
Wtrysk ciekłego silikonu  
– dlaczego warto i co trzeba wiedzieć?
Proces formowania wtryskowego ciekłego silikonu opiera się na odwrotnych 
założeniach niż wtrysk termoplastów. Nie potrzeba do niego jednak specjalnych 
maszyn – wystarczy odpowiedni układ dozująco-mieszający i system zimnych 
kanałów. A gotowa wypraska cechuje się zestawem właściwości, które trudno 
uzyskać z wykorzystaniem innych polimerów.  � 51
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Serwisowanie form wtryskowych  
– Konieczność czy zbędny wydatek?
Na tak postawione pytanie większość użytkowników form wtryskowych odpowie, że serwiso-
wanie form jest konieczne. Jednak w praktyce duża część tych samych użytkowników uważa 
serwis za zbyt kosztowny i minimalizuje wydatki na ten cel. � 42
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Sumika Polymer Compounds Europe 

(SPC  EU) rozszerza działalność w  Polsce, 

gdzie dotychczas dostarczała swoje wyroby 

wytwarzane w  innych fabrykach grupy. 

Do końca br. w  podpoznańskich Plewi-

skach postanie czwarty europejski zakład 

koncernu chemicznego, wytwarzający 

mieszanki na bazie polipropylenu wykorzy-

stywane m.in.  przez sektor motoryzacyjny. 

Projekt zapewni japońskiej firmie dodatkowych 

30 tys. ton zdolności wytwórczych dla grupy, 

zwiększając moce produkcyjne europejskich 

zakładów do poziomu 170 tys. ton rocznie.

Inwestycja wynika ze strategii SPC EU, 

zakładającej lokowanie zakładów produkcyj-

nych o  odpowiednich zdolnościach wytwór-

czych jak najbliżej partnerów biznesowych 

grupy. O wyborze miejsca inwestycji w Wielko-

polsce zdecydowały bliskość klientów nie tylko 

w Polsce, ale także w Niemczech i Czechach, 

a także wysoki stopień uprzemysłowienia regionu, 

w którym działalność prowadzą m.in. producenci 

samochodów i sprzętu AGD. Atutem lokalizacji 

jest także dostęp do sieci autostrad.

Spółka oczekuje stabilnego wzrostu popytu 

na mieszanki na bazie polipropylenu w naszym 

regionie Europy. To materiał, którego zastoso-

wanie w sektorze automotive pozwala zmniej-

szyć wagę produkowanych z  jego wykorzy-

staniem części samochodowych. Co więcej 

podczas procesu produkcyjnego polipro-

pylen wytwarza mniej CO2 niż konkurencyjne 

żywice, takie jak PA.

Wpływ na zwiększające się zainteresowanie 

mieszankami na bazie PP będzie miała coraz 

większa popularność samochodów elek-

trycznych oraz regulacje prawne w  postaci 

zaostrzania przepisów środowiskowych. 

Sumika Polymer Compounds przywią-

zuje dużą wagę do kwestii środowiskowych, 

m.in. poprzez wdrażanie innowacji, w  tym 

produktów z recyklingu i stosowania włókien 

naturalnych oraz infrastrukturę w  zakresie 

oszczędności zasobów. Zapewnienie szyb-

szych lokalnych dostaw wpływa m.in. na 

ograniczenie emisji CO2 związanej z  trans-

portem produktów. Dzięki istniejącym już 

fabrykom we Francji i Wielkiej Brytanii, a także 

niedawnym akwizycjom spółek w Turcji oraz 

utworzeniu zakładu w  Polsce, SPC może 

zapewniać lokalne dostawy w całej Europie. 

Pierwszy etap inwestycji „Sumika Polymer 

Compounds Poland sp. z o.o.” (SPCP) obej-

muje budowę zakładu o  powierzchni około 

5500 m. kw. Utworzone zostaną dwie linie 

produkcyjne. Realizacja obejmuje również 

budowę silosów do magazynowania mate-

riału. Zatrudnienie znajdzie około 30 nowych 

pracowników. Rozpoczęcie produkcji plano-

wane jest na pierwszy kwartał 2022 roku.

Sumika Polymer Compounds Europe to 

część japońskiej grupy Sumitomo Chemical, 

od ponad 40 lat produkuje tworzywa termo-

plastyczne i oferuje szeroką gamę mieszanek 

termoplastycznych oraz elastomerów na bazie 

poliolefin. �

W dniu 25 lutego br. Grupa Azoty Polyolefins S.A. otrzymała od 

Agenta Kredytu – Banku Pekao S.A. – potwierdzenie spełnienia 

warunków zawieszających wynikających z zapisów umowy kredytów. 

W konsekwencji, Grupa Azoty Polyolefins S.A. może – po spełnieniu 

specyficznych warunków do pierwszej wypłaty każdego kredytu oraz 

dodatkowych warunków do każdego uruchomienia, nie odbiegają-

cych od warunków przewidzianych w podobnych typach finansowania 

- ubiegać się o wypłatę środków z kredytu na realizację projektu „Poli-

mery Police”. Tym samym sukcesem zakończył się ostatni etap procesu 

pozyskania finansowania dłużnego. 

– Zamknięcie finansowania dłużnego to kolejny ważny, zakoń-

czony sukcesem, etap realizacji projektu „Polimery Police”. Spełnienie 

warunków zawieszających jest również potwierdzeniem systematycz-

nego postępu prac na placu budowy, a  także skuteczności i  deter-

minacji wszystkich zaangażowanych stron – spółek GK Grupa Azoty, 

konsorcjum instytucji finansujących oraz doradców – mówi Tomasz Hinc, 

prezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Warunki zawieszające oraz formy ich realizacji zostały określone 

w umowie kredytów zawartej w dniu 31 maja 2020 roku z konsorcjum 

instytucji finansowych, do którego należą: Bank Pekao, PKO BP, BGK, 

mBank, Alior Bank, BOŚ Bank, BNP Paribas Bank Polska, Santander 

Bank Polska, Europejski Bank Odbudowy i  Rozwoju, Industrial and 

Commercial Bank of China (Europe) Poland Branch, PZU, PZU na 

Życie oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicz-

nych BIS 2. Spółce zostało przyznane finansowanie w formie długo-

terminowego kredytu uprzywilejowanego w  kwocie 487,8  mln EUR 

oraz 537,7 mln USD. Dodatkowo spółka otrzymała kredyt na płatności 

podatku VAT w okresie budowy oraz kredyt z przeznaczeniem na finan-

sowanie kapitału obrotowego w  fazie operacyjnej (na kwoty odpo-

wiednio 150 mln zł i 180 mln USD). �

Sumika Polymer Compounds Europe kontynuuje rozwój 

i ogłasza utworzenie spółki zależnej w Polsce

Zamknięcie finansowania dłużnego projektu Polimery Police
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STYCZEŃ 2021

Notowania cenowe
ABS
Popyt na ABS w Europie uległ widocznemu 

wzrostowi (głównie ze strony przemysłu E/E 

i sprzętu AGD), a wielkość importu pozosta-

wała ograniczona wysokimi kosztami wysyłki. 

W  rezultacie producenci ABS działali na 

niemal pełnych poziomach mocy produkcyj-

nych. Spodziewano się także spadku popytu 

z sektora motoryzacyjnego. 

Ceny kontraktowe styrenu na styczeń 

zostały ogłoszone na poziomie 1026 EUR/T, 

co oznaczało wzrost o 108 EUR/T w stosunku 

do grudnia 2020 roku. Wzrosły również 

notowania butadienu do 725 EUR/T, czyli 

o 55 EUR/T w porównaniu do poprzedniego 

miesiąca. Kontraktowe ceny akrylonitrylu 

umocniły się, przy wyższych cenach propy-

lenu i były o 78 EUR/T wyższe niż w zeszłym 

miesiącu. 

Wzrosty notowań wszystkich surowców 

wpłynęły na istotne zmiany cen ABS ofero-

wanych na rynku. Przykładowo firma Trinseo 

ogłosiła 5 stycznia 2021 roku wzrost cen ABS 

o 400 EUR/T. Za najbardziej reprezentatywny 

poziom cen ABS w  styczniu przyjęto prze-

dział 1734-1834 EUR/T, co oznacza wzrost 

o 91 EUR/T w porównaniu do grudnia ub.r.

PA
Na początku Nowego Roku rynek PA 

w Europie znajdował się pod presją wzrostową 

spowodowaną przez wyższe ceny surowców 

oraz niektóre ograniczenia surowcowe, które 

zostały przeniesione z 2020 roku. Dodatkowo 

kilka krajów powróciło do rygorystycznych 

blokad w celu spowolnienia rozprzestrzeniania 

się pandemii. Popyt na PA 6 i PA 66 był bardzo 

duży w styczniu, według uczestników rynku, 

a to również przyczyniło się do narastających 

obaw o dostawy surowców w I kw. 

Mające miejsce problemy techniczne 

miały wpływ na dostawy w  ciągu miesiąca. 

W  styczniu popyt na inżynieryjny PA był 

znacznie większy niż przewidywano, a  na 

rynku było bardzo mało dodatkowo dostęp-

nych materiałów. Niektórzy dostawcy wskazy-

wali na pełne obłożenie do lutego, dlatego też 

zakłada się, że sprzedaż w marcu pozostanie 

na wysokim poziomie. Z informacji rynkowych 

wynika, że wszystkie sektory zastosowań 

PA 6 były na dobrym poziomie konsumpcji 

w  styczniu, w  tym także folia oraz włókna, 

które wykazywały istotne oznaki poprawy. 

Gwałtowny wzrost cen benzenu przełożył 

się bezpośrednio na kolejny duży wzrost cen 

PA 6 w  styczniu. Za najbardziej reprezenta-

tywny poziom cen PA6 w  styczniu uznano  

1880-2010 EUR/T, co oznacza wzrost 

o 165 EUR/T (analogiczny do zmiany notowań 

benzenu) w porównaniu do grudnia ub.r. 

Na rynku PA 66, w styczniu, warunki uległy 

dalszemu pogorszeniu ze względu na niedo-

bory kluczowych surowców, adyponitrylu 

i HMDA, które zmniejszyły dostawy technicz-

nych PA. Poważne ograniczenia w  dostęp-

ności materiałów wsparły kolejną rundę 

ostrych wzrostów cen w  styczniu. W  przy-

padku miesięcznych transakcji niektórzy 

dostawcy stwierdzili, że konsumenci „byliby 

skłonni zapłacić każdą cenę” w  celu pozy-

skania potrzebnych ilości. 

O podwyżkach cen na rok 2021, mówiono 

w  zależności od punktu wyjścia i  ustaleń 

handlowych. Źródła rynkowe podały roczny 

wzrost cen o  500-600 EUR/T w  2021 roku 

w  porównaniu z  cena bazowa wynegocjo-

waną na 2020 rok. W styczniu za najbardziej 

reprezentatywny poziom cen PA66 uznano 

3280-3480 EUR/T, co oznacza wzrost o około 

300  EUR/T w  porównaniu do poziomów 

z grudnia. 

PBT
Europejski rynek PBT nadal odnotowuje 

wzrosty i  oczekuje się, że w  lutym będzie 

rozwijał się on jeszcze lepiej. W ubiegłym roku 

PBT poważnie ucierpiało na skutek pandemii, 

ale warunki rynkowe poprawiały się już od 

III kw. ub.r. Sektor motoryzacyjny jest liderem 

w  tym trendzie potwierdzającym, że popyt 

będzie nadal rósł. Globalnie podaż jest ogra-

niczona, a ogólne odczucia są takie, że popyt 

jest wyższy niż podaż, co może prowadzić do 

wzrostu cen. 

Rosnące koszty surowców zwiększyły presję 

na notowania PBT. W grudniu rynek butano-

diolu (BDO) był określany jako napięty. Dobry 

popyt w Europie i brak importu pochodzącego 

z Azji sprawiły, że przez większą część IV kw. 

ub.r. brakowało BDO. Ożył również euro-

pejski rynek PTA, ponieważ łańcuch dostaw 

surowców uzupełnił zapasy w odpowiedzi na 

niedobór materiału PET z Azji oraz niskie stany 

wynikające z  harmonogramu konserwacji 

instalacji PET w październiku i listopadzie. 

Gracze rynkowi twierdzą, że prognozy 

popytu na PBT ze strony motoryzacji są pozy-

tywne. Lepszy popyt, jak również wyższe 

koszty, zwiększą presję na PBT w tym kwar-

tale i oczekuje się, że ceny PBT wzrosną.

PC
Popyt na PC był dość dobry na początku 

br, a ceny znalazły się pod presją wzrostową 

ze strony bisfenolu A, po problemach z  jego 

produkcją odnotowaną w zeszłym miesiącu. 

Ceny bisfenolu A zaczęły rosnąć już w III kw., 

ale oszacowano, że kontrakty poliwęglanu 

w IV kw. uległy zmianie po to, aby uwzględnić 

niewielki, ale poprawiający się popyt. Kolejny 

raz ceny wzrosły na początku listopada ze 

względu na silny popyt na PC w  Chinach 

w połączeniu z niedoborem BPA w Azji. Dodat-

kowo wzrost cen benzenu podniósł ceny BPA. 

W rezultacie producenci PC musieli podnieść 

ceny ze względu na zwiększone koszty 

produkcji. Przykładowo firma Trinseo ogłosiła 

podwyżkę cen PC o 300 EUR/T, co odzwier-

ciedla to wzrost notowań bisfenolu w grudniu. 

Ceny PC w  Chinach spadały, ale „efekt 

domina” w  Europie będzie bardzo spowol-

niony, ponieważ wszystkie strony donoszą, że 

trudno jest uzyskać zarówno przestrzeń dla 

statków, jak i kontenerów, a koszty stale rosną. 

Za najbardziej reprezentatywny poziom cen 

PC w styczniu przyjęto 2570-2710 EUR/T, co 

oznacza wzrosły o 300 EUR/T odzwierciedla-

jące wzrost cen bisfenolu A. �
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Liczniki z systemem zdalnego odczytu

Firma PROPLASTICA jest dystrybutorem elektronicznych liczników serii MoldMaker. To nowo-

czesne urządzenia przeznaczone do zliczania cykli pracy narzędzi produkcyjnych takich jak 

formy, wykrojniki lub tłoczniki. Wszystkie liczniki wyposażone są w nadajnik działający w tech-

nologii Bluetooth oraz NFC, umożliwiający bezprzewodową transmisję wykonanych cykli. Każdy 

licznik posiada przycisk cykli oraz przycisk kontroli demontażu.

Wymiary gabarytowe są identyczne jak wymiary typowych liczników mechanicznych i mogą 

być montowane zamiennie w miejsce starego licznika. �

W ostatnim czasie coraz częściej zwra-

camy uwagę, że tworzywa, oprócz przydat-

ności i wygody w codziennym życiu, zapew-

niają nam przede wszystkim bezpieczeństwo. 

Sprzęt ochronny wykonany w  znakomitej 

większości właśnie z  tworzyw, folii i włókien 

sztucznych poprawia higienę i umożliwia efek-

tywną walkę z  niepożądanymi bakteriami. 

Opracowany w  Grupie Azoty Tarnamid MB 

AMB to koncentrat antybakteryjny z  dodat-

kiem srebra, którego bazowym tworzywem 

jest PA 6 produkowany przez spółkę. Zasto-

sowanie Tarnamidu MB AMB, jako dodatku 

do tworzyw, powoduje, że wyroby uzyskują 

właściwości antybakteryjne, jednocześnie nie 

tracąc swoich dotychczasowych parametrów.

Wykorzystanie srebra i  jego związków 

w  dedykowanym tworzywie powoduje, że 

elementy dotykowe wykonane z  niego, jak 

poręcze autobusów i  tramwajów, również 

uchwyty mebli i aparatury stanowiących wypo-

sażenie szpitali, przychodni, domów opieki, są 

dla nas bezpieczne. Srebro skutecznie oddzia-

łuje na komórki bakteryjne i inne drobnoustroje 

powodując ich niszczenie. Co warto podkre-

ślić, srebro jest jednym z metali wykazujących 

właściwości antybakteryjne, ale cechą, która 

wyróżnia go spośród innych jest znikome 

oddziaływanie na człowieka.

– W Grupie Azoty od wielu lat prowadziliśmy 

prace badawcze w zakresie dodatków anty-

bakteryjnych, jak również badania w kierunku 

uzyskania cech biobójczych i biostatycznych 

wytwarzanych w spółce tworzyw. W ramach 

tych prac sprawdzaliśmy skuteczność różnych 

rozwiązań i dodatków, a owocem badań jest 

specjalna formuła pozwalająca na uzyskanie 

optymalnych właściwości antybakteryj-

nych bez pogorszenia parametrów przetwór-

czych i wytrzymałościowych tworzyw. Oczy-

wiście tworzywa i dodatki antybakteryjne nie 

są nowością w naszej ofercie, ale w okresie 

zagrożeń związanych z obecną sytuacją warto 

zwrócić na nie szczególną uwagę i docenić, jak 

zwiększają nasze bezpieczeństwo przy wyko-

nywaniu codziennych czynności oraz inten-

sywnie pracować nad poszerzeniem ich zasto-

sowań – mówi Witold Szczypiński, wiceprezes 

zarządu Grupy Azoty S.A.

Tarnamid MB AMB to PA 6 antybakteryjny 

z dodatkiem srebra, który zaleca się dozować 

przy wytwarzaniu wyrobów z szerokiej gamy 

Materiały antybakteryjne od Grupy Azoty,  

czyli większe bezpieczeństwo na co dzień

odmian poliamidu 6, np. z włóknem szklanych 

lub niewzmocnionych w udziale co najmniej 

2%, aby wyrób uzyskał satysfakcjonujące dzia-

łanie antybakteryjne na powierzchni. W takim 

rozwiązaniu srebro cząsteczkowe jest zdys-

pergowane w całej masie wyrobu oraz na jego 

powierzchni i w razie ścierania się powierzchni 

produktu, działanie antybakteryjne nie ulega 

zmniejszeniu. 

Badania skuteczności rozwiązania zapro-

ponowanego w Tarnamidzie MB AMB prowa-

dzone były w  wyspecjalizowanych jednost-

kach zewnętrznych posiadających stosowne 

uprawniania i  doświadczenie. Zastoso-

wanie Tarnamidu MB AMB w  ilości zaledwie 

2 proc. do wybranej odmiany poliamidu 6 

pozwoliło znacznie ograniczyć namnażanie 

bakterii w czasie. Metoda pozwala stwierdzić 

czy materiał zawiera substancje odżywcze 

dostępne dla mikroorganizmów i  czy ogra-

nicza ich wzrost długoterminowo. Takie 

badanie trwało 4 tygodnie i w trakcie stwier-

dzono duże ograniczenie wzrostu 2 szczepów 

bakterii w porównaniu z materiałami niezawie-

rającymi dodatków bakteriobójczych. W prak-

tyce oznacza to, że zastosowanie Tarnamidu 

MB AMB zdecydowanie zwiększa bezpieczeń-

stwo mikrobiologiczne powierzchni wyrobów.

Duża skuteczność antybakteryjna Tarna-

midu MB AMB została również potwier-

dzona w  kolejnych badaniach, które wyka-

zały, że w ciągu 24 h na powierzchni próbek 

z udziałem koncentratu następowała redukcja 

bakterii do >99,9% .

