środkiem zagęszczającym (w ilości do 

10%). Smar tworzy strukturę przestrzenną 

utrzymywaną dzięki istnieniu sił przycią-

gania powierzchniowego, sił kapilarnych oraz 

zjawiska adsorpcji powierzchniowej między 

zagęszczaczem i fazą ciekłą. 

Smary plastyczne dzieli się na oleje i smary 

mineralne (otrzymane na bazie oleju mineral-

nego) oraz syntetyczne (na bazie oleju synte-

tycznego). Ważnymi parametrami smaru są: 

konsystencja (klasa konsystencji wg NLGI) 

oraz lepkość oleju bazowego w  smarze. 

Niektórzy producenci już w  nazwach 

produktów podają informację o lepkości oleju 

bazowego, np. Mobilith SHC 100 to smar 

klasy NLGI 2/ISO VG 100.

Proces ciągłego udoskonalania środków 

smarnych związany jest z szybkim postępem 

technologicznym i  powstającymi nowymi 

produktami wprowadzanymi na rynek. W celu 

nadania odpowiednich cech użytkowych, 

do smaru są wprowadzane różnego rodzaju 

substancje modyfikujące jego strukturę 

i  właściwości: modyfikatory struktury, inhibi-

tory korozji, inhibitory utlenienia, dodatki prze-

ciwzużyciowe (AW) i przeciwzatarciowe (EP), 

dodatki adhezyjne (zwiększające przyczep-

ność smaru do metali), barwniki i inne.

Smar do danego układu dobierany jest na 

podstawie warunków pracy, które muszą być 

określone w szerokim zakresie: temperatura, 

prędkość, obciążenie, środowisko, drgania 

oraz inne ograniczenia, specyficzne dla danej 

aplikacji. Na ogół nie zaleca się mieszania 

dwóch różnych smarów. W  przypadku 

mieszania dwóch smarów (np.: podczas 

zamiany smaru w  systemie smarowania), 

należy sprawdzić kompatybilność tych dwóch 

środków smarnych, tzn. ich oleje bazowe 

i  zagęszczacze. Najczęściej porównuje się 

informacje katalogowe (typy olejów oraz 

zagęszczaczy). Jednakże, aby określić labo-

ratoryjnie kompatybilność mieszaniny smarów 

należy przeprowadzić badanie polegające na 

zmieszaniu smarów w  różnych proporcjach, 

a po ugniataniu zmierzyć konsystencję (utrata 

pożądanej konsystencji świadczy o niekom-

patybilności smarów). Zaleca się, aby bez 

potrzeby nie dopuszczać do zmieszania 

smarów, a w razie potrzeby przepchnąć stary 

smar nowym.

W wielu przypadkach smary stosuje się 

zamiast oleju, ponieważ pozostają w miejscu 

pierwotnego zaaplikowania. Smary okazują 

się niezbędne wtedy, gdy częste uzupeł-

nianie środków smarnych jest ograniczone 

lub nieopłacalne. Może to wynikać z budowy 

urządzenia, rodzaju ruchu, uszczelnienia 

oraz zapobiegania utraty środka smarnego 

lub przedostania się zanieczyszczeń. Ze 

względu na swoją konsystencję, smary nie 

pełnią funkcji chłodzącej i czyszczącej, koja-

rzonej z  olejami. Poza tymi dwoma wyjąt-
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kami, od smarów oczekuje się spełnienia 

wszystkich pozostałych funkcji płynnego 

środka smarnego.

Oferta środków smarnych  
do wtryskarek

Firma ExxonMobil, jako lider branży 

środków smarnych, oferuje szeroką gamę 

produktów przeznaczonych do smarowania 

wtryskarek do tworzyw sztucznych i powią-

zanych urządzeń technologicznych wyko-

rzystywanych w  zakładach produkujących 

materiały polimerowe, od wiodących na rynku 

olejów hydraulicznych i przekładniowych do 

smarów. Wśród środków smarnych Mobil 

odpowiednich dla branży tworzyw sztucz-

nych wymienić należy serię olejów Mobil 

DTE 10 Excel przeznaczoną do wszyst-

kich zastosowań wymagających szerokiego 

zakresu temperatur roboczych, jak również 

tam, gdzie wymagane są oleje bezcynkowe. 

Oleje Mobil DTE 10 Excel zapewniają wydłu-

żoną żywotność filtra oleju i  wzrost wydaj-

ności pompy hydraulicznej o 6% oraz posia-

dają wiele dopuszczeni. Szczególnie są zale-

cane dla maszyn Krauss Maffei. Znakomite 

rezultaty osiągnięto dzięki zastosowaniu 

oleju hydraulicznego Mobil DTE 10 Excel 32, 

przez co zaoszczędzono do 5% energii elek-

trycznej (w porównaniu do oleju ISO VG 46) 

i w efekcie znacznie obniżono temperaturę. 

Natomiast nowa seria olejów Mobil DTE 20 

Ultra, które zastępują dotychczasowe i  od 

wielu lat popularne Mobil DTE 20, to produkty 

do wysokociśnieniowych układów hydraulicz-

nych, wysokowydajnych pomp, jak również 

innych, krytycznych elementów układów 

hydraulicznych, takich jak serwozawory 

o małym prześwicie i numerycznie sterowane 

obrabiarki, gdzie wymagana jest wysoka 

filtrowalność i dłuższa żywotność filtra. Apro-

bata Bosch Rexroth RDE 90235 jest obecnie 

uznawana za filar oceny jakości płynów do 

układów hydraulicznych. W  2019 roku do 

listy produktów posiadających tę pożądaną 

aprobatę dołączyły obydwie powyżej opisane 

serie olejów hydraulicznych. Oleje Mobil DTE 

10 Excel 32, 46 i 68 były pierwszymi bezcyn-

kowymi olejami hydraulicznymi, które spełniły 

wysokie wymagania Bosch Rexroth, wykra-

czające poza standardy dla płynów wg norm 

DIN oraz ISO. 

