
W numerze:

 Nowości rynkowe 

12   Nowy przedstawiciel  

firmy ETTLINGER  

na Polskę

12   KRAIBURG TPE 

koncentruje swoją  

ofertę na rynku 

e-mobilności

 Aktualności 

6   Zakaz sprzedaży 

i posiadania wyrobów 

z tworzyw sztucznych 

w Wałbrzychu niezgodny 

z Konstytucją RP 

i traktatami UE
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PlasticsEurope
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przejmuje firmę 

Performance  

Polyamides

Wtrysk wielokomponentowy:  
wiele tworzyw, jeden proces
Łączenie kilku komponentów z tworzyw sztucznych w jeden, funkcjonalny produkt może być realizowane mecha-
nicznie – przez fizyczne zespolenie ze sobą poszczególnych części – lub chemicznie w procesie wtrysku wielokom-
ponentowego. W porównaniu z tradycyjnymi metodami łączenia ten ostatni oferuje nie tylko wyższą jakość wyrobu 
końcowego, ale także możliwość uzyskania funkcjonalności i walorów estetycznych niemożliwych do osiągnięcia 
przy użyciu tradycyjnych technik.  16

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 

LRXwww.dopak.pl

Ekonomiczne.
Intuicyjne.
Wydajne.

Roboty liniowe  
EasyControl

Fakturowanie form – teksturowanie 
Wszyscy producenci detali z tworzyw dbają nie tylko o jakość swoich wyrobów, ale również 
o ich atrakcyjność. Atrakcyjny wygląd to kolorystyka, połyskliwość czy powierzchnia wyrobu, 
która może być gładka lub teksturowana.  40

Nowe rozwiązania w systemach 

gorącokanałowych
Nieustanny popyt na coraz bardziej zaawansowane pro-
dukty oraz wzrastająca presja na efektywność kosztową to 
według analityków główne motory wzrostu w obszarze tech-
nologii gorących kanałów.  48

 Temat wydania  FORMY WTRYSKOWE 

NARZĘDZIA DO OBRÓBKI
Ponad 6 000 pozycji w katalogu JOKE TECHNOLGY 
m.in. narzędzia szlifiersko-polerskie i skrawające, systemy 
mikronapawania oraz systemy czyszczeniastrumieniowego.

Kompletna oferta dla narzędziowni, warsztatów naprawczych,
pracowni stomatologicznych oraz pracowni rzemiosł artystycznych.

www.wadim.pl
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  Jaką rolę w formach wtryskowych spełniają gorące 

kanały? Czy warto je stosować? Jakie nowości 

wprowadzają na rynek ich producenci?

  Czy warto regenerować i naprawiać formy 

wtryskowe? 

  Czy warto powlekać powłokami formy wtryskowe? 

Jakie powłoki są dostępne na rynku?

  Dlaczego tak ważne jest odpowiednie czyszczenie 
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  Na czym polega teksturowanie form wtryskowych?
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Wyłączny przedstawiciel - Wadim Plast Sp. z o.o. 
www.wadim.pl • 22 723 38 312

W katalogu JOKE Technology znajdą Państwo 
ponad 6 000 pozycji, m.in. narzędzia szlifiersko-polerskie 
i skrawające, systemy mikronapawania oraz 
systemy czyszczenia strumieniowego. 

Jest to kompletna oferta dla narzędziowni, warsztatów  
naprawczych, pracowni stomatologicznych oraz pracowni  
rzemiosł artystycznych. 

ENESKAmicro
•	 może	współpracować	ze	wszystkimi	uchwytami	i	silnikami	
	 niezależnie	od	producenta
•	 do	60.000	obrotów	na	minutę,	20%	więcej	niż	dotychczas
•	 sterowanie	przez	dotknięcie	ekranu	wykonanego	z	wysokiej	
	 jakości	szkła
•	 nastawione	ustawienia	można	zapamiętać
•	 100	%	Made	in	GERMANY
•	 zgodny	z	IP54
•	 nowa	seria	silników	XL	z	wysokim	momentem	obrotowym
•	 ulepszone	uchwyty	
•	 wyłącznik	ON/OFF	umieszczony	na	silniku
•	 20%	większa	efektywna	prędkość	obrotowa

ENESKAsonic
•	 wysoka	wydajność
•	 najnowocześniejsza	technologia	usuwania	materiału
•	 intuicyjna	obsługa	dotykowa	połączona	z	obrotowym	
	 regulatorem
•	 nowoczesny	wielofunkcyjny	wyświetlacz	LED
•	 funkcja	wzmocnienia	dla	aplikacji	wymagających	większej	mocy
•	 funkcja	“Idle	timer”	wykrywa	nieużywane	prostnice	
	 i	chroni	przed	zużyciem
•	 złącze	ładowania	USB	umożliwia	dodanie	stanowiskowego	
	 źródła	światła

Systemy do 
polerowania, 
szlifowania, 
frezowania oraz 
usuwania zadziorów 

ENESKA

Nasze bestsellery
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Targi Packaging Innovations od pierwszej 

edycji wyróżniały się bogatym programem 

towarzyszącym. Przez dwa dni w dwóch stre-

fach workShops organizowane są spotkania 

z cenionymi specjalistami z branży, którzy poru-

szają najbardziej aktualne tematy. Największym 

zainteresowaniem cieszą się case studies 

z  konkretnymi rozwiązaniami. Wśród prowa-

dzących spotkamy m.in. Konrada Nowakow-

skiego z  Polskiej Izby Odzysku i  Recyklingu 

Opakowań, Roberta Sieńko z firmy 3m projekt 

Sp. j., czy Krzysztofa Hornickiego z  firmy 

Interseroh. Kilkanaście godzin warsztatów 

z ekspertami to nie wszystko. Podczas Packa-

ging Innovations odbędą się aż dwie konfe-

rencje. Pierwszego dnia firma Etigraf Etykiety.pl 

zaprasza na LabelInnovations – spotkanie 

z  ekspertami, które otwiera nowe perspek-

tywy w świecie etykiet i opakowań. Drugiego 

dnia będzie można uczestniczyć w konferencji 

Packaging [R]evolutions organizowanej przez 

firmą Aniflex oraz Targi w  Krakowie. Wśród 

omawianych tematów pojawią się te związane 

z najnowszymi osiągnięciami z zakresu projek-

towania i  produkcji „ekologicznych” etykiet 

i  opakowań. Podczas jednej z  prezentacji 

zostanie przedstawione innowacyjne rozwią-

zanie niemieckiej firmy Inuru, która na opako-

waniach i etykietach drukuje… światło. 

W tym roku organizatorzy proponują nowy 

podział stref tematycznych. Wszystko po to, 

aby jeszcze dokładniej skategoryzować ofertę 

wystawców i ułatwić zwiedzającym dotarcie do 

poszukiwanych produktów. Podczas nadcho-

dzącej edycji do wyboru jest aż 10  stref: 

PACKAGING, COMPONENTS, LABELLING, 

PRINT FINISHING, POS&DISPLAYS, 

LOGISPACK, SERVICES, MACHINES, ECO 

i LUXPACK.      

Nie zabraknie niespodzianek. Przez dwa dni 

będzie można obejrzeć wystawę kartonowych 

puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

z ostatnich 22 lat. Część z nich to unikatowe 

egzemplarze.

Wszystkich zainteresowanych produkcją, 

dystrybucją, zakupem, designem, projekto-

waniem opakowań zapraszamy do odwie-

dzenia Targów Packaging Innovations. To 

okazja do nawiązania cennych, bezpośrednich 

kontaktów oraz poznania najlepszych praktyk 

i pomysłów specjalistów z branży. 

Szczegóły i  rejestracja online, która umoż-

liwia bezpłatny wstęp dla klientów bizneso-

wych www.packaginginnovations.pl 

Targi Packaging Innovations 
– odpakuj najlepsze pomysły

Kilkanaście godzin warsztatów i prezentacji, dwie konferencje, wystawa unikatowych puszek WOŚP z ostatnich 
22 lat, czy innowacyjne rozwiązania, tj. druk światła. Międzynarodowe Targi Opakowań Packaging Innovations, 
które odbędą się w dniach 1-2 kwietnia br. w EXPO XXI Warszawa, są przykładem na to, jak dynamicznie zmienia 
się branża targowa. 

Artykuł sponsorowany
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– To drastyczny przykład dyskryminacji 

przedsiębiorców i  obywateli. Wierzymy, że 

wojewoda dolnośląski uchyli tę niezgodną 

z  polskimi i  unijnymi przepisami uchwałę 

– mówi Robert Szyman, dyrektor PZPTS.

Wprowadzony przez władze Wałbrzycha 

zakaz sprzedaży i  posiadania wybranych 

tworzyw sztucznych jest w opinii Polskiego 

Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych 

(PZPTS) niezgodny z ustawą o samorządzie 

gminnym, ustawą o  utrzymaniu czystości 

i  porządku w  gminach, ustawą o  gospo-

darce opakowaniami i  odpadami opako-

wanymi, ustawą o  odpadach oraz ustawą 

Prawo ochrony środowiska. Nieprecyzyjne 

zapisy uchwały m.in. uderzają w  zasadę 

pogłębiania zaufania, proporcjonalności, 

bezstronności i równego traktowania przed-

siębiorców, którzy mają zostać pozbawieni 

ochrony w  zakresie bezpieczeństwa obrotu 

prawnego.

– Zrzeszone w  PZPTS podmioty aktywnie 

działają na rzecz ochrony środowiska. 

Jesteśmy przedsiębiorcami, ale też obywa-

telami, którym leży na sercu dobro wspólne. 

Konsekwentnie wspieramy działania legisla-

cyjne na szczeblu krajowym i unijnym, mające 

na celu wzmocnienie systemu zarządzania 

odpadami i  radykalne zwiększenie poziomu 

recyklingu tworzyw sztucznych. O  tym, że 

system ten jest dziś w Polsce mało efektywny, 

świadczy konieczność importu przez polskie 

firmy regranulatu, czyli surowca pochodzą-

cego z recyklingu. Dlatego wspólnie działamy 

na rzecz przyspieszenia procesu przecho-

dzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym 

w  całym jej łańcuchu dostaw, uwzględnia-

jącym m.in. tworzywa sztuczne. Producenci 

i  przetwórcy tworzyw nie są przeciwnikami 

samorządów, a  ich partnerami w  rozwoju 

inwestycji i  innowacji – stwierdził Tadeusz 

Nowicki, prezes Polskiego Związku Prze-

twórców Tworzyw Sztucznych.

W świetle Konstytucji Rzeczypospo-

litej Polskiej, rada gminy nie może ustana-

wiać prawa miejscowego, w ramach którego 

zabrania posiadania i użytkowania substancji, 

których obrót i użytkowanie jest dopuszczone 

ustawowo w całym kraju. Uchwała Rady Miej-

skiej w Wałbrzychu narusza także zapisy Trak-

tatu o Unii Europejskiej i Traktatu o Funkcjo-

nowaniu Unii Europejskiej, powołując się na 

kompetencje przyznane w  obu traktatach 

państwom członkowskim.

– Przedsiębiorcy zostali kompletnie zasko-

czeni regulacją wałbrzyskiej uchwały. Mamy 

w  Polsce i  całej Unii Europejskiej niezwykle 

restrykcyjne przepisy w  zakresie ochrony 

środowiska i  wszyscy uczestnicy rynku 

–  zarówno przedsiębiorcy, jak i  jednostki 

samorządu terytorialnego – muszą się tym 

przepisom w  równym stopniu podporząd-

kować. Konsekwentnie stoimy na stano-

wisku, że działający lokalnie przedsiębiorcy nie 

mogą być zaskakiwani regulacjami kształtują-

cymi porządek prawny odmiennie niż czyni to 

ustawodawca w przepisach na terenie całego 

kraju. Uchwały godzące szczególnie w małych 

i  średnich przedsiębiorców oraz uderza-

jące w  pewność obrotu gospodarczego 

budzą nasz stanowczy sprzeciw. Stąd nasz 

apel do wojewody dolnośląskiego o wstrzy-

manie wałbrzyskiej uchwały i stwierdzenie jej 

nieważności – zadeklarował Robert Szyman, 

dyrektor generalny Polskiego Związku Prze-

twórców Tworzyw Sztucznych.

Jak wskazuje PZPTS, zwiększenie poziomu 

recyklingu odpadów z  tworzyw sztucznych 

jest wyzwaniem ogólnokrajowym. Szacuje się 

przykładowo, że w  wyniku wprowadzonych 

wcześniej regulacji ograniczono w  Polsce 

liczbę tzw. torebek lekkich do zaledwie 

10  sztuk na osobę rocznie. PZPTS popiera 

działania podejmowane przez władze samo-

rządowe, krajowe i  unijne mające na celu 

ochronę środowiska, pod warunkiem że są 

one zgodne z przepisami prawa i nie dyskry-

minują działających na rynku przedsiębiorców.

Przemysł przetwórstwa tworzyw sztucz-

nych w Polsce tworzy ponad 7,5 tys. przed-

siębiorstw, głównie  MŚP, z łącznym zatrudnie-

niem około 160 tys. osób. 

Źródło: PZPTS

Zakaz sprzedaży i posiadania wyrobów  
z tworzyw sztucznych w Wałbrzychu niezgodny 
z Konstytucją RP i traktatami UE

Rada Miejska w Wałbrzychu nie ma prawa zakazywać stosowania ani tym bardziej karać grzywną za posiadanie 
legalnych w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej wyrobów – przekonują przedstawiciele Polskiego Związku 
Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS).
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Odwiedź 
nas na targach 

INNOFORM 2020
Bydgoszcz, 3-5 marca 

STOISKO 89

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
itr.org.pl

Odwiedź nas

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU 4.0

 Zgrzewarki ultradźwiękowe 
Sonic Welder i Sonic Rotor

  Generatory ultradźwiękowe Sonic Blaster Plus

  Przetworniki ultradźwiękowe Sonic Converter

  Falowody Sonic Booster

  Sonotrody Sonic Horn

  Linie zgrzewania

 Projektowanie i diagnostyka 
układów ultradźwiękowych

 Automatyzacja procesów technologicznych

 Symulacje numeryczne MES (FEM)

 Druk 3D

 Szkolenia i konsultacje techniczne

Artykuł sponsorowany

Gospodarka obiegu zamkniętego to temat, 

który nie schodzi z ust osób zawodowo 

związanych z przemysłem. Nie inaczej będzie 

podczas zbliżających się Międzynarodowych 

Targów Kooperacyjnych Przemysłu Narzę-

dziowo-Przetwórczego INNOFORM®, które 

w dniach 3-5 marca br. odbędą się w Bydgo-

skim Centrum Targowo-Wystawienniczym. 

Circular economy nie jest pojęciem nowym, 

jednak w  ostatnim czasie nabrało szczegól-

nego znaczenia.

Nadchodzi nowa era 
Jednym z  obszarów priorytetowych stra-

tegii circular economy są tworzywa polime-

rowe. – Polska branża narzędziowo-przetwórcza 

stoi przed ogromnym wyzwaniem. W  najbliż-

szym czasie zostaną wprowadzone bardzo 

duże zmiany prawne dotyczące recyklingu. To 

temat przewodni nadchodzącej edycji Targów 

INNOFORM® – zapowiada Beata Łoś, project 

manager. Ten nowy model gospodarki ma być 

odpowiedzią na problemy współczesnego 

świata. Jak Polacy poradzą sobie z  nowymi 

regulacjami? Czy są na nie gotowi? Zbliżające 

się Targi INNOFORM® z pewnością przyniosą 

odpowiedzi, ale też nasuną wiele nowych pytań. 

Zgodnie ze standardami GOZ 
Ciekawie zapowiada się Konferencja EKO-PO-

LIMERY Gospodarka Obiegu Zamkniętego 

w przetwórstwie tworzyw polimerowych, orga-

nizowana przez Bydgoski Klaster Przemysłowy. 

Zagadnienia recyklingu i  Gospodarki Obiegu 

Zamkniętego to jedne z najważniejszych wyzwań 

stojących przed branżą tworzyw polimerowych 

i produkcji narzędzi do przetwórstwa tworzyw. 

Dodatkowo zaprezentowana zostanie tema-

tyka recyklingu opon samochodowych i powtór-

nego wykorzystania powstałego regranulatu, 

która jest przedmiotem międzynarodowego 

projektu TIREC w ramach Inicjatywy EUREKA.  

To nie wszystko. Ciekawym uzupełnieniem 

konferencji będzie wystawa „EKO-POLIMERY – 

Drugie życie tworzyw” – gdzie zaprezentowane 

zostaną produkty pochodzące z tworzyw z recy-

klingu oraz z tworzyw biodegradowalnych. 

Konferencja: Druk 3D w branży 
Narzędziowo-Przetwórczej 

Oszczędności to temat, który interesuje 

większość przedsiębiorców. Jak zatem tego 

dokonać? Na to pytanie uzyska się odpowiedź 

drugiego dnia targów podczas konferencji – 

Druk 3D w branży Narzędziowo-Przetwórczej 

zorganizowanej przed firmę CadXpert. Będzie 

można dowiedzieć się więcej na temat wytwa-

rzania przyrostowego oraz technologii pomia-

rowych. Drukowanie 3D i  skanowanie 3D to 

innowacyjne technologie, pozwalające firmom 

nie tylko zaoszczędzić pieniądze, ale i czas na 

wielu etapach produkcji. 

Udział w  konferencji jest bezpłatny (po 

uprzedniej rejestracji). 

Oszczędzanie, ale i pomnażanie 
Sukces firmy w  dużej mierze zależy od 

kontaktów, które przekładają się na nowe 

zlecenia. Podczas minionej edycji dużym zain-

teresowaniem cieszyła się Strefa Usług Prze-

mysłowych, która była idealną przestrzenią do 

budowy długofalowych relacji biznesowych. 

Dzięki pozytywnym opiniom również w  tym 

roku organizatorzy zdecydowali się na utwo-

rzenie strefy. Wezmą w niej udział firmy podwy-

konawcze, świadczące usługi w  zakresie 

produkcji form, obróbki materiałów, regene-

racji narzędzi czy remontów maszyn. 

Dlaczego warto wziąć udział 
w Targach INNOFORM®? 

– Nie ma jednej odpowiedzi, jest za to kilka 

powodów. Przede wszystkim, aby odnieść 

sukces należy nieustannie być na bieżąco. Pamię-

tajmy również, że na targach możemy spotkać 

nie tylko partnerów, ale i  konkurencję. Zaryzy-

kuję stwierdzeniem, że są tu wszyscy. Udział 

jest szansą na nowe kontakty biznesowe, które 

(co potwierdzają nasi goście) owocują w kolej-

nych miesiącach – zapewnia Beata Łoś. Trudno 

się nie zgodzić. Jak wskazują badania podczas 

ostatniej edycji – w marcu 2019 - na powierzchni 

6000 m2 swoją ofertę zaprezentowało 366 firm 

(o 100 więcej w stosunku do roku 2018). Imprezę 

odwiedziło niemal 4000 osób. Zainteresowanie 

targami z  każdym rokiem jest coraz większe. 

W  nadchodzącej edycji swój udział potwier-

dziły firmy, które wystawiają się od pierwszej 

edycji, tj. A. MARCINIAK OT, ELWIK ZAKŁAD 

TECHNOLOGICZNY, EMUGE-FRANKEN 

TECHNIK, KNARR VERTRIEBS GmbH, MEUS-

BURGER GEORG GmbH, STÄUBLI, WADIM 

PLAST, jak i  te firmy, które po raz pierwszy 

wezmą udział w Targach INNOFORM®. Wśród 

nich, m.in.: CENTRUM TECHNIKI MACRO, 

ELBI WROCŁAW, HALBRONN SAS, KONRAD 

MICRO DRILL GmbH, LP NARZĘDZIA, MALA 

INDUSTRIES, MOLDE MATOS SA i wiele innych. 

Nie tylko liczby,  
ale i specjalizacja 

Zdaniem wystawców tym, co wyróżnia Targi 

INNOFORM® jest profil imprezy. Na te trzy wyjąt-

kowe dni do Bydgoszczy przyjeżdżają specjaliści 

z branży i decydenci. Wszyscy w konkretnym 

celu – chcą poznać nowości i  wdrożyć je 

w  swojej firmie, uzupełnić park maszynowy 

i  nawiązać współpracę z  podwykonawcami. 

W mieście swoją siedzibę ma blisko 200 przed-

siębiorstw zajmujących się przetwórstwem 

tworzyw polimerowych i ok. 30 narzędziowni. 

Tak jak region kujawsko-pomorski jest liderem 

w wytwarzaniu narzędzi na światową skalę, tak 

Międzynarodowe Targi Kooperacji Przemysłu 

Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM® są 

numerem jeden wśród wydarzeń o tej tematyce 

na północy kraju. Świadczy to o tym, że jest to 

idealne miejsce wymiany myśli, doświadczeń, 

a przede wszystkim kontaktów dla wszystkich 

tych, którzy związani są z branżą narzędziowo-

-przetwórczą. 

Szczegóły na www.innform.pl 

Circular economy  
– o tym się mówi 



Odwiedź 
nas na targach 

INNOFORM 2020
Bydgoszcz, 3-5 marca 

STOISKO 89

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
itr.org.pl

Odwiedź nas

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU 4.0

 Zgrzewarki ultradźwiękowe 
Sonic Welder i Sonic Rotor

  Generatory ultradźwiękowe Sonic Blaster Plus

  Przetworniki ultradźwiękowe Sonic Converter

  Falowody Sonic Booster

  Sonotrody Sonic Horn

  Linie zgrzewania

 Projektowanie i diagnostyka 
układów ultradźwiękowych

 Automatyzacja procesów technologicznych

 Symulacje numeryczne MES (FEM)

 Druk 3D

 Szkolenia i konsultacje techniczne
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Nowe kierownictwo PlasticsEurope

DOMO Chemicals przejmuje firmę Performance Polyamides 

PlasticsEurope, europejskie stowa-

rzyszenie producentów tworzyw sztucz-

nych, powołało Virginię Janssens na stano-

wisko dyrektor zarządzającej. Virginia Jans-

sens, która 16  marca br. rozpocznie pracę  

w PlasticsEurope, od 2012 r. była dyrektorem 

zarządzającym w europejskiej organizacji zrze-

szającej producentów opakowań EUROPEN 

(European Organization for Packaging and the 

Environment).

– Cieszymy się bardzo, że Virginia Janssens 

dołączy do nas. Jej ekspertyza, kompetencje 

oraz zdolności przywódcze są kluczowe dla 

przyszłości PlasticsEurope – powiedział Javier 

Constante, prezes PlasticsEurope i  wice-

prezes firmy Dow. – Virginia wnosi doświad-

czenie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju 

i  współpracy z  firmami z  łańcucha wartości 

branży, które będzie nieocenione do osią-

gnięcia wspólnych zrównoważonych celów 

branży i jej interesariuszy.

– Jestem zaszczycona objęciem stano-

wiska dyrektor zarządzającej PlasticsEurope. 

Z otwartością, poczuciem odpowiedzialności 

i  świadomością wyznaczonego celu będę 

reprezentować przemysł, który jest nastawiony 

na innowacyjność chcąc wyjść naprzeciw 

wyzwaniom i zapotrzebowaniu sektora branż 

powiązanych wykorzystujących tworzywa. 

Stowarzyszenie PlasticsEurope, wspierając 

tę transformację przemysłu tworzyw, ułatwia 

i przyspiesza poszukiwanie zrównoważonych 

rozwiązań poprzez pracę z, na rzecz i w imieniu 

swoich organizacji członkowskich i  ich part-

nerów. Znajdujemy się w przededniu nowej ery 

dla tworzyw, w  której pozytywny wkład tych 

materiałów na rzecz klimatu i społeczeństwa 

powinien zostać wykorzystany i  doceniony 

– dodaje Virginia Janssens .

Virginia Janssens zdobyła doświadczenie 

w Brukseli pracując jako konsultant ds. public 

affairs i  public relations dla wielu organizacji 

z sektora ochrony środowiska, spożywczego, 

chemicznego i energetycznego, zanim podjęła 

pracę jako menedżer ds. spraw europejskich 

(w styczniu 2010 r.) w organizacji EUROPEN. 

Ukończyła studia na wydziale nauk politycz-

nych i  społecznych w  Katolickim Uniwersy-

tecie w Leuven (Belgia) oraz na kierunku zarzą-

dzania międzykulturowego w Wyższej Katolic-

kiej Szkole Zarządzania ICHEC w Brukseli. 

31 stycznia br. firma DOMO Chemi-

cals, producent wysokiej jakości przetwo-

rzonych materiałów z  przeznaczeniem na 

rozmaite rynki, potwierdziła, że został zakoń-

czony sukcesem proces przejęcia europejskiej 

części firmy Performance Polyamides Solvay. 

Dotyczy to należących do firmy zakładów 

Engineering Plastics we Francji oraz w Polsce; 

High Performance Fibers we  Francji oraz 

Polymer and Intermediates we Francji, w Hisz-

panii i  Polsce. Firma zajmuje się produkcją, 

sprzedażą, wsparciem technicznym, R&D 

oraz wprowadzaniem innowacji. Działa na 

terenie Francji, Hiszpanii, Polski, Niemiec 

i Włoch, gdzie obecnie zatrudnionych jest tu 

około 1 100 pracowników. Umowa dotyczy 

również utworzenia spółki jointventure przez 

BASF oraz DOMO we Francji w celu produkcji 

kwasu adypinowego. – To przejęcie stanowi 

dla nas kamień milowy na ścieżce umacniania 

biznesu Domo Chemicals związanego z inży-

nierią tworzyw sztucznych opartych na nylonie. 

Krok ten przybliża nas do realizacji strategii 

zrównoważonego rozwoju, dzięki połączeniu 

i  wykorzystaniu unikalnej technologii oraz 

możliwości projektowych współpracujących 

ze sobą zespołów. W ten sposób stajemy się 

usługodawcą pierwszego wyboru dla klientów 

z kluczowych dla nas branż: transportu, prze-

mysłu energetycznego i  ochrony środo-

wiska oraz dóbr konsumenckich – tłumaczy 

Yves Bonte, prezes spółki DOMO Chemicals. 

– Ostatecznym etapem przejęcia będzie teraz 

proces odkrywania i  wykorzystania uzupeł-

niających się talentów tkwiących w  wielu 

różnorodnych zespołach oraz poszczegól-

nych pracownikach. Naszym priorytetem na 

drodze do tytułu unikalnego dostawcy zinte-

growanych rozwiązań opartych na nylonie 

(6 i 6.6) wciąż pozostaje wysoka jakość obsługi 

klientów oraz sprostanie ich wymaganiom 

– powiedział prezes Bonte, dodając. – Nowi 

i obecni klienci Domo Chemicals oraz przeję-

tych zakładów będą mieli od teraz dostęp do 

zrównoważonych rozwiązań o jeszcze wyższej 

jakości i innowacyjności. Umożliwi im to rozwój 

procesów, produktów oraz zastosowań na 

niezwykle dynamiczne rynki. 
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 Nowości rynkowe 

Nowy przedstawiciel firmy ETTLINGER na Polskę

KRAIBURG TPE koncentruje swoją ofertę na rynku e-mobilności

Firma ETTLINGER, wchodząca w  skład 

grupy MAAG, producent wysokowydaj-

nych filtrów do stopów ciekłych, wybrała na 

swojego dystrybutora na Polskę doświadczo-

nego i silnego partnera, spółkę RICCO Inter-

national Trade & Consultancy. Współpraca 

będzie polegać w  pierwszej kolejności na 

dystrybucji systemów firmy Ettlinger, w przy-

szłości planowane jest również przejęcie 

lokalnej obsługi posprzedażowej. 

RICCO posiada wieloletnie doświad-

czenie w  recyklingu tworzyw sztucznych 

oraz ze względu na swoją działalność 

w  segmencie rozdrabniaczy, linii myjących 

oraz linii do wytłaczania wyróżnia się znajo-

mością rynku w Polsce. Do jej klientów zali-

czają się zarówno duże koncerny, jak i szereg 

mniejszych oraz średniej wielkości przed-

siębiorstw, firma RICCO zatrudnia w  chwili 

obecnej 11 pracowników.

– Decydujące znaczenie dla podjęcia ścisłej 

współpracy z  firmą RICCO miało – oprócz 

optymalnej, centralnej lokalizacji firmy blisko 

Warszawy – jej wieloletnie doświadczenie 

w dystrybucji i serwisowaniu maszyn do prze-

twórstwa tworzyw sztucznych. Krzysztof 

Kucharski, założyciel i prezes firmy RICCO oraz 

jego zespół doskonale znają branżę oraz posia-

dają szeroką sieć kontaktów w  branży recy-

klingowej w Polsce. Dzięki współpracy z  firmą 

RICCO teraz również w Polsce możemy sprawić, 

że nawet mocno zanieczyszczone odpady 

tworzyw sztucznych znów staną się w ekono-

miczny sposób cennym recyklatem do produkcji 

nowych, wymagających produktów – wyjaśnia 

Uwe Kellner, prezes firmy ETTLINGER. 

Design, redukcja hałasu, zmniejszanie 

palności i adhezji do poliamidu na tych celach 

KRAIBURG TPE koncentruje swoją komplek-

sową ofertę TPE dla rynku e-mobilności.

Dzięki szerokiej gamie elastomerów termo-

plastycznych (TPE) i  ukierunkowaniu na 

trendy i wyzwania związane z elektromobilno-

ścią, KRAIBURG TPE jest w stanie wspierać 

producentów OEM i dostawców systemów 

w  opracowywaniu innowacji w  tym szybko 

rozwijającym się segmencie rynku.

Od wielu lat TPE są coraz częściej 

stosowane w  zastosowaniach zewnętrz-

nych i  wewnętrznych, a  także w  przedzia-

łach silnikowych i  układach napędowych 

pojazdów silnikowych. Chociaż wymagania 

w konkretnej dziedzinie e-mobilności są pod 

pewnymi względami różne, stanowią one 

zaletę dla niezwykle elastycznego profilu 

właściwości TPE.

Według Michaela Pollmanna, dyrek-

tora ds. sprzedaży i marketingu w regionie 

EMEA w  KRAIBURG TPE, ważnymi tren-

dami są trwałe projektowanie wnętrz 

pojazdów pod kątem nowych koncepcji 

użytkowania, takich jak wspołdzielenie użyt-

kowania samochodu, a także bardziej efek-

tywna redukcja hałasu jazdy dzięki cichszym 

napędom elektrycznym i  dobra adhezja 

do technicznych tworzyw sztucznych, 

takich jak PA, przydatna do wtryskiwania 

2-komponentowego.

– Ponadto istnieje silna tendencja do lekkiej 

konstrukcji w celu zmniejszenia zużycia energii 

przez pojazdy elektryczne – mówi Pollmann. 

– Inne wymagania obejmują lepszą prze-

wodność cieplną i ognioodporność. Staramy 

się jak najwcześniej skoordynować specy-

fikacje dla każdej aplikacji z  producentami 

OEM i  klientami poziomu 1 (tier 1). W  tym 

procesie wykorzystujemy nasze doświad-

czenie z innych obszarów zastosowań, takich 

jak elektrotechnika i elektronika, aby przyspie-

szyć opracowywanie, wydawanie i  urucha-

mianie aplikacji. 

Typowe przykłady można znaleźć w  całej 

gamie rozwiązań z  zakresu e-mobilności, od 

pojazdów dwukołowych po pojazdy użytkowe 

i terenowe. Napędy elektryczne, a także pojazdy 

autonomiczne i  połączone, oznaczają także 

integrację coraz większej liczby układów elektro-

nicznych i czujników w pojazdach. Bezpieczeń-

stwo systemu wymaga rozwiązań materiało-

wych, które zapewniają niezawodne odprowa-

dzanie ciepła, pewną szczelność i amortyzację.