Co istotne, rozwiązanie jakie zastosowano 

w  Tarnamidzie MB AMB jest uniwersalne 

i  może być przeniesione na inne tworzywa 

sztuczne np. poliacetal – Tarnoform, polipro-

pylen, polietylen i inne tworzywa, z zachowa-

niem skuteczności działania.

Grupa Azoty jest jednym z wiodącym produ-

centów poliamidu 6 w Europie, w swoich labo-

ratoriach co roku przeprowadza tysiące badań 

w  ramach kilkudziesięciu projektów B&R&I, 

poprawiających parametry tworzyw, zmniej-

szających ich wpływ na środowisko oraz 

zwiększających komfort i  bezpieczeństwo 

użytkowników. �
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Systemy do otwierania form

System do ręcznego otwierania form z oferty firmy PROPLASTICA stanowi 

najbardziej efektywny system otwierania form na rynku. Urządzenie wyróżnia 

się lekką konstrukcją, prostym montażem i  jeszcze prostszą obsługą. Jest 

tanią i łatwą alternatywą dla wszystkich hydraulicznych systemów otwierania. 

Cechy i zalety:

– oszczędność czasu;

– łatwość obsługi;

– solidna i kompaktowa konstrukcja;

– zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy;

– ochrona form;

– niewielkie wymagania przestrzenne. �

Dzięki „Ruby” praca z laserem jest prostsza 

i  szybsza. Nowe oprogramowanie laserowe 

jest uruchamiane w  przeglądarce interne-

towej i umożliwia w pełni cyfrową pracę. Trotec 

Ruby zostało zapropogramowane całkowicie 

od podstaw i  oparte jest na nowoczesnej, 

sieciowej architekturze.

Trotec Laser, austriacki producent 

systemów laserowych, przedstawia wyjąt-

kowe oprogramowanie, które na nowo defi-

niuje pracę z laserami. Po trzech latach pracy, 

nadszedł czas premiery „Ruby” w wersji beta. 

Dzięki „Ruby” można w prosty i szybki sposób 

przekształcić pomysł w gotowy produkt. Plat-

forma gwarantuje rentowną realizację zamó-

wień poprzez integrację urządzenia i oprogra-

mowania w jedno kompleksowe rozwiązanie. 

A  dodatkowo oferuje interfejs użytkownika, 

którego używanie jest przyjemnością.

Trotec Ruby na nowo definiuje 
pracę z laserem

– Trotec sprawia, że praca z  laserem dla 

każdego użytkownika jest prostsza, szybsza 

i  bardziej rentowna. Jest to możliwe, dzięki 

licznym innowacjom wprowadzanym od czasu 

założenia firmy ponad 20 lat temu. Teraz przy-

szedł czas na kolejny krok – wyjaśnia entu-

zjastycznie dr. Andreas Penz, dyrektor zarzą-

dzający Trotec Laser GmbH. – Ruby jest nie 

tylko oprogramowaniem laserowym, lecz także 

platformą, która gwarantuje rentowne prze-

twarzanie zadań. Dzięki połączonemu z siecią 

urządzeń, uruchamianemu w  przeglądarce 

Nowe oprogramowanie laserowe „Trotec Ruby” od Trotec

internetowej i tym samym w pełni cyfrowemu 

rozwiązaniu. Ta technologia dostarczy użyt-

kownikowi lasera unikatową wartość dodaną 

i wyznaczy nowe standardy.

Digitalizacja  
– chmura jako podstawa

– Maszyny laserowe w  przyszłości będą 

w pełni zdigitalizowane. Zespół Trotec inten-

sywnie pracował nad nową generacją opro-

gramowania przez trzy lata. Nowa, skalo-

walna architektura oprogramowania została 

stworzona od zera, dzięki czemu będzie 

stanowić dobrą bazę dla dalszego rozwoju 

w  przyszłości – mówi Penz, podkreślając 

misję firmy oraz znaczenie digitalizacji. 

Nowa platforma uruchamiana w  przeglą-

darce internetowej oferuje użytkownikom 

laserów możliwości, na które od dawna 

istniało zapotrzebowanie, ale dotychczas 

nie były dostępne – całkowitą niezależ-

ność od systemu operacyjnego. – W  ten 

sposób ponownie wyznaczamy standardy 

w naszej branży. Nasi klienci będą czerpać 

z  tego korzyści już od samego początku 

– zapewnia Penz.

Oprogramowanie graficzne  
do lasera. Dla zapewnienia 
płynności pracy

Zarówno tworzenie projektów, elementów 

zawierających zdjęcia lub napisy, jak 

również wprowadzanie poprawek jest 

szybkie i  proste. Wszystkie narzędzia, 

których potrzebuje użytkownik lasera znaj-

dują się już w oprogramowaniu laserowym. 

Ruby w  otwartej wersji beta umożliwia 

bezpośrednie importowanie plików pdf, 

svg, png itp., a nieprawidłowe pliki są auto-

matycznie poprawiane podczas importo-

wania. – Te funkcje zmniejszają o  połowę 

czas potrzebny na przygotowanie produktu 

od fazy pomysłu do ukończenia. Bez pono-

szenia kosztów dodatkowego oprogramo-

wania – podsumowuje Penz. Ruby towa-

rzyszy użytkownikowi przez całą drogę od 

pomysłu do gotowego produktu. Oparta 

na chmurze baza materiałów gwarantuje 

najlepsze rezultaty obróbki laserowej.

Praca połączona z siecią 
urządzeń. Wiele laserów, 
nieograniczona liczba 
użytkowników, jedna platforma 
oparta na sieci

Oprogramowanie Trotec Ruby łączy 

wszystkie urządzenia laserowe w jedną sieć – 

lokalną lub opartą na chmurze. Zadania mogą 

być wysyłane do wielu urządzeń z komputera 

PC lub Mac. Dzięki innowacyjnemu procesowi, 

projekty mogą być przygotowywane przez 

jednego użytkownika, a  wytwarzane przez 

innego – niezależnie od miejsca i pory dnia. 

Poprzez zarządzanie użytkownikami Ruby 

ułatwia klientom podział pracy i  uprawnień. 

Otwarty interfejs programistyczny Ruby API, 

umożliwia całkowitą automatyzację procesów 

biznesowych. �
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Firmy odnawiają maszyny 
i zwiększają automatyzację

Według badania Siemens Financial Services 

w Polsce, co czwarte przedsiębiorstwo prze-

twarzające tworzywa sztuczne, mimo trudnych 

okoliczności w jakich dziś działa biznes, zwięk-

szyło nakłady na odnowienia parków maszyn 

i urządzeń (MiU). Wśród krajowych przetwórców 

jest liczna reprezentacja eksporterów. Z badania 

wynika, że aktualnie 80 proc. firm prowadzi 

aktywne działania w handlu zagranicznym, co 

z  kolei wymaga posiadania najnowocześniej-

szych urządzeń, które dają przewagę na tym 

silnie konkurencyjnym rynku. W perspektywie 

najbliższych 12 miesięcy aż 48 proc. ankietowa-

nych z tej branży zamierza przeznaczyć więcej 

środków na odnowienia, przy czym połowa 

planuje zakupić wyłącznie nowe urządzenia. 

W szczególności informują o tym eksporterzy.

– Wyższe budżety na inwestycje w  parki 

maszynowe i  częstsze modernizowanie 

środków trwałych - to ważne elementy budo-

wania konkurencyjności. Nowoczesne, zauto-

matyzowane linie produkcyjne nie tylko 

wspierają rozwój, ale też zapewniają większą 

elastyczność w czasie permanentnie zmienia-

jącej się rzeczywistości gospodarczej, na którą 

wpływa z jednej strony postęp technologiczny 

i oczekiwania klienta, a z drugiej skutki pandemii 

koronawirusa – mówi Tomasz Kukulski, prezes 

zarządu Siemens Financial Services w Polsce.

Co czwarty badany producent z  branży 

przetwórstwa tworzyw sztucznych zwięk-

szył także automatyzację procesów produkcji 

w  stosunku do minionych 6 miesięcy. Co 

więcej, w najbliższej przyszłości w ten obszar 

chce inwestować 38 proc. ankietowanych. 

Przetwarzający tworzywa 
spodziewają się większej 
sprzedaży

Jak wynika z  badań Siemens Finan-

cial Services, 20 proc. firm przetwarzają-

cych tworzywa sztuczne odnotowało w ostat-

nich 6 miesiącach wzrost sprzedaży na rynku 

krajowym, natomiast 35 proc. informuje 

o spadku obrotów. Co istotne, prognozy sprze-

daży kształtują się już znacznie lepiej. Mniej, 

bo jedynie 12 proc., zakłada utrzymanie się 

spadków również w tym roku, a  jednocześnie 

21 proc. spodziewa się wzrostów.

W eksporcie, w  ostatnich sześciu miesią-

cach, wzrosty odnotowało blisko 23 proc. 

badanych, natomiast spadki objęły 29,1 proc. 

firm. W  perspektywie najbliższych miesięcy 

większej sprzedaży zagranicznej spodziewa 

się ponad 44 proc. ankietowanych firm. 

Spadki przewiduje zaledwie 7,6 proc. 

Konkurencyjność branży 
powinna wzrastać

Umiarkowanie dobre wyniki sprawiły, że 

kondycja do konkurowania ankietowanych 

firm wzrosła, co potwierdza odczyt branżo-

wego wskaźnika zdolności do konkurowania 

Siemens Financial Services w Polsce (Indexu 

MiU). Wartość sub-indeksu MiU dla branży 

przetwórstwa tworzyw sztucznych wynosi 

obecnie 52,28 pkt. Co ważne, jest to wzrost 

o 6,49 pkt w relacji do pomiaru marcowego, 

przeprowadzonego w  przeddzień wybuchu 

pandemii. Oznacza to, że badani produ-

cenci poprawili swoją zdolność do konkuro-

wania i będę skupiać się na dalszej ekspansji 

na nowe rynki zbytu, a  także na utrzymaniu 

dotychczasowego tempa inwestycji w  parki 

MiU i automatyzację. 

Poprawę konkurencyjności w  trakcie 

trwania pandemii potwierdzają również sami 

ankietowani – uważa tak 17 proc. Z  kolei 

w najbliższym roku, poprawy w tym obszarze 

spodziewa się blisko 40 proc.

Finansowanie parków MiU
Przetwarzający tworzywa sztuczne przezna-

czając środki na odnowę parków MiU najczę-

ściej sięgają po środki własne (52,3 proc). Taka 

praktyka podyktowana jest wieloma moty-

wami i  wynika po części z  przyzwyczajeń. 

Kolejne 40  proc. badanych wskazuje, że 

stara się dywersyfikować źródła finansowania 

podczas podejmowania decyzji o inwestowaniu 

w maszyny i urządzenia. Chętnie wybieranym 

modelem jest również mix środków własnych, 

łączonych z leasingiem, kredytem lub dotacją. 

Warto tu zaznaczyć, że ogółem 13 proc. firm 

z tej branży informuje, że w najbliższych miesią-

cach zamierza zwiększyć udział finansowania 

zewnętrznego przy inwestycjach w park MiU. �

NOTA METODOLOGICZNA:
Index MiU przyjmuje wartości w skali od 0 do 100 pkt. Im wyż-
szy odczyt, tym wyższa ocena zdolności firm do konkurowa-
nia, bardziej skupiają się one na inwestycjach w rozwój parków 
maszyn i urządzeń, automatyzacji itd. Progi newralgiczne, które 
świadczą o dużym wzroście lub spadku konkurencyjności wy-
noszą odpowiednio 60 pkt i 40 pkt. Konstrukcja indeksu opiera 
się na 8 komponentach, które w różnym stopniu wpływają na 
końcową wartość informującą o  zdolności do konkurowania 
producenta. Wśród nich są m.in. odnowienia parku maszyn 
i  urządzeń oraz ich częstotliwość, automatyzacja procesów 
produkcji oraz dostępność finansowania zewnętrznego itd.
Badanie z przedstawicielami 100 małych i średnich firm zre-
alizował Instytut Badań i  Rozwiązań B2B Keralla Research 
we wrześniu 2020 r. Uczestnikami badania byli przedsiębiorcy 
z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych z całej Polski, po-
siadający własny park maszyn i urządzań (MiU). Wykorzysta-
no metodę ilościową, technikę standaryzowanych wywiadów 
telefonicznych (CATI).

Co czwarta firma z branży przetwórstwa tworzyw 
sztucznych inwestuje w park maszyn i urządzeń

W trakcie trwania pandemii koronawirusa 27 proc. przedsiębiorstw z  branży przetwórstwa tworzyw sztucz-
nych zwiększyło nakłady na odnowienie parku maszyn, a 25 proc. rozwinęło automatyzację procesów produkcji 
– wynika z badania Siemens Financial Services w Polsce. Mimo wciąż utrzymującej się niepewności gospodarczej, 
przedsiębiorcy reprezentujący tę branżę prognozują w najbliższym roku wzrosty. Prawie połowa (48 proc.) ankie-
towanych planuje w tym okresie przeznaczyć wyższe nakłady na odnowienia parku maszyn i urządzeń, a 38 proc. 
zwiększyć automatyzację. Ponad 44 proc. firm spodziewa się także wzrostu przychodów z eksportu.
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W jaki sposób firmy leasingowe wspierają inwestycje 
przetwórców tworzyw w dobie pandemii?

Negatywne skutki pandemii COVID-19 

najszybciej odczuli mali i średni przedsię-

biorcy, czyli główni klienci firm leasingowych. Zdając 

sobie sprawę z  powagi sytuacji, już na początku 

pandemii podjęliśmy działania, mające na celu 

wsparcie naszych klientów i  partnerów dotknię-

tych konsekwencjami związanymi z  rozwijającą 

się epidemią. Do kontaktu z klientami wykorzysta-

liśmy wszelkie dostępne kanały komunikacji. Na 

bieżąco informowaliśmy o podejmowanych działa-

niach i możliwościach kontaktu z nami. Uruchomi-

liśmy dedykowany skrzynkę mailową, na którą spły-

wały zapytania i wnioski dotyczące umów naszych 

klientów. 

W pierwszej kolejności poinformowaliśmy klientów, 

którzy mieli problemy z  terminowym regulowa-

niem płatności o możliwości skorzystania z Leasingu 

Swobodnego. Usługa ta pozwala na samodzielne, 

bezpieczne i  zdalne (bez wychodzenia z  domu) 

zarządzanie harmonogramem spłat poprzez zmianę 

wysokości raty leasingowej w celu dopasowania jej 

do bieżącej płynności finansowej firmy. W  ramach 

Leasingu Swobodnego klient mógł samodzielnie 

dokonywać do 6 zmian przyszłych rat – obniżając 

wysokość miesięcznego czynszu o połowę lub nawet 

dla 3  czynszów obniżyć wysokość raty do kwoty 

1 PLN. W przypadku trwających umów leasingu 

zaoferowaliśmy klientom, zawieszenie spłaty od 

3 do 6  kolejnych rat kapitałowych z  jednocze-

snym wydłużeniem okresu finansowania (zmiany 

w harmonogramie były bezpłatne).

Klientom korzystającym z pożyczki, zapropono-

waliśmy odroczenie płatności na okres 3 miesięcy. 

Dodatkowo do podpisywania umów leasingowych 

wdrożyliśmy proces wideoweryfikacji i przypomnie-

liśmy klientom o możliwość korzystania z e-faktury. 

Podsumowując: z oferowanej przez EFL pomocy 

„antycovidowej” od marca do końca września 

2020  roku skorzystało ponad 12  tys. współpra-

cujących z  nami przedsiębiorców. W  tym gronie 

z pewnością byli również przedsiębiorcy z branży 

przetwórstwa tworzyw sztucznych. �

Firmy z branży przetwórstwa tworzyw 

sztucznych również, podobnie jak w innych 

branżach, odczuły skutki pandemii COVID-19. Jej 

wpływ był bardzo różny zarówno w poszczegól-

nych fazach trwania pandemii, jak i w zależności od 

specyfiki firmy, jej produktów i rynków na których 

działała. Naszym priorytetowym zadaniem było 

szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby 

klientów – z jednej strony poprzez wsparcie w 

zachowaniu płynności, z drugiej zaś zapewnienie 

bezpiecznego finansowania inwestycji.

Naszą odpowiedzią na kłopoty klientów, którzy 

borykali się z problemami związanymi z bieżącą 

kondycją, było i nadal jest zapewnienie możliwości 

zawieszenia części kapitałowej rat leasingowych 

aż do 6 miesięcy. Karencja w spłacie zobowiązań 

to najważniejszy instrument, który pozwolił wielu 

firmom przetrwać ostatnie, trudne dla całego rynku 

miesiące. Skupiliśmy się na możliwie elastycznym 

podejściu, czego efektem było również odstępo-

wanie od naliczania dodatkowych odsetek czy 

prowizji, a także program przedłużania umów 

leasingu, gwarantujący dalszą możliwość korzy-

stania z przedmiotu bez konieczności ponoszenia 

wysokich nakładów finansowych na jego wykup.

Z drugiej strony, wiele firm, w miarę rosną-

cego zapotrzebowana na określone towary, mimo 

niepewnej sytuacji na rynku podejmowały decyzje o 

nowych inwestycjach. Jako spółka od lat specjali-

zująca się w leasingu maszyn i urządzeń, dotrzymy-

waliśmy kroku naszym leasingobiorcom, wprowa-

dzając rozwiązania nastawione na bezpieczeństwo 

finansowania inwestycji w niepewnym czasie. W 

tym celu stworzyliśmy program Leasing Bezpieczna 

Spłata,  gwarantujący przedsiębiorcy stałą ratę 

leasingową przez cały okres trwania umowy.

Okres pandemii uwypuklił fakt, że firmy z branży 

przetwórstwa tworzyw sztucznych odgrywają istotną 

rolę we współczesnym przemyśle, często zabezpie-

czając produkcję podstawowych towarów. Ogromnym 

wyzwaniem dla nas, jako podmiotu odpowiedzialnego 

za finansowanie ich inwestycji, jest praca nad nowymi 

rozwiązaniami, mogącymi wspierać zarówno bieżącą 

kondycję, jak i rozwój firm z tego sektora. �

Adam Linkiewicz

menadżer ds. rozwoju 

rynków w EFL

Marcin Balicki

prezes zarządu  

Millennium Leasing sp. z o.o. 
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Szacuje się, że co roku do Polski impor-

towane są urządzenia do przetwórstwa 

tworzyw sztucznych i gumy o wartości co najmniej 

300-400 mln euro. Są to głównie wtryskarki. Z kolei 

dane prezentowane przez Związek Polskiego 

Leasingu dotyczące 2020  r. pozwalają oszacować 

wartość rynku finansowania na ok. 1 mld PLN rocznie. 