Kolejna seria produktów godnych uwagi 

to smary plastyczne Mobilith SHC, które 

wykazują się dobrym działaniem w zakresie 

ochrony przeciwzużyciowej zarówno w wyso-

kich i niskich temperaturach oraz umożliwiają 

wydłużenie okresów pomiędzy wymianami 

smaru dla zastosowań uniwersalnych. Wśród 

olejów syntetycznych Mobil należy wymienić 

serię Mobil SHC 600, która obejmuje synte-

tyczne oleje obiegowe, odpowiednie do 

smarowania łożysk i  przekładni. Zapew-

niają one dłuższy okres eksploatacji i żywot-

ność filtra oraz wyższą efektywność ener-

getyczną do 3,6% w porównaniu do olejów 

konwencjonalnych. W szczególności nadają 

się do zastosowań w  trudnych warunkach, 

gdzie występują wysokie końcowe tempe-

ratury sprężenia lub pożądane są wydłużone 

okresy pomiędzy wymianą oleju. Seria Mobil 

SHC Gear to syntetyczne, przemysłowe oleje 

przekładniowe, dedykowane do zastosowań, 

gdzie może występować mikropitting. Seria 

ta zalecana jest do przekładni wytłaczarek 

tworzyw sztucznych i  zastosowań prze-

kładniowych, gdzie działają ekstremalnie 

niskie i/lub wysokie temperatury. Do zasto-

sowań w  przemyśle spożywczym zalecane 

są oleje serii Mobil SHC Cibus, które mogą 

być zastosowane przy produkcji opakowań 

do żywności i  napojów. Są one zarejestro-

wane przez NSF jako produkty klasy H1 

i zgodne z przepisami amerykańskiej Agencji 

ds. Żywności i Leków dla środków smarnych 

dopuszczonych do incydentalnego kontaktu 

z żywnością.

Shell nieustannie rozwija ofertę środków 

smarnych przeznaczonych do wtryskarek 

i  innych maszyn wykorzystywanych w prze-

twórstwie tworzyw sztucznych. Oleje i smary 

Shell pomagają chronić najważniejsze podze-

społy urządzeń przed zużyciem, podnosić 

ich produktywność i  wydłużać czas ciągłej 

pracy. Firma oferuje pełną gamę produktów 

dla branży produkcyjnej, w tym smary Shell 

Gadus, oleje przekładniowe Shell Omala czy 

oleje hydrauliczne Shell Tellus. Co więcej 

udostępnia kompleksowe usługi wspierające 

przedsiębiorstwa, jak platforma Shell Lube-

Analyst, która jest wykorzystywana do analizy 

diagnostycznej środków smarnych i maszyn. 

Shell, chcąc pomóc firmom produkcyjnym 

obniżyć całkowity koszt użytkowania (TCO, 

z  ang. Total Cost of Ownership) i  zwięk-

szyć efektywność wtryskarek, na początku 

2020  roku wprowadził na polski rynek olej 

hydrauliczny Shell Tellus S4 VE. W produkcji 

nowego środka smarnego wykorzysty-

wany jest innowacyjny olej bazowy, który 

powstaje z  gazu ziemnego, w  procesie 

GTL (z ang.  Gas-to-Liquid). Dzięki wyso-

kiej czystości bazy olejowej, która powstaje 

w  tej technologii, produkt charaktery-

zuje się wysoką trwałością i  stabilnością 

parametrów, a  tym samym oferuje opty-

malny poziom niezawodności podzespołów 

maszyn. W  porównaniu z  olejami dostęp-

nymi na rynku, Shell Tellus S4 VE może 

pomóc zmniejszyć zużycie energii przez 

wtryskarki, a  tym samym umożliwić wydaj-

niejszą pracę maszyn1. Olej wyróżnia się 

długim okresem eksploatacji wynoszącym do 

40 000 godzin2, co przekłada się na zmniej-

szenie częstotliwości przeprowadzania kosz-

townych czynności konserwacyjnych zwią-

zanych z wymianą środka smarnego. Dzięki 

użytkowaniu Shell Tellus S4 VE firmy produk-

cyjne mogą zwiększyć produktywność wtry-

skarek nawet o 6%3. 

W ofercie firmy znajdują się także inne 

oleje hydrauliczne nowej generacji, jak Shell 

Tellus S2 MX i Shell Tellus S2 VX. Produkty 

te zostały opracowane po to, aby znacząco 

wydłużyć okres eksploatacji sprzętu, zmniej-

szyć ryzyko awarii i  zwiększyć wydajność 

maszyn. Innymi przykładami olejów hydrau-

licznych Shell są Shell Tellus S2 MA i Shell 

Tellus S3 V. Shell Tellus S2 MA jest szcze-

gólnie zalecany do układów wymagających 

utrzymania wysokiej czystości. Ten wysokiej 

jakości produkt, który zawiera detergenty, 

chroni układ przed korodowaniem, jest 

odporny na degradację termiczną, pienienie 

i  utlenianie. Natomiast Shell Tellus S3 V to 

wysokiej jakości przemysłowy olej hydrau-

liczny, który nie zawiera związków cynku. 

Produkt posiada wysoki wskaźnik lepkości 

(160, wg ISO 2909), dzięki czemu zapewnia 

wysoką efektywność działania układów 

w  szerokim zakresie temperatur. Dzięki 

dobrej filtrowalności, zdolności do separacji 

wody i powietrza oraz niskiej skłonności do 

pienienia, Shell Tellus S3 V może pomóc 

wydłużyć czas użytkowania maszyn i zwięk-

szyć efektywność ich pracy. Olej można 
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stosować w  mobilnych układach hydrau-

licznych, urządzeniach zewnętrznych, które 

pracują w szerokim zakresie temperatur. 

Seria olejów Shell Tellus z  symbolem „M” 

charakteryzuje się długą żywotnością, nato-

miast gama produktów z  symbolem „V” 

charakteryzuje się szerszym zakresem tempe-

ratur pracy i  przeznaczona jest do zastoso-

wania zarówno w produkcji, jak i w maszynach 

mobilnych.