Specjalne TPE z bardzo niskim poziomem 

kompresji zapewniają zatem dobre właści-

wości trwałych uszczelnień obudów wyko-

nanych z  ekonomicznego dwuskładniko-

wego kompozytu z innymi materiałami, w tym 

polarnymi tworzywami termoplastycznymi. 

Zintegrowane dwuskładnikowe aplikacje 

z  TPE mogą również znacząco przyczynić 

się do zmniejszenia hałasu. Jest to szcze-

gólnie ważne, ponieważ odgłosy skrzypienia 

powodowane przez ocierające się o  siebie 

poszczególne elementy są znacznie bardziej 

uciążliwe ze względu na coraz cichszy napęd 

pojazdów elektrycznych.

Ponadto mieszanki THERMOLAST firmy 

KRAIBURG TPE charakteryzują się wysoką 

płynnością i  dlatego nadają się do cienko-

ściennych powierzchni miękkich w  dotyku, 

jednocześnie precyzyjnie odtwarzając 

obraz nawet najbardziej skomplikowanych 

konturów narzędzia. KRAIBURG TPE dyspo-

nuje zaawansowanymi możliwościami rozwo-

jowymi i  laboratoryjnymi w  zakresie opraco-

wywania materiałów i obsługi klienta, umoż-

liwiając firmie dokładne dostosowanie do 

każdej aplikacji pożądanego profilu właści-

wości pod względem tekstury, przyczep-

ności, koloru, odporności na zużycie i zaryso-

wanie, ognioodporności, niskiej emisji lotnych 

związków organicznych i emisji zapachów itd. 

Ponadto wszystkie materiały TPE KRAIBURG 

są produkowane zgodnie z tymi samymi stan-

dardami jakości na całym świecie.

– Dlatego mamy nie tylko niezbędną 

wiedzę specjalistyczną w  zakresie niestan-

dardowych TPE do zastosowań w e-mobil-

ności, ale także jesteśmy w stanie skutecznie 

wspierać projekty globalnych producentów 

OEM i dostawców z Niemiec do Chin w tym 

dynamicznie rozwijającym się segmencie 

rynku – podkreśla Pollmann. 
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 Tworzywa z odzysku  Artykuł sponsorowany

KraussMaffei zamyka obieg 
materiałów i surowców wtórnych 
z tworzyw sztucznych

Gospodarka o obiegu zamkniętym opiera się na założeniu, że materiały i surowce powinny pozostawać w obiegu 
tak długo, jak to tylko możliwe. W związku z tym wytwarzanie odpadów powinno ograniczyć się do minimum. 
Zużyty produkt nie oznacza ostatniego etapu cyklu swojego życia. Jego wartość nadal jest duża, gdyż powstały 
z niego recyklat może być wysokiej jakości nowym materiałem do wytworzenia kolejnego produktu. Na czym 
polega pionierska koncepcja KraussMaffei „Circular Economy”, firmy, która jako producent maszyn do przetwór-
stwa tworzyw sztucznych bierze odpowiedzialność za równoważony rozwój? 

Rys. 1   Circular Economy
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 Tworzywa z odzysku 

Dopak Sp. z o.o.
ul. Sokalska 2, 54-614 Wrocław 
tel.: (71) 35 84 000
e-mail: dopak@dopak.pl, www.dopak.pl

Artykuł sponsorowany

Temat recyklingu i  ponownego wykorzy-

stania odpadów z  tworzyw sztucznych 

firma KraussMaffei zgłębia od ponad trzech 

dekad prowadząc w tym temacie prace badaw-

czo-rozwojowe. Podyktowane jest to troską 

o  ochronę środowiska i  niespowalniającym 

rozwojem społeczeństwa. Recykling metali, 

szkła, papieru jest sprawą oczywistą. W przy-

padku tworzyw sztucznych niestety nadal jest 

wiele do zrobienia. Upatruje się problemów 

w  recyklingu z  powodu dużego zanieczysz-

czenia zużytych wyrobów z  tworzyw sztucz-

nych, czy ograniczeń technicznych samego 

procesu. Trzeba też przyznać, że nasza moty-

wacja do rozwiązania problemów z generowa-

niem ilości śmieci z tworzyw sztucznych i  ich 

recyklingiem jest nadal niewielka. 

Inwestycje KraussMaffei 
w recykling

Firma KraussMaffei w  roku 2018 podjęła 

decyzję o zainwestowaniu ponad 2,5 mln EUR 

w  nową specjalistyczną linię nazwaną „Edel-

weiss” przeznaczoną do recyklingu tworzyw 

sztucznych i zastosowań związanych z gospo-

darką o obiegu zamkniętym. Firma KraussMaffei 

zainwestowała także w  kompleksowo wypo-

sażone laboratorium analityczne do prze-

prowadzania analizy właściwości materiałów 

wejściowych, co ma szczególne znaczenie dla 

produktu końcowego w  przypadku wykorzy-

stania tworzyw wtórnych. Przebieg procesu 

recyklingu zależy od rodzaju i poziomu zanie-

czyszczenia materiału, recyklat musi wyka-

zywać jakość zbliżoną do surowca pierwot-

nego. Dlatego firma stawia na nowe rozwiązania 

technologiczne w branży recyklingu i odejścia 

od tradycyjnych systemów z przeszłości.

KraussMaffei działa w trzech obszarach recy-

klingu. Pierwszy to recykling mechaniczny. 

Drugi to recykling na bazie rozpuszczalników 

stosowany np. dla materiałów kompozytowych, 

w  celu oddzielenia określonego materiału. 

Proces, który przebiega na poziomie cząstecz-

kowym pozwala uzyskać tworzywo podobne 

do surowca pierwotnego. Trzeci to recykling 

chemiczny, gdzie polimery są rozkładane na 

materiał wyjściowy podobny do ropy naftowej. 

Chociaż niektóre z  tych procesów są 

obecnie na etapie opracowywania, to pierwsze 

systemy pilotażowe już działają. Firma upatruje 

ogromny potencjał i  chce dostarczać najno-

wocześniejsze technologie.

Platforma Polymore.com 
Polymore.com to nowe przedsięwzięcie 

firmy KraussMaffei. Jest to platforma komuni-

kacji, która oferuje rynek bezpiecznego handlu 

produktami zarówno surowcami, mieszan-

kami, recyklatem, przemiałem, jak i  odpa-

dami produkcyjnymi z  tworzyw sztucznych. 

Polymore zrzesza producentów, dostawców, 

a  także przetwórców i  pomaga w  znale-

zieniu właściwego partnera biznesowego. 

Wszystko sprowadza się do jednego zapy-

tania online, gdzie dokładnie określa się, jaki 

materiał potrzebujemy. Polymore przedstawia 

podmioty odpowiadające przyjętym kryte-

riom. Poprzez platformę dostawcy mogą przy-

gotować ofertę. Klient kontaktuje się bezpo-

średnio z dostawcą w celu ustalenia szcze-

gółów lub negocjacji ceny. Polymore oferuje 

wsparcie dla swoich użytkowników. Tworzywo 

sztuczne nadal jest i pozostaje cennym mate-

riałem. Należy tylko traktować ten zasób 

w  sposób odpowiedzialny i  zdecydowanie 

odejść od jego wizerunku jednorazowego 

użytku. Ważne jest, aby tworzywo sztuczne 

otrzymało status wartości, na który zasługuje, 

a kiedy to nastąpi, osiągnie się funkcjonującą 

gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Spółka Dopak dostarcza zaawansowane 

systemy i  linie technologiczne dla przetwór-

stwa tworzyw sztucznych niemieckiego produ-

centa KraussMaffei. Firma Dopak prowadzi 

autoryzowany serwis maszyn i  urządzeń, 

a  także profesjonalne szkolenia w  zakresie 

obsługi, konserwacji, programowania. 

Rys. 2  Linia do recyklingu Edelweiss

Rys. 3   Polymore
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Zwykle najmniej zastanawiamy się nad 

konstrukcją tego, co używamy na 

co dzień. Przykładem może być szczo-

teczka do zębów, której budowa w gruncie 

rzeczy jest dużo bardziej złożona niż może 

się wydawać. Jej rączka powstaje bowiem 

w skomplikowanym procesie wtrysku wielo-

komponentowego, dzięki czemu łączy 

w sobie dużą elastyczność i wytrzymałość 

polimeru bazowego z  wysoką ergonomią 

uzyskaną dzięki funkcjonalnej warstwie 

antypoślizgowej. Wykorzystywane w  tym 

procesie wtryskarki cechują się specjalną 

konstrukcją umożliwiającą jednoczesne lub 

sekwencyjne wtryskiwanie materiału do tej 

samej formy – zarówno w jednej, jak i w wielu 

pozycjach (z  obrotem lub przemieszcze-

niem). Wszystko odbywa się w  jednym 

procesie – bez konieczności wielokrotnego 

wyjmowania i późniejszego mechanicznego 

łączenia wyprasek. Złożoność systemów 

formowania wielokomponentowego powo-

duje, że są one relatywnie drogie. Gene-

rują jednak znaczne oszczędności, co przy 

odpowiednim wolumenie produkcji pozwala 

na szybki zwrot z  inwestycji. Wysoka cena 

jest zresztą chyba jedynym minusem tej 

technologii. Wtrysk wielokomponentowy 

pozwala bowiem na szybką i  efektywną 

realizację zadań, które byłyby niemożliwe do 

wykonania przy użyciu tradycyjnych metod 

formowania wtryskowego.

Nie tylko 2K
Wtrysk wielokomponentowy bywa niekiedy 

mylnie utożsamiany z wtryskiem dwukompo-

nentowym, nazywanym skrótowo wtryskiem 

2K. Tymczasem jest to tylko jedna z  wielu 

metod łączenia różnych tworzyw sztucznych 

w  jednej formie wtryskowej. Wtrysk wielo-

komponentowy obejmuje bowiem cały szereg 

pokrewnych procesów – od wtrysku sand-

wiczowego i  interwałowego, przez marmur-

kowanie i  technologię Core-Back, po wtrysk 

z  przenoszeniem wyprasek i  obrotem. Ich 

wspólną cechą jest to, że płynny granulat 

wprowadzany jest do jednej i tej samej formy 

wtryskowej. Jej konstrukcja może być różna: 

od prostej formy z  jedną wnęką wykorzysty-

wanej w procesie wtrysku sandwiczowego po 

złożone modele z kilkudziesięcioma wnękami. 

W  pierwszym przypadku kluczową kwestią 

jest odpowiednie sekwencjonowanie wtrysku, 

tak by uzyskać pożądany efekt warstw. 

W drugim wtrysk może być realizowany w tym 

samym czasie, co umożliwia szybkie wytwa-

rzanie złożonych detali.

Wtrysk wielokomponentowy stosowany jest 

w  trzech podstawowych przypadkach: przy 

wytwarzaniu produktów jednorodnych mate-

riałowo, ale o  różnych kolorach, w produkcji 

przedmiotów na bazie polimerów o różnej twar-

dości, a także do tworzenia detali o podwyż-

szonej wytrzymałości, których rdzeń pokryty 

jest elastyczną warstwą wierzchnią. Jakie 

to detale? Ich asortyment obejmuje opako-

wania dekoracyjne (np. kosmetyków), wypo-

sażenie pojazdów (korki, manetki, pokrętła), 

środki higieniczne (wspomniane szczoteczki 

do zębów i maszynki do golenia), narzędzia 

(obudowy, osłony, uchwyty z  warstwą anty-

poślizgową), zabawki, artykuły piśmiennicze, 

pojemniki itd.

Mimo dużej różnorodności produk-

towej metodą tą można łączyć chemicznie 

tylko określone grupy tworzyw sztucz-

nych. Największą uniwersalnością pod tym 

względem cechują się TPU i TPC, które tworzą 

wiązania międzycząsteczkowe zarówno z ABS 

i PC, jak i PT. Z kolei w przypadku PP najlepsze 

efekty łączenia uzyska się w  parach z  TPV 

i TPE. Pozostałe tworzywa cechują się słabą 

kompatybilnością, która przekłada się na niską 

wytrzymałość tworzonego połączenia. Dlatego 

jeśli ma ono istotne znaczenie konstrukcyjne, 

lepiej w  ich przypadku zastosować łączenie 

mechaniczne, np. podcięcie.

Jakość i swoboda 
projektowania

Mechaniczne łączenie tworzyw, podobnie 

jak ich wtórne natryskiwanie, niesie jednak 

ze sobą określone konsekwencje dla jakości 

i funkcjonalności wyrobu końcowego. Przede 

wszystkim sprzyja powstawaniu pustych 

przestrzeni na skutek wtórnego obkurczenia 

materiału bazowego, a  także zanieczysz-

czeniu jego powierzchni w trakcie wyjmowania 

z  formy i/lub przenoszenia na kolejne stano-

Wtrysk wielokomponentowy: 
wiele tworzyw, jeden proces

Łączenie kilku komponentów z tworzyw sztucznych w jeden, funkcjonalny produkt może być realizowane mecha-
nicznie – przez fizyczne zespolenie ze sobą poszczególnych części – lub chemicznie w procesie wtrysku wielo-
komponentowego. W porównaniu z tradycyjnymi metodami łączenia ten ostatni oferuje nie tylko wyższą jakość 
wyrobu końcowego, ale także możliwość uzyskania funkcjonalności i walorów estetycznych niemożliwych do 
osiągnięcia przy użyciu tradycyjnych technik.

 Agata Świderska 
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wisko robocze. W przypadku wtrysku wielo-

komponentowego ryzyko pojawiania się tego 

typu błędów zostaje niemalże wykluczone: 

detal pozostaje bowiem cały czas w jednej i tej 

samej formie, dzięki czemu nie jest narażony 

na oddziaływanie czynników zewnętrznych. 

Wysoka czystość powierzchni ułatwia także 

tworzenie wiązań między atomami różnych 

tworzyw, zapewniając lepszą trwałość połą-

czenia niż w przypadku technik mechanicz-

nych, np. klejenia. 

Z punktu widzenia konstruktorów wtrysk 

wielokomponentowy ma tę zaletę, że znacznie 

zwiększa swobodę projektowania detali, 

zapewniając możliwość tworzenia funkcjonal-

nych i estetycznych produktów składających 

się z kilku, a nawet kilkunastu sąsiadujących 

ze sobą części/warstw z  tworzywa sztucz-

nego. Proces ich produkcji – niegdyś wysoce 

czasochłonny i  drogi – dzięki wykorzystaniu 

technologii wtrysku wielokomponentowego 

może zostać zredukowany do kilku automa-

tycznie realizowanych czynności, w  których 

rola operatora ogranicza się wyłącznie do 

nadzorowania prawidłowości wykonania 

programu obróbczego. Co więcej, jest on 

wykonywany na tej samej maszynie w jednym 

cyklu, co znacznie ogranicza niezbędną prze-

strzeń produkcyjną i nakłady czasowe w prze-

liczeniu na detal. Ogromne oszczędności 

zapewnia także rezygnacja z procesu mecha-

nicznego montażu poszczególnych kompo-

nentów: z  formy wtryskowej wyciągany jest 

bowiem gotowy produkt – nierzadko w takiej 

postaci, w  jakiej zostanie dostarczony klien-

towi końcowemu. 

Jedyną chyba wadą wtrysku wielokom-

ponentowego jest koszt inwestycji w  infra-

strukturę niezbędną do efektywnej reali-

zacji tego procesu. Drogie są zarówno wtry-

skarki wielokomponentowe, jak i  same 

formy i dodatkowe akcesoria umożliwiające 

stosowanie różnorodnych metod wtrysku. 

Stąd też inwestycja taka jest zwykle opła-

calna jedynie w  przypadku produkcji wiel-

koseryjnej lub połączenia produkcji własnej 

z działalnością usługową w zakresie wytwa-

rzania wyprasek.

Od sandwicza  
po marmurkowanie

Niewątpliwą korzyścią z zakupu wtryskarki 

wielokomponentowej jest fakt, że odpo-

wiednio wyposażona i zaprogramowana, jest 

w stanie wykonywać różne zadania, umożli-

wiając tym samym tworzenie zindywidualizo-

wanych wyrobów o  różnorodnych cechach 

użytkowych i walorach estetycznych. Zadania 

te (czy też raczej techniki wtryskiwania mate-

riału) obejmują m.in. wtrysk sandwiczowy, 

interwałowy, marmurkowanie, metodę Core-

-Back, wtrysk w  formie piętrowo-obrotowej, 

a  także obracanie i  przenoszenie detalu 

w formie.

Najprostszym procesem z  zakresu formo-

wania wielokomponentowego jest wtrysk 

sandwiczowy. Wykorzystuje się w nim jedną 

formę wtryskową z  pojedynczą wnęką oraz 

dwie jednostki dozujące, które sekwen-

cyjnie wprowadzają tworzywo do formy. 

Zespół interwałowy łączący dysze pionowe 

i  poziome zapewnia odpowiednią kolejność 

i dystans czasowy pomiędzy jednym a drugim 
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wtryskiem. W  procesie tym wytwarzane są 

dwuwarstwowe detale, w  których pierwsza 

warstwa pełni funkcje użytkowe, zaś druga 

zapewnia im odpowiednią ergonomię i/lub 

walory estetyczne.

Pojedyncza wnęka wystarczy także do 

wykonania wtrysku interwałowego, w którym 

– identycznie jak w przypadku wtrysku sand-

wiczowego – wykorzystywane są niezależne 

jednostki dozujące wprowadzające sekwen-

cyjnie granulat do formy. Różnica między 

oboma procesami polega na tym, że wtrysk 

interwałowy wykorzystywany jest do produkcji 

detali składających się z wielu powtarzalnych 

warstw, z których każda wyraźnie odcina się 

od drugiej.

Inaczej jest w przypadku wtrysku marmur-

kowego, który z założenia prowadzi do wytwo-

rzenia pojedynczej, niejednorodnej warstwy 

materiału składającej się z różnych, wstępnie 

wymieszanych tworzyw. Do realizacji tego 

procesu wystarczy jedna dysza, tyle że wypo-

sażona w  specjalny moduł doprowadzający 

i mieszający granulat.

Bardziej złożoną konstrukcją cechują się 

formy wtryskowe stosowane w  metodzie 

Core-Back. Składają się one bowiem z  co 

najmniej dwóch wnęk i dodatkowego rucho-

mego elementu blokującego, który – osadzony 

w gnieździe – oddziela od siebie dwie części 

formy. Po wykonaniu wtrysku element jest 

usuwany ruchem pociągowym, dzięki czemu 

oba komponenty finalnie przylegają do siebie, 

tworząc jeden detal.

Najbardziej zaawansowaną geometrią 

cechują się jednak formy piętrowo-obrotowe, 

wprowadzone na rynek w  latach 70. XX w. 

przez firmę Milacron. W  procesie wtrysku 

z wykorzystaniem form piętrowo-obrotowych 

stosuje się dwie dysze rozlokowane naprzeciw 

siebie w płaszczyźnie poziomej. Sama forma 

składa się z  kilku gniazd wypełnianych 

sekwencyjnie: jedna dysza wytwarza materiał 

bazowy, a druga w tym samym czasie natry-

skuje warstwę wierzchnią na wcześniej ufor-

mowanie podłoże. Następnie forma jest obra-

cana o 180°, tak że na wcześniej wytworzone 

podłoże nakładana jest warstwa wierzchnia, 

a  z drugiej strony już produkowane jest 

kolejne. Do obracania formy wykorzystuje się 

na ogół stół obrotowy zasilany hydraulicznie 

lub elektrycznie. Metoda ta nie tylko podwaja 

wydajność produkcji, ale także umożliwia 

wytworzenie takiej samej liczby elementów jak 

w przypadku innych typów form przy wykorzy-

staniu o połowę niższej siły zwarcia.

Swoistą odmianą wtrysku w formie piętro-

wo-obrotowej jest obracanie detalu w formie. 

W tym przypadku wstępnie uformowany detal 

obracany jest o 180° w pionie, dzięki czemu 

jest wprowadzany do drugiej stacji obróbczej 

bez konieczności wyjmowania z formy i zwią-

zanego z tym ryzyka odkształcenia. Obracać 

może się zarówno cała połowa formy, jak 

i płyta lub wkładka. 

Metoda ta różni się od przenoszenia detalu 

w  formie tym, że w  tym drugim przypadku 

istnieje konieczność fizycznego przeniesienia 

kształtki do drugiego gniazda lub maszyny 

obróbczej. Proces ten można zautomatyzować 

dzięki wykorzystaniu robota manipulującego.

Stół obrotowy czy robot?
Już ten pobieżny przegląd dostępnych 

metod wtrysku wielokomponentowego poka-

zuje, jak istotną rolę odgrywa odpowiedni 

dobór konstrukcji i  wyposażenia maszyny 

przeznaczonej do realizacji tego procesu. 

Powinna ona przede wszystkim umożli-

wiać wykonywanie różnorodnych zadań – od 

wtrysku dwukomponentowego, przez tech-

nologię sandwiczową i interwałową, po wtrysk 

z obrotem (ten ostatni wymaga integracji dedy-

kowanego stołu obrotowego). Poszczególne 

dysze powinny być rozlokowane na niezależ-

nych osiach napędzanych silnikami hydrau-

licznymi lub serwonapędami. Nowoczesne 

modele wtryskarek wyposażone są dodat-

kowo w  serwonapędy wypychaczy i  wycią-

gaczy rdzeni. 

Istotną kwestią jest także odpowiedni dobór 

geometrii ślimaków, tak aby zapewniały one 

możliwość formowania wszystkich tworzyw 

sztucznych obrabianych w danym zakładzie. 

Przydatną funkcją może okazać się też możli-

wość regulacji położenia ślimaka zapewnia-

jąca równomierny rozkład materiału w formie 

oraz powtarzalną jakość gotowych kompo-

nentów.

W przypadku produkcji dużych detali warto 

zastanowić się nad wyborem wtryskarki werty-

kalnej lub rozszerzeniem zasięgu osi roboczych 

maszyny. Na dostępność przestrzeni robo-

czej wpływ ma także rozlokowanie jednostek 

dozujących: przeważnie są one umiejscowione 

w osi poziomej i/lub pionowej (w tym w parach). 

Możliwy jest jednak także inny układ, np. rozlo-

kowanie drugiej jednostki pod kątem 45° 

względem dyszy poziomej lub bezpośrednio 

nad płytą mocującą, równolegle względem 

niej. Rozwiązanie takie okazuje się przydatne 

w przypadku ograniczonej przestrzeni monta-

żowej. Natomiast przy stosunkowo niskim 

stropie lepszym wyjściem będzie lokalizacja 

drugiej dyszy na tylnej ścianie maszyny lub 

równolegle do pierwszej dyszy poziomej.

Oprócz stołu obrotem formy sterować 

można także za pomocą układu rotacyjnego 

zintegrowanego z  ruchomą płytą mocującą. 

Zaś bezpośrednio nad nią można dodatkowo 

zamontować robota obsługującego proces 

przenoszenia materiału w formie. 

Odpowiednio dobrane układy i podzespoły 

zapewniają możliwość elastycznego dostoso-

wywania procesu formowania wtryskowego 

do aktualnych potrzeb produkcyjnych. A stąd 

już prosta droga do tworzenia serii zindywidu-

alizowanych wyrobów, materiałem, kolorem 

i  wykończeniem odpowiadających stricte 

zapotrzebowaniu klienta. 

Forma kostkowa 
Specyficzną odmianą (czy może raczej rozwinięciem) formy piętrowo-
obrotowej jest forma wtryskowa w kształcie kostki opracowana 
przez firmę Foboha. Każda strona narzędzia jest identyczna, dzięki 
czemu – obracana o 90° – umożliwia nie tylko realizację dwóch etapów 
wtrysku jednocześnie, ale także wykonywanie szeregu dodatkowych 
czynności, takich jak chłodzenie podłoża i gotowych części, wkładanie 
etykiet czy pomiary kontroli jakości. Znacznie skraca to czas cyklu 
w porównaniu z wtryskiem w formie piętrowo-obrotowej, nie 
wspominając już o tradycyjnym wtrysku jednokomponentowym.
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Niniejszy artykuł jest pierwszą częścią 

cyklu artykułów opisujących możli-

wości programu NX pod kątem druku 3D. 

W bieżącym numerze zostanie przedstawiona 

część procesu związana z  modelowaniem 

pod druk 3D oraz przygotowaniem zadania 

wydruku.

Modelowanie pod druk 3D
Wykorzystanie druku 3D pozwala na zasto-

sowanie wielu rozwiązań, które w  dotych-

czas używanych technikach nie były możliwe 

do wykorzystania. Aby móc przygotować 

model wirtualny, w  programie NX zostały 

umieszczone funkcje modelowania stworzone 

z myślą o technikach przyrostowych.

Lattice
Do struktur, których użycie umożliwiają 

techniki przyrostowe, na pewno zaliczają się 

lattice. Składają się one z prętów połączonych 

w przestrzenną ramę, wypełniającą bryłę. Ich 

zastosowanie znacząco zwiększa możliwość 

sterowania własnościami mechanicznymi 

i cieplnymi wyrobów, a także na czynniki zwią-

zane z bioresorbowalnością, np.:  implantów 

medycznych. Za pomocą struktur lattice 

NX Additive Manufacturing
– Zintegrowane rozwiązanie CAD/CAM/CAE 
dla druku 3D – Cz. 1

W dzisiejszych czasach techniki przyrostowe zyskują coraz większą popularność. Wraz z tym zmieniają się wyma-
gania, jakie są stawiane przed oprogramowaniem biorącym udział w  procesie. Wyzwaniem nie jest już, czy 
software pozwala użytkownikom na wykonanie danych operacji, tylko jak szybko i efektywnie można przeprowa-
dzić cały proces. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom stawianym przez rynek, NX został wyposażony w dodat-
kowe moduły wspierające szeroki zakres technologii przyrostowych. Niewątpliwym atutem wyróżniającym to roz-
wiązanie od konkurencji jest fakt, że cały projekt, od pierwszej linii w szkicu, aż po sprawdzenie ostatniego przejścia 
lasera w drukarce, jest zawarty w jednym systemie. Pozwala to znaczącą poprawę szybkości tworzenia nowych 
danych oraz edycję już istniejących, bez konieczności ich eksportu oraz importu, co przerywałoby ciągłość pro-
cesu. Szeroki zakres możliwości NX’a został pokazany na rys. 1. 

 Michał Krzysztoporski 

Rys. 1   Etapy przygotowania procesu wytwarzania przyrostowego w programie NX
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można w  łatwy sposób lokalnie zmniejszyć 

bądź zwiększyć sztywność wyrobu, wpro-

wadzić anizotropię własności mechanicz-

nych, zmienić zdolność do absorpcji energii 

lub zdolność do przewodzenia ciepła. Warto 

również wspomnieć o zdolności tych struktur 

do redukcji masy, przy zachowaniu znacznej 

części pierwotnej sztywności. W  programie 

NX użytkownicy mogą posłużyć się specjal-

nymi operacjami do tworzenia struktur lattice. 

Za ich pomocą można wypełnić daną objętość 

strukturą, pokryć płaski obszar, czy zbudować 

strukturę warstwową. Struktury lattice w NX 

mogą składać się z komórek elementarnych, 

również własnych, zdefiniowanych przez użyt-

kownika, siatek tetraedrycznych lub losowo 

rozmieszonych prętów.

Lattice FEM
Tak jak zostało to przedstawione wyżej, 

struktury lattice znacząco zmieniają własności 

drukowanych elementów. Wybierając 

konkretną komórkę elementarną, tworzącą 

daną strukturę, użytkownik wie, jakich zmian 

może się spodziewać w ostatecznej części. 

Na te własności ma jednak wpływ również 

objętość zajmowana przez strukturę, grubość 

prętów, odległość między nimi oraz materiał. 

Aby uwzględnić te wszystkie czynniki, należy 

przeprowadzić obliczenie wytrzymałościowe, 

np.: metodą elementów skończonych. W przy-

padku tak małej geometrii problemem staje się 

konieczność zastosowania bardzo małej wiel-

kości siatki w miejscu struktury. Aby uprościć 

proces dyskretyzacji oraz przyspieszyć same 

obliczenia w programie NX istnieje możliwość 

automatycznego przekształcenia siatki lattice 

do elementów 1D w modelu elementów skoń-

czonych. Dodatkowo, aby wyeliminować 

problem połączenia elementów 1D i  3D jest 

dostępna funkcja, łącząca końcowe wierz-

chołki siatki 1D oraz 3D. Wykorzystanie tych 

dwóch operacji znacząco usprawnia proces 

obliczeń i ułatwia dobór odpowiedniej struk-

tury lattice do projektowanej części. 

Tekstura
Kolejnym poleceniem, które pojawiło 

się w  programie NX pod kątem druku 3D, 

jest polecenie tekstura. W  odróżnieniu od 

dotychczasowych operacji, które miały 

charakter jedynie graficzny, nowa funkcjonal-

ność pozwala wytłoczyć rzeczywisty kształt 

w  geometrii modelu. Do tej pory tego typu 

powierzchniowe struktury mogły zostać 

pominięte w modelu, a  ich wytwarzanie było 

realizowane za pomocą danych z  innego 

źródła. W  przypadku technik przyrostowych 

konieczne jest zawarcie tekstury w geometrii 

3D modelu. Polecenie dostępne w programie 

NX działa na bazie zwykłych plików graficz-

nych, co pozwala w  łatwy i  szybki sposób 

wygenerować nawet najbardziej skompliko-

wane struktury.

DfAM Checkers
Pomimo ogromnej swobody projektowania, 

jaką dają przyrostowe techniki wytwarzania, 

mają one również swoje ograniczenia. Aby 

sprawdzić detal, czy spełnia on wymagania tej 

technologii, NX oferuje zbiór narzędzi spraw-

dzających. Pozwalają one w  szybki sposób 

sprawdzić, jak przy danej orientacji detalu 

względem układu współrzędnych drukarki, 

będą się kształtować takie parametry, jak: 

kąt nawisu, minimalna grubość ścianki, mini-

malny promień krzywizny, czas drukowania, 

zamknięte przestrzenie oraz wiele innych.

Wytwarzanie
Program NX oferuje jednak również przy-

gotowanie zadania wydruku, posługując się 

Rys. 2   Bryła z zastosowaną strukturą lattice

Rys. 3   Konwersja siatki lattice do elementów 1D

Rys. 4   Nakładanie tekstury w programie NX

Rys. 5   Narzędzia do sprawdzania geometrii pod 
kątem technik przyrostowych

Artykuł sponsorowany
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wirtualną komorą roboczą drukarki. Ponadto, 

korzystając z  bezpośredniego połączenia 

z  drukarką, wydruk może zostać zlecony 

bezpośrednio z NX.

Orientacja części
Jednym z  czynników wpływającym na 

jakość drukowanej części jest jej orien-

tacja w  drukarce. Ma ona również wpływ 

na czas wydruku, ilość struktur podpo-

rowych, prawdopodobieństwo przepaleń 

oraz powierzchnię przekroju poprzecz-

nego. Często, aby poprawić te aspekty, 

potrzeba zupełnie odmiennej orientacji części 

w drukarce. Dlatego, żeby wybrać najlepszą 

z nich, w programie NX dostępna jest funkcja 

do automatycznego orientowania części. Na 

podstawie wymienionych wyżej parametrów 

program definiuje orientację będącą kompro-

misem pomiędzy nimi oraz generuje cztery 

dodatkowe, w  których każdy z  nich osiąga 

minimum. Dzięki temu eliminuje się metodę 

prób i  błędów, aby znaleźć oczekiwany 

rezultat.

Przygotowanie wydruku
Mając wybraną orientację części, można 

przejść do kolejnego kroku – przygotowania 

wydruku. Wstawienie części do wydruku 

może odbywać się ręcznie – ustawiając część 

po części lub definiując szyk, ale również za 

pomocą automatycznego rozmieszczania. 