Wydaje się, że o ile w 2020 r. branża maszyn do 

tworzyw sztucznych odnotowała znacząco gorsze 

wyniki, co widoczne jest w  spadku finansowania 

leasingiem o 18,3% w stosunku do roku 2019, to 

nasi klienci przetrwali czas pandemii. Niewątpliwie 

korzystali z  pomocy państwa, jednak należy też 

podkreślić, że branża leasingowa, w tym jako jedna 

z  pierwszych spółek właśnie Idea Getin Leasing 

(IGL), umożliwiły przełożenie spłaty rat kapitałowych, 

starając się odciążyć swoich klientów do czasu 

poprawy płynności finansowej. Dodatkowo dla 

klientów IGL, którzy w czasie pandemii decydowali 

się nowe inwestycje, przygotowaliśmy ofertę z ratami 

obniżonymi nawet przez pół roku i niższym progiem 

oceny ryzyka podjęcia inwestycji przez klienta. 

Część nowych inwestycji klientów wynikała 

z  uświadomienia sobie konieczności przygoto-

wania na nagłe zmiany rynkowe. W mojej ocenie 

branża tworzyw sztucznych była lepiej przygoto-

wana do trudnej sytuacji niż inne branże. Poziom 

automatyzacji i  robotyzacji produkcji jest tu 

wyraźnie większy niż w  inny działach związanych 

z obróbką materiałów, przy czym połowa przedsię-

biorców nadal deklaruje podejmowanie wysiłków 

w tym kierunku. Dodatkowym impulsem może tu 

być przygotowywana przez Ministerstwo Rozwoju 

i  Ministerstwo Finansów ulga na robotyzację. 

Jej efektem ma być więcej robotów w produkcji 

przemysłowej, zwiększenie wydajności produkcji 

i obniżenie jej kosztów, a także unowocześnienie 

polskiej gospodarki i  poprawa jej międzynaro-

dowej pozycji pod względem robotyzacji. Przed-

siębiorcy będą mogli odliczyć 50 proc. kosztów 

poniesionych na inwestycje w robotyzację, nieza-

leżnie od wielkości i rodzaju branży. Ulgę tę będzie 

można powiązać z  finansowaniem urządzenia 

bądź maszyny poprzez leasing.

Zatem robotyzacja, zwiększanie efektywności, 

nowe technologie budowy maszyn, automaty-

zacja produkcji – taki wydaje się kierunek branży dla 

zachowania konkurencyjności oraz większej odpor-

ności na kryzys i zmiany, zarówno otoczenia praw-

no-podatkowego, jak i rynkowego. �

Polska branża leasingowa zdecydo-

wała się pomóc przedsiębiorcom w czasie 

kryzysu. Mogli oni wnioskować o  zmianę harmo-

nogramu spłat rat leasingowych na okres od 3 do 

6 miesięcy. Od połowy marca do końca września 

2020 r. spółki leasingowe udzielili wsparcia ponad 

170 tys. przedsiębiorcom, w odniesieniu do 380 tys. 

umów leasingu. Co istotne 95 proc. tej pomocy 

zostało przyznane do końca czerwca. Co najważ-

niejsze, te zmiany warunków umów odbywały się 

w większości wypadków bez dodatkowych kosztów 

dla klientów.

W listopadzie, w  obliczu drugiej fali pandemii, 

PKO Leasing wprowadził kolejne wsparcie dla 

małych i  średnich przedsiębiorstw. W  ramach 

umowy z  Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 

spółka otrzymała 1,9 mld w  ramach wsparcia 

z  programu COSME. Z  powyższej kwoty, aż 

500  mln  zł finansowania zostanie wykorzystane 

na pomoc przedsiębiorcom w walce ze skutkami 

pandemii w  ramach produktu COSME-Covid. 

PKO Leasing w ramach tych środków uruchomiło 

pierwszą na polskim rynku ofertę leasingu zwrot-

nego płynnościowego.  

Leasing zwrotny może być korzystnym rozwiąza-

niem dla małych i średnich przedsiębiorców. Dzięki 

niemu firmy nie nabywają przedmiotów, ale mogą 

zaspokoić swoje potrzeby obrotowe. W  czasie 

pandemii, to rozwiązanie jest bardzo przydatne, 

ponieważ pozwala przedsiębiorcy uwolnić środki, 

które zainwestował nawet przed Covid-19. Istotą 

leasingu zwrotnego jest sprzedaż środka trwałego 

firmie leasingowej przez przedsiębiorcę, co zapewnia 

zastrzyk gotówki. Z chwilą sprzedaży oraz zawarcia 

umowy leasingowej właścicielem przedmiotu staje 

się firma leasingowa. Jednak użytkownikiem przed-

miotu cały czas pozostaje przedsiębiorstwo. 

Oferta skierowana jest do właścicieli samo-

chodów osobowych do 3,5 tony, maszyn i urządzeń 

oraz pojazdów transportu ciężkiego. Poprzez trans-

akcję leasingu mogą oni odzyskać środki wydane 

na zakup przedmiotu przy jednoczesnej możliwości 

używania go. 

PKO Leasing od wielu lat jest liderem wśród firm 

leasingowych wykorzystujących unijne instrumenty 

finansowe, a podpisana obecnie umowa zwiększy 

maksymalną wartość portfela objętego wsparciem 

gwarancyjnym EFI. �

Romuald Mendelak 

dyr. ds. rozwoju rynku 

maszyn i urządzeń 

w Departamencie 

Technologii Idea Getin 

Leasing S.A.

Piotr Klimczak

dyrektor rynku maszyn 

i urządzeń PKO Leasing 
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PROPLASTICA Sp. z o.o.
ul. Lęborska 26, 77-100 Bytów, ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
tel.: (59) 822 9700
sales@proplastica.pl, www.proplastica.pl

Firma powstała niemal 30 lat temu, a dzięki zaangażowaniu ludzi 
i inwestycjom w rozwój stała się jedną z czołowych firm w branży 
w Europie. Produkty dostarczane są nie tylko na rynek Polski 
i Europy, ale również na inne kontynenty.

W szerokiej ofercie firmy można znaleźć:

– komponenty do form: wypychacze, słupy i tuleje prowadzące, płytki samosmarujące, 

pierścienie centrujące, zamki, zatrzaski, liczniki, złącza, końcówki, akcesoria do chło-

dzenia, datowniki i znakowniki, płyty izolacyjne, sprężyny ISO oraz płyty do korpusów,

– komponenty do tłoczników: różnego rodzaju słupy i tuleje prowadzące, zaczepy 

mocujące oraz oprawy tłocznikowe.

Ponadto dzięki współpracy z  zaufanymi dostawcami do asortymentu trafiły 

również elementy transportowe, ustalające i złączne, wkładki wlewów tunelowych, 

sprężyny gazowe, siłowniki hydrauliczne, liczniki z systemem zdalnego odczytu oraz 

systemy do otwierania form.

Działalność zakładu to również wykonania specjalne, czyli wg specyfikacji tech-

nicznej klienta. Możliwości obróbki to m.in.: palenie palnikiem CNC, szlifowanie 

planetarne, precyzyjne frezowanie powierzchni, kompleksowa obróbka na frezar-

kach CNC do 4 osi (maks. wymiar do 1600x3000 mm), wiercenie długich otworów 

oraz obróbka elementów okrągłych – toczenie, szlifowanie wałków, honowanie, 

obróbka plastyczna na gorąco (spęczanie łbów wypychaczy, stempli).

Duży wybór stosowanych materiałów, które są poddawane pełnemu i kontrolo-

wanemu procesowi odprężania.

PROPLASTICA ukierunkowana jest na spełnienie wymagań klienta oraz utrzy-

mywanie wysokiej jakości produktów i  usług dzięki wiedzy oraz doświadczeniu 

pracowników. Posiada certyfikowany system zarządzania jakością wg normy 

ISO 9001:2015 i funkcjonuje zgodnie z jej wymaganiami.

Firma jest oficjalnym dystrybutorem produktów firm: AHP MERKLE, CUMSA, 

I-MOLD, RUD, TECAPRES. �

PROPLASTICA Sp. z o.o.
– rozwiązania do form i tłoczników

DLA NARZĘDZIOWNI - PRZEGLĄD
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Master Colors Sp. z o.o.
ul. Wędkarzy 5, 51-050 Wrocław
tel.: (71) 350 05 25
biuro@mastercolors.com.pl, www.mastercolors.com.pl 

Firma oferuje proste systemy hydraulicznych i  mechanicznych 

systemów mocowania, ale także bardziej zaawansowane układy 

do elektromagnetycznego mocowania form, które można poszerzyć 

o  instalacje do bocznego załadunku formy na maszynę, oraz stacje 

wstępnego nagrzewania form wraz z  szerokim zakresem szybko- 

i multizłączy dla różnych mediów. Ponadto EAS dostarcza urządzenia 

do sprawnego i bezpiecznego transportu i manipulacji form oraz rozwią-

zania dla sprawnego i bezpiecznego przeglądu form w postaci hydrau-

licznych stołów inspekcyjnych oraz obrotownic dla form. 

Z doświadczenia wynika, że w porównaniu z tradycyjnymi metodami 

mocowania form korzystając z  rozwiązań EAS oszczędza się około 

50% do 70% czasu przestoju produkcyjnego. 

Rozwiązania EAS sprawdzą się także przy wtryskarkach ze starszych 

grup wiekowych. Firma dostarcza systemy do wszystkich rozmiarów 

maszyn, a także ich producentów, od znanych na całym świecie marek 

po maszyny lokalne o sile zwarcia od 500 kN do 55,000 kN.

ROZWIĄZANIA EAS

Szybszy, bardziej wydajny i bezpieczniejszy proces 
produkcyjny dzięki firmie EAS Change Systems

EAS projektuje, produkuje i dostarcza kompletne rozwiązania i systemy mające na celu skrócenie czasu przezbro-
jenia form wtryskowych. Asortyment EAS obejmuje instalacje i urządzenia, które służą sprawnemu transportowi 
form, ich szybkiemu przezbrojeniu i bezpiecznemu mocowaniu. W ofercie można znaleźc rozwiązania na każdą 
kieszeń i pod każde nawet najtrudniejsze wymagania klientów.

Główne motto EAS, to Czas = pieniądze, 
dlatego warto przyśpieszać i optymalizować  

za pomocą solidnych rozwiązań w zakresie:

– QMC – szybkiej wymiany formy,

– QDC – szybkiej wymiany matrycy,

– SMED – wymiany form w zaledwie minutę,

– JIT – metody produkcji Just in Time,

– Industry 4.0. 
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KNARR Vertriebs GmbH 
Gunterstraße 31, 95233 Helmbrechts - Niemcy
tel.: (+49) 9252 9993-500
sales.pl@KNARR.com, https://KNARR.com

Zestawy płyt
Szybka dostępność i  niezawodna dostawa najwyższej jakości 

– KNARR spełnia te wymagania dzięki wyżarzanym płytom, które są 

dostępne w dwóch wariantach – system F i K.

Normalia
Setki wyrobów i  tysiące wymiarów prosto z  magazynu. Wysoki 

stopień standaryzacji i natychmiastowa dostępność skracają czas reali-

zacji do minimum.

Części specjalne wg rysunków klienta
Dzięki posiadanej wiedzy, know-how i możliwościom produkcyjnym 

specjaliści z KNARR chętnie wykonują na życzenie klientów elementy, 

których geometria odbiega od geometrii części znormalizowanych. 

Bogata oferta firmy obejmuje własne rozwiązania, począwszy od tech-

niki toczenia, szlifowania i obróbki elektroerozyjnej, a skończywszy na 

skrawaniu precyzyjnym i materiałów twardych oraz frezowaniu wysoko-

wydajnym. 

Firma KNARR zachęca, aby przesłać do niej rysunek projektowy, a na 

jego bazie wykona element według zamówienia – już od jednej sztuki 

– w sposób precyzyjny i dokładny, z uwzględnieniem wszystkich indywi-

dualnych życzeń.

Rdzenie składane
Rdzenie składane to rozwiązanie pozwalające na oszczędność czasu 

i kosztów służące do uwalniania wyprasek z podcięciem i gwintami. Każdy 

rdzeń składany konstruowany jest indywidualnie pod odpowiednią część.

Specjaliści z  KNARR służą pomocą już na poziomie konstrukcji 

i oferują specyficzne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań. 

Dzięki temu długość cyklu redukuje się do minimum. 

W celu przygotowania oferty konieczne jest przedłożenie rysunków 

wykonawczych i/lub danych 3D. �

GRUPA KNARR 
– dostawca pełnego zakresu usług 
w zakresie produkcji narzędzi i form

Grupa KNARR z siedzibą w Helmbrechts w Górnej Frankonii jest producentem i dostawcą systemów dla przemysłu 
narzędziowego, form i inżynierii mechanicznej, a także dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych. Oferta obej-
muje standardowe części i płyty do form, a także specjalne wykonania według dokumentacji klienta. Od momentu zało-
żenia firmy w 1994 roku, rodzinna firma z certyfikatem ISO ugruntowała swoją pozycję na rynku międzynarodowym.
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Transcorn Sp. z o.o.
Wilimowo 2, 11-041 Olsztyn
tel.: (89) 527 43 63
transcorn@transcorn.pl, www.transcorn.pl

Kim jest Transcorn?
Firma od 20 lat z największą przyjemnością współpracuje z narzę-

dziowniami dostarczając materiały eksploatacyjne do maszyn typu elek-

trodrążarki drutowe, wgłębne. Zaopatruje kompleksowo te maszyny 

we wszystkie możliwe materiały, bez których te maszyny funkcjonować 

nie będą. Należą do nich elektrody drutowe, rurkowe, środki chemiczne, 

materiały przeznaczone do procesu filtracji wody w tych maszynach, 

filtry, części zamienne. Do elektrodrążarek wgłębnych może zaoferować 

także gotowe elektrody z grafitu.

Dlaczego warto współpracować  
z firmą Transcorn?

Warto, ponieważ głównym celem firmy jest rzetelna obsługa klienta. 

Szybka reakcja na jego potrzeby i dostawa asortymentu bardzo dobrej 

jakości w rozsądnej cenie. O taką obsługę dba dobrze zorganizowany dział 

sprzedaży ze swoją siedzibą w Olsztynie w warmińsko-mazurskim. Jest 

to trzech doradców techniczno-handlowych, którzy mieszkają i pracują 

w swoich regionach. Bardzo dobrze znają specyfikę swoich regionów i mają 

szybki i łatwy kontakt z klientem. Nad ich pracą czuwa dyrektor ds. sprze-

daży, który także dba o dobre relacje z klientem. Taki system pracy funk-

cjonuje w firmie już 7 lat i sprawdza się bardzo dobrze. Do czasu pandemii 

dwa razy do roku Transcorn był także obecny na imprezach targowych. Był 

to Toolex w Sosnowcu i Innoform w Bydgoszczy. Tutaj także przedstawi-

ciele firmy mieli możliwość spotkać się z klientem i nawiązać relacje. Należy 

mieć nadzieję, że wkrótce będzie można wrócić także do tego modelu 

współpracy, ponieważ bezpośredni kontakt klientem jest bardzo ważny dla 

obu stron. Podnosi jakość współpracy i daje dużo satysfakcji.

Dobry partner na lata
Magazyn firmy mieści się także w Olsztynie i to właśnie tutaj przyjmo-

wane są dostawy tak naprawdę z całego świata. Firma jest zawsze przy-

gotowana, aby zaopatrzyć swoich klientów w materiały, których aktualnie 

potrzebują. Zna bardzo dobrze upodobania i specyfikę produkcji swoich 

klientów i właśnie taki konkretnie towar utrzymuje dla nich na stanie maga-

zynowym. W tej branży jest bardzo ważne, aby np. elektroda drutowa miała 

zawsze takie same parametry, jeśli chodzi o średnicę i skład, ponieważ jest 

dopasowana do ich procesu technologicznego i wszelkie odstępstwa będą 

rodziły problemu podczas użytkowania. To samo dotyczy jakości żywicy 

dejonizacyjnej. Jej spadek spowoduje, że klient zamiast co miesiąc zacznie 

ją wymieniać co trzy tygodnie i to już będzie dla niego kłopot i dodatkowy 

problem. Transcorn jest na to przygotowany i dba o to, aby oferowany towar 

był niezmiennie powtarzalny i tej samej, dobrej jakości. Udaje się firmie to 

osiągnąć, a najlepszym tego dowodem jest fakt, że niektórzy klienci są z nią 

od początku jej działalności. Jest to dla Transcorn powód do zadowolenia.

Nieważne skąd pochodzi, ważne jaki jest
Mowa oczywiście o asortymencie. Liczy się tutaj przede wszystkim 

innowacyjność i  powtarzalna jakość. Jeśli dla kogoś te wartości są 

ważne to odnajdzie się we współpracy z firmą Transcorn. A dlaczego? 

Bo zna się na specyfice sektora narzędziowego w Polsce. Zna jego 

plusy i minusy. Wie, na jakich maszynach pracują zakłady produkcyjne 

w Polsce i co wytwarzają. Podpowiada im rozwiązania, które pomogą 

usprawnić im funkcjonowanie maszyny. Tylko tyle i może, aż tyle. Tran-

scorn interesuje się tematem oraz nowościami. Szuka nowych, cieka-

wych produktów dla swoich klientów oraz dla rynku narzędziowego 

i ma w swojej ofercie takie rozwiązania, których nie ma żaden dostawca 

w Polsce. Ani duży ani mały. Transcorn jest raczej mały i  to jest jego 

zaleta, bo szybko reaguje i podejmuje decyzję. W swoich działaniach 

kieruje się głównie tym, aby być kojarzonym z jakością obsługi i towaru. �

Transcorn – dobry partner na lata
Dla wielu osób, które na co dzień wykorzystują w swojej pracy maszyny, takie jak elektrodrążarki drutowe czy wgłębne, 
firma Transcorn jest znana co najmniej ze słyszenia. Z pewnością jednak znajdą się jeszcze takie osoby, które tej firmy koja-
rzyć nie będą. Dla nich szczególnie jest skierowana poniższa prezentacja tego dostawcy materiałów eksploatacyjnych.

� Iwona Hiszpańska, Transcorn Sp. z o.o. �
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PFERD-VSM Sp. z o.o. 
ul. Polna 1A
62-025 Kostrzyn Wielkopolski
www.pferdvsm.pl 

Program produktów PFERD obejmuje 

ponad 8.500 produktów, z czego około 

4000 z nich zaprojektowanych jest do stoso-

wania przy budowie narzędzi i  form. Narzę-

dzia PFERD oferują użytkownikowi znakomitą 

jakość, najwyższą wydajność oraz ekono-

miczność. Profesjonaliści kojarzą firmę PFERD 

z jakością premium, niezawodnym dostawcą 

oraz wiodącymi produktami na rynku, a nowo-

czesne techniki produkcyjne gwarantują 

najlepsze rezultaty oraz efektywność pracy. 

Narzędzia te spełniają najwyższe wymagania 

jakościowe i  gwarantują precyzyjne i  efek-

tywne ich wykorzystanie. PFERD zyskuje prze-

wagę nad konkurencją dzięki innowacyjnym 

rozwiązaniom, jakie proponuje, najwyższej 

jakości swoich produktów, a także ogromnej 

ich wydajności i ekonomiczności. Dzięki tym 

cechom PFERD doskonale wykonuje najtrud-

niejsze nawet zadania obróbcze i proponuje 

indywidualne rozwiązania branżowe wykorzy-

stywane w budowie narzędzi i form. 