Firma FUCHS ma w  swoim portfolio 

przemysłowe oleje hydrauliczne. Seria 

RENOLIN  B to oleje smarowe i  hydrau-

liczne z  aktywnymi dodatkami w  celu 

poprawy odporności na starzenie i ochrony 

przed korozją. Charakteryzują się korzystną 

charakterystyką lepkościowo-temperatu-

rową, deemulgowalnością, dobrym oddzie-

laniem powietrza i ochroną przed zużyciem 

ciernym. Są to uniwersalne oleje hydrau-

liczne, polecane do wszystkich hydrostatycz-

nych i hydrodynamicznych układów hydrau-

licznych, nawet przy wysokich obciążeniach 

termicznych. Seria RENOLIN B PLUS to oleje 

smarowe i  hydrauliczne na bazie wybra-

nych uwodornionych olejów bazowych. 

Zawiera dodatki poprawiające odporność na 

starzenie i utlenianie, a także cynkowe środki 

ochronne AW/EP, które chronią przed zuży-

ciem ciernym, szczególnie przy wysokich 

ciśnieniach i  ekstremalnych obciążeniach, 

gwarantują wydłużenie żywotności. Nato-

miast seria RENOLIN B HVI to oleje smarowe 

i hydrauliczne (oleje maszynowe) o wysokim 

indeksie lepkości i  dodatkach aktywnych 

poprawiających ochronę przed starze-

niem, korozją i  zużyciem ciernym. Nadają 

się do wszystkich typów układów hydrau-

licznych, szczególnie tam, gdzie wymagany 

jest wysoki wskaźnik lepkości lub gdy wystę-

pują problemy ze zbyt wysoką lepkością przy 

rozruchu lub zbyt niską lepkością w tempe-

raturze roboczej. Z kolei seria RENOLIN D to 

detergentowe oleje smarowe i hydrauliczne 

ze środkami poprawiającymi odporność na 

starzenie, korozję i ochrona przed zużyciem 

ciernym. Stosowana jako oleje smarowe, 

ale w szczególności jako oleje hydrauliczne, 

jeżeli wymagana jest wysoka odporność na 

starzenie, dobra ochrona przed zużyciem, 

zawartość detergentu i właściwości dysper-

gujące. RENOLIN  ZAF  D  46  HT PLUS to 

uniwersalny bezcynkowy i  bezpopiołowy, 

zawierający detergenty olej hydrauliczny 

i  przemysłowy olej przekładniowy. Charak-

teryzuje się wysoką stabilnością, bardzo 

wysoką ochroną przed zużyciem ciernym, 

najnowszą generacją olejów bazowych 

o niskiej zawartości siarki i uwodornionych. 

Zalecany do stosowania w układach hydrau-

licznych, w  prasach i  obrabiarkach, jako 

uniwersalny olej przekładniowy o  wysokich 

zdolnościach myjących. Seria RENOLIN CLP 

obejmuje wysokowydajne oleje przekład-

niowe i obiegowe o wysokiej odporności na 

starzenie, zawierające dodatki poprawiające 

ochronę przed korozją. Oleje tej serii wyka-

zują doskonałe właściwości przeciwzuży-

ciowe, wysoką wydajność EP/AW, odpor-

ność na ścieranie oraz wysoką ochronę 

przed zużyciem łożysk tocznych FE8, dobrą 

deemulgację oraz bardzo dobre właściwości 

antypienne. Oleje są wolne od cynku i olejów 

silikonowych. To uniwersalne oleje prze-

kładniowe do zastosowań przemysłowych, 

np. do łożysk, przegubów, przekładni stożko-

wych i przekładni ślimakowych, gdzie produ-

cent zaleca stosowanie oleju CLP. Nato-

miast seria RENOLIN PG to grupa syntetycz-

nych olejów przekładniowych i obiegowych 

na bazie specjalnych glikoli polialkilenowych 

(PAG), przeznaczonych do najwyższych 

obciążeń termicznych. Oleje te dedykowane 

są do przekładni o  ekstremalnym obcią-

żeniu mechanicznym i termicznym, takich jak 

np.: przekładnia ślimakowa czy przekładnia 

kalandra. Oleje te nie mieszają się i  nie są 

kompatybilne z olejami mineralnymi, olejami 

estrowymi i olejami na bazie PAO. 

Dystrybutor produktów chemicznych, firma 

Milar oferuje Molykote G-9000, czyli nową 

generację smarów do pracy w wysokiej tempe-

raturze i agresywnym środowisku. To innowa-

cyjne smary oparte na kopolimerach fenylo-

fluorosiloksanu, odpowiednie dla poprawy 

stabilności termicznej i  oksydacyjnej. Smary 

te wyróżniają się odpornością do +220°C bez 

utraty wydajności w  niskich temperaturach 

(-35°C). Przy niższym ciężarze właściwym 

smary Molykote z serii G-9000 oferują zwięk-

szoną wydajność w porównaniu do smarów 

estrowych. Do smarów Molykote serii G-9000 

można dodawać różne środki uszlachetnia-

jące, w  tym inhibitory korozji, przeciwutle-

niacze i dodatki AW/EP. Zdolność ta pozwala 

na elastyczność formułowania w  celu speł-

nienia określonych wymagań aplikacji. Smary 

mogą być stosowane w kontakcie z różnego 

typu tworzywami, takimi jak: POM, PA  6.6, 

ABS, PC, PEEK. 

Molykote HTF to biała zawiesina stałych 

smarów w  oleju mineralnym, powłoka prze-

znaczona do smarowania elementów tłoczo-

nych pracującymi przy wysokich tempe-

raturach. Ułatwia proces kucia, poprawa 

jakości produktów oraz ochroni sprzęt 

przed uszkodzeniami. Produkt jest w  stanie 

pracować w  szerokim zakresie tempe-

ratur (20°C do 1150°C) i wykazuje się dużą 

nośnością. Pozwala przedłużyć żywotność 

narzędzi, zapobiega rysowaniu i  bruzdo-

waniu powierzchni, redukuje tarcie i ścieranie, 

eliminuje zatarcie. Szczególnie polecany do 

operacji formowania na gorąco, wytłaczania 

lub kucia matrycowego. 