Nesting 3D i 2D pozwala na ułożenie części 

tak, aby zajmowały najmniejszą przestrzeń lub 

wręcz przeciwnie, były rozmieszczone równo-

miernie w całej komorze (rys. 7)

Mając wstawione części do komory, można 

przejść do budowania struktur podporowych. 

Korzystając z  opcji automatycznego budo-

wania, program podeprze tylko te fragmenty 

ścian, które nachylone są do osi drukowania 

pod większym kątem niż maksymalny kąt 

nawisu. Poza tym struktury można również 

budować ręcznie, zaznaczając geometrię do 

podparcia lub wygenerować same regiony 

celem późniejszej ich edycji. Użytkownik 

programu NX ma do dyspozycji wiele różnych 

typów podpór, a  także możliwość zdefinio-

wania własnej biblioteki struktur podporo-

wych (rys. 8). 

Gdy zachodzi potrzeba wydrukowania 

wielu jednakowych części, przydatna okaże 

Rys. 6   Automatyczna orientacja części

Rys. 7   Nesting 3D Rys. 8   Struktury podporowe w programie NX

Rys. 9  Automatyczne numerowanie części drukowanych w programie NX
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się funkcja automatycznego numerowania 

części. Za pomocą arkusza kalkulacyjnego 

można w prosty sposób zdefiniować numer 

seryjny każdego wystąpienia, a  następnie 

automatycznie nanieść go na drukowaną 

część (rys. 9).

Z tak przygotowaną wirtualną przestrzenią 

roboczą można wysłać zadanie bezpośrednio 

na drukarkę. Przedtem jednak należy do 

geometrii dołączyć parametry, z  jakimi mają 

zostać wydrukowane dane części.

Symulacja procesu druku
Proces druku 3D powoduje zniekształ-

cenia wytwarzanej geometrii, szczególnie 

w  tych technologiach, które wykorzystują 

duże temperatury, jak np.: selektywne spie-

kanie proszków. Aby uzyskać informację 

o  deformacji oraz rozkładzie temperatur 

program NX oferuje specjalne narzędzie 

do symulacji procesu druku. Dodatkowo 

program umożliwia podgląd zmian sztyw-

ności części wzdłuż wektora drukowania 

oraz kolizje z  recoaterem. Najważniejsza 

jest jednak możliwość kompensacji geome-

trii na podstawie uzyskanych wyników defor-

macji. Pozwala to na zminimalizowanie znie-

kształceń i  wyeliminowanie metody prób 

i  błędów przy ręcznej modyfikacji geome-

trii. Dodatkowo skompensowana geometria 

pozostaje obiektem ściankowym.

Generowanie zadania wydruku
Po przygotowaniu wirtualnej komory 

drukarki, wydruk można zlecić bezpośrednio 

na drukarkę. Istotna jest tutaj ciągłość 

procesu, bez konieczności eksportu do 

formatów zewnętrznych. Wygenerowane 

zadanie zawiera informację o poszczególnych 

warstwach, m.in.: przekroje, sposób wypeł-

nienia, grubość oraz parametry wydruku. 

W przypadku technologii selektywnego spie-

kania laserowego istnieje równie możliwość 

sprawdzenia zadania wydruku pod kątem 

kierunków i kolejności spiekania oraz geome-

trii warstw.

Wytwarzanie hybrydowe
Program NX wspiera również inne tech-

niki wykorzystujące wytwarzanie przyro-

stowe, jak np.: wytwarzanie hybrydowe. 

Polega ono na nakładaniu materiału za 

pomocą specjalnej głowicy i  obróbkę ubyt-

kową części za pomocą tej samej maszyny. 

W  odróżnieniu od poprzedniego procesu 

ten odbywa się w środowisku CAM. Składa 

się on z  przygotowania geometrii i  stwo-

rzenia szeregu operacji przyrostowych i ubyt-

kowych. Użytkownik dostaje do dyspozycji 

wiele nowych typów obróbek, stworzonych 

specjalnie dla wytwarzania hybrydowego. Co 

najważniejsze, operacje przyrostowe i ubyt-

kowe można dowolnie mieszać ze sobą. 

Na podstawie tak przygotowanego procesu 

musi zostać wygenerowany kod maszynowy 

na obrabiarkę. CAMdivision jako pierwsza 

firma w  Polsce wdrożyła postprocesor dla 

maszyny hybrydowej. Co więcej, do wspo-

mnianej maszyny została utworzona wirtu-

alna maszyna, pozwalająca sprawdzić pracę 

bazując na rzeczywistym kodzie NC. Inte-

gracja tego rozwiązania pozwala na szybką 

i efektywną pracę oraz weryfikację obróbek 

pod kątem kolizji narzędzia.

Podsumowanie
Rozwiązanie oferowane przez program NX 

pozwala na przeprowadzenie całego procesu 

tworzenia, edycji i  przygotowania wydruku 

w  jednym zintegrowanym systemie. W połą-

czeniu z szeroką gamą wspieranych techno-

logii i szerokim wachlarzem dostępnych funk-

cjonalności użytkownik dostaje światowej 

klasy narzędzie będące kluczowym czynni-

kiem wspomagającym industrializację technik 

przyrostowych. Zastosowanie autorskich 

narzędzi, takich jak modelowanie konwer-

gentne, czy synchroniczne, wraz z  łatwością 

integracji programu z  rzeczywistymi maszy-

nami sprawiają, że program NX daje prze-

wagę nad użytkownikami konkurencyjnych 

rozwiązań istniejących na rynku. 

Rys. 11  Podgląd zadania wydruku

Rys. 10  Symulacja procesu druku

Rys. 12  Wytwarzanie hybrydowe w programie NX
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Ratunkiem dla konstruktorów oraz technologów wtrysku okazują się 

programy symulacyjne. Jest to rozwiązanie, dzięki któremu już na 

etapie wstępnym możemy skonfigurować rzeczywiste parametry doty-

czące np. ciśnienia, a  także takich właściwości, jak kurczliwość czy 

odkształcanie. To sprawia, że symulacja zastępuje pracę wielu specja-

listów, co pozwala wyeliminować wady jak pęcherze powietrza, przy-

palenia, jamy skurczowe, nierównomierne wypełnienie gniazda formu-

jącego, linie łączenia, przeładowanie gniazda formy, niepełne wtryski, 

skurcz/wypaczenie, deformacje, nierównomierne chłodzenie. 

Jednym z wiodących rozwiązań typu CAE, jeśli chodzi o przetwór-

stwo tworzyw sztucznych jest oprogramowanie CADMOULD. Wspo-

mniane narzędzie to produkt niemieckiej firmy Simcon, która od 

ponad 30 lat zajmuje się badaniem zjawisk zachodzących w formach. 

Dzięki temu Cadmould umożliwia zasymulowanie wiele najróżniej-

szych procesów zaczynając od podstawowego wypełniania na tech-

nologiach typu sandwich kończąc. Możliwa jest również dokładna 

personalizacja programu, aby jak najdokładniej odzwierciedlał wyma-

gania klienta kosztując jednocześnie jak najmniej. Program Cadmould 

posiada również bazę geometrii systemów GK wiodących produ-

centów, w tym Wadim Plast.  

Klienci, którzy decydują się na program Cadmould, mają możliwość 

wyboru następujących opcji programu: 

– Cadmould Fill – analizy fazy 

docisku,

– Cadmould Pack – badanie fazy 

docisku,

– Cadmould Fiber – analizy roz-

kładu włókien wzmacniających, 

– Cadmould Warp – określenie 

skurczu i deformacji, 

– Cadmould Cool – badanie wpływu 

układu chłodzenia na detal,

– Cadmould 2K&Inserts – analiza wtrysku dwukomponentowego oraz 

wpływu zaprasek na proces,

– Cadmould Cascadic Injection – badanie wtrysku kaskadowego, 

– Cadmould Unwarp – moduł uwzględniający odkształcenia w geome-

trii gniazda formy,

– Cadmould Injection Compression – badanie wtrysku z doprasowaniem,

– Cadmould Foam – analiza wtrysku tworzywa spienionego,

– Cadmould Sandwich & GAIM – badanie wtrysku typu sandwich oraz 

z rozdmuchem, 

– Cadmould Structural FEM – obliczenia strukturalne,

– Cadmould Rubber – badanie zjawisk związanych z wtryskiem gumy. 

Wyłączny przedstawiciel – Wadim Plast Sp. z o.o.

www.wadim.pl 22 723 38 312

CADMOULD – oprogramowanie do symulacji

Wraz z  rozwojem nowych produktów z  tworzyw 
sztucznych konstruktorzy stają przed różnymi wyzwa-
niami. Nowe produkty to nowe geometrie, nowe 
materiały, a czasem również nowe technologie pro-
dukcyjne. Tyle zmiennych niesie zwykle ze sobą 
ryzyko popełnienia błędów, a to wiąże się z przerób-
kami narzędzia, które generują koszty oraz opóźnienia 
we wdrożeniach. 
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Formowanie wtryskowe z  roku na rok 

zyskuje na popularności, doceniane za 

szybkość, precyzję i  niski koszt produkcji 

jednostkowej detalu. Rosnąca świado-

mość tych zalet zjednuje mu coraz to nowych 

odbiorców, w tym także z branż, które do tej 

pory nie były postrzegane jako potencjalni adre-

saci oferty producentów form wtryskowych. 

Jedną z nich jest sektor produkcji elektroniki, 

który – wraz z wytwórcami układów optycznych 

i  mikroprzepływowych – całkowicie zdomi-

nował rynek rozwiązań i usług z zakresu mikro-

wtrysku. Na drugim biegunie znalazł się prze-

mysł motoryzacyjny, który w ostatnich latach 

zaczął masowo zastępować metalowe kompo-

nenty karoserii i wnętrza pojazdu ich funkcjonal-

nymi odpowiednikami z  tworzyw sztucznych, 

stymulując rozwój segmentu makroformowania 

wtryskowego. Powstające w  tym procesie 

wypraski (jak choćby zderzaki samochodowe) 

wyróżniają się nie tylko znacznymi gabarytami, 

ale także skomplikowaną geometrią. W efekcie 

wymagają odmiennego podejścia zarówno do 

konstrukcji formy, jak i całej maszyny obróbczej 

– podobnie zresztą jak mikroformowanie wtry-

skowe, które wymusza na projektantach form 

odejście od tradycyjnych zasad konstruowania 

na rzecz bardziej otwartego, elastycznego 

podejścia ukierunkowanego na osiągnięcie 

określonego celu obróbczego.

Jeśli dodać do tego rosnącą popularność 

wtrysku wielokomponentowego, który wymaga 

nierzadko zastosowania dedykowanych 

narzędzi formierskich, staje się jasne, że sektor 

formowania wtryskowego czekają wkrótce 

spore zmiany. Większość z nich dotyczyć będzie 

nie samej technologii wtrysku, lecz stosowanych 

w tym procesie form wtryskowych.

Formy do mikrowtrysku
Choć proces mikroformowania wtryskowego 

co do zasady może być realizowany z wyko-

rzystaniem tradycyjnych wtryskarek wyposa-

żonych w specjalne moduły, cylindry i ślimaki, 

wymaga on zupełnie innego podejścia do 

kwestii parametryzacji i przygotowania proce-

dury wtrysku. Jak podkreślają specjaliści, 

mikroformowanie nie powinno być postrze-

gane jako konwencjonalne formowanie wtry-

skowe w skali mikro, lecz jako odrębny proces 

o  odmiennej specyfice i  uwarunkowaniach. 

Trudno przy tym jednoznacznie zdefiniować 

granicę między nimi. Przyjmuje się, że o mikro-

formowaniu możemy mówić wówczas, gdy 

wytwarzane komponenty lub narzędzia wyko-

rzystywane w  tym procesie ważą nie więcej 

niż 1 gram i/lub ich wymiary w  najszerszym 

punkcie nie przekraczają 1 mm. Do grupy 

wyrobów formowanych tą metodą można 

więc zaliczyć zarówno płyty CD i DVD, chipy 

kart płatniczych, spektrometry, przełącz-

niki optyczne i  elementy światłowodów, jak 

też zawory, czujniki ciśnienia i przepływu oraz 

obwody drukowane. Te ostatnie są przykładem 

komponentów elektronicznych o szczególnie 

dużym potencjale wpływu na rozwój techno-

logii mikroformowania wtryskowego. Postępu-

jąca miniaturyzacja komponentów elektroniki 

sprawia bowiem, że ich producenci poszukują 

nowych metod wytwarzania, które zapewnią 

im wysoką jakość i  dokładność wymia-

rową wyrobu przy utrzymaniu kosztów jego 

produkcji na rozsądnym poziomie.

Sukces w  tej dziedzinie warunkowany jest 

głównie odpowiednim przygotowaniem formy 

wtryskowej, także pod kątem wyjmowania 

detali. Jak podkreśla firma Miniature Tool & Die 

(MTD) specjalizująca się w  produkcji mikro-

form wtryskowych, w przypadku takich minia-

turowych narzędzi na znaczeniu zyskuje odpo-

wiednie przygotowanie każdego elementu formy. 

Ważne są zarówno dopuszczalne odchyłki od 

zadanych wymiarów detalu, jak i maksymalna 

grubość ścianek formy oraz właściwe ukształ-

Formy wtryskowe 
w skali mikro i makro

Tradycyjne formy wtryskowe już same w sobie stanowią spore wyzwanie dla konstruktorów, stopniem złożoności 
i liczbą komponentów dorównując nierzadko wielu sprzętom domowym. Rosnąca popularność mikro- i makro-
wtrysku wynosi jednak ich konstrukcję na zupełnie inny poziom, gdzie standardowe reguły projektowania tracą 
na aktualności, a na znaczeniu zyskują inne aspekty, takie jak dokładność wymiarowa, metodologia wyjmowania 
detalu czy rozkład wkładek formujących.

 Agata Świderska 

Rys. 1   Formy wtryskowe są narzędziami wysoce 
zaawansowanymi konstrukcyjnie. Dlatego 
odwzorowanie ich struktury w skali mikro 
stanowi nie lada wyzwanie 
Źródło: Bucherie
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towanie wnęki. Inaczej niż w tradycyjnym formo-

waniu wtryskowym możliwości sterowania 

procesem przepływu materiału przez zmianę 

ciśnienia, temperatury lub prędkości prze-

pływu są tu bowiem bardzo ograniczone. A to 

z kolei wymusza takie zaprojektowanie wnęki, 

aby do minimum ograniczyć ryzyko problemów 

z  równomiernym wypełnieniem formy. Ważna 

jest także dbałość o szczelne zamknięcie formy, 

które w  przypadku mikrowtrysku oznacza na 

ogół całkowity brak odchyłek. Typowe dla trady-

cyjnego wtrysku tolerancje zbieżności obu 

połówek formy (0,08-0,09 mm) w  przypadku 

mikrowtrysku mogą doprowadzić do całkowi-

tego rozejścia się obu formowanych części.

Największą bolączką użytkowników mikro-

form wtryskowych jest jednak wyjmo-

wanie detali z  formy. Delikatne, miniaturowe 

konstrukcje są bowiem bardzo podatne na 

uszkodzenie. Zniszczeniu na skutek niefacho-

wego wyjmowania detalu mogą ulec także 

stempel i matryca. Aby temu zapobiec, warto 

zaprojektować gniazdo tak, aby jego ścianki 

nie były całkowicie pionowe, lecz delikatnie 

rozwierały się ku górze (pod kątem 2º). Istotny 

jest także odpowiedni wybór ścieżki rozcho-

dzenia się polimeru w formie, tak aby proces 

wtórnego obkurczania się wypraski nie utrud-

niał wyjmowania jej z  formy. Jeśli zawczasu 

dostosuje się rozkład wnęk, a  tym samym 

i  kierunek przepływu materiału w  formie do 

lokalizacji najbardziej wrażliwych struktur, 

znacznie ułatwi nam to zadanie. Struktury 

takie warto też zabezpieczyć dodatkowymi 

podporami chroniącymi przed uszkodzeniem.

Formy w skali makro
Na drugim końcu skali plasuje się makro-

wtrysk, który – w przeciwieństwie do mikrofor-

mowania wtryskowego – nie został jak dotąd 

ujęty w  konkretne ramy definiujące kryteria, 

które pozwoliłyby jednoznacznie wyodrębnić 

go z grupy innych procesów formowania wtry-

skowego. Pewnym wyznacznikiem może 

być w  tym przypadku konieczność zasto-

sowania dedykowanych maszyn wytwarza-

nych na indywidualne zamówienie. Makro-

wtryskiem byłby więc każdy proces, który nie 

może zostać wykonany przy wykorzystaniu 

rozwiązań dostępnych na rynku. Założenie 

to ma jednak pewną słabość: nie uwzględnia 

wtryskarek bezkolumnowych (np. marki Engel 

czy Wittmann-Battenfeld), które – choć produ-

kowane seryjnie – dzięki otwartej, pozbawionej 

kolumn konstrukcji umożliwiają obróbkę detali 

o  złożonej geometrii i/lub niestandardowych 

gabarytach. Jakie komponenty można zali-

czyć do tej grupy? Z  pewnością będą to 

części karoserii i wnętrz pojazdów użytkowych 

(w tym całe kabiny), a  także elementy infra-

struktury technicznej, np. zbiorniki z tworzyw 

sztucznych. I choć to właśnie na potrzeby tej 

drugiej grupy tworzone są najbardziej spek-

takularne projekty form i wtryskarek, większe 

nadzieje wiąże się z  popularyzacją formo-

wania wtryskowego w  sektorze motoryza-

cyjnym, który nie tylko dysponuje budżetem 

umożliwiającym inwestowanie w nowoczesny 

park maszynowy, ale także osiąga wolumeny 

Jak powstają mikroformy wtryskowe?
Miniaturowe formy wtryskowe wytwarzane są z reguły w procesach obróbki elektroerozyjnej: drążenia 
elektroerozyjnego (Electrical Discharge Machining) i/lub cięcia elektroerozyjnego (Wire Electrical Discharge 
Machining). Słabością tych metod jest jednak niedostateczna precyzja skutkująca znacznymi odchyłkami 
od zadanej geometrii. Alternatywą może być zastosowanie metody frezowania elektroerozyjnego 
opracowanej z myślą o obróce skomplikowanych kształtów. Wykorzystywana w tym procesie elektroda 
robocza wykonuje jednocześnie ruch obrotowy i wzdłużny względem powierzchni obrabianego detalu. 
Prosta konstrukcja elektrody sprawia, że jest ona dosyć tanim rozwiązaniem. Jej tor ruchu wyznaczany jest 
przez program wykonawczy przygotowany przy użyciu standardowych narzędzi CAD/CAM.

FORMY WTRYSKOWE I FORMY WULKANIZACYJNE

WYKROJNIKI POSTĘPOWE I  TŁOCZNIKI

ANFORM  Andrzej Metlak, Łukasz Kozioł spółka cywilna 

39-323 Mielec-5 Rzemień 315, tel. mob. 505 991 195, 516 678 438, biuro@anform.pl, www.anform.pl
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produkcji predestynujące go do roli jednego 

z  głównych odbiorców wielkogabarytowych 

maszyn do formowania wtryskowego.

Podobnie jak w  przypadku mikrowtrysku 

także makroformowanie wtryskowe wymaga 

indywidualnego podejścia do kwestii para-

metryzacji i  projektowania całego procesu. 

W przeciwieństwie do niego trudności mogą 

sprawiać tu jednak nie niewielkie tolerancje 

w  zakresie dokładności wymiarowej form 

i  wyprasek, lecz kwestie związane z  odpo-

wiednim wypełnieniem formy oraz wyjmowa-

niem i  transportem uformowanego kompo-

nentu. Znaczne gabaryty, a  tym samym 

i  pojemność form wymagają bowiem odpo-

wiedniej siły zwarcia. W odróżnieniu od mikro-

formowania można jednak wspomóc ten 

proces, modyfikując temperaturę, a  tym 

samym gęstość i lepkość granulatu.

Sama forma wtryskowa cechuje się prze-

ważnie dużą złożonością, zarówno pod 

względem geometrii, jak i liczby gniazd, wnęk 

i kanałów chłodzących. Jej budowa zostanie 

przybliżona na przykładzie największej formy 

na świecie, zbudowanej w  2014  r. przez 

brytyjską firmę Franchino Mold and Engine-

ering na zlecenie producenta zbiorników – 

firmy Infiltrator Systems. Gigant waży ponad 

190 ton i  jest wykorzystywany do formo-

wania polipropylenowych połówek szamb 

o długości 4,5 m i wadze 111 kg. Jego rdzeń 

i gniazdo zostało wykonane z aluminium, zaś 

obudowa – ze stali. Co więcej, forma została 

także wyposażona w  największy na świecie 

układ kanałów doprowadzających roztopiony 

granulat. Tym samym pobiła rekord nale-

żący wcześniej do innej formy produkcji Fran-

chino Mold and Engineering, zaprojektowanej 

zresztą także na zlecenie firmy Infiltrator.

Niewiele mniej waży forma wyprodukowana 

w 2008 r. przez firmę Engel na zlecenie prze-

twórcy tworzyw – firmy GRAF. 160-tonowa 

konstrukcja może pomieścić tworzywo 

o  wadze do 140 kg, wprowadzane przez 

trzy niezależne dysze. Jest wykorzystywana 

do formowania pojemników transportowych 

i  podziemnych zbiorników Carat o  pojem-

ności 6500 litrów. Forma jest obsługiwana 

przez wtryskarkę o wadze prawie 600 ton i sile 

zacisku równiej 55 000 kN.

Gdy wyjątek staje się regułą
Czy mikroskopijne i  wielkogabarytowe 

formy wtryskowe mają szansę stać się stan-

dardem przemysłowym? Wiele zależy od 

tego, jak definiuje się słowo „standard”. Są 

to bowiem produkty wytwarzane zawsze 

stricte pod potrzeby danej aplikacji i  jako 

takie pozostaną swoistym kuriozum na 

znormalizowanym rynku przemysłowym. 

Z  drugiej strony jednak zwłaszcza mikro-

formy wtryskowe zdają się oferować 

znacznie większy potencjał niż ten wyko-

rzystywany obecnie, co sugeruje dalszy 

wzrost ich popularności w kolejnych latach. 

Głównym beneficjentem ich zalet będzie 

bez wątpienia branża produkcji elektroniki, 

w  tym zwłaszcza producenci mikroczuj-

ników, płytek drukowanych i  opraw diod 

LED zainteresowani dalszą miniaturyzacją 

swoich wyrobów celem sprostania coraz 

bardziej wyśrubowanym wymogom rynku 

dóbr konsumpcyjnych.

Oczywiście mikroformowanie jako tech-

nologia złożona wymaga przezwycię-

żenia szeregu trudności. Oferuje jednak 

także znaczne benefity, w  tym przyspie-

szenie procesu produkcj i, obniżenie 

kosztów wytworzenia detalu oraz wzrost 

jakości i powtarzalności finalnych wyrobów. 

I to właśnie te aspekty będą w przyszłości 

odgrywały decydującą rolę w dalszej popu-

laryzacji mikroformowania wtryskowego, 

zapewniając mu kluczową pozycję na wielu 

rynkach przemysłowych. 

Równoległe formowanie wielowarstwowych detali
Znaczne gabaryty wykazują także formy wtryskowe typu kostka lub podwójna kostka stosowane 
w procesach formowania wielokomponentowego. Nowatorskie konstrukcje składają się z kilkudziesięciu 
gniazd rozlokowanych symetrycznie na czterech bokach kwadratu. Kwadrat – umieszczony we wtryskarce 
– obracany jest rotacyjnie co 90°, co umożliwia równoczesne wykonywanie wielu czynności obróbczych, 
np. wtryskiwanie podłoża na pierwszej stacji, dodawanie etykiet na drugiej, natryskiwanie warstwy 
wierzchniej na trzeciej i suszenie na czwartej. 

Specyficzną odmianą tej technologii jest forma kostkowa typu IMA (in-mold-assembly). W tym przypadku 
pierwsza stacja formuje detale, druga montuje dodatkowe komponenty, trzecia natryskuje warstwę 
wierzchnią, a czwarta odbiera wypraski z formy.

Mimo znacznych gabarytów formy kostkowe przeznaczone są do formowania ustandaryzowanych detali. 
W przeciwieństwie do tradycyjnych form umożliwiają jednak multiplikację tego procesu, dzięki czemu 
znacznie zwiększają prędkość formowania powtarzalnych części. Więcej na temat form typu kostka można 
przeczytać w artykule „Wtrysk wielokomponentowy: wiele tworzyw, jeden proces” (s. 16).

Rys. 2   Największa wypraska świata produkowana 
jest obecnie w Wielkiej Brytanii. Mierząca 
4,5 metra połowa zbiornika na nieczystości 
ciekłe waży ponad 110 kg 
Źródło: Infiltrator Systems
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Przypatrując się formie wtryskowej 

–  głównym kryterium oceny jest złożo-

ność jej mechanizmów. To wszystko, co 

można zobaczyć, te wszystkie mechanizmy 

są bardzo ważne i  muszą być prawidłowo 

skonstruowane. Na pewno konstruktor, 

który potrafi zbudować taki mechanizm jest 

świetnym mechanikiem. Ale kinematyka to 

zaledwie ułamek zagadnień, które trzeba 

poprawnie rozwiązać konstruując formę wtry-

skową. Posiada ona następujące układy 

funkcjonalne: 

– gniazdo/a formujące, 

– układ wlewowy, 

– układ chłodzenia, 

– układ wypychania wypraski i wlewka, 

– elementy prowadzące i ustalające połówki 

formy, 

– napędy płyt i segmentów (jeśli występują), 

– obudowę.

Przeprowadzając taka analizę narzędzia 

trzeba zdawać sobie sprawę z dwóch rzeczy:

– reologii – czyli zjawiskach związanych z prze-

pływem tworzywa i napełnianiem gniazda; 

– termice – czyli zjawiskach związanych 

z przepływem ciepła od gorącej wypraski do 

układu chłodzenia.

Zdarza się, że termika nie jest brana pod 

uwagę, a  wtedy skutki mogą być katastro-

falne. Do rzadkości należy sytuacja, gdy już 

po pierwszej lub drugiej próbie narzędzie trafia 

do produkcji. Kilka, a często nawet kilkanaście 

poprawek, w  tym tak poważne, jak zmiana 

geometrii wypraski lub zmiana koncepcji 

układu wlewowego i/lub chłodzenia, powodują 

wielomiesięczne opóźnienia i znaczący wzrost 

kosztów wykonania narzędzia. Ten wzrost 

kosztów pochłania cały przewidziany zysk, 

a często generuje dodatkowe straty. 

– Podstawową funkcją formy wtryskowej jest 

umożliwienie wypełnienia płynnym two-

rzywem gniazd formujących i uformowanie 

wyrobu, który odzwierciedla kształt gniazd 

formujących. 

NAPRAWA I REGENERACJA FORM WTRYSKOWYCH

Jak wydłużyć „życie” formie?

Forma wtryskowa jest złożonym 
narzędziem, które musi równocze-
śnie podołać wielu różnym wyma-
ganiom występującym w procesie 
wtryskiwania tworzyw. Wlewanie 
płynnego granulatu do formy utrzy-
manej w  wysokiej temperaturze, 
dociśnięcie formy, a  następnie jej 
chłodzenie – na tym ogólnie rzecz 
biorąc polega praca wtryskarki. 
A  co się dzieje, jeśli nasze wypra-
ski mają zabrudzenia, o czym może 
to świadczyć? Najprawdopodob-
niej doszło do zatarcia elementów 
formy i wytopienia środków konser-
wujących. Dlatego monitorowanie 
i przeciwdziałanie awariom to jeden 
z  priorytetów prawidłowego funk-
cjonowania formy.

 Mia Walasek 
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– Drugą podstawową funkcją formy wtry-

skowej jest efektywne i  równomierne 

odprowadzanie ciepła od gorącego płyn-

nego tworzywa. 

– Trzecią podstawową funkcją formy wtry-

skowej jest umożliwienie usuwania 

wyprasek w szybki i powtarzalny sposób. 

Jak przebiega naprawa?
Do wyprodukowania formy wtryskowej 

potrzebna jest płyta metalowa, z  której za 

pomocą odpowiednich maszyn i  zaplecza 

narzędziowego powstaje forma.

Jak każda rzecz podczas zużywania tak i tu 

forma wtryskowa od czasu do czasu wymaga 

regeneracji bądź tez odpowiednich napraw. 

Na czym polega taki proces regeneracji?

W wielu przypadkach forma zostaje przeka-

zana do działu analiz i badań, w którym prze-

prowadza się za pomocą różnego rodzaju 

maszyn i  innych urządzeń elementy lub frag-

menty, które uległy uszkodzeniu. Sprawdza 

się to za pomocą dostarczoną wraz z  tą 

formą pełnej dokumentacji technicznej. Na tej 

podstawie ocenia się czy dana forma nadaje 

się do regeneracji czy też nie. Po ocenie, że 

dana forma nadaje się do naprawy i  zazna-

czeniu punktów na niej, trafia do narzędziowni, 

w  której za pomocą specjalnej do tego 

maszyny na nowo nanosi na dany element 

poprawki. Po zakończeniu, taka forma trafia na 

produkcję w celu sprawdzenia, czy wszystkie, 

jakie zostały uzyskały pozytywny rezultat. 

Jeżeli tak ma miejsce to forma ta następnie 

jest przekazywana do właściciela.

Jakie uszkodzenia spotykają 
formę wtryskową i jak sobie 
z tym radzić?

Formy wtryskowe ulegają uszkodzeniom 

mechanicznym oraz zużyciu na skutek zarówno 

nadmiernej, jak i zrównoważonej eksploatacji. 

Naprawa form wtryskowych obejmuje różne 

usterki, które utrudniają lub całkowicie uniemoż-

liwiają korzystanie z  urządzenia. Najczęstsze 

uszkodzenia to drobne zarysowania, znaczące 

ubytki i  wykruszenia mostków oraz żeber. 

Istnieją dwa wyjścia z tej sytuacji: regeneracja 

formy wtryskowej  albo kosztowna wymiana 

uszkodzonego elementu. Formy wtryskowe, 

podobnie, jak inne narzędzia, czy maszyny, 

w  czasie eksploatacji ulegają zużywaniu się. 

W zależności od stopnia zużycia,  formy wtry-

skowe  można  regenerować  poprzez napa-

wanie i polerowanie, czy napawanie miejscowe, 

mające na celu wypełnienie ubytku.

Często na etapie produkcji narzędzia jakim 

jest forma wtryskowa pojawiają się problemy 

związane z koniecznością wprowadzenia drob-

nych zmian kształtu formującego lub elementów 

konstrukcyjnych, a  także usuwania błędów 

materiału i błędów powstałych przy obróbce. 

Także w czasie eksploatacji, formy wtryskowe 

ulegają częstym uszkodzeniom. Są to najczę-

ściej drobne wykruszenia fragmentów żeberek, 

mostków, krawędzi, zarysowania powierzchni 

formujących itp. Takie uszkodzenie zdecydo-

wanie pogarsza jakość wypraski i najczęściej 

dyskwalifikują formę z dalszej eksploatacji.

W takich przypadkach, za każdym razem 

staje się przed wyborem: wykonania nowego 

narzędzia lub jego części czy też naprawa? 

Najczęściej ma się do czynienia z wadami obej-

mującymi niewielkie fragmenty formy, a dodat-

kowo nie ma się czasu na wykonanie nowego 

elementu lub wkładki i  nie posiada się także 

zapasowych elementów. Zatem naprawa przez 

napawanie jest jedyną korzystną alternatywą.