W każdej z  9 najważniejszych grup 

produktów PFERD znajdują się narzędzia 

i  ich napędy wspierające użytkowników przy 

pracach związanych z budową i obróbką form, 

niezależnie czy pracują w pobliżu źródła prądu 

czy potrzebują wsparcia akumulatora.

Od pilników, przez trzpienie frezarskie, ścier-

nice trzpieniowe, narzędzia do szlifu dokład-

nego i  polerowania, narzędzia z  nasypem 

diamentowym, szczotki techniczne – PFERD 

zabezpiecza optymalne rozwiązania do szero-

kiego spektrum zastosowań. 

Usuwanie gratu, zniekształceń, z  form 

kutych i  matryc, dopasowywanie stempli 

i nacięć, dostosowywanie narzędzi skrawają-

cych i sztanc – to główne zadania obróbcze 

wykonywane przy pomocy pilników. Trzpienie 

frezarskie m.in. wyrównują powierzchnię 

np. po spawaniu, wyrównują kontury i przej-

ścia, obrabiają przełomy. Narzędzia diamen-

towe obróbką części form ze stopów twar-

dych, polerują formy z użyciem pasty poler-

skiej lub obrabiają elektrody grafitowe. Narzę-

dzia do szlifu dokładnego wykorzystywane są 

między innymi do usuwania skutków korozji, 

satynowania powierzchni form lub ich mato-

wania, polerowania nacięć i  szczelin lub 

nabłyszczania po końcowym polerowaniu. 

Wymienione tu procesy to jedynie przy-

kłady zastosowań narzędzi. W  przypadku 

aplikacji trudnych, czy niestandardowych, 

PFERD oferuje fachowe techniczne doradztwo 

również na miejscu u klienta.

Do prac przy budowie narzędzi i  form 

PFERD oferuje szeroki program napędów 

elektrycznych: mikromotory, szlifierki elek-

tryczne proste, kątowe, szlifierki akumulato-

rowe, system do obróbki krawędzi, szlifierki 

z przystawką do walców, szlifierki taśmowe, 

a  także wykonania specjalne z DIN 10 oraz 

elektryczne napędy do obróbki spawów. 

Napędy pneumatyczne, elektryczne oraz 

napędy wałków giętkich PFERD technicznie 

są na najwyższym poziomie i  odpowiadają 

najnowszym ergonomicznym wymaganiom. 

Zostały stworzone specjalnie do ekono-

micznego zastosowania narzędzi do szlifo-

wania, frezowania, cięcia, polerowania oraz 

pracy szczotką i  mieszczą się w  szerokim 

zakresie obrotów, a  także zostały wyposa-

żone w duże moce. W połączeniu z ergono-

micznymi uchwytami gwarantują komfortową 

i bezpieczną pracę.

Na polskim rynku firma reprezentowana 

jest przez PFERD-VSM Sp. z  o.o. – spółkę 

joint-venture z  siedzibą w  Kostrzynie Wiel-

kopolskim. Od 1997 polska firma działa jako 

bezpośredni przedstawiciel dwóch niemiec-

kich firm: August Rüggeberg GmbH & Co. KG  

PFERD-Werkzeuge oraz Vereinigte Schmirgel-

-und Maschinen-Fabriken VSM AG. 

Więcej informacji o  innowacyjnych produk-

tach i usługach znajduje się na www.pferd.com 

lub www.pferdvsm.pl. �

PFERD – to marka
Ponad 200-letnie doświadczenie w branży narzędziowej, w produkcji, precyzyjnej obróbce powierzchni i analizie kon-
kretnych uwarunkowań procesów obróbczych u klientów to cecha, która wyznacza firmie PFERD stabilną pozycję 
na rynku. W połączeniu z zaawansowanymi technologiami, innowacyjnym doradztwem i wyszukiwaniem indywidual-
nych rozwiązań to przy budowie narzędzi do wytwarzania narzędzi i form, najbardziej pożądane cechy producenta. 



PFERD-VSM Sp. z o.o.   I   ul. Polna 1A   I   62-025 Kostrzyn Wielkopolski   I   www.pferdvsm.pl 



22 � PlastNews 2’2021

� Temat wydania � FORMY WTRYSKOWE � Artykuł sponsorowany

ROMATEX
ul. Nałęczowska 7, 02-922 Warszawa
tel.: (22) 400 23 42, fax: (22) 400 23 44, kom.: 515 069 942
e-mail: romatex@romatex.pl, www.romatex.pl

Wszedzie tam, gdzie rozmawia się o mikroprecyzji zastosowanie ma seria 3- i 5-osiowych, ultraprecy-

zyjnych centr obróbczych HSC MP niemieckiego producenta exeron®. Typoszereg obejmuje maszyny 

o konstrukcji bramowej (korpus mineralny) wyposażone w napędy bezpośrednie we wszystkich osiach, 

oraz wrzeciona o prędkościach do 60000 obr/min.

W ofercie firmy exeron dostępne są także: elektrodrążarki wgłębne oraz automatyzacja. �

Portugalski producent CHETO do tej pory znany polskim narzędziowniom z produkcji wysokowy-

dajnych maszyn do głębokiego wiercenia z funkcją frezowania (typoszereg IX, CC) przedstawia inno-

wacyjne 6-osiowe poziome centrum obróbkowe wyposażone w stół obrotowo-uchylny do wydajnej 

obróbki 5-osiowej oraz w 6. oś W do głębokiego wiercenia o przesuwie 1,120 mm. Dzięki tej inno-

wacyjnej funkcji na jednej maszynie może zostać zrealizowana obróbka krzywoliniowych powierzchni 

formy wraz z wykonaniem, np. kanałów chłodzących. Maszyna wyposażona jest w  innowacyjny 

system WISE pozwalający na aktywne monitorowanie obciążenia wrzeciona, ciśnienia oraz prze-

pływu chłodziwa/oleju, wibracji, posuwu i automatyczny dobór parametrów głębokiego wiercenia 

tak, aby zachować maksymalną wydajność, a także uzyskać jak najniższą odchyłkę prostoliniowości 

osi otworu (wykrywanie otworów przecinających się oraz zmian struktury materiału). �

Seria TILTENTA-11 firmy HEDELIUS otwiera nowe 

możliwości dzięki zwiększonemu zakresowi osi Y do 

1100 mm. TILTENTA 11 otwiera nowe obszary zasto-

sowań w  obróbce pojedynczych części i  całych serii, 

w  budowie maszyn, produkcji narzędzi i  produkcji 

pojazdów. Koncepcja TILTENTA sprosta wszelkiego 

rodzaju wyzwaniom, czy to obróbka długich elementów, 

czy też 5-stronna obróbka kompletna ze zintegrowanym 

stołem obrotowym NC. �

Exeron MP – linia maszyn HSC 
do zastosowań mikroprecyzyjnych

CHETO SiC 650 – innowacyjne 6-osiowe centrum 
obróbkowe z funkcją głębokiego wiercenia (6. oś W) 
oraz stołem obrotowo-uchylnym

Nowa seria Tiltenta 11 
firmy HEDELIUS

DLA NARZĘDZIOWNI - PRZEGLĄD

– Duży przesuw w osi Y 1100 mm,

– wszechstronne centrum obróbcze 4/5-osiowe,

– zintegrowany stół obrotowy,

– szybki magazyn narzędzi o pojemności 65 miejsc,

– wysokie obciążenie stołu.
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DAXOR Sp. z o.o. Sp. k
ul. Borowinowa 21a, 43-230 Goczałkowice -Zdrój
e-mail: office@daxor.pl
www.daxor.pl

DAXOR – normalia do budowy 
form wtryskowych

Firma DAXOR Sp. z o.o. Sp. k. zajmuje się dostawą i doborem najlepszych części na potrzeby produkcji, utrzymania ruchu oraz remontów. 

W ofercie posiada produkty renomowanych producentów, które gwarantują najwyższą jakość oraz bezpieczeństwo potwierdzone certyfika-

tami. Nabyte 20-letnie doświadczenie w branży związanej z przemysłem firma wykorzystuje oferując produkty do klientów z sektora: automotive, 

chemicznego, drzewnego, energetycznego, farmaceutycznego, górniczego, papierniczego oraz spożywczego.

DAXOR specjalizuje się w dostawach części znormalizowanych i podzespołów do budowy form wtryskowych i tłoczników.

Zapewnia indywidualne doradztwo techniczne według potrzeb każdego klienta, od przygotowania projektu aż do wykonania gotowych form 

wtryskowych. DAXOR zaprasza do współpracy.

DAXOR oferuje pełny asortyment podzespołów i normalii do produkcji form i tłoczników:

PŁYTY I KORPUSY FORM
ELEMENTY SYSTEMU  

CHŁODZENIA

SYSTEM DO FORM CUMSA

WYPYCHACZE

AKCESORIA DO FORM
ELEMENTY SYSTEMÓW 

WTRYSKOWYCH,  
GORĄCE KANAŁY

CHWYTAKI I ZACISKI

ELEMENTY SLIZGOWE  
I PROWADZACE

CHEMIA CZYSZCZĄCA 
I ŚRODKI SMARNE

ELEMENTY
TRANSPORTOWE

ELEMENTY USTALAJĄCE 
I CENTRUJĄCE

STACJE TESTUJACE  
DO FORM

DLA NARZĘDZIOWNI - PRZEGLĄD

ELEMENTY SPRĘŻYNUJĄCE



NORMALIA
DO BUDOWY

FORM WTRYSKOWYCH
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Meusburger Gerog GmbH & Co KG
Kesselstr. 42, 6960 Wolfurt I Austria
tel.: (+43) 5574 6760
office@meusburger.com, www.meusburger.pl

Niezawodna, najlepsza jakość
Najwyższa jakość produktów to absolutny priorytet w firmie Meus-

burger. Z tego względu tylko najlepsze surowce poddawane są dalszej 

obróbce, po przeprowadzeniu obligatoryjnego testu ich twardości 

i analizie spektralnej. Standardem Meusburgera jest fachowe odprę-

żanie wszystkich rodzajów stali w przeznaczonych do tego celu trzech 

piecach, co zapewnia minimalne ryzyko wystąpienia napięć wewnętrz-

nych w materiale podczas jego dalszej obróbki. Największy na świecie 

centralny magazyn części znormalizowanych, zajmujący powierzchnię 

ponad 18.000 m², gwarantuje ciągłą dostępność prawie wszystkich 

produktów. Połączenie jakości oraz bezpośredniej obsługi ze strony 

licznego zespołu, zarówno w terenie, jak i centrali sprawia, że współpra-

cując z firmą Meusburger klienci poczują się wyjątkowo.

Wszystko, czego potrzebuje producent form
Wysokiej jakości normalia Meusburgera w  połączeniu z  krótkim 

czasem dostawy stanowią idealną bazę dla produkcji w branży budowy 

form. Portfolio produktów obejmuje korpusy do budowy form, z dużym 

wyborem płyt wierconych i  niewierconych, korpusy specjalne oraz 

unikalne na rynku formy gorącokanałowe, także produkty gorących 

kanałów i technologii sterowania temperaturą, aż po uniwersalne stan-

dardowe pręty i pasujące elementy zabudowy.

Różnorodność produktów do budowy 
tłoczników i wykrojników

Także w produkcji narzędzi wykrawających, wysokiej jakości produkty 

Meusburgera stanowią idealną bazę dla każdej technologii narzędziowej. 

Szeroki asortyment obejmuje korpusy standardowe w wersji wierconej 

i niewierconej, standardowe oprawy w technologii wykrawania i gięcia, 

narzędzia z wieloma sekwencjami, jak również narzędzia postępowe oraz 

wielkogabarytowe, produkty do technologii modułowej – jednym słowem, 

wszystko co niezbędne, by pracować w sposób trwały i efektywny.

Dla osiągnięcia sukcesu w budowie maszyn 
i narzędzi

Olbrzymi potencjał w zakresie oszczędności kosztów, polegający na 

konsekwentnym stosowaniu części standardowych, można znaleźć nie 

tylko w branży budowy form wtryskowych czy tłoczników i wykrojników, 

ale także w budowie różnego typu maszyn i narzędzi. Bogaty asorty-

ment płyt znormalizowanych, wykonanych na zamówienie płyt specjal-

nych, a także duży wybór standardowych elementów i płaskowników 

stanowią niezawodną podstawę dla wszystkich obszarów zastosowań. 

Wybór spośród 31 różnych rodzajów stali zapewnia klientowi możliwość 

realizacji każdego projektu.

Produkty uzupełniające do budowy form 
wtryskowych i narzędzi

Oprócz różnorodnych produktów do produkcji form, konstrukcji 

narzędzi do wykrawania oraz różnego typu maszyn i  przyrządów, 

niestandardowe rozwiązania są również częścią specjalnej oferty Meus-

burgera. Dzięki najnowocześniejszym liniom produkcyjnym zagwa-

rantowane są również krótkie terminy dostaw. Asortyment produktów 

uzupełniony jest o pełen wybór artykułów zapotrzebowania warsztato-

wego, który jest doskonale dopasowany do wymagań budowniczych 

form oraz innych maszyn czy narzędzi. �

MEUSBURGER 
– nasze standardy wsparciem sukcesu klienta

Meusburger jest wiodącym producentem elementów znormalizowanych o wysokiej precyzji. Klienci na całym 
świecie wykorzystują zalety standaryzacji i korzystają z ponad 55-letniego doświadczenia firmy w obróbce stali. 
Oferta produktów obejmuje zarówno precyzyjne normalia, wybrane produkty wyposażenia warsztatowego, jak 
i innowacyjne rozwiązania z dziedziny gorących kanałów i technologii sterowania temperaturą. Wszystko to spra-
wia, że firma Meusburger jest niezawodnym i globalnym partnerem w zakresie budowy narzędzi, form i maszyn.



ELEMENTY SUWAKOWE

WYŁĄCZNIE
W OFERCIE 

MEUSBURGERA

NOWY SPRĘŻYNUJĄCY OGRANICZNIK ROLKI
DLA IDEALNEGO ZABEZPIECZENIA SUWAKÓW

Dzięki nowemu sprężynowemu ogranicznikowi rolki E 3050, nie będą Państwo zmagać się 
z problemem tarcia czy zużycia.

   Trzy różne warianty sprężyn dla sił wyzwalających do 140 N

   Typ A, z wbudowanym sprężynowym ogranicznikiem krańcowym

   Regulowany skok suwaka dzięki dwóm różnym wariantom wykonania

   Szybka konserwacja bez konieczności demontażu narzędzia

Przekonajcie się Państwo osobiście:
 www.meusburger.com/sprezynujacy-ogranicznik-rolki

Zamówcie Państwo już teraz w  
sklepie internetowym!
www.meusburger.com 

Typ A

Typ B
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HRSflow Poland
ul. Sowia 3, 86-005 Trzciniec
tel.: 781 520 047
poland@hrsflow.com, www.hrsflow.com

W ramach ciągłego rozwoju firma HRSflow niedawno wprowadziła na rynek FLEXflow Evo, 

technologię nowej generacji, która dzięki zoptymalizowanej geometrii ogranicza wyma-

gania przestrzenne (zabudowa GK) w  formie. Ponadto docisk i  natężenie przepływu można 

jeszcze łatwiej regulować dzięki elastycznemu systemowi sterowania. To, co pozostało niezmie-

nione, to idealna, jakość powierzchni produkowanych detali, nawet w delikatnych zastosowa-

niach, takich jak obtrysk folii dekoracyjnej lub dotykowej.

Zastosowanie FLEXflow Evo w ograniczających koszty formach familijnych zapewnia szcze-

gólne korzyści. Cieszą się one obecnie dużym zainteresowaniem, ponieważ można je wykorzy-

stać do wyprodukowania różnych części za jednym razem. Aby przedstawić potencjał systemu 

podczas demonstracji na żywo, HRSflow wykonał trójgniazdową formę familijną do jednoczesnej 

produkcji elementów wykończeniowych drzwi wewnętrznych pojazdów mechanicznych. To poka-

zuje, jak proces wtrysku może być doskonale zbalansowany, a deformacje w dużej mierze kontro-

lowane pomimo bardzo różnych rozmiarów formowanych elementów, co często było problema-

tyczne w przypadku form familijnych. Jednocześnie wykazano, że natężenie przepływu tworzywa 

w dyszach, które można ustawić niezależnie i precyzyjnie dla każdego gniazda, niezawodnie zapo-

biega przepakowaniu detali i tworzeniu się wypływów. HRSflow udostępnia klientom trzy formy 

demonstracyjne do prób, testów materiałowych i szkoleń w siedzibie firmy w San Polo di Piave/

Włochy, w fabryce w Hangzhou/Chiny lub w fabryce w Grand Rapids w stanie Michigan/USA. 

- Dzisiejsze środowisko produkcyjne przemysłu motoryzacyjnego znajduje się w fazie przejściowej, 

zmierzającej w nowym kierunku: złożoność projektu, rozwój e-samochodów, redukcja masy i auto-

nomiczna jazda. Jednocześnie dostawcy Tier 1 i OEM szukają procesów redukujących koszty. Aby 

uzyskać wysokiej, jakości części nowej generacji i zmniejszyć ilość odpadów, rynek będzie potrze-

bował coraz bardziej elastycznej kontroli przepływu w celu optymalizacji formowania części. Firma 

HRSflow jest gotowa na to nowe wyzwanie - komentuje Maurizio Bazzo, Prezes HRSflow. �

System GK HRSflow sterowany 
serwomechanizmem przekonuje klientów:
ponad 1000 systemów sprzedanych na całym świecie

Zaprezentowane w 2013 roku, systemy 
gorącokanałowe HRSflow sterowane 
serwomechanizmem przekroczyły granicę 1000.  
© HRSflow

O firmie

HRSflow (www.hrsflow.com)  

jest oddziałem INglass S.p.A.  

(www.inglass.it) znajdującym 

się w San Polo di Piave/Włochy 

i specjalizuje się w opracowywaniu 

oraz produkcji zaawansowanych 

i innowacyjnych systemów 

gorącokanałowych dla przemysłu 

przetwórstwa tworzyw sztucznych. 

Firma zatrudnia około 1000 osób 

i jest obecna na wszystkich głównych 

światowych rynkach. HRSflow 

produkuje systemy GK w swojej 

europejskiej siedzibie w San Polo di 

Piave we Włoszech, w azjatyckiej 

siedzibie w Hangzhou w Chinach 

oraz w zakładzie Byron Center 

w pobliżu Grand Rapids w stanie 

Michigan w USA.