Z kolei Molykote 7 (dawna nazwa Dow 

Corning 7) to smar na bazie cieczy sili-

konowej pol imeru pol id imetylosi lok-

sanu stosowny jako powłoka ochronna 

smarowa lub uwalniająca (np. formy do opon 

i  elementów z  gumy) odporna na szeroki 

zakres temperatur. Smar zawiera w swoim 

składzie wypełniacz w  postaci amorficznej 

krzemionki. Produkt polecany do apli-

kacji metal/tworzywo sztuczne, metal/

guma. Smar jest praktycznie bezwonny 

i nieulotny, charakteryzuje się wysoką stabil-

nością termiczną i  wytrzymuje tempera-

tury w zakresie od -57 do 204°C. W prze-

myśle tworzyw sztucznych stosowany jako 

rozdzielacz do żywic epoksydowych, poli-

styrenu, PVC, poliestrów i  innych mate-

riałów polimerowych. Inne praktyczne zasto-

sowania produktu to: jako środek oddzie-

lający do form wytłaczarek, ułatwia docie-

ranie cylindrów, środek oddzielający do 

klejów i zapraw klejących, smar do przecią-

gania kabli, środek oddzielający do maszyn 

do pakowania folią z tworzywa sztucznego. 

Produkt spełnia wszystkie normy dopusz-

czenia i jest nietoksyczny. 

Mykote 7 wykorzystywany jest jako środek 

antyadhezyjny dla klejów, tworzyw sztucz-

nych i  wyrobów gumowych o  długotrwałym 

działaniu i dużej efektywności. Zalecany jako 

smar rozdzielający do wytłaczarek tworzyw 
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sztucznych i  jako powłoka poślizgowa na 

elementach plastikowych. Przetwórstwo gumy 

i tworzyw sztucznych używa smaru do smaro-

wania i zwiększenia żywotności ciasno paso-

wanych części. 

Orlen Oil, inwestując w  nowoczesne 

technologie, stara się nadążać za panują-

cymi trendami w  bardzo szerokim zakresie 

swoich produktów marki Hydrol. Aprobo-

wane technologie występują w wielu klasach 

jakościowych, począwszy od L-HM/HLP, 

przez bezcynkowy Hydrol Premium, aż po 

topowe Hydrol Extra L-HV i  Power L-HV. 

Oleje hydrauliczne HYDROL L-HL ORLEN 

OIL dedykowane są do hydrostatycznych 

układów hydraulicznych, produkowane na 

bazie wysokojakościowych mineralnych 

olejów bazowych. Zawierają w swoim skła-

dzie pakiet dodatków uszlachetniających 

poprawiających własności przeciwkoro-

zyjne i przeciwutleniające. Oleje hydrauliczne 

HYDROL L-HL przeznaczone są do stoso-

wania w  nisko i  średnio obciążonych ukła-

dach przeniesienia siły oraz napędu i stero-

wania hydraulicznego urządzeń z napędem 

hydrostatycznym, pracujących w umiarkowa-

nych warunkach temperaturowych.

Loctite LB 8009-453 g (smar anti-seize 

bezmetaliczny) jest produktem zawierającym 

grafit i fluorek wapnia. Zalecany jest jako smar 

przeciwzapieczeniowy do aplikacji w  tempe-

raturach -29°C do +1315°C do zastosowań 

w matrycach do wytłaczania i formowania oraz 

w produkcji i konserwacji maszyn.

Firma Lubricant Polska sp.  z  o.o. jest 

dystrybutorem środków smarnych przemy-

słowych. LUBRICANT 100 to uniwersalny, 

syntetyczny, skuteczny smar plastyczny do 

form wtryskowych. Ten wielofunkcyjny smar 

przenoszący wysokie obciążenia oferuje 

bardzo dobrą ochronę antykorozyjną. Smar 

plastyczny LUBRICANT 100 tworzy odporny 

film smarowy, który skutecznie obniża tacie 

i  zużycie. Produkt ten oferuje stabilność 

oksydacyjną i odporność na starzenie. Smar 

posiada zatwierdzenie NSF-H1 oznacza, 

że może być stosowany przy produkcji 

leków i  produktów dla przemysłu spożyw-

czego. LUBRICANT 810 to syntetyczny smar 

plastyczny do form wtryskowych. Stosowany 

jest on do urządzeń wyrzucających, na słup-

kach prowadzących, płytach drukarskich, 

zasuwach i  wkładkach formy. Zapewnia 

bardzo dobrą ochronę przed zużyciem, 

dobrą przyczepność i jest w stanie przenosić 

wysokie obciążenia.

Clarity Synthetic Hydraulic Oil AW firmy 

Chevron to bezpopiołowy olej hydrauliczny 

o wielu lepkościach (o wysokiej VI) zalecany 

do stosowania w  formowaniu wtryskowym 

tworzyw sztucznych. Clarity Hydraulic Oil 

AW został opracowany używając synte-

tycznych olejów bazowych i  opatentowa-

nego bezpopiołowego i bez dodatku cynku 

systemu dodatków zapewniających wyjąt-

kowe właściwości, w  tym: stabilność oksy-

dacyjną, separację wody, tłumienie piany 

oraz ochronę przed zużyciem, rdzą i korozją. 

Rando HDZ 32, 46 i 68 to produkty premium 

firmy Chevron i  są bezpopiołowymi olejami 

hydraulicznymi produkowanymi z dodatkiem 

cynku, o  wysokim wskaźniku lepkości. Są 

zaprojektowane tak, aby zapewnić solidną 

ochronę przed zużyciem do pomp hydrau-

licznych. Te produkty mają wysoką stabil-

ność utleniania, z  dobrą separacją wody 

oraz tłumieniem piany i ochrony przed rdzą 

i korozją. 