Naprawa przez napawanie musi spełniać 

pewne wymagania, które są uzależnione od 

specyfiki i przeznaczenia narzędzia. Do takich 

wymagań należą:

– element napawany powinien być w  mini-

malnym stopniu, o  ile jest to tylko możliwe 

poddany wpływowi termicznemu,

– spoina powinna być optymalnie mała w celu 

ułatwienia obróbki po spawaniu,

– użyty do napawania materiał powinien 

uwzględniać wymogi dotyczące: twardości, 

elektrodrążenia, polerowania, trawienia itp.,

Tabela 2.
Stal do pracy na zimno Stal do pracy na gorąco

charakteryzujące się twardością, ciągliwością 
i odpornością na ścieranie wyróżniają się 
swoja hartownością, tzn. zawierają relatywnie 
dużo C i Cr, co oznacza, że napawanie 
powinno odbywać się w warunkach 
bliskich (nieprzekraczających) temperatury 
odpuszczania, aby uniknąć mikropęknięć 
w strukturze spoiny, np. dla stali 1.2083, 
1.2080, 1.2363, 1.2379 mniej niż 220°C

powinny obok twardości, ciągliwości i wytrzymałości na 
zużycie posiadać określoną odporność na odpuszczanie 
i pękanie na gorąco. Cechują się wysoką wytrzymałością 
na wysokie temperatury pracy i charakteryzują się 
z reguły wysoką temperaturą odpuszczania. Zatem 
w celu osiągnięcia dobrych efektów spawania, 
wystarczające podgrzanie uzyska się odnosząc się 
do temperatury tworzenia martenzytu, to jest dla stali 
1.2311, 1.2344, 1.2713, 1.2738, 1.2767 ok. 220-300°C

Tabela 1. Wpływ składników stali narzędziowych na jej spawalność

C

najważniejszy składnik stopu stali, decyduje o hartowności stali oraz podnosi jej wytrzymałość. 
Przy spawaniu stali o zawartości >0,2%C dużym problemem jest hartowność, mogąca 
objawiać się w przypadku szybkiego ostudzenia spawu powstawaniem mikropęknięć 
wywołanych wewnętrznymi naprężeniami. Natomiast powyżej zawartości 0,2%C można 
mówić o złej spawalności

Mn
wpływa korzystnie na spawalność stali, ponieważ krytyczna szybkość studzenia zostaje 
obniżona

Cr
jest silnym składnikiem węglikotwórczym, jego węgliki podwyższają wytrzymałość stali na 
ścieranie – jednak spawalność słabnie przy stalach wysokochromowych

Mo wpływa korzystnie na spawalność stali, ponieważ obniża krytyczną szybkość studzenia.
V zmniejsza ziarnistość i hamuje samohartowność stali, przez co poprawia się spawalność.
W wykształca bardzo twarde węgliki, a tym samym obniża spawalność stali
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– naprawa powinna nastąpić w  krótkim 

czasie,

– użyta metoda spawania powinna dostar-

czyć potrzebne efekty.

W formach wtryskowych ma się do 

czynienia z wysokostopowymi stalami narzę-

dziowymi, różniącymi się procentową zawar-

tością C, Mn, Cr, Mo, W, V w  zależności 

od ich własności i  przeznaczenia. W  zasa-

dzie stal jest łatwo spawalna, o ile przestrze-

gane są pewne reguły podgrzewania i norma-

lizacji przed i  po spawaniu. Jednak przy 

naprawie narzędzi, jakim są formy z jednocze-

snym uwzględnieniem wymagania o możliwie 

znikomym wpływie termicznym podczas 

napawania, sprawa ta staje się nieco bardziej 

złożona. Dodatkowo bardzo duże znaczenie 

na spawalność stali odgrywa skład chemiczny 

stali narzędziowych.

Pierwszą informacją o składzie stali, a zatem 

o jej spawalności można uzyskać z ogólnego 

podziału na stale do pracy na zimno i do pracy 

na gorąco. Określone właściwości stali, wywo-

łane przez składniki stopu i zawartość węgla 

definiują ich przynależność (tabela 2).

Warto mieć na uwadze, że wysoką jakość 

produktu można utrzymać jedynie wtedy, 

gdy będzie się posługiwać się maszynami 

i formami równie wysokiej klasy. Należy mieć 

też na uwadze wysokie koszty eksploatacji. 

Zmiany temperatur (przy nagrzewaniu i chło-

dzeniu) będą miały wpływ na koszt energii 

elektrycznej, ale to nie wszystko. Również 

nadmiaru granulatu, który pozostał z jednego 

procesu, nie można ponownie wykorzystać, 

gdyż będzie on już gorszej jakości i może mieć 

wpływ na powstanie wad produktu. Ponadto 

codzienne użytkowanie maszyn może dopro-

wadzić do wad form, a wówczas konieczna 

będzie ich naprawa. To bardzo ważne, gdyż 

jeśli będzie się korzystać z  uszkodzonych 

form, można na wyprodukowanych wyrobach 

zobaczyć różnego rodzaju skazy. 

Chodzi o  różne rysy, pęknięcia czy braki 

w materiale. Takie wyroby nie mogą dostać się 

do sprzedaży i  należy je zutylizować. Należy 

pamiętać, że czasami wad form nie widać 

gołym okiem i  konieczna może być obser-

wacja mikroskopowa. Istnieją różne metody 

późniejszej naprawy form wtryskowych, a jedną 

z nich jest naprawa poprzez spawanie. Oczy-

wiście wymaga to dużego doświadczenia ze 

strony spawaczy, gdyż spoina powinna być 

jak najmniejsza. Również materiał do spawania 

powinien być odpowiedni – sprawdzi się jedynie 

stal przeznaczona do pracy na gorąco. Warto 

wiedzieć, że takie firmy zajmujące się regene-

racją form wtryskowych, prowadzą także inne 

działania, jak na przykład modernizacja form.

Jeśli forma wtryskowa jest jednym z najwięk-

szych kosztów, jaki trzeba ponieść, by zająć 

się produkcją wyrobów, wiadomym jest, że 

wyrzucenie  formy wtryskowej  będzie nastę-

powało tylko w  ostateczności, czyli wtedy, 

kiedy  regeneracja, czy naprawa formy wtry-

skowej  będzie już nieopłacalna, bądź  forma 

wtryskowa  będzie naprawdę bardzo stara 

i zniszczona, a regeneracja, nawet najlepsza 

nie przywróci jej wymaganych do dalszej 

eksploatacji właściwości.

Koszt
W kwestii cen, ciężko jest ustalić dokładny, 

jednoznaczny cennik regeneracji formy wtry-

skowej, ze względu na fakt, iż formy wtryskowe 

różnią się między sobą wielkością, złożo-

nością i  przede wszystkim stopniem znisz-

czenia, który jest różny dla różnych czasów 

i warunków eksploatacji. Stopień zniszczenia 

form wtryskowych różni też rodzaj i  jakość 

materiałów, z jakich zostały one wykonane. Im 

wyższa jakość materiałów i im mniejsze znisz-

czenia, tym koszt regeneracji będzie niższy. 

Podsumowanie 
Należy pamiętać, że nawet niewielkie wady 

formy wtryskowej przekładają się na wygląd 

i, co najważniejsze, na właściwości fizyczne 

wypraski (kształtki). Formy wtryskowe ulegają 

naturalnemu zużyciu, a  czasami po prostu 

przedwczesnym uszkodzeniom. Dzieje się 

tak bez względu na rodzaj wtryskiwanego 

tworzywa, a  także bez względu na jakość 

wtryskarek i fachowość ich obsługi. 
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W obróbce tej głównym czynnikiem powo-

dującym ubytek materiału jest wyła-

dowanie elektryczne pomiędzy narzędziem 

a materiałem obrabianym. Jest to jest jedna 

z  niewielu obróbek, którą można obrabiać 

materiały bardzo twarde (np. stale hartowane, 

żarowytrzymałe, węgliki spiekane, a  nawet 

ceramikę techniczną). Uzyskiwane dokład-

ności są rzędu kilku mikrometrów przy bardzo 

dużej gładkości powierzchni, nawet dla bardzo 

skomplikowanych kształtów (wykrojniki, 

matryce, formy wtryskowe, tłoczniki itp.).

Materiały na elektrodę do drążenia:
– miedź,

– grafit,

– miedziowolfram,

– grafit impregnowany miedzią.

OBRÓBKA ELEKTROEROZYJNA

Miedź czy grafit? 
Zalety, wady, możliwości

Elektrodrążenie, to rodzaj zaawansowanej technologicznie, bardzo pre-
cyzyjnej obróbki ubytkowej. Proces polega na wywołaniu reakcji elektro-
erozyjnej pomiędzy dwiema elektrodami, z których jedna jest narzędziem 
a druga detalem obrabianym. Na skutek działania wysokiej temperatury 
(6000-50000°C) oraz pola elektrycznego następuje wyrzucenie cząstek 
materiału obrabianego, co nadaje mu wymagany kształt.
Elektrodrążenie jest wykorzystywane w sytuacjach, kiedy parametry pro-
duktu uzyskiwane prostszymi metodami obróbki ubytkowej są niewystar-
czające. Ze względu na charakterystykę procesu, za jego pomocą wyko-
nuje się kształty i elementy o skomplikowanej budowie, często z metali trud-
noobrabialnych oraz wymagających wysokiej precyzji wykonania i wąskich 
tolerancji wymiarowych.

 Krzysztof Sawicki 
 NIFCO Poland 

Tel. +48 607259412 I moldmaker@moldmaker.eu www.moldmaker.eu

Bezprzewodowe 
liczniki cykli
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Wtrysk wielokomponentowy 

MultiMat (układ wtryskowy pionowo):
  do 4 dodatkowych jednostek w zakresie Euromap od 70 do 1600
  średnice ślimaków w w/w jednostkach 20-70mm
  dostępne na wtryskarkach o sile zwarcia z zakresu 50-3500 ton

Negri Bossi MultiMat - wtryskarki wielokomponentowe, mogą być wyposażone 
w  maksymalnie sześć jednostek wtryskowych, a  każdą jednostką wtryskową można 
sterować niezależnie. 
W rezultacie możliwa jest całkowita swoboda wyboru w  odniesieniu do rodzaju formy, 
którą można zaprojektować i zastosować.
Od bardzo małych do bardzo dużych formowanych części z  tworzywa sztucznego dla 
praktycznie każdego rynku końcowego. Negri Bossi oferuje pełną gamę rozwiązań. Negri 
Bossi jako lider w  formowaniu wtryskowym posiada wtryskarki wielokomponentowe 
w swoim portfolio od 1985 roku. 



Znajdź nas w social media

ntqscntqscntqsc

Wtrysk wielokomponentowy 

Znajdź nas w social media

ntqscntqscntqsc

Dowiedz się więcej
Sebastian Kozłowski

+48 602 541 716, skozlowski@ntqsc.pl

MultiMat (układ wtryskowy równoległy):
  do 4 dodatkowych jednostek w zakresie Euromap od 165 do 8400 
(takich samych bądź każda inna)

  średnice ślimaków w w/w jednostkach 25-110mm
  dostępne na wtryskarkach o sile zwarcia od 180 ton

MultiMat (układ wtryskowy kątowy):
  do 2 dodatkowych jednostek w zakresie Euromap od 320 do 12100 
(takich samych bądź każda inna)

  średnice ślimaków w w/w jednostkach 35-120mm
  dostępne na wtryskarkach o sile zwarcia z zakresu 180 ton

MultiMat (układ wtryskowy z boku / układ L):
  jedna jednostka w zakresie Euromap od 165 do 4250
  średnice ślimaków w w/w jednostach 25-90mm
  dostępna na wtryskarkach o sile zwarcia od 180 ton
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Bardzo istotnym czynnikiem podczas 

procesu drążenia jest temperatura topnienia 

obrabianego materiału. Wyższa temperatura 

topnienia materiału powoduje, że obróbka tego 

materiału powinna odbywać się przy wysokich 

częstotliwościach, aby szybko drążyć, ma to 

jednak wpływ na większe zużycie elektrody. 

Dlatego też duże problemy spotyka się przy 

obróbce np. węglików. Dobór odpowiedniego 

gatunku grafitu daje gwarancję zmaksymalizo-

wania szybkości usuwania metalu i zminimali-

zowania zużycia elektrody. Stopy o wysokich 

temperaturach topnienia poleca się drążyć 

grafitem impregnowanym miedzią.

Temperatura kilku podstawowych 
materiałów obrabialnych: 
1. Węgliki 3300ºC

2. Tytan 1650ºC

3. Stal narzędziowa 1500ºC

4. Stal nierdzewna 1500ºC

5. Miedź 1100ºC

6. Aluminium 625ºC

Elektroda miedziana
Miedź pod wpływem temperatury rozszerza 

się, może się również podtapiać, co ma 

bardzo duży wpływ na jakość elektrody, jej 

dokładność i kształt.

Podczas obróbki elektrody miedzianej 

wytwarza się ciepło, co utrudnia zachowanie 

dokładnych wymiarów elektrody.

Ze względu na swoje metaliczne właści-

wości obróbka miedzi może trwać nawet 

3 razy dłużej niż obróbka grafitu.

Ponad dwukrotnie większa rozszerzal-

ność cieplna miedzi – deformacja elektrody 

grafitowej pod wpływem ciepła będzie dużo 

mniejsza niż miedzianej.

Miedź może być użyta w polaryzacji pozy-

tywnej i z dużą szybkością usuwać metal, ale 

takie ustawienie powoduje bardzo duży wzrost 

zużycia elektrody.

Elektroda grafitowa
Grafit z uwagi na wysoką wytrzymałość na 

zginanie stwarza możliwości wykonania elek-

trod o skomplikowanych kształtach. W porów-

naniu z  miedzią wytrzymałość na zginanie 

grafitu jest przynajmniej 10% większa.

Elektroda grafitowa może być frezowana do 

wymiarów dużo cieńszych niż miedziana bez 

odkształceń i uszkodzeń.

Prędkości obrotowe i posuwowe podczas 

frezowania grafitu mogą być dwa do trzech 

razy szybsze niż w przypadku miedzi.

Obróbka grafitu może trwać nawet 3 razy 

szybciej niż obróbka miedzi, przy bardzo 

małym zużyciu frezu. Istotne jest również, iż 

frez nie grzeje się tak bardzo przy obróbce 

grafitu jak to jest w  przypadku miedzi, ze 

względu na jej strukturę metaliczną, która 

powoduje tarcie i może powodować większe 

zużycie narzędzi.

Grafit jest 5 razy lżejszy od miedzi.

Elektroda wykonana z  grafitu może prze-

puścić większe natężenie prądu, a co za tym 

idzie spowoduje dłuższy czas erozji w porów-

naniu do elektrody wykonanej z miedzi, czego 

konsekwencją będzie usunięcie większej ilości 

metalu.

Negatywną stroną grafitu jest to, że podczas 

obróbki jest to materiał o dużym zapyleniu. Do 

obróbki grafitu stosuje się specjalne frezarki 

w osłonie olejowej, aby zabezpieczyć maszynę 

przed pyłem grafitu, który może uszkodzić 

elektronikę sterująca maszyny.

Miedź charakteryzuje się wysoką przewod-

nością cieplną. W przypadku gdy przez elek-

trodę przepływa prąd o  wysokim natężeniu 

wytwarza się duża ilość ciepła, ze względu na 

to opór elektryczny rośnie, co znaczy, że więk-

szość energii, która powinna generować prze-

skok iskry zmienia się w ciepło wewnątrz elek-

trody. Natomiast grafit ze względu na niższą 

wartość przewodności cieplnej będzie ulegał 

erozji w  wyższych temperaturach w  porów-

naniu do miedzi, która staje się niestabilna i topi 

się w  temperaturze 1100°C. Zaletą elektrody 

grafitowej w porównaniu do miedzianej jest to, 

iż pracuje w stabilnych i wydajnych warunkach 

przy wyższych wartościach prądu. Elektroda 

grafitowa może usuwać zgrubnie metal dwa 

razy szybciej niż taka sama elektroda miedziana. 

Rys. 2   Elektrody miedziane 
źródło: http://www.gerdklaiber.de/s/
cc_images/cache_2432942408.
png?t=1359483192

Rys. 1   Elektrodrążenie wgłębne elektrodą miedzianą
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Wyróżnia się 4 typy zużycia 
elektrody:
– Objętościowe

   całkowity obszar zużycia mierzony jako 

wartość procentowa zużycia do całkowitej 

masy elektrody.

– Krańcowe zużycie  

  zużycie na frontowej powierzchni elek-

trody.

– Boczne 

   zużycie na bocznej powierzchni elektrody.

– Narożne

   zużycie powierzchni naroży elektrody. Ta 

wartość jest najbardziej znacząca i określa 

odporność elektrody na zużycie.

PODSUMOWANIE
Generalnie rzecz biorąc porównanie dwóch 

materiałów pod wieloma względami pokazuje 

więcej pozytywów dla grafitu. Właściwości 

grafitu pokazują, że jest on o wiele łatwiejszym 

i stabilniejszym materiałem do obróbki elektrod 

oraz samego elektrodrążenia. W Polsce oraz 

na świecie z roku na rok coraz więcej narzę-

dziowni przechodzi na elektrody grafitowe. 

W Europie w krajach, takich jak, Portugalia, 

Włochy i  Niemcy, stosunek elektrod grafito-

wych przeważa zdecydowanie, powyżej 95% 

stosowania grafitu. W Polsce nadal stosuje się 

większości elektrody miedziane, choć z roku 

na rok zauważa się wzrost obróbki przy użyciu 

grafitu. Pomimo, iż grafit jest materiałem 

o połowę tańszym względem miedzi to jednak 

do jego obróbki wymagane są specjalne 

frezarki zabezpieczające przed zapyleniem. 

Mniejsze narzędziownie w  naszym kraju 

nadal stosują konwencjonalne frezarki, gdzie 

obróbka grafitu bez zachowania odpowiedniej 

higieny pracy może skutkować zabrudzeniem 

części elektronicznej układów sterujących. 

Jest to jeden z argumentów, dlaczego grafit 

w  Polsce jest nadal używany w  mniejszym 

stopniu niż miedź. Grafit używa się gównie 

do wąskich i długich żeber, gdzie stabilność 

kształtu i wymiaru jest zdecydowanie wyższa 

niż elektrody miedzianej. 
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Rys. 3   Elektrody grafitowe 
źródło: https://www.indiamart.
com/proddetail/edm-graphite-
electrodes-21109906755.html
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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

Projekt openGrain powstał dla zaspokojenia potrzeb klientów prze-

twarzających tworzywa sztuczne. Początkowo firma Sumaris 

zajmowała się jedynie naprawami uszkodzonych struktur powierzchni. 

Potrzeby rynku okazały się jednak dużo większe, zaczęto więc wyko-

nywać nowe tekstury w  zakładzie w  Złotnikach. Oprócz chemicz-

nego fakturowania oferuje alternatywne metody wykonywania struktur 

powierzchni, jak również usługi związane z poprawą jakości powierzchni.

Przy wykorzystaniu konwencjonalnych metod trawienia zmiana 

rodzaju wykonanej struktury jest bardzo trudna i  problematyczna. 

Z CERA-SHIBO jest inaczej. To innowacyjna technologia polegająca 

na nałożeniu powłoki ceramicznej na powierzchni narzędzi. Pozwala to 

na wielokrotne użycie jednego narzędzia do wytworzenia elementów 

z  różnymi fakturami. Dzięki zastosowaniu odpornej na ciepło oraz 

zużycie powłoki ceramicznej na 

powierzchni narzędzia, elementy 

z  tworzywa sztucznego mogą 

otrzymać doskonałej jakości 

szeroką gamę powierzchni. 

Zapewnia to zupełnie nowy 

poziom elastyczności dając 

dodatkowy wymiar kreatywności 

projektowania. Proces nakła-

dania powłoki ceramicznej ułatwia wierne odtworzenie wzorca w bardzo 

krótkim czasie realizacji. Cera-Shibo można usunąć w  dowolnym 

momencie z narzędzia i ponownie nałożyć bez potrzeby dodatkowego 

polerowania, modyfikacji grubości ścianek itp.

W celu uniknięcia odpadów z powodu jakości powierzchni firma Sumaris 

proponuje powłokę „G-coat”. Jej zastosowanie pozwala na uzyskanie 

homogenicznej powierzchni oraz odwzorowanie struktury poprzez 

poprawę płynięcia, a co za tym idzie redukcję wad wypraski, takich jak 

linie łączenia, „tygrysie paski”, „duszki” itp. Powłoka może być stosowana 

zarówno na powierzchnie fakturowane laserowo, chemicznie, jak również 

polerowane. Grubość powłoki może być modyfikowana w zależności od 

przeznaczenia np. dla poprawy połysku lub optymalizacji procesu (od 8 do 

30 µm). Zastosowanie powłoki „G-coat” zapewnia ochronę przed korozją, 

poprawia odporność na ścieranie oraz pozwala na łatwiejsze czyszczenie. 

W bardzo prosty sposób można poprawić jakość wyrobów fakturowa-

nych, jak również zoptymalizować proces przetwórczy. 

Projekt openGrain w praktyce

Prężnie rozwijający się przemysł tworzyw sztucznych wywiera dużą presję na jakość powierzchni. Wiele wyro-
bów wymaga ściśle określonej struktury użytkowej. Nie sposób wyobrazić sobie elementów wnętrza w nowocze-
snych samochodach bez użycia detali fakturowanych. Nie tylko w przemyśle motoryzacyjnym znajdują zastoso-
wanie powierzchnie ozdobne, ale również w innych sektorach przetwórczych, jak opakowaniowy, AGD i RTV itp. 
Do tego dołączyć należy zastosowanie tzw. fotograwerowania logo producentów i znaków firmowych. Pozwala to 
zaoszczędzić koszty związane z drukiem lub innym oznakowaniem gotowych produktów.

Sumaris jest partnerem firmy Eschmann
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Techniki kształtowania powierzchni 

produktów można podzielić na: 

– bezpośrednie – lakierowanie, drukowanie 

galwanizowanie, flokowanie, powlekanie,

– pośrednie – piaskowanie, chromowanie, 

elektrodrążenie.

– fakturowanie – grawerowanie fotoche-

miczne, galwanotechnika, ablacja laserowa.

Techniki galvano charakteryzuje bardzo 

wierne odtworzenie faktury, lecz niedokład-

ność wymiarów, długi czas powstawania, 

wysoki koszt i  praktycznie nienaprawialność 

faktury; techniki te są rzadko stosowane.

Elektrodrążenie pozwala uzyskać naturalnie 

wyglądające powierzchnie. Metoda ta wyko-

rzystuje ładunek elektryczny.

Teksturowanie
Z kolei fakturowanie fotochemiczne dobrze 

imituje wzorzec, a  przy tym pozwala na 

dużą dowolność konturu powierzchni formy, 

szybką konwersję wzoru, zapewnia dużą 

dokładność wymiarów, jest szybkie, tanie 

i łatwo naprawialne. Fotochemiczna technika 

teksturowania bazuje na zdolności reakcji 

metali z kwasami. Aby działanie to nie prowa-

dziło do niekontrolowanej korozji i zniszczenia 

powierzchni, wymagane są pewne czyn-

ności przygotowawcze. Decydującą dla przy-

szłego obrazu faktury jest warstwa odporna 

na działanie kwasów, która służy jako nośnik 

wzoru. Wzór ten nanosi się równomiernie na 

powierzchnie. Wszystkie nie przeznaczone 

do fakturowania powierzchnie pokrywa się 

lakierem i folią ochronną. 

Fototechniczna technika wykonania tekstury 

nie zapewnia powtarzalności wykonania formy. 

Nie są to prace wykonywane w sposób nume-

ryczny, wymogiem jest przygotowana bardzo 

dokładnie powierzchnia i  jednakowy w struk-

turze materiał.

Rola tekstury
Tekstury mogą spełniać dwojaką rolę:

– estetyczną, uwypuklającą efekt, który chce 

się osiągnąć np. logo firmy, przyciski, zesta-

wiając kontrastujące ze sobą wykończenia 

powierzchni, jak powierzchnie lśniącą 

z matową, bądź symulować inny materiał, 

jak np. skórę. Podobny efekt uzyska się 

zestawiając materiały o naturalnie przeciw-

nych właściwościach odbicia światła jak 

połyskliwy ABS/PC i matową gumę;

– funkcjonalną, pozwalając na zabezpie-

czenie wrażliwych obszarów produktu 

przed zarysowaniem, przed zostawianiem 

śladów po palcach, bądź ukryciem wad 

właściwych procesowi wtrysku jak zapady, 

lub linie płynięcia.

  

Jak powinna być przygotowana 
forma do fakturowania 

W celu zapewnienia optymalnej jakości 

faktury należy odpowiednio przygotować 

elementy form:

– wszystkie fakturowane powierzchnie, które 

nie kończą się przy promieniu lub krawędzi 

formy, powinny być dokładnie oznaczone 

(zarysowane granice), np. obszary wolne, 

styku elementów współformujących

 Zazwyczaj miejsca łączenia dwóch 

powierzchni i powierzchnie przy brzegach, 

na granicy podziału, nie są fakturowane. 

Pozostawia się wolny margines o  szero-

kości 0,5 mm (obniżony lub na oryginalnym 

poziomie).

– kąt odchylenia powierzchni formujących 

w kierunku wychodzenia wyprasek z formy 

determinuje max. głębokość faktury. Przy-

jęto zasadę: 0,01 mm gł. faktury = 1° kąta 

odchylenia

– forma powinna być wykonana z  jednako-

wego, jednorodnego materiału. Jej elementy 

powinny pochodzić z  jednego bloku i być 

poddane równocześnie tej samej obróbce 

cieplnej; wkładki powinny być z  identycz-

nego gatunku materiału (o takim samym 

składzie jak materiał formy)

 Podczas mechanicznej obróbki powstają 

naprężenia w strukturze metalu. Największe 

szkody może spowodować tępa głowica 

frezerska, która się przegrzewa i też oddzia-

łuje cieplnie na obrabiany materiał.

 Po wymianie głowicy i po kolejnych etapach 

obróbki znika wprawdzie przebarwienie 

powierzchni metalu, jednak miejscowe prze-

grzanie działa głębiej pod powierzchnię, 

co uwidocznia krótki test trawienia, gdzie 

miejsca różnic gęstości struktury rozpoznać 

można przez zmianę zabarwienia.

– elementy formy przeznaczone do fakturo-

wania powinny być zdemontowane

 Odpowiednie ich oznaczenie pomoże 

wskazać właściwą pozycję przy pasowaniu.

– część procesu fakturowania przeprowadza 

się przy złożonych elementach, a inne etapy, 

gdy elementy formy są zdemontowane. Zło-

żenie części formujących formy powinno 

być wykonane na sucho i  bez środków 

smarnych. Pozostałości tłuszczu w szcze-

linach rdzeni zakłócają proces trawienia, 

powodują rozpuszczenie warstwy maski 

struktury i  w efekcie mogą prowadzić do 

nienaprawialnych wad faktury. Cienkie linie 

Fakturowanie form – teksturowanie

Wszyscy producenci detali z tworzyw dbają nie tylko o jakość swoich wyrobów, ale również o ich atrakcyj-
ność. Atrakcyjny wygląd to kolorystyka, połyskliwość czy powierzchnia wyrobu, która może być gładka lub 
teksturowana.

 Joanna Troska-Grudzień 
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łączenia wkładek /rdzeni również po tra-

wieniu pozostaną widoczne.

– powierzchnia przeznaczona do fakturowania 

powinna być wypolerowana równomiernie 

i bez wad (bez zarysowań i pozostałości po 

drążeniu) do chropowatości ok. Rt=4-5 μm 

(Ra= 0,4-0,6 μm), co odpowiada obróbce 

papierem ściernym ok. #320 -#400.

 W przypadku grubszych faktur wystarczy 

ziarno #240 (Rt~6-8 μm / Ra~0,8-1,0 μm). 

Niedokładna wstępna obróbka wykańcza-

jąca powierzchni formy i  nieodpowiednie 

polerowanie może powodować powierzch-

niowe zmiany (wyrywanie drobnych cząste-

czek lub ich naderwanie – efekt drobnych 

nakłuć lub złuszczeń; wypłukanie bardziej 

miękkich cząstek ze struktury – efekt poma-

rańczowej skórki; wypełnianie drobnych 

punktów i rys mikrowiórami i ziarnami ścier-

nymi). W momencie oddziaływania kwasów 

na powierzchnię wszystkie luźne, niezwią-

zane mocno z  podłożem cząstki i  obce 

wtrącenia zostają wypłukane uwidaczniając 

jeszcze bardziej pory i  rysy. Jeśli warstwa 

maskująca nadająca strukturę leży na takim 

miejscu, może nastąpić w trakcie trawienia 

jej oderwanie, co prowadzi w  efekcie do 

plam w strukturze wzoru.

Tekstury są odzwierciedleniem wykoń-

czenia powierzchni roboczych formy wtry-

skowej. Gniazdo/matryca formy powstaje 

w  wyniku mechanicznego usuwania mate-

riału z bloku metalu. W tym przypadku stali 

narzędziowej, podczas procesu frezowania. 

Sam proces podzielony jest na etapy, 

w  trakcie których, kolejno zwiększana jest 

dokładność wykończenia powierzchni. Im 

większa dokładność tym mniejsza chropo-

watość powierzchni metalu. Chropowatość 

jest pochodną głębokości wnęk lub wyso-

kości wybrzuszeń powstałych w  wyniku 

obrabiania powierzchni. Obie wielkości 

opisuje się wspólnym symbolem Ra (choć 

jest ich więcej), będącym średnią najwięk-

szej głębokości oraz wysokości. Duża jakość 

powierzchni wymaga procesu polerowania 

i z zasady jest to długotrwały proces podra-

żający wykonanie formy. 

Wiadomo, że powierzchnie robocze formy 

obrabia się mechanicznie. W ten sam sposób 

przygotowuje się podstawowe tekstury. 

Bardzo dużo jest możliwych deseni.

Należy pamiętać, że w  przypadku tekstur 

frezowanych ich deseń / wzór uzyskuje się 

przez manipulowanie prędkością posuwu 

narzędzia, jego średnicą oraz głębokością 

skrawania. Wzór nie powstaje jako geometria 

3D, lecz najczęściej pochodzi z dostępnych 

wzorców.

Fakturowanie przy użyciu lasera
Najbardziej efektywnym fakturowaniem jest 

fakturowanie laserowe. Przykładowo firma 

Knauff opracowała 36 wzorów faktur dla 

przemysłu samochodowego wykorzystują-

cego w swojej produkcji EPP. Wypracowane 

przez firmę narzędzia pozwalają podnieść 

jakość i  wyrazistość tekstury, a  jednocze-

śnie nanosić ją w  bardziej ekologicznym 

procesie niż dotychczas. „Uziarnione” wzory 

powstają z  dokładnością do najmniejszego 

detalu, nadając produkowanym częściom 
z  tworzywa EPP   bardzo finezyjny, luksu-

sowy wygląd. Oznacza to, że elementy czysto 

techniczne zyskują nową, estetyczną wartość. 

Mogą teraz z  powodzeniem zastąpić trady-

cyjne rozwiązania z  pianki, które są zazwy-

czaj malowane, pokrywane tkaniną czy inną 

zewnętrzną powłoką. Takie „jednomateria-

łowe” części można łatwiej i szybciej wyprodu-

kować, a także są lżejsze i w 100% przydatne 

do recyklingu.

Teksturowanie powstaje w  wyniku nano-

szenia charakterystycznego „uziarnienia” na 

powierzchnię materiału.

Warto pokusić się o wizualizację finalnych 

części samochodowych z użyciem najnowo-

cześniejszych narzędzi cyfrowych. Za pomocą 

technik, takich jak np. wysokiej rozdzielczości 

rendering 3D można precyzyjnie nałożyć 

wizualizację tekstury na już istniejącą część. 