Stale rośnie liczba systemów GK charakteryzujących się precyzją i nieza-
wodnością technologii gorących kanałów od HRSflow, które od lat spraw-
dzają się w wielu branżach. Zaprezentowany po raz pierwszy na targach  
K 2013, system dysz zamykanych sterowanych serwomechanizmem 
firmy HRSflow stał się od tego czasu potężnym motorem wzrostu tego 
specjalisty w dziedzinie gorących kanałów, dzięki czemu jest dziś nr 1 na 
świecie wśród dostawców przemysłu motoryzacyjnego. Dziś liczba sprze-
danych jednostek na całym świecie przekroczyła granicę 1000. Szeroki 
zakres zastosowań obejmuje inżynierię motoryzacyjną, w tym oświetlenie, 
zastosowania wewnętrzne, zewnętrzne i pod maską, coraz częściej rów-
nież pojazdy o napędzie elektrycznym, a także logistykę i ochronę środo-
wiska, gospodarstwo domowe i ogrodnictwo.
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C-TECH Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 9, 58-530 Kowary
tel.:(75) 718 24 18
biuro@ctech.com.pl, www.ctech.com.pl

Firma C-TECH Sp. z o.o. z wieloletnim doświadczeniem w branży 

przetwórstwa tworzyw sztucznych specjalizuje się w:

– projektowaniu i produkcji form wtryskowych,

– projektowaniu i wdrażaniu technologii i procesów produkcyjnych,

– adaptacji innowacyjnych rozwiązań na zasadzie optymalizowania 

i automatyzowania produkcji,

– dostosowywaniu systemów jakościowych do rosnących wymagań 

rynkowych,

– dywersyfikacji rynku – dostarcza do branży budowlanej, meblarskiej, 

instalacyjnej, armatury przemysłowej itp.

Dzięki swoim kompetencjom oraz doświadczeniu firma szybko 

i elastycznie reaguje na rosnące wymagania rynkowe. Poza wykwalifiko-

waną kadrą sukces firmy polega na współpracy z odpowiednimi partne-

rami biznesowymi w branży. Konkurencyjność na rynku często jest osią-

gana dzięki stosowaniu innowacyjnych rozwiązań z zakresu organizacji 

produkcji, jak i samej technologii. Jednym z istotnych aspektów tech-

nologicznych ostatnimi czasy są gorące kanały form. Jak każdy system 

technologiczny, tak i ten posiada swoje plusy i minusy zastosowania. 

W sytuacjach, w których pomimo trudności związanych z kosztem, 

zmianą koloru czy ustawianiem procesu, przeważają korzyści wypływa-

jące z  krótszych cykli produkcyjnych oraz całkowitej eliminacji odpadu, 

ważne jest zastosowanie sprawdzonej technologii i podparcie się wiary-

godnym oraz doświadczonym partnerem. Stąd też wynika strategiczne 

partnerstwo C-TECH-u  z MasterFlow, szwedzką firmą z ponad osiem-

dziesięcioletnim doświadczeniem w  branży, która od 1981  r. zajmuje 

się problemem gorących kanałów form wtryskowych. W asortymencie 

firmy każdy znajdzie kompleksową ofertę polegającą na systemowym 

rozwiązaniu konkretnych problemów. Oferta skierowana jest głównie do 

producentów form. Rozwiązania MasterFlow charakteryzują się łatwo-

ścią zmiany koloru, dostępnością części zamiennych w przeciągu 24 h, 

dostosowaniem do specyficznych wymagań klienta, zastosowaniem tylko 

i wyłącznie szwedzkich stali do produkcji, innowacyjnymi rozwiązaniami 

pozwalającymi oszczędzać koszty. �

C-TECH 
– rzetelny dostawca rozwiązań  
dla branży przetwórstwa tworzyw



MasterFlow® ColdHalf

� Oddziela formę i gorący kanał – brak wymiany ciepła

� Skraca czasy cykli

� Szybki, wytrzymały i niezawodny

� Pełen serwis z jednej strony

� Sukces gwarantowany

� Szwedzka jakość i design

MasterFlowMasterFlow

�� Oddziela formę i gorący kanał – brak wymiany ciepła Oddziela formę i gorący kanał – brak wymiany ciepła

�� Skraca czasy cykli Skraca czasy cykli

�� Szybki, wytrzymały i niezawodny Szybki, wytrzymały i niezawodny

� Pełen serwis z jednej strony

� Sukces gwarantowany

� Szwedzka jakość i design

MasterFlow® Single Valve Gate

�  Blok zapewniający dokładny ruch zaworu z powietrzem lub olejem 

�  Zintegrowany przewód chłodzący zapewniający dłuższą 

żywotność uszczelek

�  Idealna temperatura i wyważenie gwarantujące wysoką 

produktywność z większością wymagających tworzyw sztucznych

�  Łatwość instalacji – bez zbędnych krzyżowych tolerancji  

oraz precyzyjnych otworów

�  Blok zapewniający niewielkie gabaryty zabudowy formy  

oraz poprawiający jej stabilność

tel: 75 718 24 18

masterflow@ctech.com.pl

www.ctech.com.pl

Jedyny przedstawiciel szwedzkiej firmy MasterFlow na Polskę

Sprzedaż   I   Doradztwo   I   Serwis   I   Części zamienne
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SUMARIS Group
ul. Graniczna 22, 62-002 Suchy Las
tel.: +48 618 407 492, fax: +48 618 407 493
biuro@sumaris.pl, www.sumaris.pl

Razem ze Świnką Skarbonką
Już od ponad 15 lat „Razem ze Świnką 

Skarbonką” Sumaris oferuje bogaty program 

urządzeń i  materiałów dla narzędziowców, 

pracowników utrzymania ruchu oraz dla 

wszystkich, którzy potrzebują polerować, 

spawać, modyfikować i naprawiać formy.

W ofercie firmy można znaleźć m.in. mocne 

mikrosilniki, napędy z wałkiem giętkim, systemy 

ultradźwiękowe, pneumatyczne szlifierki i pilni-

karki, mikrospawarki, akcesoria spawalnicze 

oraz wszelkie narzędzia i  materiały eksplo-

atacyjne potrzebne w  procesie polerowania, 

frezowania czy szlifowania, takie jak pasty 

diamentowe, pręty polerskie, filce, frezy itp.

Poza tym nie brakuje ciekawych i przydatnych 

artykułów do czyszczenia i konserwacji, wypo-

sażenia warsztatu, dobrego oświetlenia i innych, 

które sprawiają, że praca nad formami jest przy-

jemniejsza, a jej efekty wręcz spektakularne. 

Sumaris prowadzi profesjonalny program 

szkoleń z  polerowania i  spawania napraw-

czego form dla narzędziowców i  kadry 

kierowniczej. 

Firma oferuje serwis, który dba o  dobrą 

kondycję zakupionego sprzętu.

Projekt Laserpoint
W ofercie Sumaris pojawiły się nowe 

spawarki laserowe produkowane w  zakła-

dzie firmy w Złotnikach. Oferowane systemy 

cechuje elastyczność i stabilność przy napra-

wach małych precyzyjnych detali po duże 

formy wtryskowe. Najważniejsze cechy:

– zminimalizowane wibracje poprzez wysokiej 

jakości system prowadnic szynowych, 

Grupa SUMARIS – rozwiązania dla narzędziowni

– zmotoryzowany posuw w osiach X / Y / Z 

oraz osi R, 

– bezpośrednie źródło generacji lasera 

(rezonator), 

– funkcja uczenia się (Teach-In).

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i posia-

danym nowoczesnym systemom laserowym, 

Sumaris wykonuje kompleksowo precyzyjne 

usługi spawania, napawania, znakowania 

i grawerowania form wtryskowych, ciśnienio-

wych, wykrojników itp.

Mocnym atutem firmy jest mobilny serwis. 

W przypadku dużych gabarytów i wagi formy 

powyżej 1T usługi wykonywane są w zakla-

dzie klienta. Sumaris zapewnia komplek-

sową usługę, od spawania, przez obróbkę po 

grawerowanie.

Projekt Opengrain
Fakturowanie chemiczne powierzchni 

form – dla poprawy estetyki, maskowania 

wad i wydobycia indywidualnego charakteru 

produktów z tworzyw sztucznych.

W ramach projektu Sumaris oferuje:

– wykonywanie nowych tekstur powierzchni,

– naprawy uszkodzonych powierzchni (lase-

rowe spawanie i odtworzenie faktury),

– wykonanie nowych lub modyfikację ozna-

czeń i logotypów,

– mobilny serwis naprawczy w  zakładzie 

u  klienta (spawanie, szlifowanie, fakturo-

wanie, grawerowanie, wyrównanie połysku).

iHR Solution
Systemy gorącokanałowe. układy wtry-

skowe i  jednostki sterujące do form wtry-

skowych.

– Szybka zmiana koloru,

– oszczędność energii,

– niższe ciśnienie procesu,

– optymalna krzywa temperatury,

– prosta instalacja oraz przegląd,

– system modułowy,

– wsparcie techniczne.

Sumaris gwarantuje dostawę części z maga-

zynu od 24 do 48 godzin na rynku UE. W celu 

dokładnej analizy i oceny procesu wypełnienia 

części, firma oferuje możliwość przeprowa-

dzenia indywidualnej symulacji procesu wtrysku. 

Funkcja ta w połączeniu z wiedzą oraz umie-

jętnościami konstruktora przybliży wirtualną 

sytuację procesów zachodzących podczas 

w formie podczas wtrysku. Pozwala to zaosz-

czędzić początkowe koszty projektowania.

Ranco
Znormalizowane elementy form oraz peryferia.

Części znormalizowane, prowadzenia, sprę-

żyny, płyty, oraz elementy wykonane z elasto-

merów dla form wtryskowych i wykrojników.

Od specjalnych części inżynierskich oraz 

elementów nie wymagających smarowania 

po moduły chłodzące, złącza elektryczne, 

łapy dociskowe oraz akcesoria do podno-

szenia form. �

DLA NARZĘDZIOWNI - PRZEGLĄD
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CAMdivision Sp. z o.o.
Park Przemysłowy Źródła-Błonie k/Wrocławia
Błonie ul. Sosnowa 10, 55-330 Miękinia
tel.: (71) 780 30 20, info@camdivision.com, www.camdivision.com

Analizę można podzielić na kilka kroków:

• Definiowanie rodzaju przepływu

Pozwala określić sposób definiowania chłodzenia, przez ustawienie 

jednowymiarowych układów 1D (krzywe) lub układów 3D (gotowe 

modele otworów). Definiując krzywe nadawane są średnice. Program 

automatycznie tworzy model wirtualny.

• Definiowanie części formujących 

Służy do wskazania stempla, matrycy i detalu, który jest formowany. Do 

każdego modelu przypisywany jest materiał.

• Definiowanie obiegu

W tym etapie wskazywane są modele otworów lub krzywe. Następnie 

określane są wloty i wyloty chłodzenia oraz  chłodziwo (woda, olej, 

powietrze itd.). 

• Określanie parametrów chłodziwa

Przewidziane są dwa sposoby definiowania: Prędkość przepływu 

i ciśnienie. W przypadku pierwszego sposobu należy określić prędkość 

przepływu i temperaturę na wejściu. Przy drugim sposobie określane są 

ciśnienia na wejściu i wyjściu oraz temperatura na wejściu.

• Ustawienia parametrów analizy

Można wybrać dwa sposoby analizy. Pierwszy, określany jako typ usta-

lony, pozwala zdefiniować temperaturę początkową formy i tworzywa. 

Drugi sposób, określony jako zmienny (krótkotrwały), pozwala zdefi-

niować temperaturę docelową wypraski, maksymalny czas chłodzenia, 

temperaturę początkową formy i temperaturę wtrysku.

• Wyniki analizy

Wyniki przedstawiane są w postaci raportu HTML. Pozwalają ocenić 

zależność temperatury w czasie między wypraską a wkładami formu-

jącymi. Dzięki temu można łatwo zidentyfikować gorące miejsca, które 

wymagają dodatkowego chłodzenia. � 

Analiza chłodzenia wkładów formujących

Oprogramowanie NX (poprzednia nazwa Unigraphics), którego właścicielem jest Siemens Digital Industries Software, 
znajduje się w światowej czołówce programów CAD/CAM/CAE. Zawiera szereg nowoczesnych rozwiązań umoż-
liwiających szybkie reagowanie firm na potrzeby rynku. Jednym z nowych rozwiązań wprowadzonych w ostat-
nim czasie jest możliwość badania efektywności chłodzenia form. Rozwiązanie jest proste w obsłudze i korzysta 
z zaawansowanych obliczeń MES. Pomaga w ocenie wydajności chłodzenia na etapie konstrukcji, dzięki czemu 
inżynierowe mogą zaprojektować układ pozwalający skrócić czas procesu wtrysku (krótszy czas chłodzenia).

Rys. 2 � Widok częściowego raportu z analizy Rys. 3 �  Widok rozkładu temperatur na stemplu

Rys. 1 �  Widok narzędzi do definiowania analizy
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MULTI-INSTAL Robert Tłuczewicz
ul. Krzywa 16, 37-450 Stalowa Wola
tel.: (15) 844-80-00, kom.: 504-123-678
biuro@mikrospawarki.com tluczewicz@wp.pl, www.mikrospawarki.com

Spawarki laserowe Vision 
FSS – szybciej, lepiej, taniej

W najnowszym modelu stacji roboczej 

ToolRoom FSS zastosowano mechanizm 

pantograficzny połączony z  wieloma osiami 

obrotu. Dzięki temu obiektyw maszyny może 

być w  sposób ergonomiczny skierowany 

praktycznie w każdy punkt najbardziej zawiłej 

formy. Jednak sercem urządzenia jest niesły-

chanie wydajny generator FSS firmy Vision 

o mocy 600 W, 450 W  lub 300 W, który nie 

potrzebuje zasilenia trójfazowego oraz chło-

dzenia wodą. Oznacza to, że spawarka może 

pracować praktycznie w  każdym miejscu. 

Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii 

światłowodowej, laser nie posiada części, 

które mogłyby ulec regularnemu zużyciu lub 

uszkodzeniu, co sprawia, że nie jest konieczny 

regularny serwis. MobileFlexx Toolroom jest to 

kompletna stacja do naprawy form posiada-

jące na swojej platformie wszystkie narzędzia 

łącznie z przyłączem argonu, stacją odsysania 

oparów oraz wieloma udogodnieniami dla 

operatora. Inaczej mówiąc cały warsztat na 

jednej zwartej platformie, którym w  łatwy 

sposób można poruszać się po całej hali lub 

szybko przetransportować go za pomocą 

samochodu do innego zakładu.

Diprofil narzędzia i materiały 
polerskie

Multi Instal jest dystrybutorem szweckiej 

firmy Diprofil w Polsce. Oferuje szeroki zakres 

narzędzi precyzyjnych i akcesoriów – pilnikarki, 

maszyny do polerowania, końcówki obro-

towe i urządzenia ultradźwiękowe. Narzędzia 

świetnie nadają się do zastosowań w regene-

racji i produkcji form wtryskowych, produkcji 

i naprawy narzędzi czy też w aplikacjachwyma-

gających precyzji wykończenia np. w produkcji/

naprawie biżuterii. Firma Diprofil od 60 lat 

specjalizuje się w  produkcji narzędzi precy-

zyjnych, co gwarantuje najwyższe standardy 

jakości oferowanych produktów. Multi Instal 

oferuje również serwis narzędzi w  Polsce 

w ramach globalnej sieci firmy Diprofil.

MPS – Innowacyjne 
mikrospawarki impulsowe 
produkcji niemieckiej 

Firma MPS posiada ponad 13-letnie 

doświadczenie w  projektowaniu i  produkcji 

mikrospawarek impulsowych. Dzięki zasto-

sowaniu innowacyjnego elektronicznego 

sterowania łukiem elektrycznym otrzymała 

produkt łączący precyzję spawania lasero-

wego z  funkcjonalnością i  dużym zakresem 

wielkości spoin jak przy spawaniu metodą 

TIG. Urządzenia produkowane są jednost-

kowo w specjalistycznym zakładzie w Niem-

czech. Firma Multi Instal jako dystrybutor na 

terenie Polski oferuje doradztwo techniczne, 

bezpłatne pokazy maszyn oraz szkolenia 

w  zakresie mikrospawania metodą impul-

sową. Prowadzi również usługi w  zakresie 

mikrospawania, naprawy form i wykrojników 

na urządzeniach firmy MPS.

Mobilny system znakowania 
laserowego FlexxMark

Mobilny system znakowania laserowego 

FlexxMark pozwala na grawerowanie dużych 

oraz ciężkich przedmiotów bez konieczności 

umieszczania ich w specjalnej komorze. Zinte-

growany odciąg oparów zapewnia ochronę 

wiązki laserowej i  usuwa materiał oraz dym 

lasera z  obszaru roboczego. Wymienne, 

niestandardowe końcówki pozwalają na 

obróbkę części o  różnej geometrii i  zapew-

niają utrzymanie ochrony źródła lasera. Dodat-

kowym wyposażeniem jest specjalna komora, 

która po przyłączeniu mobilnej głowicy stanowi 

stanowisko do znakowania i  precyzyjnego 

grawerowania małych detali. �

Mobilne znakowarki firmy Vision, spawarki laserowe 
Vision, mikrospawarki impulsowe, narzędzia i materiały 
Diprofil – idealne rozwiązania dla narzędziowni



WE LOVE TECHNOLOGY

FIBRO powstała w roku 1958. Firma FIBRO GmbH od roku 1974 stanowi część Grupy LÄPPLE. 
Obecnie angażuje się w produkcję normaliów oraz stołów obrotowych. 

W zakresie normaliów FIBRO jest europejskim liderem rynku produkcji narzędzi  
oraz kompetentnym partnerem systemowym w doborze części znormalizowanych w zakresie 

cięcia, wykrawania i budowy dużych narzędzi. 
Oferuje ponad milion różnych artykułów, z których 40 000 jest stale dostępnych w magazynie 

w możliwie najkrótszym czasie. Dział normaliów FIBRO zapewnia międzynarodowym 
producentom narzędzi kompleksową obsługę typu one stop shopping. Najwyższa dokładność 

obróbki i minimalne tolerancje spełniają wysokie wymagania jakościowe naszych klientów.

� Słupy prowadzące; 
� Tuleje prowadzące;
� Wypychacze cylindryczne;
� Wypychacze tulejowe;
� Wypychacze płaskie;
� Sprężyny gazowe do form;
� Sprężyste elementy dociskowe;
� Elementy centrujące;
� Datowniki;
� Elementy transportowe i mocujące

PROGRAM DO BUDOWY FORM DLA NARZĘDZIOWNI I NIE TYLKO...

PROGRAM DO PRODUKCJI FORM FIBRO 
OBEJMUJE: 

WIĘCEJ INFORMACJI: 
www.fibro.de/pl/

FIBRO POLSKA Sp. z o.o.

Aleja Armii Krajowej 220; 43-316 Bielsko-Biała; T: + 48 33 480 22 10; info@fibro.pl
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W latach 60. na rynku pojawił się pierwszy 

system gorącokanałowy, który miał za 

zadanie utrzymywać temperaturę tworzywa 

na stałym poziomie, a tym samym nie dopu-

ścić do jego zastygania w kanałach. Gorące 

kanały były początkowo traktowane głównie 

jako droga ciekawostka. 30 lat później wzrost 

wymogów względem jakości i  tempa reali-

zacji procesu wtrysku otworzył systemom GK 

drogę do serc i portfeli przetwórców tworzyw 

sztucznych. Równocześnie wzrosło również 

znaczenie samych dysz wtryskowych: dostrze-

żono bowiem, że mogą one wywrzeć kluczowy 

wpływ na końcową jakość detalu. Zapocząt-

kowany wówczas boom na innowacje w tym 

obszarze trwa zresztą do dziś, stymulowany 

rosnącym popytem ze strony kapitałochłon-

nych branż, takich jak sektor automotive czy 

produkcja opakowań żywności.