Konsorcjum LOTOS Oil i  firmy Ecol 

zamierza realizować gospodarkę olejowo-

-smarowniczną w  trakcie rozruchu i  pracy 

nowych instalacji Projektu EFRA. W ramach 

tego konsorcjum LOTOS Oil będzie również 

prowadziło dostawy środków smarnych 

w  trakcie rozruchu oraz późniejszej eksplo-

atacji instalacji. Oferta kompleksowego 

serwisu olejowo-smarowniczego konsor-

cjum LOTOS Oil i Ecol jest pełnym pakietem 

rozwiązań techniczno-organizacyjnych, 

zapewniających odpowiednie warunki smaro-

wania maszyn i  urządzeń, co przekłada się 

na efektywność ich pracy oraz niezawod-

ność i dyspozycyjność parku maszynowego. 

Głównym celem Projektu EFRA jest lepsze 

zagospodarowanie ciężkiej pozostałości, 

czyli tej frakcji ropy naftowej, z której obecnie 

powstaje ciężki olej opałowy lub asfalty. Nowe 

instalacje Projektu EFRA w pełni uzupełniają 

obecny ciąg technologiczny przerobu ropy 

naftowej działający w  rafinerii w  Gdańsku 

i  docelowo umożliwią zastąpienie produkcji 

niskomarżowych produktów większą ilością 

paliw silnikowych. 

Przypisy:

1  Na podstawie wyników testów przeprowadzonych 

przy prędkości 2200 rpm, z napowietrzaniem 

(wszystkie płyny klasy ISO VG 46), przez Milwaukee 

School of Engineering Fluid Power Institute. Metoda 

testu zaprezentowana podczas ASME/BATH 2017 

Symposium on Fluid Power and Motion Control.

2  W oparciu o doświadczenie techniczne Shell w zakresie 

gotowych środków smarnych, dodatków chemicznych 

i olejów bazowych oraz testy laboratoryjne i terenowe. 

Przestrzegaj harmonogramu konserwacji zalecanego 

przez producenta sprzętu i przechowuj olej w chłodnym, 

czystym i suchym miejscu.

3  W porównaniu z olejem mineralnym. W oparciu 

o doświadczenie techniczne Shell w zakresie gotowych 

środków smarnych, dodatków chemicznych i olejów 

bazowych oraz testy laboratoryjne i terenowe.
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Od lat 60. XX wieku wraz z rozwojem ery 

cyfryzacji tworzono coraz to nowsze 

systemy mające wspomagać zarządzanie 

firmą. Najpierw systemy klasy MRP Material 

Requirements Planning – planowanie zasobów 

materiałowych dla realizacji zleceń klienta. 

Potem lata 80. to MRP II (ang. Manufacturing 

Resource Plan ning) – klasa wyżej włączenie 

do planowania innych zasobów jak mate-

riały. Potem kolejne rozszerzenie o  finanse 

i kadry – ERP (ang. Enterprise Resource Plan-

ning  –  planowanie zasobów przedsiębior-

stwa). Dodany zostaje system Customer Rela-

tionship Management, CRM zarządzanie bazą 

klientów. Rynek zalewają coraz to bardziej 

rozbudowane systemy. Każda firma tworząca 

taki system jest innowacyjna i  zapewnia 

swoich klientów o produkcie dokładnie skro-

jonym na jego potrzeby. W  związku z  tym 

nasuwa się kilka pytań? Skoro tworzone 

systemy są dedykowane pod klienta to jak 

to możliwe, że ten sam system, mający 

dokładnie te same moduły obsługuje zarówno 

firmę produkującą powtarzalne elementy 

dajmy na to łopatki do turbin wodnych, jak 

i firmę produkującą pojemniki w 25 wersjach 

kolorystycznych i kompletacyjnych? Dlaczego 

zatem w  firmach głównym narzędziem do 

planowania, analizowania jest zawsze Excel, 

baz którego to ani rusz. Prawda jest taka, 

że systemy do zarządzania organizacją są 

pewną koncepcją, którą dopasowuje się do 

danej specyfiki firmy. Każda firma ma tak wiele 

niuansów, że żaden z tradycyjnych produktów 

nie jest w stanie tych niuansów, zabezpieczyć 

w postaci rozwiązań, które faktycznie praco-

wałyby dla użytkowników. Dlatego ratunkowo 

stosowany jest Excel, bo posiadany rodzimy 

system czegoś nie ma lub nie obsługuje takiej 

funkcjonalności. Dodanie do systemu, tego 

co jest w danej chwili potrzebne i specyficzne 

dla danej firmy, np. kompletacja kolorystyczna 

to olbrzymie koszty, a i tak nie wiadomo czy 

w ogóle będzie to działać. Dlatego z pomocą 

przychodzi Excel. Jeśli ktoś z Czytelników nie 

jest przekonany do tej teorii to warto wykonać 

eksperyment – sprawdzić ile arkuszy i w jakich 

celach Excel jest użytkowanych w Waszych 

firmach. To obiektywnie pokaże skuteczność 

posiadanego ERP, czy nawet MES. Ale jak 

wybrnąć z  takiej sytuacji, skoro już zostały 

poniesione koszty? 

Jedno rozwiązanie
Odpowiedzią jest absolutnie rewolu-

cyjne rozwiązanie (ze świadomym użyciem 

tego słowa). Systemy zarządzania organi-

zacją tworzone przez Rapidlynx są abso-

lutnie indywidualne dla każdego klienta. Nie 

ma dwóch takich samych systemów. Ktoś 

powie, że to niemożliwe, bo ilość i wartość 

pracy programisty jest tak duża, że nie opłaca 

się tworzyć dla każdego klienta systemu od 

zera. Ale taki właśnie Rapidlynx ma model 

biznesowy. Zespół programistów firmy jest 

w stanie w krótkim czasie stworzyć indywi-

dulany produkt dla każdej firmy. INDYWIDU-

ALNY – czyli inny dla  wtryskowni, a inny dla 

firmy, która robi folie. Logika systemu jest 

tak intuicyjna, że bez wielkich nakładów na 

szkolenia, każdy pracownik może w szybkim 

czasie pracować z  narzędziem. Co wyjąt-

kowe, w  każdej chwili można wprowadzić 

każdą zmianę, która będzie potrzebna użyt-

kownikowi. Nie ma potrzeby posiadania 

kolejnych Excelów. Każde zestawienie, 

raport, może zostać „zaszyte” w  systemie. 