W oparciu o zgodny z  rzeczywistością, real-

nych rozmiarów cyfrowy prototyp można 

łatwiej dokonać wyboru najlepszego rozwią-

zania. Właściwości materiału, takie jak izola-

cyjność cieplna, wytrzymałość mechaniczna 

czy elastyczność mają w przemyśle samocho-

dowym duże znaczenie, dlatego wykonany już 

prototyp może być poddany testom monta-

żowym i symulacjom. 

Teksturowanie „weszło” również do branży 

spożywczej np. w  produkcji butelek PET. 

Technologia oparta jest również na tekstu-

rowaniu laserowym form w  celu uzyskania 

dokładnego efektu wypukłego logo, znaku, 

napisu czy wzoru graficznego bezpośrednio 

na powierzchni rozdmuchiwanej butelki.

Wspomniano tutaj o  wykorzystani lasera 

przy fakturowaniu form. Tego typu fakturo-

wanie umożliwia łatwe i nieskończenie powta-

rzalne odwzorowanie oryginalnych rozwiązań 

na geometriach 3D w wielu branżach, takich 

jak wykonywanie wnętrz i reflektorów samo-

chodowych, produkcja opon, elektronika 

użytkowa, opakowania, kosmetyki, wyroby 

luksusowe, sprzęt medyczny, AGD, narzę-

dzia, formy wtryskowe oraz produkty konsu-

menckie – buty, artykuły sportowe itp. Tech-

nologia laserowa zrewolucjonizowała proces 

teksturowania form do wtrysku tworzyw 

sztucznych. Teksturowanie laserowe umoż-

liwia nanoszenie nie tylko kolorowych ozna-

czeń, ale także grawerowanie powierzchni, 

a  więc nadawanie ostatecznej określonej 

tekstury (faktury) powierzchni. 

Przykładowa maszyna firmy GF Machi-

ning Solutions – AgieCharmilles LASER P, 

która zapewnia możliwość zróżnicowanego 

oddziaływania na stan warstwy wierzch-

niej przedmiotu obrabianemu. Możliwe 

Rys. 1   Przykładowe wzory deseni
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jest odwzorowanie tęczowego przejścia 

barw w  wybranym zarysie. Dzięki temu 

można stworzyć swoisty znak wodny na 

powierzchni formy, który zostanie odwzoro-

wany na powierzchni wypraski. Ważną cechą 

w  omawianych przypadkach jest wysoki 

kontrast. Jest to pożądana cecha w  przy-

padku grawerowania i  cechowania, gdyż 

w  naturalny sposób poprawia czytelność 

np. danych alfanumerycznych.

Teksturowanie laserowe posiada prze-

wagę nie tylko ze względu na wysoką dokład-

ność wymiarów geometrycznych, powtarzal-

ność, czas obróbki, ale przede wszystkim ze 

względu na synergizm tych czynników, co 

umożliwia:

– podwyższanie właściwości użytkowych pro-

duktów końcowych (np. w kontekście ergo-

nomicznym – lepszy, pewniejszy chwyt apa-

ratu fotograficznego);

– modyfikację cech wizualnych powierzchni 

wyrobu;

– lepsze dopasowanie do współczesnego 

charakteru skali produkcji (jednostkowa 

i małoseryjna).

Konstrukcja rodziny AgieCharmilles Laser 

P400/600/1000/1200/4000 oraz 1200 U 

Dedicated firmy GF Machining Solutions to 

konstrukcje bazujące na sprawdzonych już 

rozwiązaniach obróbkowych centrów frezar-

skich CNC. W  efekcie teksturowanie lase-

rowe może być przeprowadzone na przed-

miotach o masie od 4 do 20.000 kg. W przy-

padku GF Machining Solutions AgieCharmilles  

Laser P 4000 maksymalny przesuw  w osi X 

wynosi 4000 mm. 

Jednak efektywność tych maszyn technolo-

gicznych zależy przede wszystkim od zastoso-

wanego rodzaju lasera – iterbowego i głowicy 

laserowej wyposażonej w:

– dodatkowy czerwony wskaźnik dla pozycjo-

nowania głowicy laserowej,

– kamerę wysokiej rozdzielczości wspierającą 

proces pozycjonowania oraz umożliwiającą 

monitorowanie procesu ablacji w czasie rze-

czywistym,

– dyszę odsysającą opary z procesu obróbki,

– dwa skanery,

– sondę przedmiotową (pozycjonowanie 

przedmiotu obrabianego),

– dyszę do przedmuchy sprężonym powie-

trzem,

– soczewki ogniskujące (określają wielkość 

plamki wiązki lasera: 25; 40 i 70 μm), które 

są komponentami szybko wymienialnymi.

Oddziaływanie wiązki laserowej na mate-

riał podczas wykonywania różnych operacji 

i  jej wpływ na warstwę wierzchnią wymaga 

również w  procesie teksturowania doboru 

odpowiednich parametrów technologicznych.

Podczas procesu teksturowan ia 

dochodzi do termicznego topnienia i  paro-

wania. W  sytuacji niedostatecznej gęstości 

powierzchniowej energii następuje stosun-

kowo wolniejsze podnoszenie wartości 

temperatury materiału i  osłabienie wiązań 

pod wpływem drgań termicznych, które 

może doprowadzić do cieplnego topnienia 

i  odparowania materiału. Wielkość strefy 

wpływu ciepła uwarunkowana jest długością 

trwania impulsów laserowych, co wpływa 

na jakość mikroobróbki. Obróbka impulsami 

długimi pozostawia wyraźne ślady przeto-

pienia i  zmiany strukturalne, jak i  wizualne 

powierzchni, na skutek oddziaływania ciepła. 

Natomiast ablacja wywoływana impulsami 

pikosekundowymi i  femtosekundowymi jest 

nazywana ablacją zimną, która nie wywołuje 

w materiale istotnej strefy wpływu ciepła.

Teksturowanie laserowe pozwala na zwięk-

szenie trwałości par kinematycznych, zwięk-

szenie wydajności i sprawności oraz jakości 

połączeń ruchowych. Nadrzędnym celem 

tworzenia tekstury powierzchniowej jest 

redukcja oporów tarcia oraz zużycia współ-

pracujących części.

Jakie są kłopoty z teksturami?
Tekstury, zwłaszcza głębokie/wysokie 

wymagają zwiększenia pochylenia odlew-

niczego do minimum 3 stopni. Powoduje 

to utratę, często pożądanego „prostego” 

kształtu dla produktu. Im płytsza tekstura 

tym potrzebny kąt jest niższy. Niestety im 

płytsza, tym gorzej jest odzwierciedlana, 

zwłaszcza przez tworzywa krystaliczne. 

Wówczas należy w  procesie wtrysku zwięk-

szać ciśnienie, wydłużać czas w formie itp. To 

przekłada się na koszt i kolejne problemy, jak 

większe naprężenia w wyprasce. Najprościej 

rozwiązać je dobierając lepsze tworzywo, 

z rodziny amorficznych. Najlepiej ABS lub PC, 

albo blendę ABS+PC. Jeszcze lepiej połączyć 

takie materiały z  odpowiednim procesem, 

takim jak Rapid Heating and Cooling 

Molding. Nie wchodząc w szczegóły, proces 

ten polega na dynamicznym i  dokładnym 

podgrzewaniu i chłodzeniu formy. Takie formy 

wymagają skomplikowanej budowy z odpo-

wiednimi kanałami grzewczymi jak najbliżej 

powierzchni z  teksturą. Efekty potrafią być 

więcej niż zadowalające. 
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Tabela 1. Parametry techniczne grawerki laserowej Laser 1000 5Ax

Maszyna: Laser 1000 5Ax

Typ lasera, laser iterbowy (Yb); mocy [W] 20 opcja 50 ÷ 100

Wymiary detalu do obróbki w 5 osiach [mm] 300×300×300

Maksymalna masa detalu w obróbce w 5 osiach [kg] 150

Przesuw w 3 osiach liniowych, Obrót w 2 osiach X, Y, Z, B i A

Wielkość przesuwu osi: X, Y, Z, sterowanych numerycznie [mm] 995×550×825

Obrót osi B sterowanej numerycznie, [º], prędkość [º/s] 360;180

Obrót głowicy laserowej osi A sterowanej numerycznie, [º]; prędkość [º/s] 210;180

Zapotrzebowanie sprężonego powietrza bezolejowego [bar] (400 l/min) 6 ÷ 8

Gabaryty obrabiarki [mm] 2240×2605×2845

Masa obrabiarki [kg] 7000
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Aby zwiększyć trwałość elementu pracu-

jącego w warunkach ściernych czy koro-

zyjnych należałoby zastanowić się nad zasto-

sowaniem powłoki. Wykonanie takiej powłoki 

pozwali połączyć korzystne właściwości rdzenia 

z odpornością na zużycie, twardością i żarood-

pornością powłoki oraz rozdzielić funkcję prze-

noszenia obciążeń od zabezpieczenia przed 

wpływem środowiska pracy elementu. 

Główne zalety powłok to:

– obniżenie kosztów związanych z utrzyma-

niem i zużyciem formy, 

– zwiększenie wydajności produkcji, 

– wzrost żywotności form wtryskowych, 

– zwiększenie jakości wypraski. 

Odpowiedni dobór powłoki do konkretnych 

warunków i zastosowania, gwarantuje zwięk-

szenie odporności na ścieranie, zmniejszenie 

przywierania tworzywa oraz ilości stosowa-

nych środków antyadhezyjnych. 

Co na rynku?
Oerlikon Balzers
Oerlikon Balzers oferuje BALITHERM 

PRIMEFORM, innowacyjną i  nowoczesną 

metodę uszlachetnienia form wtryskowych, 

zwiększającą wydajność procesu przetwór-

stwa tworzyw sztucznych. PRIMEFORM 

to wspomagana plazmowo technologia 

dyfuzyjna, która podnosi twardość powierzchni 

formy zapobiegając tym samym powstawaniu 

narostów i  uszkodzeń dodatkowo wzmac-

niając odporność krawędzi na wykruszenia. 

Poprawia właściwości antykorozyjne mate-

riału bazowego i polerowalność. Powierzchnia 

formy po obróbce cechuje się wyższą jakością, 

porowatość materiału narzędzia jest znacząco 

mniejsza i dzięki czemu uzyskuje się poprawę 

pracy takiej formy. PRIMEFORM zapewnia 

również większy połysk na powierzchni. 

Możliwe są naprawy i  korekty formy bez 

konieczności ponownego powlekania. 

Proces BALITHERM  PRIMEFORM jest 

odpowiednim sposobem na poprawę rozfor-

mowania, zoptymalizowanie niezawodności 

procesu i zwiększenie jakości wypraski. Strefy 

o  dużym naprężeniu stają się odporne na 

zużycie i zabezpieczone przed zarysowaniami, 

wpływami środowiska i nieprawidłową obsługą. 

Taka obróbka form wtryskowych może zwięk-

szyć produktywność nawet o 60%. 

Firma Oerlikon Balzers oferuje również super-

twarde przeciwzużyciowe powłoki PVD na 

formy wtryskowe, pod marką BALINIT. Oferują 

powłoki o  różnych właściwościach, w  zależ-

ności od charakteru zużycia formy, rodzaju 

materiału z jakiego jest wykonana, rodzaju prze-

twarzanego tworzywa dobierane jest optymalne 

pokrycie. Jest to metoda fizycznego osadzania 

z fazy gazowej, w skrócie PVD. Technologia PVD 

wykorzystuje różne zjawiska fizyczne, których 

wspólną cechą jest krystalizacja par metali lub 

faz z  plazmy. Nakładanie powłok jest prowa-

dzone w temperaturach od 250 do 500oC.

W wyborze optymalnej powłoki pomagają 

tabele umieszczane w  broszurach dostęp-

nych w Oerlikon Balzers – kieruję do literatury 

w celu szerszego poznania tematu.

Odpowiednio dobrana powłoka BALINIT 

((TiN; TiAlN; WC/C; CrN, AlCrN) gwarantuje: 

– zwiększoną odporność na ścieranie,

– zmniejsza zatarcia ruchomych elementów,

– poprawia odporność na agresję tworzywa,

– zmniejsza przywieranie tworzywa (narosty),

– ułatwia rozformowanie i wypełnianie formy.

BALINIT FUTURA NANO 
Jedną z  nowości technologicznych jest 

powłoka  BALINIT FUTURA NANO. Pokrycie 

składa się z  kilku tysięcy warstw o  grubości 

rzędu nanometrów. W czasie pracy w powłoce 

FUTURA NANO następuje warstwowa oksy-

dacja, głównie pod wpływem temperatury i okre-

ślonych warunków zewnętrznych. Powłoka 

ta przeznaczona jest pracy przy podwyższo-

nych parametrach obróbki, narzędzi wykona-

nych ze stali szybkotnącej lub węglika spieka-

nego. Pozwala na pracę w wysokiej tempera-

turze, zdecydowanie podnosi odporność na 

zużycie ścierne, ma właściwości antyadhezyjne, 

zapewnia lepsze formowanie oraz ułatwia odpro-

wadzanie wióra. Nadaje się również do pracy na 

sucho lub z minimalnym chłodzeniem (chłodzenie 

mgłą). Twardość tej powłoki wynosi 3300 HV, 

maksymalna temperatura zastosowania 900ºC. 

FUTURA NANO znajduje też zastosowanie 

Ochrona form wtryskowych – powłoki

W ostatnim czasie metody uszlachetniania powierzchni stały się jednym z najprężniej rozwijających się tematów 
i obszarów badawczych. Postęp w tej dziedzinie technologii jest spowodowany dążeniem do zwiększenia trwa-
łości eksploatacyjnej form wtryskowych oraz ich elementów konstrukcyjnych w różnych dziedzinach przemysłu. 
Efektem rosnącego zapotrzebowania na coraz wyższej jakości produkty przy jednoczesnym obniżeniu kosztów 
produkcji, jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań powierzchniowych.
Wiadomym jest że koszt regeneracji elementu jest znacznie mniejszy od kosztu jego wytworzenia. Regeneracja, 
oprócz przywrócenia właściwości użytkowych, może jednocześnie zwiększyć nawet kilkakrotnie trwałość. O tym jak 
regenerować i naprawiać formy wtryskowe można przeczytać w innym artykule wcześniejszym. Aby nie powtarzać 
się niniejszy artykuł skupi się na zagadnieniu czym pokrywać formy, aby ich trwałość była większa, jak je uszlachetniać.

 Mia Walasek 



44  PlastNews 2’2020

 Temat wydania  FORMY WTRYSKOWE 

w  przetwórstwie tworzyw sztucznych, odle-

waniu ciśnieniowym aluminium – pokrywane 

są elementy formujące, obróbce plastycznej 

– pokrywanie matryc do kucia na gorąco, niektó-

rych wykrojników, tłoczników. 

Zastosowanie powłok PVD w  przetwór-

stwie tworzyw sztucznych przynosi wymierne 

korzyści dla użytkownika-producenta. Powłoki 

ułatwiają uruchomienie produkcji i  zdecydo-

wanie obniżają koszty związane z  utrzyma-

niem i  eksploatacją formy. Oto podstawowe 

korzyści dla użytkownika:

– zwiększenie wydajności produkcji,

– podwyższenie żywotności form wtryskowych,

– wyższa jakość wyprasek,

– obniżenie kosztów produkcji.

Nanopowłoka
Marciniak Service jest autoryzowanym 

serwisem firmy Thermoplay w  Polsce. 

Świadczy usługi serwisowe w zakresie nano-

szenia półtrwałych powłok antyadhezyjnych 

ułatwiających odformowanie detalu oraz zabez-

pieczających powierzchnię formy przed korozją 

stanowiąc tym samym barierę dla zabrudzeń.

Nanopowłoka jest opatentowaną formułą 

nanocząsteczek, która po naniesieniu i utrwa-

leniu na powierzchni metalu tworzy półtrwałą 

powłokę o grubości 100-200 mikronów prze-

puszczającą gazy, natomiast nie przenikalną 

dla wody oraz odpychającą atomy węgla.

Dokładny skład samego preparatu do 

wykonywania powłoki nie jest jednak znany 

gdyż stanowi tajemnicę producenta. Zawarte 

w preparacie nanocząstki można podzielić na 

trzy grupy, które w momencie nanoszenia na 

powierzchnię formy samoczynnie układają się 

w trzy współpracujące z sobą regiony tworzące 

nanopowłokę w  postaci siatki nanomesh. 

System aplikacji nanopowłoki uwzględnia więc 

„klatkę” wytworzoną przez rozpuszczalnik, 

który skutecznie separuje niestabilne reaktywne 

cząsteczki od niereaktywnych stabilnych zapo-

biegając powstawaniu struktur molekularnych.

Kiedy powłoka zostaje naniesiona na 

powierzchnię w wyniku odparowania rozpusz-

czalnika dochodzi do zajścia fenomenu inter-

dyscyplinarnego, dzięki któremu cząsteczki 

preparatu organizują się wzajemnie względem 

siebie oraz względem podłoża tworząc sieć 

nanomesh i wiążąc ją do podłoża.

Niewielkie rozmiary struktury siatki nano-

mesh nie pozwalają na przejście przez nią 

większych od niej struktur. Jedynie związki 

o  wielkości na poziome cząsteczkowym są 

w stanie przez nią przeniknąć, co sprawia, że 

z łatwością przepuszcza ona gazy. Po zakoń-

czeniu procesu wiązania na powierzchni 

tworzy się powłoka stanowiąca już jednorodną 

mikrostrukturę z trwałymi wewnętrznymi wiąza-

niami. Regiony powstają poprzez odpowiednie 

organizowanie się cząsteczek preparatu.

– górny region odpycha płyny, zanieczysz-

czenia oraz cząsteczki tworzyw sztucznych, 

a przepuszcza gazy, 

– dolny region wiąże się z  powierzchnią 

w sposób półtrwały, co oznacza że istnieje 

możliwość usunięcia powłoki, lecz jedynie 

za pomocą specjalnego zmywacza, co 

w żaden sposób nie utrudnia regularnej kon-

serwacji i czyszczenia form 

– wewnętrzny region pełni funkcję spoiwa 

pomiędzy regionami górnym i dolnym.

Właściwości nanopowłoki:

– wytrzymuje temperatury do 540°C,

– tworzy warstwę nieprzepuszczająca dla 

wody i olejów, a przepuszczającą gazy,

– niski współczynnik tarcia,

– zapewnia ochronę przed korozją,

– używa się do rozdzielania wszystkich two-

rzyw termoplastycznych, termoutwardzal-

nych i gumy,

–  redukuje czas cyklu,

– poprawia wypełnienie i jakoś wypraski.

Tabela 1. Zalecane zastosowania powłok marki BALINIT

Powłoka Zalecane zastosowanie

Powłoka TiN – uniwersalna

– do narzędzi z: HSS, HSS-E,
–  do narzędzi skrawających do obróbki stali 

niestopowych i stopowych o twardości do  
ok. 24 HRC, szczególnie stali do nawęglania,

–  do wykrawania i tłoczenia,
–  do form wtryskowych

Powłoka TiAlN zwiększa odporność termiczną 
i chemiczną oraz stabilność krawędzi tnących

–  do narzędzi z węglika spiekanego,
–  do obróbki na sucho, HSC,
–  do wykrawania i tłoczenia,
–  do form z powierzchnią teksturowaną

Powłoka AlTiN – dostosowana do obróbki 
wysokowydajnej (HSC, HPC) i obróbki 
materiałów twardych

–  do obróbki materiałów trudno obrabialnych,
–  do obróbki twardych materiałów > 52 HRC,
–  do HSC,
–  do HPC

Powłoka TiCN – o niskim współczynniku tarcia 
i twardości umożliwia pracę w temperaturze do 
400°C

–  ogranicza procesy adhezyjne i ścierne,
–  do obróbki stali niestopowych,
–  do obróbki stali stopowych ulepszonych cieplnie do 

twardości ok. 28 HRC,
–  do stempli i matryc do tłoczenia,
–  do form wtryskowych do tworzyw.

Tabela 2. Rodzaje powłok z ofery firmy NELVI

PTFE 
Politetrafluoroetylen: termoutwardzalny

–  doskonałe właściwości antyadhezyjne (non-stick)
–  temperatura robocza do 260°C
–  ekstremalnie niski współczynnik tarcia
–  dobra odporność abrazyjna

PFA
Polimer perfluoroalkoksylowy: termoplastyczny

–  bardzo dobre właściwości antyadhezyjne (non-stick)
–  temperatura robocza do 260°C
–  grubość powłoki do 300 µm
–  doskonała odporność chemiczna

Powłoki FEP 
Kopolimer tetrafluoroetylen/ fluoropropylen: 
termoplastyczny

–  doskonałe właściwości antyadhezyjne (non-stick)
–  niski współczynnik tarcia
–  temperatura robocza do 205°C

ETFE 
Kopolimer etylenu i tetrafluoretylenu: 
termoplastyczny

–  doskonała odporność chemiczna
–  temperatura robocza do 150°C
–  najwytrzymalszy ze wszystkich fluoropolimerów
–  bardzo odporna powłoka
–  grubość do 500 µm

PEEK 
Polimer Polieteroeteroketon: termoplastyczny

–  wyjątkowe właściwości mechaniczne
–  wysoka odporność chemiczna
–  temperatura robocza do 260°C
–  wyjątkowa odporność radiacyjna

PPS
Polimer Polifenylenosulfid: termoplastyczny

–  temperatura robocza do 250°C
–  wysoka odporność chemiczna
–  dobre własności mechaniczne 
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Powłoki PTFE
Najprawdopodobniej każdy z  nas jest 

w posiadaniu tzw. patelni z teflonu. Dlaczego 

teflon zrobił tak oszałamiającą karierę? Bo 

do takiej patelni po prostu nic nie przywiera. 

Wyjaśnienie tego zjawiska tkwi w  budowie 

cząsteczki PTFE – długie łańcuchy atomów 

węgla związanych z atomami fluoru, których 

wiązanie jest tak mocne, że nie pozwala już na 

wiązanie się z innymi atomami.

Dzisiaj inżynierią powierzchni zajmują 

się doskonali, wyspecjalizowani naukowcy 

a nauka o powłokach ma związek praktycznie 

z każdą gałęzią przemysłu. Nie omija również 

branży tworzyw sztucznych, gdyż z  jednej 

strony, pokrywa się powłokami narzędzia do 

przetwórstwa, a  z drugiej pokrywamy same 

tworzywa sztuczne, ale o tym nie tu. No i nie 

należy zapominać, że same tworzywa również 

sprawdzają się jako powłoki (vide: teflon).

Nelvi
NELVI jest polskim przedsiębiorstwem 

specjalizującym się od lat w nakładaniu powłok 

fluoropolimerowych. Wykorzystując wyjątkowe 

własności polimerów (PTFE, FEP, PFA, ETFE, 

PPS, PEEK), firma zwiększa właściwości 

użytkowe oraz funkcjonalność  powlekanych 

części maszyn, urządzeń, wyrobów końco-

wych. Współpracuje ze światowymi producen-

tami powłok oraz dysponuje własnymi liniami 

produktowymi pod markami Vitaflon i Viflon.

Powłoki funkcjonalne aplikowane przez 

NELVI znajdują zastosowanie, gdy przywie-

ranie oraz duże tarcie okazują się zjawiskiem 

niepożądanym, a  warunki pracy elementów 

narażają materiał na korozję.

Polimery fluorowe są produkowane od 

dawna i  mają duże znaczenie przemy-

słowe. Charakteryzują się wysoką odporno-

ścią termiczną i chemiczną, niezwykle małym 

współczynnikiem tarcia i  bardzo korzyst-

nymi własnościami dielektrycznymi. Stoso-

wane przez firmę Nelvi powłoki polimerowe 

mogą być nakładane na różne podłoża, tj. stal 

czarną, stale nierdzewne, stal niskostopową, 

stopy aluminium, mosiądz itp. 

Technicoat
TECHNICOAT specjalizuje się w z obróbce 

powierzchniowej poprzez nakładanie 

powłok technicznych. Za pomocą nowo-

czesnych urządzeń technologicznych nakła-

damy powłoki fluoropolimerowe (PTFE, PFA, 

FEP, ETFE, ECTFE, MFA, powłoki PA-11, 

PE), znane przede wszystkim pod nazwą 

handlową TEFLON XYLAN, HALAR, RILSAN 

itp., powłoki funkcjonalne high-tech, w szcze-

gólności w dziedzinie rozwiązań antykorozyj-

nych, antyadhezyjnych /nieprzywierających/ 

oraz ślizgowych typu „suchy smar”.

Przeciwzużyciowe warstwy 
azotkowe na stalach 
narzędziowych do pracy na gorąco

W celu szerszego zrozumienia procesu 

i opisu badań odsyłam do literatury. W skrócie 

przeprowadzone zostały badania przeciwzu-

życiowe warstw azotkowych w  szczegól-

ności powłok hybrydowych (azotowanie 

dyfuzyjne + powłoka TiN) nakładanych na 

stale narzędziowe do pracy na gorąco. Testy 
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miały na celu określenie możliwości zwięk-

szenia trwałości form wtryskowych poprzez 

pokrycie ich powierzchni twardą, cienką 

powłoką przeciwzużyciową. Badania prze-

prowadzono na stalach stopowych do pracy 

na gorąco poddanych wcześniej obróbce 

cieplnej. Po nałożeniu przeciwzużyciowej 

warstwy zbadano odporność na zużycie 

badanych próbek i przeprowadzono badania 

metalograficzne, w  celu określenia właści-

wości badanej warstwy. Uzyskane wyniki 

wskazują, że formy wtryskowe azotowane 

i  azototytanowane, w  porównaniu do form 

obrobionych cieplnie lub dodatkowo azoto-

wanych czy też tylko z  nałożoną powłoką 

TiN, charakteryzują się znacznie większą 

odpornością na zużycie

Podsumowanie
Formowanie wtryskowe to ciągle unowo-

cześniana technologia, która dzisiaj jest 

jedną z  najpopularniejszych metod wytwa-

rzania produktów z  tworzyw sztucznych. 

Daje naprawdę ogromne pole do popisu 

i oferuje spore możliwości. Za pomocą takich 

form można wykonać wiele różnicowanych 

produktów według indywidualnych projektów. 

Choć produkcja form wtryskowych jest 

znana  już od wielu lat, dzisiaj zdecydowanie 

przechodzi swój rozkwit. Umożliwia produkcję 

materiałów z  różnorodnych tworzyw sztucz-

nych dla wielu branż, korzystają z nich produ-

cenci na całym świecie. 

A o formy wtryskowe należy dbać i zdawać 

sobie sprawę o konieczności ich napraw rege-

neracji czy uszlachetniania. 

Zastosowanie nowoczesnych technik 

wytwarzania powłok pozwala na uzyskanie 

powierzchni o lepszych właściwościach użyt-

kowych, co przekłada się na wydłużenie czasu  

pracy systemów oraz zwiększenie trwałości 

eksploatacyjnej. 

Tworzywa polimerowe znalazły szerokie 

zastosowanie w  technice nie tylko jako 

surowce służące do wyrobu określonych 

elementów konstrukcyjnych, ale również 

jako materiał powłokowy. Powłoki z  tworzyw 

sztucznych stanowią bardzo skuteczne 

i  dobre zabezpieczenie antykorozyjne, mają 

dobre własności izolacyjne i ślizgowe, a także 

w wielu przypadkach dekoracyjne. 

Opracowanie technologii nanoszenia 

powłok ochronnych z  tworzyw sztucznych 

pozwoliło rozwiązać cały szereg problemów 

technicznych i uzyskać znaczne oszczędności 

materiałowe i finansowe. 

Świat zmierza w  stronę miniaturyzacji 

różnego rodzaju elementów i  o ile kiedyś 

wytwarzane były powłoki o  grubości do 

nawet kilku centymetrów, to teraz wchodzi się 

w powłoki, których grubość jest rzędu nawet 

atomów, doskonale spełniając swoje funkcje.

Powłoki w przemyśle narzędziowym i prze-

twórstwie tworzyw sztucznych charaktery-

zują nie tylko doskonałe właściwości mecha-

niczne (wysoka twardość, odporność na ście-

ranie, wysoka adhezja), ale również stabil-

ność chemiczna. Zaletą jest również fakt, że 

nie zwiększają one wymiarów pokrywanego 

detalu – grubość osadzanych warstw waha się 

od kilku nanometrów do kilku mikrometrów. 

Powłoki stanowią bardzo skuteczne zabezpie-

czenie antykorozyjne, mają dobre właściwości  

izolacyjne i  ślizgowe, a  także w  wielu przy-

padkach dekoracyjne. Opracowanie techno-

logii nanoszenia powłok ochronnych pozwala 

rozwiązać cały szereg problemów technicz-

nych i uzyskać znaczne oszczędności mate-

riałowe i ekonomiczne. 
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Tabela 3. Cechy powłok z ofery firmy NELVI

Nieprzywieralność do innych 
materiałów

Energia powierzchniowa fluoropolimerów ma wartość najmniejszą wśród wszystkich znanych ciał stałych. Cecha ta określa 
z kolei wiele własności polimerów, jak np. zwilżalność, adhezją, współczynnik tarcia. Doskonale się sprawdzą jako powłoki 
antyadhezyjne.

Minimalny współczynnik tarcia
Współczynnik tarcia mieszczący się w zakresie µ=0,05 – 0,2 praktycznie eliminuje zjawisko „drgań ciernych”.
Współczynnik tarcia w niewielkim stopniu zależy od wzrostu temperatury aż do wartości 327°C.

Odporność termiczna
Są bardzo dobrym izolatorem cieplnym, cechuje je wysoka odporność temperaturowa  do 315°C. W zakresie temperatur -200°C 
÷ +260°C powłoki mogą pracować ciągle bez utraty swoich właściwości.

Odporność chemiczna
Są obojętne na działanie zdecydowanej większości substancji chemicznych, tj.: kwasy, zasady oraz rozpuszczalniki organiczne. 
Ich odporność można porównać z odpornością metali szlachetnych. Fluoropolimery nie wytrzymują jedynie działania 
rozpuszczonych lub stopionych litowców, gazowego fluoru i chlorotrójfluoru

Właściwości dielektryczne
Posiadają doskonale własności izolacyjne spośród wszystkich stałych materiałów elektroizolacyinych, fluoropolimery posiadają 
najmniejszą względną przenikalność elektryczną oraz współczynnik strat dielektrycznych.

Obojętność fizjologiczna
Długoletnie doświadczenie w dziedzinie eksploatacji powłok antyadhezyinych i badań toksykologicznych, potwierdziły całkowite 
bezpieczeństwo ich stosowania.

Właściwości antykorozyjne
Dzięki własnościom fizykochemicznym tego rodzaju powłoki antykorozyjne stanowią doskonałą ochronę przed korozją, 
nawet w środowisku agresywnym. Nałożone na elementy maszyn, urządzeń bądź konstrukcji, skutecznie wydłużają 
żywotność narażonych elementów i mają wpływ na oszczędności ze względu na rzadsze postoje i remonty. 

Niezwilżalność Ze względu na niską energię powierzchniową powłoki wykazują  niską sorpcję i wysoki współczynnik antyadhezji.
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Wszystkie elementy układu SUMMIT wykonane 

są ze stali nierdzewnej, co powoduje doskonałą 

odporność na korozję, oporność chemiczną oraz kreśli 

niemalże idealnie liniowy profil temperaturowy.