Zimne kanały
Skokowy wzrost popularności systemów 

gorącokanałowych sprawił, że konwencjo-

nalne układy chłodzonych kanałów, w  przy-

padku których temperatura tworzywa w kanale 

utrzymywana jest poniżej temperatury formy, 

zeszły niejako na drugi plan. Niegdyś stoso-

wane do formowania wtryskowego wszelkiego 

rodzaju polimerów, dziś wykorzystywane są 

głównie w  procesach przetwarzania elasto-

merów i duroplastów. Ich podstawową wadą 

jest bowiem długi czas cyklu spowodowany 

koniecznością oczekiwania na schłodzenie 

i zastygnięcie tworzywa w kanałach, a  także 

generowanie odpadu w postaci wlewka, który 

– choć teoretycznie może być wtórnie zmie-

lony i dodany do granulatu – przeważnie jest 

utylizowany ze względu na obawy o  pogor-

szenie jakości oryginalnego tworzywa.

Niekwestionowaną zaletą systemów zimnoka-

nałowych jest natomiast relatywnie niska cena 

(w porównaniu z  systemami GK) – tak samej 

formy, jak i dysz wtryskowych. Dysze te zasad-

niczo dzielą się na dwa typy: otwarte, w których 

tworzywo swobodnie przepływa przez dyszę, 

a  przepływ ten regulowany jest przez zawór 

zwrotny wtryskarki, oraz odcinające (z zaworem 

odcinającym). Zawór zapobiega cofaniu się 

tworzywa do cylindra wtryskarki, ale sprzyja także 

gromadzeniu się zanieczyszczeń na „zamku”. 

Z kolei ze względu na funkcję i sposób moco-

wania dysze możemy podzielić na pojedyncze 

(w funkcji dyszy centralnej) i systemowe, tj. prze-

znaczone do stosowania z  rozdzielaczem. 

Pierwsze wykorzystywane są w produkcji rela-

tywnie małych detali i/lub w przypadku obróbki 

tworzyw łatwopłynących (takich jak PP, PE, 

PS czy SB). Mają bowiem mniejszą wydaj-

ność w  funkcji czasu niż systemy wyposa-

żone w  rozdzielacz, który umożliwia wprowa-

dzanie tworzywa do formy przez kilka dysz 

jednocześnie. Zastosowanie rozdzielacza ma 

jeszcze jedną zaletę: można w nim zintegrować 

wszystkie dodatkowe komponenty układu, takie 

jak przewody, podkładki czy czujniki temperatury.

W przypadku dysz zimnokanałowych najważ-

niejszym tego typu komponentem będzie 

złączka doprowadzająca układu chłodzenia. 

W  nowoczesnych systemach złączki takie 

występują parzyście, zabudowane po obu stro-

nach głowicy dyszy, a  przewody chłodzące 

wpinane są na zasadzie plug & play. Efektyw-

ność chłodzenia odgrywa tu kluczową rolę, 

ponieważ dysza wprowadzana jest w  płytę 

gniazda formującego wykazującą znacznie 

wyższą temperaturę. Z  tego względu jest 

też wykonywana z  materiałów izolacyjnych  

i/lub wyposażona w komorę powietrzną, która 

zapewnia odpowiednią izolację całej płaszczyzny 

dyszy, zaś starania producentów koncentrują 

się na minimalizacji powierzchni styku końcówki 

dyszy z gorącymi elementami formy.

Starania te i ich pozytywne efekty dowodzą, 

że w  segmencie dysz zimnokanałowych też 

sporo się dzieje. Najnowsze konstrukcje są 

znacznie łatwiejsze w montażu niż poprzednie 

generacje, cechują się nierzadko modułową 

budową umożliwiającą elastyczne stoso-

wanie ich w funkcji dyszy centralnej lub syste-

mowej, są łatwe w utrzymaniu i czyszczeniu, 

a te wyposażone w końcówkę igłową dyspo-

Dysze do form wtryskowych 
– majstersztyk w niepozornym korpusie

Dysza wtryskowa jest niczym innym jak łącznikiem między wtryskarką a formą wtryskową. Jej podstawowym 
zadaniem jest wprowadzanie tworzywa do gniazda formującego. Postęp technologiczny i rosnące oczekiwania 
rynku względem jakości i powtarzalności wtrysku sprawiły jednak, że z relatywnie prostych konstrukcji dysze wtry-
skowe przekształciły się w technologiczny majstersztyk. A z pierwotnej prostoty pozostał jedynie korpus.

� Agata Świderska �

Rys. 1 �  Pierwsza dysza wtryskowa (po prawej) 
powstała w 1872 r. 
Źródło: Wikimedia CC
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nują często dodatkowo opcją zmiany jej śred-

nicy wewnętrznej w celu kompensacji różnic 

w przepływie tworzywa. Zmiany te zachodzą 

jednak niejako w  tle tego, co dzieje się na 

rynku dysz GK.

Gorące kanały
W 2018  r. firma analityczna Fortune Busi-

ness Inside szacowała globalną wartość rynku 

systemów gorącokanałowych na ok. 2,4 mld 

dolarów – z założeniem, że do 2026 r. wartość 

ta wzrośnie do ok. 4,1 mld dolarów, tj. o 7% 

CAGR. I choć wzrost ten może wydawać się 

spektakularny, nie jest on niczym niezwykłym 

– popularność systemów GK od lat 90. XX w. 

bije bowiem kolejne rekordy. U jej źródeł leżą 

cztery podstawowe zalety tego rozwiązania: 

skrócenie czasu cyklu wtrysku, zmniejszenie 

ilości surowca i  odpadu, poprawa jakości 

wyprasek oraz redukcja ciśnienia wtrysku. 

Gorące kanały umożliwiają bowiem bezpo-

średni wtrysk tworzywa do gniazda formują-

cego z pominięciem układu wlewowego. Nie 

ma tu więc długich kanałów wymagających 

chłodzenia, nie ma wlewków, które trzeba 

utylizować, nie ma też konieczności czekania, 

aż tworzywo zastygnie w kanałach.

Zalety te okupione są jednak wysoką ceną 

zarówno całego systemu, jak i  dysz. Choć 

bowiem te ostatnie pod względem typów nie 

różnią się zasadniczo od dysz zimnokana-

łowych, muszą utrzymywać zadaną tempe-

raturę tworzywa przez cały czas wtrysku, 

a także między kolejnymi cyklami, co wymaga 

zastosowania dodatkowego systemu grzew-

czego (w miejsce systemu chłodzenia), a także 

rozbudowanych metod pomiaru i  kontroli 

temperatury. Najczęściej stosuje się tu grzałki 

zintegrowane z czujnikiem temperatury zloka-

lizowanym w głowicy dyszy. Czujnik ten jest 

połączony z centralnym systemem sterowania 

temperaturą, co umożliwia kontrolę para-

metrów cieplnych dyszy z poziomu systemu 

sterowania gorącymi kanałami.

Podobnie jak w  przypadku dysz do 

systemów zimnokanałowych, także i  dysze 

GK dzielą się na otwarte i odcinające. Dosyć 

powszechnie spotyka się także dysze zamy-

kane igłowo z poprowadzoną przez ich środek 

igłą odcinającą, która nie tylko zapobiega 

wyciekowi tworzywa, ale również zapewnia 

wysoką powtarzalność wtrysku. Choć na rynku 

nie brak dysz pojedynczych, w  systemach 

gorącokanałowych – ze względu na wysoką 

wydajność wtrysku i, co za tym idzie, szerokie 

zastosowanie w produkcji masowej – zdecydo-

wanie bardziej popularną opcją są dysze syste-

mowe do integracji z  rozdzielaczem. Najbar-

dziej zaawansowane systemy tego typu skła-

dają się z kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu 

dysz. Podobnie jak w  przypadku systemów 

zimnokanałowych, rozdzielacz pełni tu funkcję 

elementu integrującego w sobie grzałki, prze-

wody, podkładki i czujniki temperatury.

Rozwój sterowany popytem
W ostatnich latach najbardziej dynamiczny 

wzrost popytu na systemy gorącokana-

łowe obserwowany był w dwóch branżach – 

motoryzacyjnej i  opakowaniowej, zwłaszcza 

opakowań do produkcji żywności. Pierwsza 

z  nich po dekadach dominacji stali odkryła 

zalety tworzyw wzmacnianych włóknami 

w  produkcji elementów karoserii i  komory 

silnika, upatrując w nich szansy na obniżenie 

całkowitej masy pojazdów. W drugiej zmiana 

miała charakter nie ilościowy, lecz jakościowy 

związany z  dążeniem do przedłużenia trwa-

łości żywności przy ograniczeniu ilości zuży-

wanych surowców. Obie wywarły spory, choć 

odmienny wpływ na kierunki rozwoju rynku 

JAK PRAWIDŁOWO DOBRAĆ DYSZĘ WTRYSKOWĄ?
Wybór dyszy do systemu GK nie jest zadaniem prostym: jak podaje firma Elwik, zależy on m.in. od 
gramatury wtrysku, rodzaju tworzywa, parametrów wypraski (grubości ścianek, wymiarów, drogi płynięcia), 
oczekiwań jakościowych względem śladu po punkcie wtrysku, ilości punktów wtrysku, częstotliwości 
zmiany koloru, rodzaju wypełniaczy oraz sposobu chłodzenia i termostatowania formy. Jak się w tym 
nie pogubić? Przy danej przewężce warto skupić się na dwóch podstawowych zmiennych – średnicy 
dyszy i rodzaju końcówki. Średnicę najłatwiej dobrać, korzystając z tabel producenta dysz obrazujących 
zależność owej średnicy od rodzaju tworzywa i gramatury wtrysku. Zmienne te będą też determinowały po 
części rodzaj zastosowanej końcówki. Przy czym należy tu dodatkowo wziąć pod uwagę fakt, że kształt 
i osadzenie końcówki mają też wpływ na łatwość zmiany koloru i ślad po wtrysku. Najczęściej na rynku 
spotkać można cztery rodzaje końcówek dysz:

–  końcówkę otwartą – pozostawia wyraźny ślad po wtrysku, jest stosowana głównie do podawania 
tworzyw amorficznych i krystalicznych wolnokrzepnących (PP, PE),

–  końcówkę igłową – stosowaną tam, gdzie ślad po wtrysku ma kluczowe znaczenie, a kolor tworzywa 
podlega częstym zmianom, zwłaszcza w procesach podawania PP, PE, PS, SAN, ABS, PMMA, CA i EVAC,

–  końcówkę otwartą zabudowaną w tulei wprowadzonej w gniazdo formy lub zimny kanał – pozostawia 
wyraźny ślad po wtrysku, jest stosowana głównie do podawania tworzyw amorficznych i krystalicznych 
szybkokrzepnących (PA, POM, PET),

–  końcówkę igłową zabudowaną w tulei wprowadzonej w gniazdo formy lub zimny kanał – stosowaną 
tam, gdzie ślad po wtrysku ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w procesach podawania tworzyw 
krystalicznych szybkokrzepnących (PA, PBT, PEEK) i tworzyw amorficznych (PS, PMMA, PC, SB, ABS).
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komponentów systemów GK, w tym również 

dysz wtryskowych.

Ponieważ produkcja części dla motory-

zacji cechuje się z  jednej strony masowością, 

a z drugiej koniecznością przestrzegania wyso-

kich standardów jakościowych przy maksy-

malnym skróceniu czasu cyklu, uwaga produ-

centów z tego sektora koncentruje się głównie 

na maksymalnym uproszczeniu i  skróceniu 

procesu wtrysku. Oczywistym wyborem są tu 

więc nie tylko systemy gorącokanałowe, ale 

także rozdzielacze integrujące w  sobie wiele 

dysz. Specyfika przetwarzanych materiałów, 

w tym m.in. kompozytów wzmacnianych włók-

nami, sprawia jednak, że proces ich podawania 

jest utrudniony, a same dysze muszą cechować 

się bardzo dużą wytrzymałością na uszko-

dzenia mechaniczne. Aby więc zapewnić odpo-

wiednią wydajność wtrysku, trzeba zastosować 

więcej dysz. W  odpowiedzi ich producenci 

postawili na szczególnie smukłe konstrukcje 

umożliwiające montaż większej liczby dysz 

na stosunkowo niewielkiej przestrzeni, a  tym 

samym zwiększenie ich liczby na gniazdo. Co 

więcej, dysze te są także relatywnie długie, co 

zapewnia odpowiednią penetrację gniazda 

i  ułatwia wtrysk tworzyw trudnopłynących. 

Efekt ten udało się osiągnąć m.in. dzięki mody-

fikacji grzałek oraz poprowadzeniu ich prze-

wodów wewnątrz dyszy. Tego typu rozwią-

zania dostępne są m.in. w ofercie firmy Incoe: 

jej dysze Slim-Flo cechują się o 24% mniejszą 

średnicą zewnętrzną od konwencjonalnych 

NOWOŚCI NA RYNKU DYSZ DO FORMOWANIA WTRYSKOWEGO
JAK PŁASKA MATRYCA

Na ostatnich targach Fakuma firma Haidlmair zaprezentowała unikatową rodzinę dysz FDU (Flat Die Unit) 
o kształcie przypominającym płaską dyszę do wytłaczania folii. Narzędzie zostało stworzone m.in. z myślą 
o formowaniu pudełek i krat, zwłaszcza z poliolefin. Dzięki swojemu nietypowemu kształtowi zapewnia 
znacznie większy przepływ przy mniejszym ciśnieniu wtrysku (średnio o 22% w porównaniu z dyszami 
okrągłymi), a jednocześnie tworzy wąską szczelinę, przyspieszając polimeryzację i cykl produkcji wypraski 
(średnio o 12-25%). Dysze FDU są dostępne w rozmiarach 120-280 mm dla gramatur wtrysku 200-2000 g. 
Poza konstrukcją otwartą producent zamierza wprowadzić na rynek także dysze z zaworem odcinającym.

www.haidlmair.us

PODŁĄCZ I FORMUJ

Z myślą o branży motoryzacyjnej, przemyśle elektronicznym i produkcji AGD firma Mastip wprowadziła 
na rynek system Nexus – wstępnie zmontowany, okablowany i gotowy do podłączenia system gorących 
kanałów wyposażony w dysze FlowLoc. Technologia FlowLoc zapewnia utrzymanie bardzo stabilnej 
temperatury dyszy, umożliwiając wydłużenie czasu formowania, a jednocześnie zabezpiecza przed 
cofnięciem się polimeru i przypadkowym uruchomieniem systemu przed uzyskaniem optymalnej 
temperatury wtrysku. Wyposażony w nią system Nexus sprawdzi się w obróbce zarówno standardowych 
polimerów, jak i tworzyw wysokoreaktywnych i inżynieryjnych, a także w aplikacjach wysokociśnieniowych.

www.mastip.com

DO CIASNYCH PRZESTRZENI

Firma Incoe wyspecjalizowała się w tworzeniu dysz dla przemysłu motoryzacyjnego cechujących się 
zwężonym profilem przy optymalnym rozkładzie temperatury. Jej najnowszy produkt – dysza  
Direct-Flo 12 z grzałką MultiPower MP24 – oferuje dwie strefy grzewcze wyposażone w wymienne 
termopary, z możliwością uzupełnienia każdej z nich o dodatkową termoparę. Dzięki temu zapewnia bardzo 
dokładną kontrolę temperatury dyszy w każdej ze stref. Oszczędność przestrzeni uzyskano tu m.in. dzięki 
redukcji okablowania grzałki do jednego przewodu poprowadzonego przez wyjście w głowicy dyszy.

www.incoe.com

JEDNA DYSZA, WIELE KOŃCÓWEK 

A gdyby tak jedną dyszę wyposażyć w wiele końcówek? Tego typu rozwiązanie ma w swojej ofercie 
firma Günther: jej wielopunktowa dysza GK OktaFlow wyposażona jest aż w 8 końcówek ułożonych 
promieniście lub liniowo, dzięki czemu zapewnia bardzo wysoki wolumen wtrysku. Można ją stosować 
zarówno jako dyszę centralną zintegrowaną z adapterem grzewczym, jak i w połączeniu z rozdzielaczem – 
w procesach wtrysku wielogniazdowego. Każda z końcówek może być wymieniana oddzielnie, co wydłuża 
żywotność dyszy. Zamiast standardowych końcówek można zastosować także komponenty o zwiększonej 
odporności na zużycie, przeznaczone do wtrysku agresywnych materiałów.

www.guenther-hotrunner.com
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modeli, dzięki czemu mogą być rozmieszczone 

z zachowaniem o 15% mniejszego dystansu.

Także w przemyśle opakowaniowym jednym 

z kluczowych czynników branych pod uwagę 

przy doborze systemu wtrysku jest jego prze-

pustowość. W  ostatnich latach na znaczeniu 

zyskuje jednak także inny parametr – grubość 

ścianek. Rosnący trend zmniejszania owej 

grubości powoduje, że systemy GK stosowane 

do produkcji opakowań muszą wytrzymywać 

coraz wyższe ciśnienia wtrysku. Ich producenci 

stawiają więc na materiały, rozwiązania konstruk-

cyjne i uszczelnienia zwiększające ich wytrzyma-

łość – średnio do 1700-2100 barów. Firma Mila-

cron poszła jeszcze dalej: zaprezentowany przez 

nią dwa lata temu system Mold-Masters ThinPak 

– dzięki specjalnie zaprojektowanym dyszom, 

uszczelkom zaworów i  rozdzielaczom – jest 

w stanie wytrzymać ciśnienia rzędu 2800 barów. 

Idealny rozkład temperatury
Niejako niezależnie od dwóch wymienio-

nych trendów rozwija się także trzeci, zwią-

zany z uniwersalnym dążeniem do maksyma-

lizacji jakości detalu przez zapewnienie ideal-

nych warunków wtrysku. A  ponieważ jedną 

z podstawowych zmiennych wpływających na 

ową jakość jest równomierny rozkład tempe-

ratury tworzywa na każdym etapie jego trans-

portu z  wtryskarki do gniazda formującego, 

uwaga producentów systemów GK skoncentro-

wała się na udoskonaleniu układów grzewczych 

oraz układów kontroli temperatury. W  efekcie 

na rynku oprócz konwencjonalnych systemów 

bazujących na grzałkach pojawiły się również 

konstrukcje oparte na folii termicznej, która 

szczelnie otula całą powierzchnię dyszy, zapew-

niając utrzymanie stałej temperatury nawet 

w  przypadku długich korpusów. Dodatkową 

zaletą takiego rozwiązania jest możliwość znacz-

nego ograniczenia średnicy dyszy przy niezmie-

nionym wolumenie wtrysku. System taki ma 

w swojej ofercie m.in. firma Günther (Blueflow).