Ograniczyć może nas tylko wyobraźnia. 

System, o  którym mówię istnieje i  pracuje 

w  organizacji. Rapidlynx PROD nie jest 

produktem licencyjnym. Klient nie potrze-

buje dla tego programu żadnego kosztow-

nego serwera. Każda zmiana to nie dziesiątki 

złotych i miesiące oczekiwań. Jest on mody-

fikowany online. 

Rapidlynx PROD jest produktem abona-

mentowym, zawieszonym na zewnętrz-

nych wysokowydajnych serwerach. Mają one 

najwyższą klasę zabezpieczeń, więc można 

być spokojnym o bezpieczeństwo danych. 

Może to brzmi jak niemożliwe, ale jest 

możliwe. 

Aby przekonać  
do zalet systemu...

W następnych artykułach zostanie przybli-

żone jak Rapidlynx PROD działa w  środo-

wisku firmy produkcyjnej z branży przetwór-

stwa tworzyw sztucznych. Ponadto przedsta-

wione zostanie jak dzięki Rapidlynx PROD 

zostały rozwiązane problemy kompletacji 

kolorystycznej, planowania produkcji około 

500  detali w  różnych wersjach kolorystycz-

nych i  materiałowych. Pokazane zostanie 

zarządzanie parkiem maszynowym, klien-

tami i  jakością, magazynami i recepturami za 

pomocą jednego systemu. 

Rapidlynx PROD zmieni rozproszone 

systemy i Excele w jedno stabilne narzędzie. 

W razie zapytań firma zaprasza do kontaktu 

i lektury kolejnych artykułów. 

RAPIDLYNX PROD – JEDNO STABILNE NARZĘDZIE DO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ

Koniec ery Excela?



50  PlastNews 5’2020

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych  Artykuł sponsorowany

Aby móc sprostać nowym wymaganiom, wiele zakładów stanęło 

w  obliczu potrzeby poniesienia znaczących nakładów na urzą-

dzenia umożliwiające wykorzystanie materiałów pochodzących z recy-

klingu. Ostatecznie wymagana jest odpowiednio wysoka jakość 

produktu końcowego. 

Idealne połączenie niskich kosztów inwestycji z szerokimi możliwo-

ściami wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu stanowi 

specjalistyczna usługa modernizacyjna oferowana przez mającą swoją 

siedzibę w Bad Oeynhausen firmę Gneuss Kunststofftechnik GmbH. 

Jedną z  firm, która skorzystała z  powyższej usługi, jest spółka 

Cotnyl S.A. z San Martín, tym samym stając się pierwszym przedsiębior-

stwem w Argentynie, które uzyskało lokalne zezwolenie na produkcję 

opakowań składających się w 100% z politereftalanu etylenu pocho-

dzącego z recyklingu (rPET). 

Z jednej strony, na całym świecie stale rośnie zapotrzebowanie na 

opakowania z tworzyw sztucznych ze względu na zmiany w zakresie 

konsumpcji oraz związanych z  nią zachowań, w  szczególności 

w sektorze żywności i napojów. Z drugiej strony, właśnie opakowania 

z tworzyw sztucznych zyskały złą sławę oraz są negatywnie oceniane 

przez społeczeństwo. 

Coraz wyraźniejsze stają się głosy wzywające do ograniczenia ilości 

generowanych odpadów oraz rozsądnego recyklingu opakowań 

z tworzyw sztucznych. Unia Europejska opracowała dyrektywy, które 

przewidują, że do 31 grudnia 2025  r. recyklingowi musi być podda-

wane 50% opakowań z tworzyw sztucznych wprowadzanych do obrotu 

w każdym państwie członkowskim UE.

Do końca 2030 r. wskaźnik ten powinien wynosić 55%, a począwszy 

od 2040  r. wszystkie opakowania z  tworzyw sztucznych powinny 

w 100% podlegać ponownemu wykorzystaniu lub recyklingowi tak, aby 

osiągnąć cykl zamknięty. 

Na reakcję rynku nie trzeba było czekać długo: według ostatniego 

raportu brytyjskiej firmy doradczej Eunomia zużycie r-PET w  UE 

w 2018 r. wyniosło około 1,4 mln ton, co stanowi 26% całkowitego 

zapotrzebowania na PET wynoszącego 5,3 mln ton. Eksperci prze-

widują, że do roku 2030 zapotrzebowanie na r-PET wzrośnie nawet 

o 55%. W Europie około 20% istniejącego r-PET wykorzystuje się do 

produkcji wykonanych z PET tacek przy średnim udziale materiałów 

pochodzących z recyklingu na poziomie 50% – przy czym wskaźnik 

ten rośnie.

Linie do produkcji arkuszy PET: 
przystosowane do wykorzystania 
materiałów z recyklingu dzięki 
modernizacji komponentów linii

Kluczowe komponenty i wiedza specjalistyczna pozwa-
lające na optymalizację zakładowego procesu wytła-
czania arkuszy.

 Andrea Kossmann 

„W związku z toczącą się dyskusją publiczną oraz nowymi 
wymogami prawnymi w ostatnim czasie odnotowano 
wyraźny wzrost zapotrzebowania na wykorzystywane 
do produkcji opakowań z PET arkusze zawierające 
znaczną część materiału pochodzącego z recyklingu lub 
składające się wyłącznie z tego typu materiału”.