Dysze wykonane są w opatentowanej technologii Mold-

-Masters, w której elementy grzejne wlutowane są próż-

niowo w korpus. Korpus jest wielowarstwową strukturą, 

przygotowaną ze specjalnie dobranych stopów i mate-

riałów. Sam element grzejny jest częścią samej dyszy, 

a nie jej elementem. Takie ulokowanie elementu grzejnego 

skutkuje nie tylko idealnym profilem temperaturowym, ale 

również wydłużonym czasem jego życia oraz oszczędno-

ścią energii zużywanej przez układ układ gorącokanałowy, 

co bezpośrednio wpływa na koszty produkcji.

Korpus dyszy z serii SUMMIT
Dysze występują w wersji otwartej, jak i zamykanej. 

Napędy zamykania dysz mogą być napędzane siłow-

nikami pneumatycznymi lub hydraulicznymi. Możliwy 

jest również napęd bazujący na silnikach serwo. Jest 

to tak zwany system E-Drive. Jest on idealnym rozwią-

zaniem do precyzyjnych aplikacji wielogniazdowych, 

w tym w środowisku czystych pomieszczeń oraz tam, 

gdzie nie są dozwolone napędy hydrauliczne. Zużywa 

tylko 10% energii zużywanej przez tradycyjne systemy 

zamykające. Zsynchronizowany ruch wszystkich iglic 

zapewnia stały i  powtarzalny 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 zintegrowanym sterowniku. 

Układy gorącokanałowe  
klasy PREMIUM

Układ gorącokanałowy jest jednym z kluczowych elementów formy wtryskowej. Coraz bardziej wymagające two-
rzywa, coraz większa gniazdowość form, krótsze czasy cykli powodują, że staje się on czynnikiem decydującym 
o tym, czy forma sprosta wszystkim wymogom.
Wychodząc na przeciw wszelkim wyzwaniom, Mold-Masters wprowadził całkiem nową linię układów gorąco-
kanałowych SUMMIT. Seria SUMMIT stała się klasą samą w sobie, stworzyła klasę PREMIUM wśród innych ukła-
dów gorącokanałowych. 

  Profil temperaturowy 
dyszy SUMMIT oraz 
konkurencyjnej 

      Przykładowy 16-krotny 
zamykany układ SUMMIT
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Według szacunków analityków, światowy 

rynek systemów gorącokanałowych 

rozwija się nieźle – w 2026 roku jego wartość 

ma wynieść 5,24 mld dolarów, co oznacza 

niemalże podwojenie wartości z  roku 2018 

(2,85 mld dol.) oraz tempo wzrostu rzędu 

7,9% w  latach 2019–2026. Rozwój rynku 

napędzany jest z jednej strony przez rosnące 

wymagania względem efektywności kosz-

towej, z  drugiej zaś przez wzrost zapotrze-

bowania na skomplikowane produkty wytwa-

rzane w procesie formowania wtryskowego.

Głównym odbiorcą nowych rozwiązań tech-

nologicznych jest branża motoryzacyjna, jeden 

z  najbardziej wymagających odbiorców dla 

sektora tworzyw sztucznych. Jednocześnie, 

stale zmieniające się wymagania segmentu 

automotive – uwarunkowane między innymi 

zmiennymi trendami konsumenckimi – prze-

kładają się na wysoką innowacyjność produ-

centów systemów gorącokanałowych.

W dalszej części artykułu przybliżonych 

zostanie kilka przedstawionych niedawno 

rozwiązań w zakresie systemów gorącokana-

łowych.

MILACRON
Podczas ubiegłorocznych targów K firma 

Milacron zaprezentowała między innymi 

najnowszy system gorących kanałów ThinPAK, 

opracowany z  myślą o  produkcji wysokiej 

jakości opakowań cienkościennych. Zastoso-

wanie technologii MasterSHIELD daje nieza-

wodność nawet w aplikacjach wymagających 

Nowe rozwiązania 
w systemach GK

Nieustanny popyt na coraz bardziej zaawansowane produkty oraz wzra-
stająca presja na efektywność kosztową to według analityków główne 
motory wzrostu w obszarze technologii gorących kanałów.

 Michał Krajkowski 

wysokiego ciśnienia (do 2800 bar). System 

ThinPAK może być używany dla wszystkich 

typowych tworzyw stosowanych w opakowal-

nictwie przy produkcji detali o zróżnicowanych 

rozmiarach, od niewielkich opakowań typu 

IML po duże wiadra.

Innym elementem prezentacji firmy Milacron 

były udoskonalenia zastosowane w znanych 

już rozwiązaniach Fusion serii G2 oraz DURA+. 

W pierwszym 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.

HUSKY
Kanadyjski producent rozwiązań w zakresie 

formowania wtryskowego przedstawił podczas 

targów K 2019 swoje najnowsze rozwiązania 

w  zakresie systemów gorącokanałowych 

i oprzyrządowania form. Wymienić tu można 
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między innymi zawory Ultra Helix  250  T2, 

zaprojektowane z  myślą o  poprawie jakości 

części oraz utrzymaniu nienagannego stanu 

zaworów dla milionów cykli produkcyjnych, 

także w przypadku niewielkich detali i trudnym 

dostępie do zaworów. Innym elementem 

wystawy były sterowniki formy Altanium, 

kontrolujące temperaturę oraz integrujące 

pracę serwomechnizmu i zaworów.

WITOSA
Firma Witosa przedstawiła w Düsseldorfie 

nową dyszę DE-10 do systemów gorącoka-

nałowych. Została ona opracowana z myślą 

o  systemach z  rozdzielaczami o  ograniczo-

nych warunkach montażu zaworów. Nowa 

dysza umożliwia zmniejszenie odległości 

między gniazdami z 15 do 10 mm, co prze-

kłada się nie tylko na zmniejszenie kosztu 

budowy formy, lecz także umożliwia wyko-

rzystanie mniejszych wtryskarek o  niższym 

poborze energii. Dysza DE-10 charaktery-

zuje się ponadto korzystnym profilem tempe-

raturowym oraz zapewnia homogeniczność 

mieszanki, co skraca czas oczekiwania. Dysze 

dostępne są w  rozmiarach 40, 50, 60, 80, 

100, 120 oraz 140 mm.

BARNES MOLDING 
SOLUTIONS

Podczas ubiegłorocznych targów K kilka 

dobrze znanych marek – Foboha, Gamma-

flux, männer, Priamus, Synventive i  Ther-

moplay – zaprezentowało się na wspólnym 

stoisku pod szyldem amerykańskiej firmy 

Barnes Group. W ten sposób Barnes Molding 

Solutions obejmuje całe spektrum rozwiązań 

w zakresie produkcji form i gorących kanałów, 

włączając w  to kontrolę temperatury i stero-

wanie procesem.

W zakresie rozwiązań gorącokanałowych 

zaprezentowano między innymi opaten-

towane zawory cylindryczne opracowane 

przez założyciela firmy männer, Ottona 

Männera. Pod marką Thermoplay przed-

stawiono nowy system gorącokanałowy dla 

form wielogniazdowych (do 144 gniazd). 

Nowy system znacznie poszerza dotychcza-

sowe okno procesowe oraz oferuje lepszy 

profil temperaturowy, co przekłada się na 

ograniczenie zużycia energii. Jednocze-

śnie zwiększa się dzięki temu niezawodność 

procesu i  jakość detali, nawet przy wysokim 

wolumenie produkcji w przypadku opakowal-

nictwa. Warto dodać, że doświadczenie trzech 

ekspertów w  zakresie form wielogniazdo-

wych: firm männer, Foboha i Thermoplay, daje 

Barnes Molding Solutions mocną pozycję na 

tym rynku i pozwala na zintegrowane podej-

ście do potrzeb klientów. Z kolei pod marką 

Synventive grupa zaprezentowała na targach 

eGate – system gorącokanałowy z napędem 

elektrycznym. Jest on teraz dostępny także 

dla dużych komponentów i  zapewnia całko-

witą kontrolę ruchu igły w każdej dyszy w celu 

osiągnięcia doskonałej powierzchni detali oraz 

stabilności wymiarowej.

MEUSBURGER
Jesienią ubiegłego roku austriacka spółka 

Meusburger zaprezentowała nowe wersje dysz 

smartFILL, w  których duzy nacisk położono 

na prostotę obsługi. Przy ogromnej różno-

rodności w zakresie długości dysz, wymiarów 

kanalików i  geometrii, seria dysz smartFILL 

jest teraz dostępna także w  dużych (4557) 

i małych (4019) wersjach i różnych odmianach: 

standardowej smartFILL, smartFILL Shot oraz 

smartFILL Shot Single. Mogą być one wyko-

rzystywane także w przypadku tworzyw tech-

nicznych czy napełnianych, a nowa koncepcja 

grzania w punkcie wtrysku zapewnia homoge-

niczny rozkład temperaturowy, co przekłada 

się na wysoką jakość produkowanych detali.

Dysze smartFILL są komatybilne z jednost-

kami sterującymi dostępnymi w  dwóch 

nowych odmianach: pneumatycznej 

(DP 53x63) oraz hydraulicznej (MH 24x55). 

Obie wersje zostały opracowane specjalnie 

z myślą o wąskich wymiarach wewnętrznych 

oraz niewielkiej objętości wtrysku: od 0,5 to 

10 g na dyszę. Warto dodać, że igła dyszy 

jest w  obu przypadkach zabezpieczona 

przed skręceniem.
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Właściwa edukacja podstawą rozwoju branży 
W trosce o odpowiednie wykształcenie przyszłych inżynierów firma 

HASCO udostępnia im liczne materiały edukacyjne, marketingowe 

i video. Studenci bardzo doceniają fakt, iż od samego początku nauki 

są w  stanie zapoznać się z  innowacyjnymi technologiami z  zakresu 

przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Współpraca z uczelnią to także wykłady, prelekcje dla studentów oraz 

szkolenia branżowe. Daje to gwarancję, że przyszły pracownik będzie 

miał pełną świadomość faktu, że od jakości narzędzia zależy jakość 

finalnego produktu. 

HASCO umożliwia rozwijanie umiejętności 
praktycznych

HASCO kilkukrotnie wypożyczało uczelni formy wtryskowe, ponadto, 

w 2007 roku, wsparło pracę dyplomową studenta poprzez podarowanie 

uczelni nowej dyszy GK oraz termoregulatora. Elementy te do dziś są 

częścią laboratorium UTP i każdego roku ukazują nowym studentom 

możliwości systemów GK firmy HASCO.

Kontynuacją działań jest tegoroczne wyposażenie laboratorium 

w system zaopatrzony w węże Z854 oraz szybkozłącza HASCO Z80HT 

do wysokich temperatur. – Dało to UTP możliwość przystosowania 

maszyn do wtrysku tworzyw wymagających wysokich temperatur –

podsumowuje dr inż. Piotr Czyżewski.

UTP chce być na czasie
Wzrost ilości elementów produkowanych z wysoko wyspecjalizowa-

nych tworzyw technicznych to jeden z  trendów panujących obecnie 

w branży. Materiały te często wymagają wysokich temperatur przetwór-

stwa. UTP jako wsparcie polskiego przemysłu, dzięki modernizacji labo-

ratorium, przeprowadzonej we współpracy z firmą HASCO może spro-

stać rosnącym oczekiwaniom rynku. 

20 lat współpracy HASCO z Uniwersytetem 
Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

Współpraca HASCO z  Uniwersytetem Technologicz-
no-Przyrodniczym w Bydgoszczy nawiązała się już na 
początku lat 2000. Dzięki dużemu zaangażowaniu obu 
stron jest ona kontynuowana aż do dziś.

 Michał Chojnacki 

Rys. 1   Dr inż. Piotr Czyżewski podczas montażu nowych węży Z854 
i szybkozłączek wysokotemperaturowych Z80HT HASCO

Rys. 2   Wykład edukacyjny prowadzony przez HASCO Polska

Rys. 3   Praca dyplomowa studenta, która powstała z wykorzystaniem dyszy 
gorącokanałowej HASCO Techni Shot H34205 oraz termoregulatora Z125
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Sprężyny mocujące, w które wyposażony jest pierścień, zapewniają solidne połączenie. Duża faza 

wraz z 8 mm prowadzeniem pozwalają na łatwą instalację w formie wtryskowej. Na pierścieniu znajdują 

się wycięcia, dzięki którym pierścień może być w łatwy sposób zdjęty z formy wtryskowej. 

Wykonany ze stali nierdzewnej adapter pierścieni centrujących HASCO Z7500/...  nadaje się do 

wykorzystania w warunkach cleanroom i jest dostępny w wersji calowej oraz metrycznej. Wszystkie 

adaptery pierścieni centrujących mają jednoznaczne, wykonane laserowo oznaczenie, aby zapewnić 

szybkie i bezbłędne wdrożenie prawidłowego adaptera w produkcji. 

HASCO  
– nowe adaptery pierścieni 
centrujących o różnych średnicach

Pierścienie centrujące ułatwiają instalację 
form wtryskowych na wtryskarce. Jeśli forma 
wtryskowa oraz maszyna mają inną śred-
nicę, nowy adapter pierścieni centrujących 
HASCO Z7500/... pozwala na zaadaptowa-
nie formy bez konieczności obróbki. 
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Systemy gorących kanałów w  przetwór-

stwie tworzyw termoplastycznych speł-

niają istotną funkcje, dlatego warto zapoznać 

się z pewnymi zasadami ich działania.

Na co powinno zwracać się 
uwagę przy projektowaniu 
formy z gorącymi kanałami?

Tworzywa termoplastyczne, jak wiadomo, 

charakteryzują się różną budową oraz zróżnico-

wanymi własnościami reologicznymi i  termicz-

nymi dlatego też nie istnieje jeden taki system, 

który byłby idealny do wszystkich tworzyw.

Istnieją pewne ograniczenia dla tworzyw 

wrażliwych na ścinanie, czułych termicznie, 

z  dodatkami zmniejszającymi palność czy 

wypełniaczami.

System GK dobierany powinien być indywi-

dualnie dla każdego konkretnego przypadku:

– wypraski,

– tworzywa,

– warunków produkcji

określony system GK właściwy dla danego 

tworzywa lub grupy tworzyw, pracuje gorzej 

lub wcale w przypadku innej grupy tworzyw.

Przy doborze systemu GK należy zwrócić 

szczególną uwagę na: gramaturę wtrysku, 

rodzaj tworzywa – amorficzne czy częściowo 

krystaliczne, czy jest wypełniacz, ewentu-

alny – rodzaj wypełniacza, dodatki uniepalnia-

jące oraz rodzaj barwnika, jeżeli barwnik – jak 

często następuje zmiana koloru, wypraskę 

– grubość ścianek, wymiary, droga płynięcia 

i  inne wymagania, ślad po punkcie wtrysku 

(widoczny, bez znaczenia, niewidoczny, mini-

malny), ilość punktów wtrysku, sposób chło-

dzenia i termostatowania formy.

Prawidłowo zaprojektowany system GK 

powinien zapewnić:

– równomierny rozkład temperatur na całej 

drodze płynięcia,

– w miarę możliwości małe spadki ciśnienia 

i prędkości płynięcia tworzywa w kanałach 

rozdzielacza,

– doprowadzenie tworzywa do wszystkich 

punktów wtrysku w tym samym czasie, 

– brak martwych stref, w  których mogłoby 

zalegać tworzywo. Martwe strefy mogą być 

przyczyną degradacji tworzywa, wydłużyć 

czas niezbędny na zmianę koloru lub powo-

dować przebarwienia koloru wtryskiwanego 

tworzywa,

– szczelność układu,

– długa żywotność poszczególnych ele-

mentów systemu,

– łatwość zabudowy w formie.

Od prawidłowego wyboru i właściwego zain-

stalowania systemu gorących kanałów zależy 

działanie formy i jakość wypraski przy przetwór-

stwie wtryskowym częściowo krystalicznych 

termoplastów technicznych. Formy z  gorą-

cymi kanałami są bardzo złożonymi układami 

termicznymi. 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 oblicze-

niowo (reologicznie). Przez balansowanie reolo-

giczne, czyli dopasowywanie dyszy lub wiel-

kości przewężki można optymalizować czas 

napełniania lub ciśnienie docisku. Przy czym te 

dwa rodzaje balansowania nawzajem się wyklu-

czają. Bezpośredniego wtrysku w  wypraskę 

należy unikać natomiast przy małych cięża-

rach wtrysku lub długich czasach cyklu (łączny 

czas przebywania powyżej 10 minut); przy 

produkcji wyrobów przezroczystych, ponieważ 

w  okolicy przewężki mogą powstawać wady 

powierzchniowe; przy produkcji wyrobów, 

którym stawiane są duże wymagania wytrzyma-

łościowe, ponieważ zawsze istnieje możliwość 

przedostania się zimnego lub niejednorodnego 

korka z wierzchołka dyszy do obszaru krytycz-

nego pod względem mechanicznym. Bezpo-

średniego wtrysku w wypraskę należy unikać, 

również jeśli niedopuszczalne są widoczne 

ślady pozostające na powierzchni po zerwaniu 

przewężki. Rozdzielacze i  dysze muszą być 

zaprojektowane 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 

Systemy GK
– istotna wartość w przetwórstwie

System GK składają się z trzech zasadniczych elementów: dyszy lub dysz, rozdzielacza, regulatora temperatury 
i jednostki sterującej. Układ ten dzięki stałej kontroli temperatury umożliwia zachowanie stanu tworzywa, które prze-
mierza drogę od opuszczenia układu uplastyczniającego aż do gniazda formy. Jak dostarczane jest ciepło? Przez 
konwekcję oraz przewodnictwo cieplne systemu, konieczne jest jednak również zastosowanie odpowiedniego 
układu chłodzenia (temperatura nie może być wyższa niż 190°C). Umożliwia on pełną regulację temperatury.

 Joanna Troska-Grudzień 
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termiczna. W  formach z  gorącymi kanałami 

niedopuszczalne są różnice temperatur. Dlatego 

też bardzo ważna jest prawidłowe zestawienie 

poszczególnych elementów (rozdzielacze, 

dysze, grzejniki), regulacja temperatury oraz 

sama budowa (optymalna izolacja termiczna 

pomiędzy gorącym kanałem a formą).

Należy unikać stosowania dyszy z  komorą 

wstępną. W  dyszach tego typu tworzywo 

wpływa do przestrzeni pomiędzy wierzchoł-

kiem dyszy a  powierzchnią formy, optyma-

lizując tym samym termiczną izolację wierz-

chołka dyszy. W przypadku tworzyw częściowo 

krystalicznych, takich jak PBT i PET, tempera-

tura tworzywa w  szczelinie najczęściej prze-

kracza temperaturę krzepnięcia tego tworzywa. 

Tworzywo ulega degradacji termicznej. Może to 

być przyczyną powstawania wad powierzchnio-

wych w nieregularnych odstępach czasu.

Dysze ze swobodnym przepływem są 

korzystniejsze niż dysze z tzw. torpedą, jeśli na 

wyrobie dopuszczalny jest ślad w okolicy prze-

wężki. Do przetwórstwa typów wzmocnio-

nych należy stosować materiały o dużej odpor-

ności na ścieranie lub poddane specjalnym 

obróbkom. Dotyczy to zwłaszcza wierzchołka 

dyszy, ponieważ tam ścinanie jest największe. 

Zastosowanie twardych spieków gwaran-

tuje znaczne zwiększenie trwałości wierz-

chołka dyszy. Wierzchołki dyszy powinny 

być wymienne. Ułatwia to kontrolę zużycia 

i  obniża koszty ewentualnej modyfikacji. 

Nagrzewając formę z  gorącymi kanałami, 

w której znajduje się tworzywo, należy pamiętać, 

że najpierw powinna być ogrzana do temperatury 

o ok. 20oC niższej od temperatury topnienia tych 

tworzyw, a następnie do 210-230oC. Tę tempe-

raturę należy utrzymywać przez co najmniej  

30 minut. Dopiero potem można ją podwyższyć 

do temperatury zadanej, co zapewnia uzyskanie 

korzystnej równowagi termicznej.

Uruchamianie
Przy uruchamianiu formy po raz pierwszy 

lub po serwisie należy postępować w nastę-

pujący sposób:

– podłączyć sterownik grzanych kanałów 

za pomocą kabli uprzednio sprawdzając 

poprawność konfiguracji termopara-grzałka,

– uruchomić chłodzenie formy (jest to 

warunek konieczny), w  przypadku uru-

chomienia układu GK bez odbioru ciepła 

z formy można doprowadzić do jego uszko-

dzenia lub do degradacji tworzywa,

– uruchomić sterownik bez załączania funkcji 

grzania w celu kontroli wskazań temperatury. 

Takie postępowanie uchroni nas od awarii 

termopar w przypadku pomyłki, tj. zamiany 

przewodów zasilania z  przewodem ter-

mopary. Należy zwrócić uwagę czy nie 

występuje spadek temperatury na wskaza-

niach sterownika, co mogłoby świadczyć 

o zamianie miejscami przewodów.

– uruchomić grzanie w  funkcji „soft start” 

w celu usunięcia wilgoci z elementów gorą-

cego kanału. Większość nowoczesnych 

sterowników ma wbudowaną funkcję mięk-

kiego startu. Po osiągnięciu zadanych tem-

peratur należy odczekać ~5 min w celu kon-

wekcji ciepła.

Jeżeli układ GK uruchamiany jest po raz 

pierwszy lub gdy podczas serwisu został on 

oczyszczony należy uzupełnić go tworzywem 

pod niskim ciśnieniem wykorzystując do tego 

celu proces dozowania. Przy dojechanym 

agregacie wtryskowym do formy należy 

obniżyć przeciwciśnienie do około 10-15 bar 

i uruchomić dozowanie. Wycofujący się ślimak 

świadczy o uzupełnieniu tworzywem układu GK.

Po uruchomieniu produkcji należy kontro-

lować poduszkę resztkową na maszynie. 

W  przypadku jej zachwiania np. poprzez 

uzyskanie wartości 0 (zero) poduszki należy 

przerwać proces i  skontrolować szczelność 

gorącego kanału. Przy dalszej eksploatacji 

nieszczelnego układu można doprowadzić do 

jego zalania. Spadki ciśnienia wtrysku mogą 

również świadczyć o awarii.

Nowoczesne regulatory zezwalają na auto-

matyczny przebieg rozruchu według krzywej 

wysterowania sygnału. Jeżeli przypuszcza 

się, że w  gorącym kanale powstała strefa 

zalegania, to tworzywo w  cylindrze należy 

wymienić na tworzywo o  innej barwie i  to 

nowe tworzywo przetwarzać przez 10 minut. 

Następnie zatrzymać maszynę, zdemontować 

system gorących kanałów/dyszę i sprawdzić, 

w  których miejscach widoczne są jeszcze 

ślady pierwszego tworzywa.

Dysze GK – przykłady 
Dysze WADIM
Dysze GK Wadim 
Przykładowe dysze:

Dysza typ WP-16/.../CP przewężka pier-

ścieniowa

Cechy:

– bardzo małe wymiary,

– wkręcana końcówka,

– wszystkie części łatwo wymienne,

– doskonała separacja termiczna,

– równomierny profil temperatury,

Tabela 1. Dobór dysz z oferty firmy Wadim Plast

Dysza

Rodzaj 
przewężki
Przewężka 

pierścieniowa 
CP

Masa wtrysku 
[g]

PE, PP, PS

Masa wtrysku 
[g]

ABS, POM kop, 
PA, PBT

Masa wtrysku 
[g

PA+WS, 
PBT+WS, 

PMMA, PC

Długość dyszy 
[mm]

Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Maks.
WP16 CP3, CP5 0,5 50 0,5 25 0,5 12 54 194
WP20 CP2, CP3, CP5 3 250 3 150 3 70 63 183
WP29 CP3, CP5 20 2000 20 1000 20 400 65 265
WP22 CP3, CP5 0,5 50 0,5 25 0,5 12 56 76
WP26 CP3, CP5 3 250 3 150 3 70 61 101
WP40 CP3, CP5 20 2000 20 2000 20 499 61 101

Maksymalna masa wtrysku w [g] na dyszę
Bazuje na średnich: drodze płynięcia, grubości ścianki, stosunku grubości ścianki do drogi płynięcia.
W przypadku tworzyw wzmacnianych, w których wypełniacz stanowi 20% zawartości tworzywa, należy zmniejszyć masę 
wtrysku o 20%.

Rys. 1   po lewej: dysza z komorą izolacyjną 
uszczelniona w obszarze przewężki; 
po prawej: dysza z komorą izolacyjną 
uszczelniona na obudowie
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– ogrzewanie zewnętrzne,

– bezpośredni pomiar temperatury w pobliżu 

końcówki dyszy,

– budowa modułowa, możliwość użycia jako 

dysza centralna.

Zalety:

– łatwa wymiana poszczególnych elementów 

dyszy,

– końcówka w  wykonaniu CP 3:wysoka 

odporność na ścieranie,

– niewielkie zapotrzebowanie energii,

– przetwórstwo tworzywa sztucznego bez 

jego degradacji,

– mały ślad po przewężce,

– krótkie czasy cyklu,

– kompaktowa zabudowa,

– mała komora izolacyjna,

Dysza pod rozdzielacz + komora dyszy (rys. 3).

Wykonanie komory dyszy w obszarze prze-

wężki

*** W  przypadku wymaganej wysokiej 

jakości śladu po wtrysku wysokość części 

walcowej przewężki od 0,00 do 0,05 mm.

Dysza centralna + komora dyszy (rys. 4)

Maksymalna siła nacisku ustnika wtryskarki 

na dyszę: 60 kN. Pierścień centrujący powi-

nien być przykręcony min. 3 śrubami M 12 lub 

4 śrubami M10 klasy 10,9.

Dysze firmy EMP
Układ z  dyszami zamykanymi w  formie 

obrotowej:

– dysza zamykana sterowana pneumatycznie,

– minimalny ślad po wtrysku,

– wysoka wydajność przy zachowaniu inten-

sywnych kolorów,

– możliwością zmiany koloru tworzywa,

– optymalna kontrola temperatury.

Dysze typu BE
Dysze z  otwartym przepływem, odpo-

wiednie dla:

– wtryskiwania poprzez zimny kanał lub bez-

pośrednio do gniazd, stosowane w wypra-

skach w  których ślad po wtrysku nie jest 

istotny,

– tworzyw, które nie zostawiają włókien po 

otwarciu formy,

– intensywnych kolorów oraz ich zmiany,

– zalecane dla zastosowań wielogniazdowych.

Tabela 2. Dane techniczne dysz WP-16/.../CP

Napięcie  230 V
Czujnik temperatury Fe-CuNi (typ J)
Długość przewodów 2000 mm
Maks. ciśnienie wtrysku 1800 bar

Korpus dyszy, obudowa
Stal narzędziowa do pracy na gorąco, o podwyższonej odporności na 
korozję

Końcówka
CP 5 = stop Cu
CP 3 = stop Mo
CP 2 = stop W

Rys. 2   Dysza typ WP-16/.../CP przewężka pierścieniowa 
1. Obudowa; 2. Korpus; 3. Torpeda; 4. Tulejka mocująca torpedę; 5. Grzałka; 6. Kołek O3x8; 
7. Kołek O2x8; 8. Pierścień uszczelniający; 9. Grzałka opaskowa; 10. Czujnik temperatury; 11. 
Nakładka do dyszy centralnej

Tabela 3. Wskazówki dotyczące doboru dyszy

Typ
Lepkość

niska średnia wysoka
WP-O16/.../CP 50 25 12

np. PE, PP, PS
ABS

POM kop.
PA, PBT

PA+WS
PBT+WS

PMMA, PC

Maksymalna masa wtrysku [g]

Rys. 3   
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Dysze BE-TR
Dysze z otwartym przepływem i  podgrze-

waną głowicą, odpowiednie dla:

– wtryskiwania poprzez zimny kanał lub bezpo-

średnio do gniazd, stosowane w wypraskach 

w których ślad po wtrysku nie jest istotny,

– tworzyw, które nie zostawiają włókien po 

otwarciu formy,

– intensywnych kolorów oraz ich zmiany,

– zalecane dla zastosowań wielogniazdowych.

Dysze typu DL3
Dysze do wtrysku bezpośredniego, odpo-

wiednie dla zastosowań wielogniazdowych:

Dysze typu DL 3400/3600 odpowiednie:

– dla zminimalizowania śladu po wtrysku,

– dla tworzyw które pozostawiają włókna po 

otwarciu formy,

Dysze typu DL 3500/3700 odpowiednie:

– dla tworzyw, które nie pozostawiają włókien 

po otwarciu formy,

– w  przypadku zastosowań intensywnego 

koloru oraz częstych zmian kolorów.

Dysze typu ET
Dysze bezpośredniego wtrysku z pneuma-

tycznym / hydraulicznym siłownikiem steru-

jącym zaworem iglicowym, odpowiednie dla:

– wyprasek, w których ślad po wtrysku jest 

prawie niewidoczny,

– intensywnych kolorów oraz zmian kolorów,

– tylko dla zastosowań wielogniazdowych.

Dysze typu GS
Dysze bezpośredniego wtrysku z  torpedą, 

odpowiednie dla:

– zminimalizowania śladu po wtrysku,

– tworzyw, które zostawiają włókna po 

otwarciu formy,

– zastosowań wielogniazdowych.

Nie zalecane w przypadku zmian kolorów.

Dysze typu RR
Dysze wielopunktowe do bezpośredniego 

osiowego wtrysku, odpowiednie dla:

– zminimalizowania śladu po wtrysku,

– wtrysku większej ilości elementów za 

pomocą jednej dyszy,

– tworzyw, które nie zostawiają włókien po 

otwarciu formy,

– zmian kolorów,

Dysze firmy Elwik
Dobór dysz GK w  zależności od masy 

wtrysku i płynności tworzywa (tab. 4).

W przypadku dłuższych dróg płynięcia niż 

podaje tabela zaleca się stosować kilka pkt. 

wtrysku na detal.

Większa ilość pkt. wtrysku pozwala na 

szybsze wypełnienie gniazda formują-

cego, a co za tym idzie mniejsze deformacje 

wypraski, szybsze cykle.

Do każdej z  produkowanych przez ZT 

ELWIK dysz GK, wytwarzanych jest kilka 

typów końcówek pozwalających na opty-

malne dostosowanie dyszy do wymagań 

oraz sposobu przetwórstwa dla danego typu 

tworzywa, jak również wymagań stawianych 

co do jakości śladu po wtrysku. Końcówki 

dysz wykonywane są w wersji KS-..„standard” 

oraz w wersji KT-.. „twarda” w zależności od 

przetwarzanego tworzywa.

Dobór obudowy dyszy

– dysze z komorą tworzywową umieszczoną 

w  gnieździe formy zapewniają bardzo 

dobre chłodzenie strefy przewężki. Stosuje 

się je do tworzyw amorficznych, a także do 

PP i PE,

– dysze z komorą tworzywową umieszczoną 

w  obudowie dyszy, zapewniają wysoką 

izolację cieplną strefy przewężki. Przezna-

czone są do wtrysku tworzyw częściowo 

krystalicznych.

Dobór końcówek dyszy:

– dysze z  końcówką igłową wprowadzoną 

w gniazdo formy lub zabudowane w dyszy 

stosuje się wtedy, gdy chce się uzyskać 

minimalny ślad po wtrysku,

– dysze z końcówkami otwartymi stosuje się 

do wtrysku w zimny kanał lub kiedy nie ma 

znaczenia wielkość śladu po wtrysku.

Do przetwórstwa tworzyw wzmocnionych 

oraz tworzyw z  dodatkami uniepalniającymi 

należy stosować dysze z  końcówkami KT-.. 

„twarda” oraz pierścieniami uszczelniającymi 

PU wykonanymi ze stali nierdzewnej.

Przy przetwórstwie tworzyw z  pigmen-

tami metalowymi lub perłowymi wymagane są 

dysze z końcówkami specjalnymi.