Spory postęp zaobserwować można także 

w zakresie kontroli temperatury. Standardem 

w branży stały się już czujniki oparte na termo-

parach, rozlokowane nie tylko w  głowicy 

dyszy, ale także u jej wyjścia. Oprócz bardzo 

precyzyjnej kontroli temperatury zapewniają 

one także możliwość szybkiej identyfikacji 

problemów objawiających się zmianą tempe-

ratury lub płynięcia tworzywa. Co więcej, czuj-

niki te łączone są również z coraz bardziej inte-

ligentnymi regulatorami, które oprócz bieżącej 

korekty nastawy na podstawie porównania 

wartości zadanych z  rzeczywistymi coraz 

częściej wyposażone są w algorytmy umoż-

liwiające korektę wyników pomiaru w oparciu 

o  parametry środowiska pracy dyszy. Tego 

typu adaptowalna regulacja pozwala na 

zmniejszenie różnicy między temperaturą 

zadaną a  rzeczywistą z  2,5ºC (konwencjo-

nalne regulatory) do 0,5 ºC (regulatory PID).

Coraz częściej systemy regulacji tempe-

ratury gorących kanałów przybierają formę 

kompletnych urządzeń wyposażonych w doty-

kowy ekran i połączonych sieciowo ze sterow-

nikiem wtryskarki. Tego typu rozwiązania, 

np. ProfiTemp+ firmy Thermal-Tech Systems, 

pozwalają kontrolować temperaturę wszyst-

kich komponentów systemu z  poziomu 

jednego urządzenia i  układu sterowania, 

zapewniając jednocześnie możliwość łatwej 

rozbudowy i skracając czas reakcji na niepo-

żądane zmiany parametrów. 

Dodatkowe funkcje
Rozwój dysz wtryskowych zmierza jednak 

równolegle także w  innym kierunku. Niejako 

na przekór zmianom konstrukcyjnym zwięk-

szającym ich wytrzymałość przy ograniczeniu 

wymiarów zewnętrznych w przypadku niektó-

rych modeli wymiary te rosną – z korzyścią dla 

ich funkcjonalności. 

Pierwszym przykładem takich dysz są 

konstrukcje modułowe wyposażone w funkcję 

mieszania uplastycznionego tworzywa tuż 

przed jego wprowadzeniem do gniazda formu-

jącego. Proces ten inicjowany jest bezpo-

średnio przez wewnętrzną geometrię dyszy 

powodującą rozdzielenie materiału na stru-

mienie, które – nakładając się na siebie – inicjują 

proces mieszania. Funkcja ta jest szczególnie 

przydatna w  przypadku materiałów nieho-

mogenicznych, co do których istnieje ryzyko 

przedwczesnej separacji mimo mieszania 

we  wtryskarce. Jednocześnie modułowa 

konstrukcja dyszy ułatwia dokładne oczysz-

czenie poszczególnych elementów narzędzia.

W przypadku tworzyw podatnych na wytrą-

cenia przydatna może z kolei okazać się dysza 

ze zintegrowanym, wymiennym wkładem filtru-

jącym, który umożliwia separację zanieczysz-

czeń, zapewniając najwyższą jakość i jednolitą 

strukturę materiału. Filtr ma też do spełnienia 

inne zadanie: zabezpiecza system przed 

zablokowaniem przepływu i  zwiększa stabil-

ność procesu formowania. �

Rys. 2 � W systemie Blueflow firmy 
Günther zamiast konwencjonalnej 
grzałki zastosowano folię termiczną, 
która szczelnie otula całą 
powierzchnię dyszy, zapewniając 
utrzymanie stałej temperatury nawet 
w przypadku długich korpusów.  
Źródło: Günther
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Forma wtryskowa jest skompliko-

wanym i  bardzo kosztownym narzę-

dziem, którego wartość często prze-

kracza cenę samochodu osobowego marki 

premium. O  ile serwis nowego samochodu 

jest dla każdego normą, o  tyle regularne 

i poprawne serwisowanie form wtryskowych 

nie zawsze jest postrzegane w ten sposób. 

Poprawne serwisowanie form wtryskowych 

nie jest czynnością prostą i wymaga sporego 

doświadczenia, odpowiednich kwalifikacji 

i zaplecza technicznego.

Uwarunkowania techniczne 
i eksploatacyjne

Sposób serwisowania formy wtryskowej 

jest mocno uwarunkowany jej konstrukcją 

oraz eksploatacją. Jest rzeczą oczywistą, 

że formy bardziej skomplikowane wyma-

gają więcej uwagi i  staranności przez cały 

okres użytkowania niż te najprostsze, jednak 

zarówno dla jednych, jak i drugich istotnym 

czynnikiem jest konstrukcja formy przewi-

dująca późniejszy sposób jej serwisowania. 

Klasycznym przykładem są tutaj odpowie-

trzenia, których nieprawidłowe zaprojek-

towanie jest powodem wielu problemów 

eksploatacyjnych i  częstszej konieczności 

serwisowania (czyszczenia formy). Szcze-

gólnie newralgiczne jest odpowietrzanie 

miejsc trudno dostępnych, które nierzadko 

w  okresie wdrażania formy nie stanowią 

jeszcze problemu i   nie są uwzględnione 

w  konstrukcji narzędzia. Dla tego typu 

miejsc stosuje się różnego rodzaju wkładki 

Serwisowanie form wtryskowych
– Konieczność czy zbędny wydatek?

Na tak postawione pytanie większość użytkowników form wtryskowych odpowie, że serwisowanie form jest 
konieczne. Jednak w praktyce duża część tych samych użytkowników uważa serwis za zbyt kosztowny i minima-
lizuje wydatki na ten cel.

� Jacek Polaszewski �
� GRAFORM Sp. z o.o. �  Karta Przeglądu Okresowego Formy

Oznaczenia pokontrolne / Nie dotyczy x Sprawdzono – jest O.K.  – Nie poprawiono 

LISTA KONTROLNA 

Kontrola                 Nr przeglądu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Stan pow. formujących                     

Stan powłok galwanicznych                     

Wyszczerbienia, 
zagniecenia, rysy                     

Pęknięcia, wady 
powierzchniowe                     

Położenie i stan wypychaczy                     

Jakość pow. zamykających                     

Pasowanie i zabezp. elem. 
formujących                     

Szczelność obiegów 
chłodzenia                     

Drożność obiegów 
chłodzenia                     

Drożność obiegów spr. 
powietrza                     

Stan końcówek szybkozłączy                     

Zabezpieczenie wtyków 
energetycznych                     

Kontrola podłączeń el.  
i mierników                     

Podłączenia hydrauliczne 
siłowników                     

Kontrola mikrowyłączników                     

Czyszczenie zagazowanych 
wkładek z indeksami  
i datownikami 

                    

                     

                     

                     

                     

                     

L.p. WYMAGANIA EKSPLOATACYJNE / Uwagi obsługi Data Podpis 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Kartę opracował:  Data:  

Rys. 1 �  Karta przeglądu okresowego formy
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odpowietrzające wykonywane ze stali lub 

materiałów porowatych. Łatwy sposób 

czyszczenia tych elementów (bez koniecz-

ności demontażu formy) ma znaczący wpływ 

na sposób serwisowania i  czas do tego 

niezbędny. 

Ważną sprawą z zakresu konstrukcji formy 

jest sposób jej zabezpieczenia przed ewentu-

alnymi kolizjami. Zastosowanie prawidłowych 

zabezpieczeń (czujniki, ograniczniki mecha-

niczne itp.) zmniejsza do minimum wpływ 

tzw. „czynnika ludzkiego” na możliwość awarii 

formy podczas eksploatacji.

Rozważając uwarunkowania konstruk-

cyjne, nie należy zapominać o ważnej kwestii, 

jaką jest wytypowanie części zapasowych 

(zapasowe rdzenie, małe wkładki narażone 

na uszkodzenia, grzałki, iglice układu GK 

itp.), którymi powinny dysponować służby 

serwisowe w trakcie całej eksploatacji formy. 

Listę takich części należy sporządzić już na 

etapie konstrukcji formy, określając najbar-

dziej newralgiczne elementy narzędzia. Listę 

tę trzeba oczywiście zweryfikować i ewentu-

alnie rozszerzyć po wykonaniu analizy prac 

serwisowych po kilku miesiącach użytkowania 

formy wtryskowej. 

Kolejnym istotnym czynnikiem jest rodzaj 

przetwarzanego materiału oraz dodatki do 

tworzyw. Wiadomo powszechnie, że dodatki 

włókien szklanych powodują zwiększenie 

zużycia elementów formy i skutecznie skracają 

jej żywotność. Jednak nie tylko włókna szklane 

oraz inne tzw. „wypełniacze” powodują przy-

spieszone zużycie form. Z praktyki wielu wtry-

skowni wynika, że również inne dodatki do 

tworzyw (uniepalniacze; inhibitory UV itp…) 

mają bardzo duży wpływ na tempo zużycia 

formy wtryskowej. Do tej grupy należą też 

substancje, które nie są wymieniane w skła-

dzie granulatu tworzywa, ale są używane do 

jego wytwarzania. 

Generalnie wszelkiego rodzaju dodatki, 

przyspieszają zużycie formy oraz powodują 

wzrost zanieczyszczeń elementów formy 

podczas produkcji, co powoduje konieczność 

ich częstszego czyszczenia.

Rzeczywisty wpływ tych substancji na formę 

wtryskową można określić często dopiero po 

pewnym okresie jej eksploatacji.

Przeglądy serwisowe
Firmy, które posiadają duże doświad-

czenie w eksploatacji form wtryskowych mają 

wypracowane własne standardy serwiso-

wania form. Wynikają one z  wiedzy opartej 

na wieloletniej praktyce. Prace serwisowe 

można podzielić na:

– Przeglądy doraźne

– Przeglądy okresowe.

Rosnące wymagania klientów odnoście żywot-

ności form wtryskowych, żądających nierzadko 

udzielania gwarancji na 2 miliony zamknięć, 

powodują że do powyższych czynności serwiso-

wych należy dołożyć jeszcze pozycję:

– Remont kapitalny,

Przeglądy doraźne – wykonywane są 

na życzenie użytkowników form w  przy-

padku wystąpienia problemów w  terminach 

pomiędzy zaplanowanymi przeglądami okre-

sowymi.

Są to najczęściej naprawy krótkie, wcześniej 

niezaplanowane. 

Przeglądy okresowe – są to prace wyko-

nywane w ustalonych odstępach czasu (okre-

PlastNews
P I S M O   P R Z E T W Ó R C Y   T W O R Z Y W   S Z T U C Z N Y C H www.plastnews.pl

ul. Nowowiśniowa 20, 04-505 Warszawa
tel. 786 929 884, 786 929 885, plastnews@plastnews.pl

MIESIĘCZNIK PRZETWÓRCY TWORZYW SZTUCZNYCH

4'20166’2019

PlastNews
P I S M O   P R Z E T W Ó R C Y   T W O R Z Y W   S Z T U C Z N Y C H

cena 8 z ł  (w tym 8% VAT)
ISSN: 1897-3973 • Nakład 3000 egz. 

11’2020

W numerze:

� Nowości rynkowe �

14 �  LANXESS wprowadza 

linię biologicznych 

prepolimerów Adiprene 

Green

14 �  Nowe produkty 

wyposażenia 

warsztatowego fi rmy 

Meusburger

� Aktualności �

4 �  Nowy prezes zarządu 

Grupy Azoty S.A.

4 �  Innowacje w tworzywach 

skupiają się wokół ich 

recyklingu

6 �  Butelki na wodę marki 

własnej z plastiku 

zebranego w pilotażowym 

systemie zbiórki w Żabce

6 �  Projekt „Polimery Police” 

z nowymi akcjonariuszami

LRXwww.dopak.pl

Ekonomiczne.
Intuicyjne.
Wydajne.

LRX
Ekonomiczne.Roboty liniowe  

EasyControl

CAD/CAM/CAE w modelowaniu wtrysku 
Oprogramowanie CAD/CAM/CAE stanowi łącznik pomiędzy procesami projektowania i produk-
cji. Umożliwia tworzenie modeli 3D oraz gotowych programów obróbczych, a w najnowszych 
wersjach także szybkie prototypowanie z wykorzystaniem druku 3D. To jednak nie wszystko: 
coraz częściej jest bowiem przenoszone do chmury, dzięki czemu funkcjonuje w oderwaniu od 
czasu i przestrzeni.  � 27

Od SCADA do ERP 
– systemy zarządzania w przetwórstwie tworzyw 
W dobie Przemysłu 4.0 konkurencyjność przedsiębiorstw zależy w prostej linii od efektywności 
przetwarzania przez nie dużych zbiorów danych. A ta wymaga przestawienia się z tradycyjnej 
kartki i ołówka na komputerowe systemy zarządzania – zwłaszcza że te ostatnie są coraz inteli-
gentniejsze, a tym samym eliminują błędy ludzkie w procesach analizy.  � 32

Trendy w druku 3D 
Druk 3D przeszedł niesamowitą ewolucję – początkowo była to niszowa droga technologiczna 
aż osiągnął poziom, który znajduje się na językach wszystkich i przed którym coraz szerzej 
otwiera się wciąż rosnący rynek. Z artykułu można dowiedzieć się, jakie trendy w druku 3D 
dominują na rynku czy wykorzystywane są możliwości rozwoju tej technologii i które branże 
mogą na tym skorzystać.  � 48

� Temat wydania � MODELOWANIE I OPTYMALIZACJA PROCESÓW �

Detale z tworzyw sztucznych Cleanroom ISO8

Standardy GMP
Centralny system podawania
Monitoring mikrobiologiczny
Kontrola temperatury 
oraz wilgotności powietrza 24h

Detale z tworzyw sztucznych Cleanroom ISO8

www.wadimpro.pl

Nowości w identyfi kacji tworzyw 
Najnowsze trendy technologiczne, rosnąca popularność telefonów komórkowych, palmtopów i innych elektronicz-
nych urządzeń przenośnych powszechnego użytku, powodują wprowadzanie na rynek wielu wysokowydajnych, 
zminiaturyzowanych podzespołów. I dokładnie to samo dzieję się w świecie technologii dotyczącej aparatury do 
identyfi kacji tworzyw. Co chwilę coś nowego, coś mniejszego, coś udoskonalonego i tak bez końca. A jak wygląda 
sytuacja w przypadku fi rm oferujących urządzenia do identyfi kacji tworzyw? Czy wzbogacają one swoją ofertę 
o nowe urządzenia, a może dokonano modyfi kacji w tych już znanych na rynku?  � 42

Formowanie rotacyjne – rotomoulding 
Rotomoulding - technika przetwórstwa tworzyw sztucznych, która wbrew opiniom, jest w miarę popularna. Podsta-
wowymi jej zaletami są niewielkie naprężenia wewnętrzne w produktach oraz relatywnie niskie koszty oprzyrządowa-
nia produkcyjnego – form.  � 54

� Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych �
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Opakowania z termoformierki: 
materiały, wzornictwo, maszyny 
Za trzy lata co trzeci produkt wychodzący z termoformierki będzie… opakowaniem. Sektor 
produkcji opakowań stanie się również tym, który w największym stopniu będzie napędzał roz-
wój technologii termoformowania. Robi to zresztą już dziś: nowe, aktywne, inteligentne mate-
riały, bezpieczne zamknięcia i praktyczne perforacje stanowią wyzwanie dla producentów i inte-
gratorów maszyn, zachęcając ich do eksperymentowania z nowymi rozwiązaniami.  � 36

� Temat wydania � TERMOFORMING �

Detale z tworzyw sztucznych Cleanroom ISO8

Standardy GMP
Centralny system podawania
Monitoring mikrobiologiczny
Kontrola temperatury 
oraz wilgotności powietrza 24h

Detale z tworzyw sztucznych Cleanroom ISO8

www.wadimpro.pl

Forma do wymiany, 
czyli jak szybko przezbroić wtryskarkę 
Przezbrojenie formy wtryskowej trwa średnio ponad godzinę i jest zdecydowanie najdłuższą czynnością z zakresu 
przygotowania wtryskarki. W tym czasie maszyna nie tylko na siebie nie zarabia, ale też konsumuje spore ilości ener-
gii. Nie dziwi więc, że presja na skrócenie czasów przezbrojeń również jest spora, a producenci wtryskarek i ich 
oprzyrządowania dwoją się i troją, by ułatwić przetwórcom to zadanie.  � 54
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O robotach słów kilka
Czy my się, aby przypadkiem nie obawiamy, że kiedyś zastąpią nas roboty? Myślę, że każdemu 
z nas nieraz to przeszło przez myśl. Na dzień dzisiejszy już wiele przykładów można podać 
– chociażby w samych fi lmach, które na pewno niejeden z nas miał okazję zobaczyć. Ale czy 
da się skonstruować coś doskonalszego od człowieka?
W artykule skupiono się na roli robotów w przemyśle tworzyw sztucznych. � 19

� Temat wydania � ROBOTYZACJA I AUTOMATYZACJA PRODUKCJI �

• Roboty IML        • Automatyzacje

• Systemy inspekcji wizyjnej

• Maszyny do rozdmuchu SMC

• Elektrostatyka SIMCO

• Usługi serwisowe      • Relokacje maszyn www.km-system.pl

ROBOTY IML

Aby móc kleić, lakierować... 
Klejenie, lakierowanie, powlekanie foliami, zalewanie żywicą… to kilka z wielu przykładów związanych z adhezją do 
powierzchni – to znaczy technologii, które wymagają dobrego przylegania do podłoża. Coraz częściej podłożem są 
tworzywa sztuczne, a jeśli tworzywa sztuczne, to najchętniej poliolefi ny (polietylen, polipropylen i pochodne) wyko-
rzystywane do produkcji opakowań do kosmetyków i chemii gospodarczej, sprzętu medycznego, artykułów gospo-
darstwa domowego, części i akcesoriów motoryzacyjnych. Problem powstaje, gdy wyrób z polietylenu czy polipro-
pylenu należy polakierować, oznakować czy ozdobić nadrukiem bezpośrednim.  � 78

� Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych �
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Rynek tworzyw konstrukcyjnych: 
czy należy spodziewać się tąpnięcia popytu?
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ślonych najczęściej liczbą wykonanych przez 

formę zamknięć).

Zakres prac wykonywanych podczas danego 

przeglądu musi zostać określony z uwzględnie-

niem opisanych wyżej uwarunkowań technicz-

nych i eksploatacyjnych dla każdej formy indywi-

dualnie. Często spotykanym błędem jest zasto-

sowanie tych samych kryteriów przeprowa-

dzania przeglądów okresowych dla całkowicie 

różniących się od siebie form. Należy pamiętać, 

że nawet dwie formy na taki sam wyrób mogą 

różnic się od siebie pod względem jakości ich 

wykonania i należy to uwzględniać przy plano-

waniu okresowych przeglądów serwisowych. 

Poszczególne przeglądy okresowe różnią się 

od siebie zarówno pod względem terminów ich 

przeprowadzania, jak i zakresu wykonywanych 

prac serwisowych.

Remonty kapitalne – nazywane również 

regeneracją formy są to prace wykonywane 

w celu przywrócenia pierwotnych właściwości 

formy wtryskowej i wydłużenia jej okresu użyt-

kowania (okresu gwarancyjnego). Zakres prac 

jest w tym przypadku uwarunkowany stanem 

zużycia formy oraz planowanym okresem 

wydłużenia jej żywotności i  w przypadku 

każdej formy jest ustalany indywidualnie.

Serwisowanie form 
wtryskowych  
– organizacja pracy

Zaplanowanie powyższych prac, szcze-

gólnie w  firmach użytkujących dużą ilość 

form wtryskowych, wymaga uporządko-

wania i systematyczności. Dlatego większość 

dużych firm stosuje różnego rodzaju oprogra-

mowania do zarządzania serwisowaniem form. 