Real 
Recycling
Once is 
Never Enough

Dzięki naszym innowacyjnym technologiom recyklingu i procesom przet-
warzania możesz poddać recyklingowi nawet bardzo zanieczyszczony 
materiał. Również dla produktów i aplikacji o najwyższych wymaganiach, 
bez utraty jakości i ze stałą jakością produktu, nawet przy wielu cyklach 
recyklingu.

To wszsytko z korzyścią  dla środowiska i dla twoich produktów.

Dbamy o wszystko od A-Z podczas modernizacji maszyn i systemów lub 
dostarczania gotowych systemów do recyklingu. Szczegółowe informacje 
na www.gneuss.com. 
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Modernizacja jako mniej kosztowna 
alternatywa dla nowych inwestycji

Zwiększone wykorzystanie materiałów pochodzących z  recyklingu 

stanowi wyzwanie dla wielu producentów opakowań. Wykorzystanie 

materiałów wtórnych sięgające 100% oraz wymagana konstrukcja 

nadająca się do recyklingu nie zawsze umożliwiają spełnienie wymagań 

obowiązujących w przypadku opakowań, zwłaszcza tych przeznaczo-

nych do stosowania z żywnością.

Zarówno urzędy ds. bezpieczeństwa żywności, jak i  konsumenci 

oczekują najwyższej jakości w zakresie koloru, czystości, zapachu oraz 

właściwości mechanicznych. 

Pożądanych właściwości często nie można osiągnąć przy zastoso-

waniu obecnie eksploatowanych urządzeń przeznaczonych do obróbki 

materiałów pierwotnych. 

Dokonanie inwestycji w zupełnie nowe linie produkcyjne umożliwia-

jące przetwarzanie materiałów pochodzących z recyklingu nie zawsze 

jest możliwe ze względów ekonomicznych lub związanych z  ilością 

dostępnej przestrzeni. Ciekawą alternatywą okazuje się modernizacja 

oferowana przez firmę Gneuss.

System filtracji niezbędny w przypadku 
wysokiego poziomu zanieczyszczenia

Firma Gneuss udowodniła już wielu klientom na całym świecie, 

że modernizacja jest dobrą alternatywą w przypadku przetwarzania 

materiałów z recyklingu. Na przykład firma Integrity z Chile od kilku lat 

stosuje rotacyjne systemy filtracji dostarczane przez firmę z Bad Oeyn-

hausen do produkcji tacek termoformowanych PET z 70% zawartością 

surowców wtórnych. Dzięki opatentowanej technologii tarczy filtracyjnej 

rotacyjne systemy filtracji pracują w sposób ciągły, ze stałym ciśnieniem 

oraz w sposób całkowicie automatyczny. 

W przypadku przetwarzania materiałów wtórnych problem stanowi 

wysoki i  zmienny poziom zanieczyszczenia materiału wejściowego. 

Szczególnie ze względu na rosnące zapotrzebowanie na opakowania 

o wysokiej zawartości materiałów pochodzących z  recyklingu mate-

Rys. 1   Zainstalowana w zakładzie firmy Cotnyl S.A. w Argentynie jednostka 
przetwarzająca firmy Gneuss obejmująca wytłaczarkę MRS oraz system 
filtracji RSFgenius

Rys. 2   Potencjalny wzrost ilości PET trafiającego do ponownego przetworzenia 
do 2030 r., Eunomia, Rynek PET w Europie 2020 r.

„Dzięki posiadanej wiedzy specjalistycznej w zakresie 
przetwarzania i recyklingu PET oraz dostosowanym 
do indywidualnych potrzeb kluczowym komponentom 
możliwe jest zoptymalizowanie istniejących instalacji  
oraz znaczące poszerzenie okna formowania”.

Rys. 3   Jednostka wytłaczania firmy Gneuss stanowiąca element modernizacji 
linii produkcyjnych wykorzystujących materiał z recyklingu

Rys. 4   Samoczyszczący się obrotowy system filtracji RSFgenius

Artykuł sponsorowany
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riały wtórne wysokiej jakości, w większości pochodzące z sortowanych 

części butelek, stały się surowcem deficytowym, a zakłady przetwórcze 

muszą wykorzystywać gorszej jakości materiały z recyklingu o wyższym 

stopniu zanieczyszczenia. 

Ma to ogromny wpływ na proces filtracji. Sita szybciej ulegają 

zabrudzeniu, a wraz ze wzrostem zanieczyszczenia sita zwiększa się 

ciśnienie przed filtrem, co z kolei może prowadzić do wahań tempera-

tury i lepkości, a w konsekwencji zmniejsza się dostępna powierzchnia, 

przez którą może przechodzić materiał roztopiony. 

Tutaj właśnie systemy filtracji RSFgenius z  technologią płukania 

wstecznego w pełni pokazują swoje zalety. Oczyszczanie sita odbywa 

się w  sposób całkowicie automatyczny bez przerywania procesu 

produkcyjnego przy wykorzystaniu zintegrowanego układu tłoków 

płukania wstecznego, w którym tylko niewielka część przefiltrowanego 

materiału roztopionego jest równomiernie przepuszczana przez zanie-

czyszczone sito przez wąską szczelinę, dzięki zastosowaniu impulsów 

wysokiego ciśnienia.

Wymagana w  tym celu ilość jest dowolnie regulowana i  w prak-

tyce odpowiada ok. 0,01 do 1% wydajności. Oznacza to, że straty 

są znacznie niższe niż w przypadku zastosowania innych systemów 

dostępnych na rynku, gdzie straty mogą sięgać 5%, co z jednej strony 

zmniejsza marżę, a z drugiej strony prowadzi do powstawiania odpadu, 

który musi zostać poddany recyklingowi lub utylizacji. 

Nawet w  przypadku wysokiego stopnia zanieczyszczenia sita 

systemy RSFgenius mogą być użyte nawet 400 razy, w zależności od 

mikronażu filtra, oraz umożliwiają w pełni automatyczną produkcję bez 

konieczności angażowania personelu przez kilka tygodni. 