Nie zaleca się stosowania dysz z końcówkami 

igłowymi do wtrysku tworzyw o małej odporności 

na ścinanie, tworzyw zawierających barwniki 

organiczne, oraz tworzyw z dodatkami uniepal-

niającymi, ponieważ mała pierścieniowa szcze-

lina przewężki może spowodować powstanie 

dużych naprężeń ścinających, wzrost tempera-

tury i degradację´ tworzywa lub jego dodatków.

Do wtrysku tworzyw częściowo krystalicz-

nych wybiera się dysze z dużą komorą tworzy-

wową zabudowaną w  końcówce dyszy lub 

stosuje się tuleję zabudowy TZ w przypadku 

dysz DI oraz DO.

Przy wtrysku PVC i  tworzyw fluorowych 

systemy GK wykonane są ze stali nierdzewnej.

Rys. 4   
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Przekładowe dysze:

1. Dysza DI z  końcówką igłową izolowana 

tworzywem wprowadzona w  gniazdo formy. 

Stosowana jest do wyprasek, w których wyma-

gany jest mały ślad po wtrysku. Dobra zmiana 

koloru, intensywne chłodzenie strefy przewężki.

Zalecana do wtrysku: PP, PE, PS, SAN, 

ABS, CA, EVAC.

2. Dysza DX z końcówką igłową i obudową 

izolowaną tworzywem. Dobra separacja 

termiczna dyszy od gniazda formy, łatwiejsze 

uszczelnienie.

Trudna zmiana kolorów wtryskiwanego 

tworzywa. Mały ślad po wtrysku. Możliwe inten-

sywne chłodzenie strefy przewężki. Zalecana 

do wtrysku: PP, PE, PS, SAN, ABS, CA, EVAC.

3. Dysza DO z końcówką otwartą. Zalecana 

do wyprasek w których ślad po wtrysku nie ma 

istotnego znaczenia. Wtrysk w gniazdo formy 

lub zimny kanał. Dość łatwa zmiana kolorów. 

Zalecana do wszystkich tworzyw amorficz-

nych i krystalicznych wolnokrzepnących.

4. Dysza DI+TZ z końcówką igłową zabudo-

wana w tuleji wprowadzonej w gniazdo formy 

lub zimny kanał. Mały ślad po wtrysku. Wysoka 

temp. strefy przewężki. Stosowana do tworzyw 

krystalicznych szybkokrzepnących, takich jak 

PA, PBT, PEEK i tworzyw. Zalecana do wtrysku 

tworzyw z wypełniaczami.

5. Dysza DO+TZ z końcówką otwartą zabu-

dowaną w tulei wprowadzonej w gniazdo formy 

lub zimny kanał. Widoczny ślad po wtrysku. 

Wysoka temperatura strefy przewężki. Stoso-

wana do tworzyw krystalicznych szybkokrzep-

nacych: PA, POM, PET, jak i  amorficznych, 

wtrysk tworzywa z wypełniaczami.

6. Dysza DZ z igłą zabudowaną w końcówce 

dyszy. Mały ślad po wtrysku. Przepływowa 

komora tworzywowa umożliwiająca szybką 

zmianę koloru wtryskiwanego tworzywa. 

Wysoka temperatura strefy przewężki. Stoso-

wana do wtrysku tworzyw z wypełniaczami. 

Zalecana do wtrysku: ABS, PC, PMMA, SAN, 

PS, PA, PBT, PET.

Systemy Ewikon
Dysze otwarte typu HPS III-S o  różnych 

średnicach, dysze HPSIII-SXE – stoso-

wane przy przetwórstwie wszystkich mate-

riałów w tym wysokotemperaturowych, dysze 

z zamknięciem igłowym HPS III-NVI i inne.

Dysze z zamknięciem igłowym – ich zasto-

sowanie związane jest m.in. z walorami este-

tycznymi, chodzi o niewidoczny lub minimalnie 

widoczny punkt wtrysku na wyprasce. 

Tego typu systemy stosowane są również 

w  formach szybkobieżnych w  celu wyelimi-

nowania zjawiska „ciągnięcia nitki”. Zjawisko 

występuje wówczas, gdy przekrój wlewka nie 

ma możliwości zestalić się w zadanym czasie 

chłodzenia wynikającym z cyklu pracy formy. 

Ponadto igłą można dokładnie sterować dając 

zdefiniowany moment zakończenia działania 

ciśnienia docisku. Jest to ważne przy wtrysku 

sekwencyjnym, gdy przez sterowanie czasem 

zamknięcia kolejnych dysz osiąga się efekt 

ciągłego czoła płynięcia bez linii łączenia stopu.

Systemy GK z zamknięciem igłowym mogą 

mieć stożkowe zakończenie igły zamykającej.

W czasie pracy takiego systemu zamknięcie 

następuje poprzez oparcie igły na stożku 

wkładki, a  uplastyczniony materiał zostaje 

wypchnięty ze zmniejszającej się stożkowo 

szczeliny. Inne zakończenie to zakończenie 

cylindryczne. Część cylindryczna ma wysokość 

kilku dziesiątych milimetra. Przy zamykaniu igła 

przetłacza materiał zamknięty w części cylin-

drycznej do gniazda formy. Ponieważ jest to 

bardzo niewielka objętość zostaje ona skom-

pensowana przez skurcz materiału.

Witosa
Niemiecka firma WITOSA jest producentem 

wysokiej jakości systemów gorącokanało-

wych wraz ze specjalnymi dyszami dozującymi 

i  rozdzielaczami. Firma oferuje kompleksowe 

rozwiązania dla narzędziowni. 

Optymalizacja produkcji
Rozwiązania Witosa wyróżniają się bardzo 

kompaktową budową i  dzięki temu dają 

elastyczne możliwości montażu w  więk-

szości form. Do tego są łatwe w utrzymaniu 

i konserwacji, co przekłada się na długi okres 

eksploatacji i  wysoką wydajność. Zastoso-

wane materiały tworzą idealną kombinację: 

do wewnątrz wysokie przewodnictwo ciepła, 

a z drugiej strony najlepszą izolację termiczną 

z zewnątrz.

Zalety systemów GK Witosa:

– skrócenie czasu cyklu przy poprawie jakości 

detalu,

– znikomy punkt wtrysku,

– zmniejszenie ciśnienia wtrysku,

Tabela 4. Dobór dyszy

Typ dyszy

Rodzaje tworzyw    
Tworzywa łatwo 

płynące: 
PP, PE, PS, SB

Tworzywa trudniej płynące: 
ABS, SAN, TPE PC, POM, PPE, 

PPS, PA, PMMA, EVAC

Tworzywa trudno płynące: 
PC, POM, PPE, PPS, PSU, 

PET, PBT
Masa wtrysku [g]

D... – 1 10 5 –
D... – 2 30 15 10
D... – 3 200 100 40
D... – 4 500 300 100
D... – 5 1000 600 250
D... – 6 2500 1000 400

Tabela 5. Typowe zależności drogi płynięcia [mm] od grubości ścianki [mm]

Tworzywo
Grubość ścianki [mm]

 3,0 2,0 1,5 1,0 0,8
ABS 415 170 96 43 27
CA 375 150 84 38 24
EVA 430 175 98 44 28
SAN 440 120 68 30 19
PA6 720 325 150 84 32

PA6+WS 30% 570 300 110 71 25
PC 375 100 56 25 16

PELD 870 375 230 180 56
PEHD 820 325 180 115 52

PP 1100 550 250 170 66
PS 990 520 240 165 60

POM 240 122 64 36 15
SAN 404 160 93 41 24
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– proces wtrysku jest w łatwiej kontrolowany,

– jednorodny rozkład temperatury w całej dłu-

gości gorącego kanału,

– precyzyjna kontrola temperatury tworzywa,

– optymalna homogenizacja stopu tworzywa,

– równomierne doprowadzanie tworzywa do 

wszystkich przewężek,

– niskie zużycie energii elektrycznej,

– redukcja zużycia materiału,

– brak martwych stref, w  których tworzywo 

mogłoby zalegać,

– systemy zamykane igłowo.

Systemy gorącokanałowe
Kompletne systemy gorącokanałowe Witosa 

dostarczane są w różnych konfiguracjach, ze 

sterownikami i okablowaniem. Wysoką jakość 

systemów GK określa ich funkcjonalność 

i praktyczność, prawidłowe wypełnienie formy 

oraz w razie potrzeby demontaż.

Wszystkie eksploatacyjne części wymienne 

są łatwo dostępne. Systemy GK charakte-

ryzują się kompaktową budową – możliwy 

odstęp między gniazdami 7 mm. Sprawdzony 

system zamykania z centrowaną igłą.

Innowacyjny system dyszy DLX pozwala 

na oszczędność energii elektrycznej oraz 

redukcję całkowitej wysokości systemu GK 

o 25%,  co ma znaczący wpływ na optymali-

zację formy wtryskowej. Dzięki takim rozwiąza-

niom możliwe jest zmniejszenie kosztów inwe-

stycji oraz bieżących rachunków za energię 

elektryczną podczas produkcji.

W całych długościach systemu GK – tempe-

ratura jest rozprowadzana jednorodnie.

System jest samouszczelniający, a  straty 

ciśnienia zredukowane do minimum. Ekstre-

malnie niskie zużycie energii elektrycznej jest 

zgodne z  zrównoważonym rozwojem „Blue 

Competence”.

Szeroki wybór dysz
Kolejną grupą produktów są dysze dozu-

jące z  zaworami sterowanymi napędami 

hydraulicznymi, elektrycznymi bądź pneu-

matycznymi. Rozwiązania te mają ogromne 

znaczenie w  przypadku produktów, 

w  których liczy się aspekt estetyczny, bez 

kompromisów w  sferze niedoskonałości 

powierzchni.

Wybór rodzaju dysz zależy od   wymogów 

danego zadania oraz od wymaganej trwałość.

Oferta obejmuje również podstawowe dysze 

gorącokanałowe dostępne w  ramach trzech 

serii: Standard DT, Seria B i  Witosa Smart 

z różnymi końcówkami

Rozdzielacze
Rozdzielacze firmy Elwik
1. Grzałki rozdzielacza zaprasowane prosz-

kami miedzi oraz miedzią lub mosiądzem 

(bardzo długa żywotność).

2. Pełne zbalansowanie mechaniczne 

rozdzielaczy (z konieczności reologiczne).

3. Brak zalegania tworzywa w  brokach 

i kanałach rozdzielaczy.

4. Równomierny rozkład temperatury 

rozdzielaczy wielopunktowych

Dane techniczne: zasilanie 230 V/50 Hz, 

czujnik temperatury Fe-CuNi, długość prze-

wodów 600 mm, maksymalna moc na jedna 

strefę regulacji 2600 W.

Rozdzielacze Witosa
Podczas doboru odpowiedniego rozdzie-

lacza najważniejsza jest kwestia zapewnienia 

sztywności formy.

Rozdzielacze produkcji firmy Witosa charak-

teryzują się:

– płaską, kompaktową konstrukcją, która 

zapewnia przestrzeń do montażu narzędzi 

oraz daje swobodę projektowania,

– zapewnia perfekcyjny przepływ stopu bez 

tworzenia tzw. martwych stref, w  których 

materiał mógłby zalegać, co może prowa-

dzić do degradacji tworzywa. Poza tym 

strefy te przyczyniają się do wydłużenia 

czasu zmiany koloru,

– wstępnym luzem 0,05 mm, który umożliwia 

swobodne przesuwanie się rozdzielacza po 

dyszach podczas rozgrzewania systemu GK, 

a przy tym zapewnia uzyskanie szczelności.

Hydraulicznie wyważony system zapewnia 

idealny przepływ tworzywa w  kanale  oraz 

wypełnienie z  najbardziej newralgicznych 

miejscach

Korzyści stosowania  
systemu GK

Krótszy czas cyklu, w porównaniu z formą 

zimnokanałową. Oszczędność czasu zwią-

zana z  chłodzeniem kanałów dolotowych, 

poprawa jakości i  jednorodności struktury 

wypraski.

Minimalny ślad po wtrysku, zmniejszenie 

ciśnienia wtrysku, w  przypadku systemów 

zamykanych igłowo, możliwe jest wpro-

wadzenie technik wtrysku sekwencyjnego 

i  kaskadowego, systemy te sprawdzają 

się w  formach familijnych, wyeliminowanie 

odpadu w postaci zimnych kanałów doloto-

wych, niejednokrotnie powtórne przetwarzanie 

odpadu nie jest możliwe, mielenie i zawracanie 

zimnych gałązek generuje koszty i  stwarza 

ryzyko zanieczyszczenia materiału, zwięk-

szenie kontroli procesu wtrysku, w pewnych 

przypadkach zmniejszenie wymaganego 

skoku otwarcia formy.

Punkty krytyczne systemu GK
Konstrukcja systemu GK musi uwzględniać 

następujące warunki:

– jednorodny rozkład temperatury na całej 

długości systemu GK. Precyzyjna kontrola 

temperatury tworzywa,

– równomierne i  jednoczesne doprowa-

dzenie tworzywa do wszystkich przewężek 

– poprawny balans systemu,

– dobór odpowiedniej dyszy zapewniający 

doprowadzenie wymaganej ilości tworzywa 

do gniazda formującego,

– dobór odpowiedniej średnicy przewężki, 

uwzględniający poprawne wypełnienie 

wypraski oraz otwarcie przewężki podczas 

wtrysku i jej zamknięcie po zaniku docisku,

– brak martwych stref, w  których tworzywo 

mogło by zalegać. Zaleganie tworzywa może 

doprowadzić do jego degradacji. Martwe strefy 

w systemie mogą również znacznie wydłużyć 

czas potrzebny na zmianę koloru,

– minimalny spadek ciśnienia w systemie GK,

– minimalny czas przebywania tworzywa 

w kanałach systemu,

– optymalne chłodzenie obszaru przewężki 

zapewniające poprawną ich pracę. 
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Niezależnie od sposobu wykonania 

kanałów chłodzących formy, w procesie 

produkcyjnym bardzo często następuje stop-

niowa utrata zdolności odbierania ciepła przez 

medium chłodzące ze względu na zanieczysz-

czenie kanałów produktami korozji i  kamie-

niem. Spadek wydajności chłodzenia prze-

kłada się na czas potrzebny do efektywnego 

odbioru ciepła z  gniazda formującego, co 

z kolei ma negatywny wpływ na czas cyklu. 

Formy wtryskowe
W technologii wtrysku zastosowanie mają 

formy zimnokanałowe oraz gorącokanałowe 

(GK). Formy z  zimnokanałowym systemem 

doprowadzenia tworzywa charakteryzują się: 

niższą ceną w porównaniu z formami gorącoka-

nałowymi, większą objętością wtrysku potrzebną 

do wypełnienia formy w porównaniu do formy 

gorącokanałowej o  tej samej ilości gniazd, 

powstawaniem odpadu w postaci wlewki oraz 

większym zużyciem energii elektrycznej. W przy-

padku form gorącokanałowych nie ma potrzeby 

wykonywania przemiału z wlewków ze względu 

na ich brak, stąd zostaje zaoszczędzony materiał 

i czas. Formy gorącokanałowe są bardziej wraż-

liwe na zanieczyszczenia niż formy zimnoka-

nałowe, wymagają więc większego zwracania 

uwagi na zanieczyszczenie granulatu i regranu-

latu, jeśli jest dodawany. Ze względu na wysoki 

koszt wykonania systemów GK, również koszt 

ich naprawy jest wysoki.

Przy prowadzeniu przetwórstwa wtryskowego 

dużą rolę odgrywa prawidłowy dobór materiałów 

formy wtryskowej oraz konstrukcja systemów 

kanałów doprowadzających wlewowych. Formy 

wtryskowe najczęściej składają się z  dwóch 

części: podzespołu mocowanego do ruchomego 

stołu wtryskarki, czyli podzespołu ruchomego, 

i  podzespołu mocowanego do nieruchomego 

stołu wtryskarki, zwanego nieruchomym. Jeżeli 

przedmiotem formowania jest duża kształtka, 

to forma ma jedno gniazdo. Gdy jednak wytwa-

rzane są małe elementy, często forma posiada 

kilka lub nawet kilkanaście gniazd formujących. 

Zwiększa to wydajność całego procesu. W zależ-

ności od liczby gniazd, formy wtryskowe mają 

różne długości kanałów rozprowadzających 

masę plastyczną do gniazda i różną ich liczbę.

Podczas przepływu roztopionego tworzywa 

przez kanały i gniazda tworzy się cienka powłoka 

zakrzepłego tworzywa przeciwdziałająca zużyciu. 

W  miejscach o  dużym natężeniu przepływu 

i  intensywnym ścinaniu, występować będzie 

lokalne zużycie spowodowane pęknięciami tej 

warstwy ochronnej. W szczególności dotyczy to 

przetwarzania tworzyw wzmocnionych.

W przypadku takich tworzyw duże znaczenie 

ma prawidłowe podparcie formy w celu unik-

nięcia ewentualnego jej ugięcia oraz zastoso-

wanie wystarczającej siły docisku, aby zapo-

biec powstawaniu wypływów tworzywa. 

Gniazda muszą być dobrze odpowietrzane. 

Tylko w  taki sposób możliwe będzie pora-

dzenie sobie z ewentualną korozją wywoływaną 

przez uwięzione gazy w punkcie styku połówek 

formy (efekt Diesla). Obszar przewężki formy 

jest narażony na zużycie szczególnie wtedy, 

gdy ma mały przekrój, np. przewężki precy-

zyjne i tunelowe. Obszary te należy regularnie 

sprawdzać w celu wykrycia zagrożenia erozją 

powierzchni, która może prowadzić do powsta-

wania stref zalegania tworzywa i  zanieczysz-

czenia wypraski tworzywem zdegradowanym.

Kanały doprowadzające należy tak rozpla-

nować, aby równomiernie przenosiły ciśnienie 

do wszystkich gniazd. Przekroje kanałów 

powinny być na tyle duże, by zapewnić odpo-

wiedni przepływ cieczy, minimalny spadek 

ciśnienia, minimalne ścinanie (szczególnie prze-

wężki dla poliamidów wzmocnionych). Ponadto 

kanały muszą zagwarantować utrzymanie odpo-

wiedniego ciśnienia podczas całego procesu 

krystalizacji, a  droga płynięcia tworzywa musi 

być jak najkrótsza. Kanały wlewowe powinny 

być jak najkrótsze oraz dokładnie wypolero-

wane, natomiast ich wyloty muszą łagodnie 

łączyć się z  systemem kanałów doprowadza-

jących. Kanał wlewowy powinien być na tyle 

duży, by nie dochodziło w nim do przedwcze-

snego krzepnięcia lub blokowania przepływu. 

Na rynku dostępne są liczne systemy wyko-

rzystujące gorące kanały doprowadzające, zaś 

ich dostawcy proponują bardzo zróżnicowane 

rozwiązania konstrukcyjne. Dzięki temu możliwe 

jest dobranie systemu odpowiadającego danemu 

zastosowaniu i typowi tworzywa. Zakresy prze-

twórstwa i zachowania się tworzywa odzwiercie-

dlane przebiegiem krzepnięcia tworzyw amorficz-

nych znacznie odbiegają od takich samych para-

metrów dla tworzyw semikrystalicznych. 

Formy z gorącymi kanałami
Ze względu na wąski przedział technologiczny 

wyznaczany temperaturą topnienia konieczne 

jest zastosowanie bardzo dobrze zaprojekto-

wanej izolacji termicznej pomiędzy gorącym 

kanałem doprowadzającym a  formą. Celem 

Czyszczenie form wtryskowych

Najdłuższą i jednocześnie jedną z najważniejszych faz procesu jest chłodzenie formy wtryskowej. Temperatura 
krzepnięcia oraz krystalizacji tworzyw sztucznych jest różna, dlatego konieczne jest bieżące dostosowywanie 
temperatury chłodzenia wypraski będącej w formie do parametrów danego tworzywa sztucznego. Charaktery-
styka procesu chłodzenia ma bezpośredni wpływ na jakość wypraski oraz wydajność całego procesu. Na wygląd 
wyrobu końcowego ma wpływ również czystość formy oraz kanałów. 

 Edyta Gibas 
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tego jest uniknięcie dużych różnic temperatury 

w obrębie systemu. Uwaga musi być zwrócona 

także na rozdzielacz. Prawidłowe traktowanie 

stopionego tworzywa wymaga zapewnienia 

równomiernego rozkładu temperatur. 

Kwestia tego, kiedy należy stosować formy 

z  grzanymi kanałami dla tworzyw krysta-

licznych jest trudnym zagadnieniem, a  jej 

wybór jest tu uzależniony w  szczególności 

od oczekiwanych właściwości mechanicz-

nych, aspektów związanych z wykończeniem 

powierzchni oraz procentowej ilości odpadów. 

Wszystkie formy z  gorącymi kanałami mają 

swoje zalety, głównie w  postaci mniejszej 

ilości uplastycznianego tworzywa, nie tworzą 

żadnych (lub minimalne ilości) odpadów oraz 

posiadają krótsze cykle. Z  drugiej jednak 

strony formy te są droższe i cięższe, a także 

wymagają staranniejszej konserwacji i  lepiej 

przeszkolonego personelu obsługi niż formy 

tradycyjne. Jednym ze sposobów podjęcia 

właściwej decyzji przy wyborze jest oszaco-

wanie wielkości oczekiwanego zwiększenia 

produktywności w stosunku do formy trady-

cyjnej. W sytuacji, gdy oczekiwany wzrost ma 

być niższy niż 25%, wówczas lepiej jest pozo-

stać przy tradycyjnej formie trójpłytowej. Taka 

forma jest tańsza, jeśli chodzi o jej wykonanie, 

a potem także uruchomienie i użytkowanie. 

Tworzywa amorficzne charakteryzują się 

stopniowym topnieniem powyżej tempera-

tury od stanu stałego do stanu ciekłego, co 

w rezultacie daje szerszy zakres przetwarzania 

w zakresie temperatury i  lepkości. W rzeczy-

wistości, wzrost temperatury tworzywa 

amorficznego pozwala na zastosowanie go 

najpierw w procesie termoformingu, następnie 

w procesie formowania rozdmuchowego i osta-

tecznie w procesie formowania wtryskowego. 

Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w przypadku 

polimerów krystalicznych. Tworzywa krysta-

liczne charakteryzują się regularnym ułożeniem 

atomów, cząsteczek lub jonów. W  związku 

z  tym mają one ściśle określoną temperaturę 

topnienia, w której lepkość i gęstość zmieniają 

się gwałtownie. Takie zachowanie się tworzyw 

krystalicznych stwarza dwa zagrożenia. Po 

pierwsze wyciekanie wokół otworu wtrysko-

wego i w konsekwencji problem z wadliwym 

wykończeniem powierzchni oraz defor-

macje. Po drugie zaś zatykanie przewężek 

przez zastygłe tworzywo. W  tej drugiej sytu-

acji wepchnięte w  gniazda czopy prowadzą 

do wadliwego wykończenia powierzchni i słab-

szych własności mechanicznych. 

Zanieczyszczenia kanałów 
chłodzących form

Najczęściej w przetwórstwie tworzyw sztucz-

nych do chłodzenia stosuje się wodę sieciową. 

Jej przepływ wraz ze wzrostem tempera-

tury powoduje wytrącanie się zanieczyszczeń 

w postaci szlamu i osadów, które osiadając na 

ściankach kanałów redukują przepływ medium 

chłodzącego i w efekcie uniemożliwiają równo-

mierne odprowadzenie ciepła od wypraski. 

To z  kolei może prowadzić do powstawania 

dużych naprężeń powodujących zniekształ-

cenia i pęknięcia detali, jak również inne wady 

powierzchniowe, takie jak niedolewy, smugi 

czy widoczne linie łączenia. Utrudnione odpro-

wadzanie ciepła przekłada się na wydłużenie 

czasu cyklu, przez co zmniejsza się wydaj-

ność procesu wtryskiwania. Podstawowymi 

zanieczyszczeniami kanałów chłodzących są 

produkty korozji oraz kamień kotłowy. Efektem 

korozji żelaza jest rdzawy, twardy osad (zgorze-

lina) lub czarny szlam, składający się z tlenków 

żelaza (produktu korozji tlenowej). Może być 

z dodatkiem czerwonej lub brązowej rdzy (czer-

wony tlenek żelaza). Osad nie tylko wstrzymuje 

przepływ wody, lecz także powoduje powsta-

wanie pod jego warstwą kolejnych uszkodzeń 

poprzez rozwijającą się nieprzerwanie korozję 

wżerową, prowadzącą do perforacji ścianek 

kanałów, a nawet do przecieków między nimi. 

Dopiero doczyszczenie do czystego metalu 

może przerwać ten proces. Zawarte w wodzie 

wodorowęglany wapnia i magnezu są nietrwałe 

termicznie i  podczas ogrzewania rozpadają 

się, tworząc węglany, a  tym samym kamień. 

Osadzaniu się kamienia sprzyja twardość wody 

i  jej temperatura – im są wyższe, tym więcej 

kamienia się osadzi. Wytrącony z wody kamień 

jest mieszaniną takich substancji, jak: nieroz-

puszczalny węglan wapnia CaCO3, łatwiej 

rozpuszczalny węglan magnezu MgCO3, 

wodorotlenek magnezu, siarczan(VI) wapnia 

i  odwodniony kwas krzemowy (tzw. krze-

mionka). W  zależności od tego, którego 

związku jest najwięcej, wyróżnia się: kamień 

węglanowy, kamień siarczanowy i kamień krze-

mianowy. Kamień kotłowy jest termoizolatorem 

między medium chłodzącym a  formą (1  mm 

kamienia izoluje tak jak 10 mm stali) i  jego 

nagromadzenie w kanałach chłodzących formy 

zmniejsza skuteczność chłodzenia wypraski. 

Stopień zanieczyszczenia kanałów można 

diagnozować poprzez porównanie parame-

trów chłodzących formy nowej i formy w trakcie 

użytkowania. Rozkład temperatury formy 

wyznacza się kamerą termowizyjną lub porów-

nując wydatek przepływu przez poszcze-

gólne kanały form po procesie produkcji formy 

z wydatkiem zmierzonym po określonym czasie 

jej pracy. W przypadku pogorszenia się wyników 

pomiarów należy oczyścić kanały chłodzące. 

Powszechnie stosuje się metody polegające na 

przepłukiwaniu kanałów aktywnym chemicznie 

medium. Tego typu czyszczenie, zwłaszcza 

w przypadku stosowania agresywnych mediów 

czyszczących na bazie m.in. kwasu fosforowego 

i solnego, niesie ryzyko uszkodzenia formy lub jej 

elementów, takich jak uszczelki czy przegrody 

chłodzące. Z kolei efektywność bezpiecznych 

rozwiązań opartych na czyszczeniu ultradźwię-

kowym, jest w przypadku czyszczenia kanałów 

chłodzących niska ze względu na utrudniony 

dostęp do wewnętrznych powierzchni kanałów. 

Stąd konieczność poszukiwania skutecznych, 

a  jednocześnie bezpiecznych metod czysz-

czenia układów chłodzenia.

Zanieczyszczenia 
Podczas formowania wtryskowego na 

powierzchni formy gromadzą się zanieczysz-

czenia, które powodują powstawanie wadli-

wego wyrobu końcowego oraz mogą wydłużyć 

czas cyklu produkcyjnego. Wśród takich zanie-

czyszczeń można wymienić resztki tworzyw na 

powierzchniach formujących, rdzę na powierzch-

niach płyt formy, osady w kanałach chłodzenia, 

nagary i  pozostałości po zewnętrznych środ-

kach pomocniczych. Są to procesy nieuniknione 

i  związane z naturalną eksploatacją narzędzia, 

a jego intensywność jest uzależniona od: właści-

wości przetwarzanego tworzywa sztucznego, 

jakości powierzchni gniazda, dokładności wyko-

nania formy (pasowania wypychaczy, suwaków 

itp.), poprawności eksploatacji formy, przestrze-

gania parametrów procesu technologicznego 

(temperatura, ciśnienie, prędkość).

Z biegiem czasu powstające zanieczysz-

czenia powodują, że forma nie jest już w stanie 

produkować detali o oczekiwanej i powtarzalnej 

jakości. Zabrudzone elementy formujące powo-
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dują błędy i braki w szczególności przy produkcji 

detali, które muszą spełnić wysokie wymogi 

dotyczące powierzchni zewnętrznych: wysoki 

połysk, drobnoziarnista faktura, powierzchnie 

po fototrawnieniu. Dodatkowo nawet najdrob-

niejsze pozostałości zdegradowanego tworzywa 

polimerowego w  obszarach odpowietrzenia 

form wtryskowych powodują problemy z wypeł-

nieniem gniazda lub przypaleniami otrzy-

manej wypraski tzw. efekt Diesla. Środki czysz-

czące do form są niezbędne, gdyż pozwalają 

na usunięcie wszystkich wspomnianych wyżej 

zanieczyszczeń. Zastosowanie bezrozpuszczal-

nikowych środków czyszczących do form ma 

ta zaletę, że mogą być wprowadzone bezpo-

średnio do formy, co znacznie zmniejsza czas 

przestoju. Dodatkowo regularne zabezpieczanie 

formy środkiem antykorozyjnym o długim okresie 

działania uzupełnia w pełni program pielęgnacji 

części maszyny i utrzymuje je w dobrym stanie. 

Sposoby czyszczenia form 
wtryskowych

Wśród sposobów czyszczenia form wtry-

skowych wyróżnia się czyszczenie: manualne, 

suchym lodem i ultradźwiękowe.

Czyszczenie manualne to najpopularniejszy 

sposób czyszczenia, ale najmniej efektywny. 

Proces czyszczenia trwa dosyć długo, a czysz-

czenie skomplikowanych elementów o wąskich 

szczelinach jest praktycznie niemożliwa. Poza 

tym przy manualnym czyszczeniu istnieje duże 

ryzyko uszkodzenia czyszczonych części. 

Uszkodzeniom lub zarysowaniom mogą ulec 

powierzchnie polerowane, drążone i  trawione. 

Klasyczny przegląd form wtryskowych polega 

na całkowitym jej rozebraniu na najprostsze 

elementy, a  następnie na oczyszczeniu mecha-

nicznemu wszystkich powierzchni współpracu-

jących ze sobą. Kolejnym etapem jest złożenie 

formy i naniesienie nowej substancji smarnej.

Inną metodą jest czyszczenie suchym lodem. 

To bezinwazyjna metoda polegająca na usuwaniu 

osadu za pomocą kryształków dwutlenku węgla. 

Nie wymaga ona przezbrajania maszyny i rozbie-

rania formy co pozwala zaoszczędzić sporo 

czasu. Niestety czyszczenie układów chłodzenia 

oraz miejsc, do których dostęp jest utrudniony, 

może okazać się nieskuteczne. Urządzenia do 

czyszczenia suchym lodem są głośne w użyt-

kowaniu oraz potrzebują systematycznych 

i częstych dostaw suchego lodu. 

Firma Cold Jet to ekspert w  dziedzinie 

rozwiązań do ekologicznie zrównoważo-

nego czyszczenia suchym lodem, przygoto-

wania powierzchni i chłodzenia w transporcie. 

W swym portfolio ma szeroką ofertę maszyn do 

czyszczenia suchym lodem i do jego produkcji 

oraz systemów w  pełni zautomatyzowanych. 

Najnowsze urządzenie PCS 60 oferowane 

przez Cold Jet posiada opatentowany System 

Kontroli Cząsteczek (Particle Control System-

-PCS). System ten precyzyjnie tnie suchy lód 

na cząsteczki o rozmiarze zdefiniowanym przez 

operatora – od 3 mm do 0,3 mm. Zastosowanie 

Systemu PCS umożliwia czyszczenie suchym 

lodem w  28 rozmiarach. Dzięki programo-

walnym i chronionym hasłem recepturom użyt-

kownik może zachować pełną kontrolę i mieć 

pewność, że czyszczenie odbywa się przy najle-

piej dostosowanych ustawieniach dla każdej 

pojedynczej aplikacji. W urządzeniach PCS 60 

wdrożono rozwiązania Przemysłu 4.0. Dzięki 

łączności opartej na Internecie Rzeczy (IoT) 

można je skomunikować i zintegrować z całym 

procesem produkcyjnym w zakładzie. Na plat-

formie Cold Jet CONNECT można zachować 

dane diagnostyczne i  wykorzystać je w  celu 

jeszcze lepszej optymalizacji procesu czysz-

czenia. Czyszczenie urządzeniem PCS 60 może 

być na tyle delikatne, że nie uszkadza formy i nie 

powoduje zmiany jej parametrów. Zastosowanie 

tej technologii redukuje czas czyszczenia o 70% 

przedłużając żywotność formy. 

Technika czyszczenia z  zastosowaniem 

ultradźwięków to najskuteczniejsza metoda 

czyszczenia form wtryskowych. Pozwala na 

usunięcie osadów z nawet najbardziej skompli-

kowanych elementów oraz układów chłodzenia. 

Największą zaletą tej metody jest czyszczenie 

powierzchni formy unikając wcierania usuwa-

nych zanieczyszczeń. Czyszczenie odbywa się 

w wannie ze stali nierdzewnej za pomocą głowicy 

sterowanej przez generator ultradźwięków. 

Części i  płyty, które mają być czyszczone są 

zanurzane w  wannie lub w  koszu do kąpieli 

czyszczącej. Mechaniczny efekt czyszczenia 

ultradźwiękami jest zależny od: masy i  kształtu 

czyszczonych części, rodzaju zanieczyszczeń, 

zastosowanego procesu, jakości wody. 

Europejska grupa firm FISA jest produ-

centem urządzeń do bardzo wydajnego 

procesu czyszczenia i  konserwacji form 

m.in.  do przetwórstwa tworzyw sztucznych. 

Firma FISA oferuje w  produkowanych urzą-

dzeniach, w  zależności od zastosowania, 

zróżnicowane technologie ultradźwiękowe: 

magnetostrykcyjne, piezoelektryczne i wielo-

częstotliwościowe. Technologia czyszczenia 

ultradźwiękami FISA jest nowoczesną, dopa-

sowaną do dzisiejszych wymogów metodą 

konserwacji narzędzi. Dzięki wyposażonym 

w unikalny generator ultradźwięków MAGNA-

SONIC wannom wraz z dopasowaną cieczą 

czyszczącą można w  bardzo krótkim czasie 

dogłębnie czyścić formy i  narzędzia. Proces 

mycia FISA składa się z następujących etapów: 

– faza czyszczenia, czyli kombinacja działania 

fal ultradźwięków, środków czyszczących 

(chemiczne działanie) i  temperatury,

– faza płukania, czyli usuwanie resztki zanie-

czyszczeń i środka czyszczącego za pomocą 

wody kranowej lub demineralizowanej,

– faza konserwacji, czyli zanurzenie w  spe-

cjalnym oleju mineralnym wyczyszczonych 

elementów. Olej ma właściwości pozwalające 

na wyparcie wody z czyszczonych elementów.

Technologia czyszczenia za pomocą 

ultradźwięków umożliwia bardzo dokładne 

wyczyszczenie wszystkich zakamarków formy 

i  jej części. Optymalne czyszczenie form bez 

abrazji (wycierania powierzchni formy przez 

zanieczyszczenia z  niej usuwane) przedłuża 

żywotność formy oraz zapewnia wysoką 

i stabilną jakość produkcji). Technologia umoż-

liwia również czyszczenie układów chłodzenia 

z rdzy i kamienia. Jednakże stosowanie myjek 

ultradźwiękowych z  nieodpowiednio dobra-

nymi generatorami ultradźwięków nie przynosi 

żądanych efektów.

Spółka Fado z  Bydgoszczy oferuje  

CoolingCare, czyli innowacyjny system do 

diagnozowania i  czyszczenia kanałów form 

wtryskowych. System zaprojektowano w  taki 

sposób, aby był wydajny dla szerokiego prze-

działu średnic kanałów chłodzących. Opaten-

towana metoda dynamicznej pulsacji medium 

chłodzącego wewnątrz kanałów zwiększa ilości 

usuwanych zanieczyszczeń z  czyszczonego 

obszaru i pozwala na zastosowanie mniej agre-

sywnej chemii, bezpiecznej dla materiałów form 

i kanałów. Ciekawym rozwiązaniem jest zasto-

sowanie testu drożności i szczelności poszcze-

gólnych kanałów. Dzięki tym funkcjom urzą-

dzenie jest w stanie ocenić stan układu jeszcze 

przed rozpoczęciem czyszczenia. W przypadku 
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zapchanych kanałów uruchomiony zostaje 

dedykowany program, mający na celu prze-

pchanie. Wszystkie te wbudowane funkcje 

sprawiają, że system CoolingCare jest odpo-

wiednim narzędziem nie tyko do udrażniania 

kanałów chłodzenia, ale również do prowa-

dzenia nadzoru technicznego chłodzenia 

w formach wtryskowych.

Firma AG SONIC oferuje myjkę ultradźwię-

kową do wysokowydajnych form wtryskowych 

i  form wtryskowych model T-18S. Maszyna 

jest wyposażona w  zegar cyfrowy, grzałkę 

oraz system zawracania wody do recyklingu 

rozpuszczalnika i pochłaniania oleju.

Firma ULTRON z DYWITY/k. Olsztyna jest 

producentem myjni ultradźwiękowych dużych 

mocy w różnych gałęziach przemysłu, w tym 

do mycia form. Myjka typu U-1000 posiada: 

system spłukiwania warstwy wierzch-

niej, osadniki zanieczyszczeń tłuszczowych 

i  szlamu oraz efektywną separację zanie-

czyszczeń i  dobre wykorzystanie środków 

myjących. W  ofercie są dostępne myjnie 

ultradźwiękowe z pneumatycznym podnosze-

niem kosza, z  koszem przystosowanym do 

pracy z suwnicą oraz koszem obrotowym.

Środki czyszczące
Na rynku dostępne są preparaty do uzdat-

niania wody chłodzącej czy do czyszczenia 

kanałów grzewczych form wtryskowych. Środki 

czyszczące amerykańskiego koncernu Rector-

seal to zarówno bardzo silne preparaty, jak Con-

Coil (do usuwania organicznych cząstek stałych) 

czy Renewz (polecany do usuwania tłuszczów), 

jak również uniwersalne środki o łagodniejszym 

działaniu: Coil-Rite, Foam-A-Coil oraz Clean-

N-Safe. Natomiast Coil Disinfectant skutecznie 

czyści i  dezynfekuje powierzchnie, niszczy 

bakterie i  grzyby oraz hamuje rozwój pleśni. 

W ofercie Buchem Chemie+Technik są środki 

chemiczne umożliwiające skuteczne czysz-

czenie układu chłodzenia formy wtryskowej oraz 

termostatu. RAD-MAR oferuje Amidocyt oraz 

KAM-FOS czyli preparaty do rozpuszczania 

kamienia kotłowego w: kotłach wodnych i paro-

wych oraz wytwornicach pary, urządzeniach 

ciepłowniczych i wymiennikach ciepła. 

Natomiast KAM-EKO to preparat na bazie 

kwasów organicznych i  inhibitorów korozji 

służący do czyszczenia z  kamienia kotłowego 

wymienników ciepła, kotłów wodnych i  paro-

wych, urządzeń ciepłowniczych i układów chło-

dzenia. Nadaje się do czyszczenia urządzeń 

aluminiowych. AMID 1000 oferowany przez 

spółkę B&P Service z  Elbląga to biodegrado-

walny preparat czyszczący do chemicznego 

czyszczenia wymienników ciepła oraz układów 

chłodzących z kamienia kotłowego. Firma Tran-

scorn z  Olsztyna jest dystrybutorem środków 

chemicznych do czyszczenia układu chłodzą-

cego formy i termostatu: WSC – Phase 1 opraco-

wany do usuwania rdzy, złogów wapna z takich 

elementów jak grzałki, pompy, zawory oraz prze-

wody. Środek ten posiada w  swoim składzie 

kwas fosforowy, który oprócz właściwości czysz-

czących wnika także w metalowe powierzchnie, 

zabezpieczając je w  ten sposób przed rdze-

wieniem. WSC – Phase 2 został opracowany 

do neutralizacji środka WSC – Phase 1, działa 

również jako inhibitor korozji oraz służy do końco-

wego oczyszczania zabrudzeń oraz bakterii.

Firma Buchem Chemie + Technik specjalizu-

jąca się w produkcji środków chemicznych dla 

przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych 

opracowała skuteczne rozwiązanie oczyszczenia 

systemu kanałów chłodzących formy wtryskowej 

oraz wspomagających urządzeń chłodzących. 

Oferowane urządzenie WSC-Unit jest łatwe 

w instalacji oraz użyciu. Skutecznie pozwala na 

pozbycie się rdzy, złogów wapna, osadów orga-

nicznych, tłuszczy i  olejów oraz innych zabru-

dzeń, które utrudniają skuteczne chłodzenie 

formy wtryskowej, wydłużają czas produkcji oraz 

obniżają jakość wyprasek. Urządzenie WSC – 

Unit zawiera filtr o przepuszczalności 5 mikronów, 

który zatrzymuje rozpuszczone zanieczyszczenia 

natomiast inne metalowe zanieczyszczenia są 

wyłapywane przez magnes, który jest zamonto-

wany w obudowie filtra. Dodatkowo urządzenie 

jest zaopatrzone w system przewodów odpro-

wadzających w  zamkniętym obiegu. Proces 

oczyszczania przebiega skutecznie przy pomocy 

wysokiej jakości środków chemicznych WSC-

Phase 1 oraz WSC-Phase 2 przyjaznych dla 

człowieka i środowiska. WSC – Unit pozostawia 

kanały chłodzące czyste i ułatwia krążenie wody 

w obiegu chłodzenia.

Buchem Chemie + Technik zawiera w swojej 

ofercie środki chemiczne do czyszczenia form 

wtryskowych. SOLVO SPRAY to preparat, 

który rozpuszcza smary, oleje, smołę i żywice. 

Reiniger SC silnie skoncentrowany do oczysz-

czania chłodnych form oraz Reiniger SE 

do systemów gorącokanałowych podczas 

procesu produkcyjnego. Reiniger SE i Reiniger 

SC są rozpuszczalne w wodzie, ulegają biode-

gradacji i nie zawierają związków chloru.

Reiniger SC łatwo usuwa polistyrol i  kopoli-

mery, octany celulozy, poliakrylany i poliwęglany. 

Preparat ten nie rozpuszcza smarów mineral-

nych. Preparat ulega biodegradacji i jest rozpusz-

czalny w wodzie. Nie zawiera rozpuszczalników 

lotnych. Preparat Reiniger SE rozpuszcza polia-

midy oraz PVC dopiero przy podwyższonych 

temperaturach. Preparat nie rozpuszcza polia-

cetyli, poliolefinów, polietylenoglikolotereftalatów. 

W celu usunięcia trudno rozpuszczalnych złogów 

poliacetalowych należy nanieść preparat na 

gorące narzędzie. Osady poliamidowe rozpusz-

czają się dobrze w temperaturze powyżej 70°C, 

osady POM w temperaturach wyższych niż 80°C. 

Natomiast BUNOL BP 60 to kwasowy środek do 

czyszczenia i usuwania rdzy z powierzchni meta-

lowych. Szczególnie polecany jest do usuwania 

rdzy z płyt mocujących wtryskarek oraz pleców 

form wtryskowych. Zalecany do usuwania zabru-

dzeń z gniazd form wtryskowych i przypaleń po 

niepalnych dodatkach do tworzyw.

Firma EWItech oferuje VP FORM cleaner, 

produkt o bardzo wysokiej skuteczności dzia-

łania dzięki mieszaninie rozpuszczalników. 

Preparat dedykowany dla przetwórstwa tworzyw 

sztucznych w  celu czyszczenia powierzchni 

form, narzędzi oraz elementów metalowych. 

Usuwa wszelkie pozostałości środków rozdziela-

jących oraz zabrudzeń, takich jak silikony, smary, 

wosk, oleje czy przypalenia. Nie pozostawia 

osadów, a po zastosowaniu VP FORM cleaner 

powierzchnia jest czysta i sucha. 
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– Całkiem niedawno stosowaliśmy piasek 

i wodę. Niestety te metody czyszczenia pozo-

stawiały duży bałagan, przede wszystkim 

resztki ścierniwa na detalach i  efekt piasko-

wania był niezadowalający – mówi jeden 

z krasnoludków Jacuś.

Ciągłe dążenia do doskonałości i  precyzji 

w procesach produkcyjnych wymogło na rynku 

powstanie innowacyjnych metod czyszczenia. 

Krasnoludki z  IceTech długo prawiły jak tech-

nikę piaskowania ograniczyć. Krasnoludek Iza to 

istotka z ogromem zapału i wieloma pomysłami. 

Pewnego dnia, kiedy siedzieli w  swojej małej 

chatce na Krzywej 3 w Polkowicach, nad głową 

krasnoludka Izy zapaliła się żaróweczka – Laser 

Czyszczący – to będzie rewolucja. Znamy lasery 

do cięcia, spawania, obróbki metali jednak laser 

czyszczący to duży krok do przodu – innowacja 

na dużą skalę. Długo nie musiał czekać, krasno-

ludek Wojtuś zabrał sakiewki ze złotem i poleciał 

do Belgii do producenta laserów czyszczących 

P-Laser. Dziś już wiadomo, że jest to technologia 

przyszłości, która w branży tworzyw sztucznych, 

gumy obecnie sprawdza się rewelacyjnie, a przy 

ciągłym doskonaleniu się grupy krasnoludków 

z IceTech może okazać się bezkonkurencyjna.

Jak to bywało i bywa w krasnoludki się nie 

wierzy. 

– Długo pracowaliśmy na to aby nasi klienci 

uwierzyli w  moc naszą i  naszego lasera – 

a o  jego bezinwazyjnej metodzie czyszczenia 

– już nie wspomnę – mówi krasnoludek Adaś. 

Dopiero pokazanie klientom, że laser nie ma 

najmniejszego wpływu na materiał i  ściąga 

tylko zabrudzenia, przekonało ich o skutecz-

ności i  rewelacyjnych efektach czyszczenia 

laserem.

Jak na grono krasnoludków z  głowami 

pełnymi pomysłów szukali i szukają zastoso-

wania lasera do innych aplikacji i udało im się.

– My zawsze powtarzamy, że nie ma rzeczy 

niemożliwych tylko trzeba chcieć – mówi 

krasnoludek Jolcia.

Za siedmioma górami…
Za siedmioma kopalniami, za siedmioma korporacjami powstała firma IceTech Polska. Właśnie tam, zaledwie 15 krasno-
ludków ciężko pracując i ciągle się dokształcając szuka najlepszych rozwiązań dla firm, które w dobie tak wielkiej kon-
kurencji kładą nacisk na usprawnienie procesów produkcyjnych, a co za tym idzie na samo przemysłowe czyszczenie.

– Po odpowiednim dobraniu mocy i dosto-

sowaniu soczewek, laser świetnie sprawdza 

się przy regeneracji zarysowanej formy 

z teksturą, przy ściąganiu starych powłok trud-

nościeralnych PVD i PACVD, czy też znako-

waniu narzędzi – mówi krasnoludek Adaś. 

Do tej pory była znana tylko jedna metoda ścią-

gania powłok PVD/PACVD – chemiczna – jednak 

pamięta ona czasy Króla Artura. I to żadne czary 

mary. Nie używając szczurzych ogonów, kurzych 

łapek czy tez oczu żaby –  czyszczenie lase-

rowe oparte jest na procesie ablacji. Technologia 

czyszczenia laserowego wykorzystuje silnie skon-

centrowany impuls laserowy do odparowania 

zanieczyszczeń z powierzchni przedmiotów bez 

jej uszkodzenia. Bardzo istotą sprawą jest to, że 

czyszczenie laserem nie powoduje zaokrąglania 

ostrych krawędzi szczególnie ważnych przy 

drobnych elementach. Jest to wyjątkowo szybkie 

i skuteczne działanie przy minimalnym wpływie 

ciepła. 

Należy wspomnieć że grono krasnoludków 

z IceTech Polska swoją przygodę z czyszcze-

niem zaczęło od czyszczenia suchym lodem. 

– Dziś wiemy, że laser i suchy lód to dosko-

nały duet i bez wątpienia wzajemnie się uzupeł-

niają – mówi krasnoludek Michaś. - Technologia 

czyszczenia suchym lodem pomaga zmniej-

szyć ilość odpadów i przestojów produkcyjnych 

bo czyszczenie odbywa się bez konieczności 

demontażu form z maszyn, równocześnie popra-

wiając jakość produktu i wydłużając żywotność 

sprzętu. Z laserem jest podobnie – dodał Michaś.

Czyszczenie bez demontażu form to ogromna 

zaleta – obecnie każdy dukat jest na wagę 

złota. Czyszczenie laserem czy suchym lodem 

zmniejsza konieczność stosowania szkodliwych 

środków chemicznych i  często inwazyjnego 

czyszczenia ręcznego. – My krasnoludki żyjemy 

setki tysięcy lat i  chcemy aby przyszłe poko-

lenia cieszyły się długim zdrowiem, czystą wodą 

i powietrzem – kończy krasnoludek Madzia. 
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Zaczynając przygodę z  wtryskarkami 

i formami, niezbędnym środkami dla funk-

cjonowania formy były WD40 oraz smar. Nada-

wały się absolutnie do wszystkiego, co nie 

musiało spełniać norm, tj. IATF. Sprawdzało się 

jako odblokowanie zardzewiałych drzwi, zablo-

kowanych wypychaczy, brudnej formy, łożysk 

i  jeszcze długo by wymieniać. Ze sprzeda-

żowego punktu widzenia, na rynku była luka, 

którą szybko wypełniły firmy specjalizujące się 

w produkcji środków smarnych i rozdzielaczy.

Bazą był oczywiście silikon, rozdzielacze sili-

konowe charakteryzują się anti-slipem, czyli 

małym przywieraniem wtryśniętego produktu 

do formy. Jest też środkiem poślizgowym. 

Tworzywo łatwej przepływa w formie. Rozdzie-

lacze silikonowe znajdują zastosowanie przy 

większości tworzyw. 

Ja niestety nie mam dobrego doświad-

czenia z  rozdzielaczami na bazie silikonów. 

Dokonując wtrysku pewnego rodzaju opako-

wania z  HDPE dla branży automotive, po 

pewnym czasie okazało się, że element lampy 

zachodzi mgłą, po około tygodniu od zapa-

kowania. Rozpoczęły się poszukiwania, co 

powoduje ten biały nalot. Okazało się, że 

winny jest rozdzielacz silikonowy, który powo-

duje biały nalot na detalu. Używany rozdzielacz 

trzeba było wyeliminować. Pojawiły się kolejne 

pytania, jaki powinien być dobry i nie powodu-

jący rozdzielacz? Trzeba było dokonać prze-

glądu rynku. 

Jeśli chodzi o preparaty zawierające silikon, 

to jest ich potężna ilość. Jak pozbyć się 

go z  formy? Do tego procesu został użyty 

zmywacz i  odtłuszczacz w  jednym. Ważne 

było to, aby nie zniszczył powierzchni formy. 

Tak, zawierał alkohol. Można to było wyczuć. 

Podjęto postanowienie o  sprawdzeniu 

rozdzielacza w sprayu z dodatkiem teflonu. To 

było poszukiwane, a znaleziony został suchy 

smar w  sprayu z  PTFE, który nie przyciąga 

brudu i kurzu, ma nie zostawiać plam, może 

być wodoodporny i musi mieć szeroki zakres 

temperaturowy miedzy 40-280ºC.

Preparat faktycznie sprawdził się. Śmiało 

można nazwać go uniwersalnym. Nadaje się 

zarówno do smarowania formy, jaki i do wszel-

kich zamków, zacięć i co ciekawe do nano-

szenia na wycieraczki samochodowe. Jeśli 

używane wycieraczki wydają nieprzyjemny dla 

ucha dźwięk i nie należą do najnowszych to 

można przedłużyć ich żywotność tym prepa-

ratem od firmy CARAMBA. 

W poszukiwaniu odpowiedniego środka 

antyadhezyjnego, wybrany został jednak 

bezsilikonowy Asilen 12 od Techfomu. 

Wypraska po wyjęciu z formy była gładka, ale 

matowa (działanie środka), bez obaw można 

go było stosować do poliolefin, ale także do 

poliamidów czy ABS-ów. Wcześniej użyty SIL, 

niestety nie zdał egzaminu, z powodu zawar-

tości silikonów, jednak producentowi została 

dana drugą szansę. 

Jeśli ma się do czynienia z  tworzywami 

amorficznymi np. poliwęglanem. Należy użyć 

bardzo lekkiego środka przywierającego. 

Natomiast, jeśli ma się do czynienia z SBS-ami 

to należy używać raczej cięższych środków 

rozdzielających, pozostawiających mokrą 

powierzchnię. W  tym przypadku warto użyć 

preparaty firmy AMBERSIL. 

Środki antyadhezyjne 
– case study

Niemalże wszyscy z branży przetwórczej spotkali się z powszechnym problemem wyciągania wypraski z formy. 
Małym problemem jest przyklejenie się tworzywa do gniazda formy, gorszym problemem stają się wykrzywione 
lub połamane wypychacze czy trudności w nanoszeniu druku. W prosty sposób można zaradzić temu proble-
mowi, mianowicie, poprzez używanie środków smarnych do form. 

 Magda Sumera 
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Niestety technika ta jest obarczona 

pewnymi wadami. Jedną z  nich jest 

niewątpliwie czas, którego w  branży wtry-

skowej każdy przetwórca szuka nieustannie. 

Średni czas uzbrojenia formy w  połączenie 

śrubowe lub na klemy zajmuje w zależności 

od gabarytów i masy formy od 5 do 15 minut 

(formy od 50T do 500T). Od lat istnieje wiele 

innych rozwiązań przyśpieszających przy-

bliżony wcześniej średni czas montażu przy 

użyciu konwencjonalnych metod. Do takich 

rozwiązań można zaliczyć mocowanie magne-

tyczne lub mocowanie hydrauliczne. Czas 

montażu dla tych metod szacuje się od 1 do 

4 minut (formy od 50T do 500T). 

Szybki System Montażu  
– mocowanie hydrauliczne

Rozwiązanie, które znacznie przyśpiesza 

i ułatwia mocowanie na stole wtryskarki jest 

tak zwany SSM (Szybki System Montażu), za 

pomocą klinów napędzanych hydraulicznie. 

Niektórzy producenci maszyn wtryskowych 

wyposażyli stoły w 2 lub 4 kliny hydrauliczne, 

które po zapięciu w tuleje mocowane na tylnej 

powierzchni płyt mocujących w kilka sekund 

zabezpiecza formę do stołu.

W przypadku tego typu mocowania, forma 

wtryskowa musi być uzbrojona w dodatkowe 

tuleje, na których wisieć będzie forma. To one 

będą przenosić całe obciążenie wiszącego na 

stole narzędzia. W zależności od masy formy 

oraz producenta maszyn wtryskowych, kształt 

i wymiary tulei są od siebie różne. Konstruktor 

form wtryskowych musi zatem zweryfikować 

standard wtryskarki oraz masę samej formy 

MOCOWANIE FORM WTRYSKOWYCH

Konwencjonalne metody kontra 
nowoczesne rozwiązania

Konwencjonalne mocowanie form wtryskowych na stole wtryskarki to 
przede wszystkim mocowanie zewnętrznych płyt formy za pomocą 
śrub lub klem. Tego typu metoda jest powszechnie znana i stosowana w 
branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Jest to najprostsze i najbardziej 
logiczne rozwiązanie montażu formy.

 Krzysztof Sawicki 
 NIFCO Poland 

Rys. 1   Standardowe mocowanie form na stole 
wtryskarki.  
źródło: http://alkaz.pl/wp-content/
uploads/2017/06/s1c2.jpg

Rys. 2   Standardowe dane techniczne dla klem do 
mocowania form na stole wtryskarki. 
źródło: http://www.wartacz.com.pl/klemy-
do-form-wtryskowych.php

Model L D H D1 H1
M12 110 63 80 12,8 45
M12 135 65 86 12,8 60
M16 110 63 80 16,8 45
M16 180 77 105 16,8 70
M20 180 77 105 21 80
M20 220 92 110 21 80
M24 220 92 110 25 80
M24 250 97 130 25 100
M30 250 97 130 30,8 100

Rys. 3   SSM – szybki system montażu – mocowanie hydrauliczne na kliny
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dla doboru odpowiednich tulei. Tuleje w SSM 

są permanentnym elementem formy, nie wtry-

skarki.

Płyty magnetyczne
Najszybszym możliwym rozwiązaniem 

mocowania form są stoły magnetyczne. Wtry-

skarki wyposażone w taki stół potrafią zamo-

cować formę do stołu w kilka sekund, czas 

mocowania formy szacuje się maksymalnie 

w kilku minutach.

Jedną z niewątpliwych przewag do tradycyj-

nego mocowania to skupiona siła mocowania 

wokół peryferyjnych krawędzi formy. Uchwyt 

magnetyczny generuje siłę mocowania na 

całej powierzchni formy. Gdy forma jest nama-

gnesowana jest niemal częścią stołu maszyny. 

Ta zwiększona sztywność przekłada się na 

wyższą jakość detali, wzrost powtarzalności 

i  zmniejszeniu konserwacji formy. W  przy-

padku form mocowanych konwencjonalnie, 

może dojść do ugięcia formy, czego nie zaob-

serwuje się przy rozwiązaniu magnetycznym.

Płyty magnetyczne  
– bezpieczeństwo

Większość magnetycznych systemów szyb-

kiej wymiany form używa czujników zbliżenio-

wych (krańcówek) do monitorowania zmian 

pozycji formy w stosunku do stołu magnetycz-

nego. Dopóki forma przylega do stołu magne-

tycznego i tym samym zwiera obwód czujnika 

zbliżeniowego, sterownik systemu magne-

tycznego wysyła sygnał „OK” do kontrolera 

maszyny. Jeśli forma odsunie się na odległość 

rozłączenia czujnika, zazwyczaj ok. 0,2  mm 

lub więcej, następuje otwarcie obwodu 

„zatrzymania awaryjnego” i  zatrzymanie 

ruchów maszyny. W praktyce, od momentu, 

gdy czujnik wykryje przesunięcie formy, stół 

maszyny pokonuje pewien dystans i  może 

dojść do spadnięcia formy z maszyny. Czujniki 

zbliżeniowe monitorują więc pozycję formy, 

a nie siły oddziałujące na formę. 
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Tabela 1. Porównanie mocowania magnetycznego względem hydrauliki

Kategoria Mocowanie magnetyczne Mocowanie hydrauliczne

Bezpieczeństwo
Rzeczywisty odczyt siły mocowania. 
Automatycznie zatrzymuje maszynę 
w przypadku wystąpienia błędu

Nie możne pokazać siły mocującej na 
poszczególnej formie. Nie może zatrzymać 
maszyny,  jeśli wystąpi błąd

Niezawodność

Brak ruchomych lub zdatnych do noszenia 
części, bezobsługowe. Z wieloma 
czujnikami monitorującymi system 
w poszukiwaniu błędów

Wycieki oleju hydraulicznego, zablokowanie 
przewodu, przemieszczenie się części, 
wysokie koszty i czasochłonność. Brak 
sygnału zwrotnego

Siła zwarcia
Uchwyt magnetyczny wytwarza 
równomierną siłę mocowania na całej 
powierzchni formy

Siłę mocowania ogranicza się do samej 
krawędzi peryferyjnej formy. Brak siły 
mocowania w centrum formy

Jakość
Zwiększona sztywność przekłada się na 
lepszej jakości detale

Niższa sztywność przekłada się na niższą 
jakość detalu

Elastyczność
Formy o dowolnym kształcie i wielkości 
mogą być mocowane bez modyfikacji

Wymaga odpowiedniego kształtu i rozmiaru 
formy

Żywotność 
formy

Brak odkształceń formy wpływa na jej 
zwiększoną żywotność

Deformacja zwiększa zużycie=zmniejsza 
żywotność formy

Technologia
Nie potrzeba stałego zasilania po 
uaktywnieniu. Straty mocy nie powodują 
utraty siły mocującej

Pompa hydrauliczna musi pracować tak 
długo, jak jest zamocowana forma

Rys. 4   Porównanie mocowania formy na stole magnetycznym i przy pomocy klem. 
źródło: 3. http://www.emplast.pl/user_storage/5/docs/do_pobrania/magbo/magbo_pl.pdf

Rys. 5   Systemy zapewniające pozycje i bezpieczeństwo mocowania form na stole magnetycznym. 
źródło: 3. http://www.emplast.pl/user_storage/5/docs/do_pobrania/magbo/magbo_pl.pdf

Otwory przelotowe
Monoblokowa rama jest wyposażana w wszystkie otwory do instalacji 
i otwory dla wypychaczy w płycie ruchomej.
Skrzynka przyłączeniowa
Obrabione w monobloku MBP rama staje się intergralną częścią bez 
wystających elementów, które mogłyby być uszkodzone i także o lepszych 
cechcach oporności oraz wodoodporności.
Czujnik CSS
Do sprawdzenia aktualnego przepływu z głównych przewodów wylotowych 
do płyty magnetycznej.
Czujnik MSD
–  Sprawdza magnetyczną jakość formy– Podwójniedza szczelinę 

powietrzną, która daje ącddzienadmiarowetkowey bezpieczeństoa 
w połączeniu z czujnikiem zbliżeniowym.

–  Podwójnie sprawdza obecny system pomiarowy daje oddzielne 
i nadmiarowe bezpieczeństwo dla układu CSS.

Pierścień centrujący
Wymienny ierścień centrujący pozwala na zmianę go przy jakimkolwiek 
uszkodzeniu bez konieczności demontażu całego systemu z maszyny.
Czujniki zbliżeniowe
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy umiejscowiony w neutralnej strefie wykrywa 
obecność formy,aby umożliwić cykl magnetyzacji. 0,3 mm (0,012 cala)
wartości progowej zapobiega „magnetyzacji otwartego pola” dając 
operatorowi bezpieczeństwo i natychmiast zatrzymuje funkcje maszyny 
w przypadku oderwania formy. Pełne bezpieczeństwo operatora jest 
rówierz gwarantowane.
Poziom żywicy
Właściwości cieplne żywicy izolacyjnejjest zwiększona pozostawiając 
szcelinę powietrzną pomiędzy żywicą i formą. Stwarza to trwalszy efekt 
ochronny przed przegrzaniem stałych materiałów magnetycznych przy 
przypadkowych stanach przegrzania



No change, no progress

PRZYSPIESZ – ZWIĘKSZ – ROZWIJAJ

Skrócenie czasu przezbrajania maszyn,  
zwiększenie wydajności i wzrost bezpieczeństwa. 
EAS ma wszystko w jednym rozwiązaniu.

Jednostki do inspekcji form i systemy 
mocowania magnetycznego

Ręczne wózki narzędziowe i obrotownice Mono - muliti złącza, złącza 
automatyczne i bez wyciekowe

mastercolors.com.pl
Master Colors Sp. z o.o.
ul. Wędkarzy 5 I 51-050 Wrocław I biuro@mastercolors.com.pl
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In cooperation with

Kompaktowe linie produkcyjne do detali 
z ciekłego silikonu (LSR)

 elektryczna wtryskarka KraussMa� ei
 specjalistyczna forma wtryskowa
 precyzyjny system dozowania silikonu 

Wtryskarka
PX 25 

SilcoSet 