W przypadku zmodernizowanej wytłaczarki 
dopuszcza się kontakt z żywnością

W przypadku przetwarzania PET w grę wchodzi wiele czynników, 

w szczególności w przypadku materiału pochodzącego z recyklingu. 

Oprócz mechanicznego oczyszczania materiału roztopionego przez 

system filtracji, wytłaczarka realizuje również zadanie oczyszczania 

termicznego. W  przypadku tego procesu jednostka przetwarzająca 

powinna pracować delikatnie, aby wrażliwy polimer poddawany był jak 

najmniejszym naprężeniom mechanicznym. 

Poprzez jednoczesne odgazowanie próżniowe można z jednej strony 

usunąć z roztopionego tworzywa sztucznego składniki niskocząstecz-

kowe, takie jak monomery, oligomery lub produkty rozkładu, a z drugiej 

strony w procesie tym ulatnia się wilgoć, która zainicjowałaby degra-

dację łańcucha, tym samym powodując zmniejszenie lepkości. 

Wreszcie, jeszcze więcej dzieje się w strefie próżniowej: zanieczysz-

czenia, których nigdy nie można wykluczyć w produktach z recyklingu, 

takie jak rozpuszczalniki, stabilizatory, pochłaniacze aldehydu octowego 

czy oleje, muszą się ulotnić. 

Wszystkie te funkcje realizowane są w wytłaczarce firmy Gneuss 

z systemem wieloobrotowym (MRS) opartej na wytłaczarce jedno-

ślimakowej. Wytłaczarka ta przetwarza PET w  sposób delikatny 

oraz zapewnia szczególnie dużą powierzchnię materiału roztopio-

nego w części wielośrubowej ze strefą odgazowania. Dzięki temu 

nawet przy podciśnieniu rzędu 25-30 mbar osiąga się bardzo 

wysoką wydajność odgazowywania i  usuwania zanieczyszczeń. 

W  ocenie Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i  Leków techno-

logia zastosowana w wytłaczarce MRS firmy Gneuss sprawia, że 

wyprodukowane przy jej zastosowaniu opakowania są zdatne do 

kontaktu z  żywnością. Podobnie w  Europie, gdzie opracowany 

przez firmę Gneuss proces recyklingu uzyskał aprobatę Europej-

skiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w zakresie przetwa-

rzania PET pochodzącego w całości z  recyklingu na linii obróbki 

arkuszy do termoformowania.

Argumenty przemawiające do wielu klientów
Powyższe zalety wytłaczarki MRS przekonały nie tylko argentyń-

skiego odbiorcę, tj. spółkę Cotnyl, będącą pierwszą firmą w  tym 

w  kraju, która rozpoczęła produkcję opakowań wytwarzanych 

w  100% z  materiału pochodzącego z  recyklingu, ale także wielu 

innych przetwórców na całym świecie. Jednym  z nich jest przed-

siębiorstwo Integrity z Chile, które po nabyciu systemów filtrujących 

niemieckiej produkcji zdecydowało się również na zakup wytłaczarki 

dostarczanej przez spółkę z  Bad Oeynhausen. Dzięki temu firma 

Rys. 5   Czyszczenie poprzez zastosowanie tarczy filtracyjnej w systemie 
RSFgenius

Rys. 6   Wytłaczarka 
MRS z sekcją 
wieloobrotową
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Integrity była w stanie zwiększyć udział materiałów pochodzących 

z recyklingu w termoformowanych tacach PET do 100%. Doskonałe 

rozwiązanie modernizacyjne. Powyższe dotyczy również znanego 

producenta opakowań PET, tj. Grupy Darnel z siedzibą w będącej 

stolicą Kolumbii Bogocie oraz posiadającej swoje zakłady produk-

cyjne w USA, Urugwaju, Brazylii, Hiszpanii i Turcji. Grupa ta również 

podjęła decyzję o  zakupie wytłaczarki MRS. Grupa Darnel wyko-

rzystuje odcięcia brzeżne, odpady po wykrawaniu z własnej firmy, 

a także skupowane płatki PET z odpadów konsumenckich w różnych 

proporcjach do produkcji arkuszy służących do termoformowania 

opakowań do żywności. 

 

Uzupełnienie rozwiązań modernizacyjnych 
stanowi wiskozymetr online 

Oprócz wytłaczarki MRS 130 o wydajności ok. 1000 kg/godz. Grupa 

Darnel zdecydowała się również na zakup kompletnej jednostki prze-

twarzającej firmy Gneuss obejmującej system filtracji RSFgenius 150 

oraz wiskozymetr online.

Lepkościomierz dostępny jest również oddzielnie oraz stanowi idealne 

rozwiązanie modernizacyjne. 

Urządzenie to dokonuje pomiaru niewielkiego przepływu częścio-

wego materiału roztopionego w toku bieżącej produkcji oraz określa 

temperaturę i  ciśnienie materiału roztopionego dzięki zastosowaniu 

wykonanej z precyzją kapilary szczelinowej. 

Na podstawie obliczeń wewnętrznych wiskozymetr online stale podaje 

reprezentatywną prędkość ścinania i lepkość dynamiczną. W zależności 

od ustalonych wartości podciśnienie w strefie odgazowania wytłaczarki 

MRS zostaje dostosowane w celu utrzymania lepkości materiału rozto-

pionego w określonych granicach tolerancji.

Niezależnie od tego, który z kluczowych elementów wybierze dany 

przetwórca, tj. wytłaczarkę MRS, system filtrowania materiału roztopio-

nego czy wiskozymetr online, zyskuje on możliwość wykorzystywania 

materiałów z recyklingu przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości 

wytwarzanych arkuszy PET. 

W połączeniu z usługami doradczymi firmy Gneuss, możliwe jest znale-

zienie optymalnego rozwiązania dla niemal dowolnego zastosowania. 

Rys. 8   Wiskozymetr online VISRys. 7   Rozwiązanie modernizacyjne zastosowane w mieszczącym się w Chile 
zakładzie firmy Integrity