W programach tych zapisywane są wszystkie 

dane dotyczące konkretnej formy, jak opis 

techniczny, data produkcji, warunki eksplo-

atacji, liczba wykonanych cykli (zamknięć), 

wykonane przeglądy, naprawy itp. 

W programach takich określone są również 

kolejne (planowane) przeglądy serwisowe. 

Dane z liczników form mogą być sczytywane 

w sposób ręczny lub automatycznie po podłą-

czeniu do maszyny. W  mniejszych firmach, 

zarządza się formami wtryskowymi przy użyciu 

plików Excel lub dokumentów papierowych.

Niezależnie od zastosowanej metody 

zarządzania, zakres prac do wykonania 

w kolejnym przeglądzie jest najczęściej okre-

ślony w  postaci formularza z  listą kontrolną 

czynności do wykonania podczas przeglądu. 

Przykładowy wygląd takiego formularza został 

pokazany na rys. 1.

Należy pamiętać, że zakres i  częstotli-

wość czynności serwisowych należy zwery-

fikować po pewnym okresie eksploatacji, tak 

by dobrać go z  uwzględnieniem: warunków 

eksploatacji, jakości wykonania formy oraz 

czynników zewnętrznych wpływających na 

przebieg jej pracy. 

Serwis form wtryskowych  
– ludzie i wyposażenie

Całkowicie błędnym założeniem jest, że 

serwisowanie form wtryskowych jest czynno-

ścią prostą i można ją powierzać niedoświad-

czonym pracownikom. Stopień skompliko-

wania niektórych form wtryskowych powo-

duje, że niedoświadczony pracownik może nie 

tylko nie poprawić działania formy, ale wręcz 

ją uszkodzić. W zespole serwisowym należy 

posiadać nie tylko ślusarzy narzędziowych, ale 

również elektryków umiejących serwisować 

i naprawiać układy gorącokanałowe. 

Jakość pracy serwisantów jest widoczna nie 

tylko tuż po zakończeniu czynności serwiso-

wych i powrocie formy do pracy na maszynie, 

ale przede wszystkim po w dłuższym okresie 

eksploatacji i analizie przebiegu napraw oraz 

przeglądów doraźnych formy.

Do poprawnego serwisowania form, oprócz 

doświadczonego personelu, niezbędne jest 

odpowiednie wyposażenie techniczne. O  Ile 

do wykonywania przeglądów doraźnych 

wystarczą najczęściej narzędzia ręczne, o tyle 

do wykonania przeglądów okresowych oraz 

napraw, konieczne są bardziej zaawansowana 

maszyny i urządzenia, takie jak frezarka, elek-

trodrążarka, wiertarka do otworów chłodzą-

cych, tokarka, szlifierka, uprzedzenie do mycia 

podzespołów formy itp.

Powyższe sprawia, że koszty serwisowania 

form wtryskowych nie są małe. Należy jednak 

pamiętać, że dobrze serwisowana forma to 

mniej problemów podczas produkcji (krótsze 

przestoje, mniejsza ilość braków…) oraz 

zdecydowania dłuższy okres żywotności formy.

Duże firmy, jako użytkownicy większej ilości 

form wtryskowych najczęściej posiadają 

własne działy serwisowe. Mniejsze firmy muszą 

w tym zakresie polegać na kooperacji z narzę-

dziowniami świadczącymi usługi serwisowe. 

Warto w takiej sytuacji podpisać stałą umowę 

o świadczeniu usług serwisowych, zapewnia-

jącą szybszy dostęp do serwisu (szczególnie 

w  sytuacjach awaryjnych). Należy również 

pamiętać, żeby firma serwisująca posiadane 

formy była zlokalizowana jak najbliżej zakładu 

(optymalna odległość do 50 km).

Najbardziej optymalne metody sprawnego 

serwisowani form, każda firma musi wypracować 

sama, dostosowując je do swoich potrzeb.

Niezależnie jednak od sposobu organi-

zacji pamiętajmy, że serwisowanie form wtry-

skowych jest jednym z  najważniejszych 

elementów wpływających na jakość pracy 

wtryskowni. �

Rys. 2 �  Dział serwisowania  form w firmie GRAFORM
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Modyfikować czy projektować na nowo 

– to pytanie choć raz nurtowało chyba 

każdego przetwórcę tworzyw sztucznych, 

który w swojej działalności zajmuje się formo-

waniem z  zastosowaniem form wtrysko-

wych. Koszt zaprojektowania i  wykonania 

nowej formy może bowiem sięgać nawet 

kilkudziesięciu tysięcy złotych – w  zależ-

ności od materiału wykonania i stopnia złożo-

ności konstrukcji. A  to czyni ją zdecydo-

wanie najdroższym narzędziem stosowanym 

w procesach przetwórstwa tworzyw sztucz-

nych (więcej o  kosztach wykonania formy – 

patrz: ramka). W  porównaniu z  ceną nowej 

formy koszty modyfikacji starego narzędzia, 

tak aby dostosować je do aktualnych potrzeb 

przedsiębiorstwa, są znacznie niższe. Trzeba 

jednak uważać: choć każdą formę można 

w teorii przemodelować, nie zawsze przynosi 

to pozytywne efekty. Wszystko zależy od tego, 

do czego ma być użyta i jakie zmiany mają być 

wprowadzone.

Kiedy trzeba pomyśleć 
o zmianach?

Działalność każdego przedsiębiorstwa 

podlega ciągłym zmianom. Niektóre z  nich 

mają charakter kosmetyczny, inne pociągają za 

sobą istotne modyfikacje parku maszynowego. 

Te ostatnie – powodowane najczęściej zmianą 

struktury popytu, klientów lub konkurencji, 

a także rozwojem samego przedsiębiorstwa – 

mają miejsce wówczas, gdy przeobrażeniom 

podlega sam oferowany produkt. W praktyce 

można wyróżnić trzy takie sytuacje: 

– zmianę wymiarów produktu,

– wprowadzenie dodatkowych wariantów 

produktu,

– implementację zmian produktu w  odpo-

wiedzi na reakcje rynkowe.

Warto zauważyć, że zmiany te nie dotyczą 

wprowadzenia na rynek nowego wyrobu, 

a jedynie modyfikacji produktu już wytwarza-

nego. W oczywisty sposób nasuwa się więc 

pytanie, czy skoro kluczowe parametry detalu 

zostają zachowane, trzeba od razu wymieniać 

formę wtryskową na nową? Odpowiedź jest 

bardziej złożona niż może się wydawać: o tym, 

czy można wykorzystać dostępne narzędzie 

decyduje bowiem nie to, co nie było zmie-

niane, lecz to, co i w jakim zakresie zostało 

zmodernizowane. 

Kiedy warto  
modyfikować formę?

Mówiąc prościej: niektóre modyfikacje 

dopuszczają możliwość wykorzystania starej 

formy w nowym wydaniu, inne – wykluczają 

taką możliwość. Największą swobodę w tym 

zakresie daje zwiększanie wymiarów detalu 

i/lub grubości jego ścianek. Wymaga ono 

bowiem usunięcia części materiału formy, 

co w znakomitej większości przypadków nie 

stanowi większego problemu – oczywiście do 

osiągnięcia granicy wyznaczanej przez mini-

malną grubość ścianek narzędzia. Proces ten 

określany jest z angielskiego jako „steel safe” 

lub szerzej: „metal safe”, jako że nie wszystkie 

formy wykonywane są ze stali. Należy przy tym 

pamiętać, że o  ile wtórne frezowanie formy 

jest praktyką powszechną, o  tyle nie można 

do niej „dołożyć” materiału, co ma istotne 

znaczenie w procesach projektowania różnych 

wariantów tego samego detalu (patrz dalej).

Formę można zmodyfikować również 

wówczas, gdy produkowane detale mają być 

mniejsze od produktu wyjściowego, ale zbli-

żone do niego kształtem – zgodnie z zasadą, 

że zawsze można zmniejszyć ilość wtryskiwa-

nego tworzywa. W  takim przypadku można 

Modyfikować czy wymienić: 
czy warto przerabiać formy wtryskowe?

Forma wtryskowa jest najdroższym narzędziem stosowanym w proce-
sie formowania wtryskowego. Nie dziwi więc, że wielu przetwórców chęt-
nie by ją zmodyfikowało, zamiast wymieniać na nową. I choć podejście 
to z ekonomicznego punktu widzenia jest słuszne, nie zawsze można je 
zastosować.

� Agata Świderska �

Rys. 1 �  Niewielkie zmiany wymiarowe produktu 
można przeprowadzić bez konieczności 
wymiany formy wtryskowej. Wiele zależy 
jednak od tego, jakie są to zmiany i czy 
obejmują one ingerencję w materiał 
wykonania detalu. 
Źródło: EMT Systems

Rys. 2 �  Najpowszechniejszą metodą modyfikacji 
formy wtryskowej jest frezowanie. 
Źródło: Medium
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zastosować dwie konkurencyjne metody: 

jeśli detal ma jedynie przypominać oryginalny 

produkt lub stanowić jego część (np. połowę), 

można wydzielić część gniazda formy. Jeśli 

zaś mają zostać zachowane istotne cechy 

jakościowe oryginalnego detalu, np. gwinto-

wanie, wymianie będzie podlegał jej rdzeń.

Kiedy trzeba  
wymienić formę?

Jak widać, spectrum przypadków, 

w  których można z  sukcesem wykorzystać 

„starą” formę wtryskową, poddając ją jedynie 

większym lub mniejszym modyfikacjom, jest 

stosunkowo niewielki. W  praktyce w  więk-

szości sytuacji konieczne będzie zamówienie 

lub wykonanie nowej formy. Okaże się ona 

niezbędna m.in. w przypadku zmiany rodzaju 

formowanego tworzywa. Każdy polimer 

cechuje się bowiem odmiennym współczyn-

nikiem skurczu, a konstrukcja formy powinna 

uwzględniać ten współczynnik, tak aby po 

obkurczeniu detal wykazywał zadane wymiary. 

Zmiana tworzywa na takie, które kurczy się 

bardziej, będzie więc wymagała zastoso-

wania mniejszej formy wtryskowej, zaś zmiana 

w drugą stronę – większej formy wtryskowej.

Formę należy zaprojektować na nowo 

również wówczas, gdy planowane jest zwięk-

szenie średnicy formy na linii podziału jej 

połówek. W  linii tej biegną bowiem kanały 

wlewowe i odpowietrzające, których położenia 

nie można zmodyfikować. Próby takiej mody-

fikacji mogą negatywnie wpłynąć na prze-

bieg procesu wtrysku i efektywność usuwania 

powietrza z wnętrza formy. Problem ten teore-

tycznie nie występuje w przypadku form o więk-

szej liczbie płaszczyzn podziału (tzw. trójpłyto-

wych), jednak w praktyce konstrukcja ta może 

utrudnić poszerzenie formy.

Także w  przypadku formowania części 

mniejszych niż detal wyjściowy nie zawsze 

można przeprowadzić udaną modyfikację 

formy. Jeśli różnice w  proporcjach między 

produktem oryginalnym a  nowym są duże, 

a zmiany dotyczą wielu wymiarów, wymiana 

rdzenia na niewiele się zda i jedynym rozwiąza-

niem pozostanie wymiana formy na nową.

Co dodatkowo utrudnia 
modyfikacje?

Nawet jeśli planowana zmiana spełnia 

opisane wyżej przesłanki warunkujące możli-

wość modyfikacji formy wtryskowej, w prak-

tyce nie zawsze taka modyfikacja jest możliwa – 

czy to ze względu na ograniczenia techniczne, 

czy opłacalność całego procesu. W  pierw-

szym przypadku plany inwestora mogą pokrzy-

żować parametry pracy frezarki: dostępne dziś 

na rynku maszyny są w stanie obrabiać detale 

z  minimalną głębokością frezowania rzędu 

0,025 mm. I choć wydaje się, że to niewiele, 

firmy zajmujące się usługowo modyfikacjami 

form donoszą o  przypadkach, gdy klient 

zażądał jeszcze mniejszej głębokości. Zasada 

dopuszczalnych tolerancji działa zatem w dwie 

strony – nie należy usuwać za dużo materiału, 

ale też nie można go usunąć za mało.

Drugie ograniczenie ma charakter typowo 

ekonomiczny: modyfikacja zbyt złożonych 

form wtryskowych po prostu się nie opłaca. 

Wszelkie przycięcia, występy i otwory zwięk-

szają bowiem czas i koszt obróbki, co skłania 

wielu usługodawców do odmowy wykony-

wania tego typu modyfikacji, jeśli nie można 

tego zrobić w sposób szybki i prosty.

Jak prototypować, by nie 
kupować nowej formy?

Zmiana w asortymencie produktów nie jest 

jedyną przesłanką przemawiającą za modyfi-

kacją form wtryskowych. Jeszcze istotniejszą 

rolę możliwość takiej modyfikacji odgrywa 

w przypadku prototypowania – trudno bowiem 

oczekiwać, że w przypadku odkrycia słabości 

kolejnych prototypów za każdym razem 

będzie wymieniana forma wtryskowa. Trzeba 

więc zawczasu tak zaplanować ten proces, 

aby można było dostosować kształt narzędzia 

do zmian zachodzących w produkcie.

W przypadku wspomnianej już praktyki „steel 

safe” sztuka ta polega na rozpoczęciu testów od 

produktu cechującego się większą powierzchnią 

pustych przestrzeni i cieńszymi ściankami. Dzięki 

temu jeśli zajdzie potrzeba poszerzenia ścianek 

i zwiększenia wymiarów detalu, będzie można to 

łatwo zrobić, frezując wnętrze formy.

Drugą istotną kwestią jest dobór tworzywa: 

ponieważ każdy polimer wykazuje inny współ-

czynnik skurczu, niemożliwe jest dostoso-

wanie formy do parametrów każdego z testo-

wanych tworzyw. Lepiej przygotować ją tak, 

aby spełniała wymogi polimeru o  najwyż-

szym współczynniku skurczu, a detale wyko-

nane z  tworzyw obkurczających się mniej 

poddać wtórnej obróbce wykańczającej, 

aby nadać im zadane wymiary. Dzięki temu 

po wyborze docelowego polimeru można 

będzie łatwo zmodyfikować wymiary formy, 

aby dostosować je do skali jego obkurczania 

– znów nieocenione w tym procesie okaże się 

frezowanie. �

DLACZEGO FORMY WTRYSKOWE TYLE KOSZTUJĄ?
Formy wtryskowe są jednym z droższych narzędzi stosowanych 
w przemyśle tworzyw sztucznych. I choć ich koszt generalnie nie 
jest mały, można do pewnego stopnia go zredukować, odpowiednio 
projektując formę i detal, tak aby zminimalizować nakłady na 
wykonanie formy, a jednocześnie zmaksymalizować produktywność 
wtryskarki i tym samym uzyskać szybszy zwrot z inwestycji. Do tego 
potrzebna jest jednak znajomość czynników wpływających na cenę 
formy wtryskowej. Do najważniejszych należą:

–  wielkość i materiał wykonania płyt mocujących (standardowe / 
niestandardowe wymiary),

–  liczba gniazd (im więcej, tym droższa forma),

–  materiał rdzenia (stal / aluminium),

–  obróbka rdzenia i gniazda (w tym liczba i sposób umiejscowienia 
kanałów),

–  poziom złożoności detalu (podcięcia, wgłębienia, otwory),

–  lokalizacja wykonawcy (renoma producenta).
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Czyszczenie suchym lodem nie powo-

duje korozji ani ścierania czyszczonej 

powierzchni. Granulki suchego lodu o tempe-

raturze -79°C rozpędzają się do prędkości 

dźwięku, a następnie uderzają w zanieczysz-

czoną powierzchnię. Różnica temperatur oraz 

energia kinetyczna sprawiają, iż zabrudzenie 

zostaje wykruszone. Następnie cząsteczki 

lodu wnikają w  szczeliny, gdzie sublimują, 

równocześnie zwiększając swoją objętość 

ok.  400 razy, co powoduje „wysadzenie” 

brudu. Zużyty lód rozprasza się w powietrzu. 

W metodzie tej nie są wykorzystywane żadne 

środki chemiczne.

Przykład zastosowania
Wiele firm doceniło możliwości, jakie oferuje 

metoda czyszczenia suchym lodem. Wśród 

nich znalazła się firma Jokey, czyli jeden z produ-

centów opakowań z tworzyw sztucznych. Firma 

produkuje plastikowe wiadra, pudełka i tace za 

pomocą formowania wtryskowego. Czyszczenie 

narzędzi jest kluczowym etapem w  procesie 

produkcyjnym firmy Jokey, zwłaszcza jeśli 

chodzi o  spełnianie surowych norm dotyczą-

cych jakości i higieny wymaganych przez prze-

mysł spożywczy. Ze względu na bardzo wysokie 

wymagania jakościowe w  zakresie higieny, 

Jokey potrzebuje do czyszczenia form wtry-

skowych operatora pracującego w  pełnym 

wymiarze godzin. Jednym ze stosowanych 

rozwiązań było czyszczenie wykonywane 

ręcznie na prasie lub formę usuwano z maszyny, 

a  następnie czyszczono ściereczkami i  środ-

kami czyszczącymi, takimi jak rozpuszczal-

niki spożywcze lub w fontannie odtłuszczającej. 

Przerwy w produkcji trwały od 1 do 5 godzin, 

a co za tym idzie, generowały znaczne straty 

produkcyjne. Podczas rozruchu dodatkowo 

tracono średnio od 50 do 200 detali, co wyni-

kało z konieczności usunięcia śladowych ilości 

rozpuszczalnika spożywczego na gotowym 

produkcie. Firma wypróbowała również czysz-

czenie przy użyciu ultradźwięków sodą, jednak 

bez powodzenia. Jokey przestrzega normy 

ISO 14001, stosuje zoptymalizowane systemy 

produkcyjne, takie jak 5S i wewnętrzne systemy 

kontroli przebiegu produkcji. Czyszczenie 

suchym lodem oszczędza czas, optymalizuje 

produkcję, a  jakość czyszczenia jest również 

lepsza. Zastosowany system czyszczący od 

firmy Cold Jet pozwolił skrócić czas czyszczenia 

o około 50%, a w niektórych przypadkach nawet 

więcej. Oszczędność czasu była jeszcze bardziej 

widoczna w przypadku formy z czterema gniaz-

dami, ponieważ do wyczyszczenia pozostaje 

znacznie więcej zagłębień niż w przypadku formy 

mniejszej. Może to również zależeć od liczby 

części, które składają się na formę. Im więcej jest 

części do demontażu, a zatem do oczyszczenia, 

tym więcej czasu można zaoszczędzić. 

Co na rynku?
Firma Cold Jet, działająca na rynku techno-

logii czyszczenia suchym lodem, jest jedynym 

producentem tych urządzeń w Polsce. Firma 

w zeszłym roku wprowadziła na rynek nowe 

urządzenie PCS 60. Maszyna ta jest obecnie 

najbardziej wydajnym urządzeniem do czysz-

czenia suchym lodem. Urządzenie PCS 

60 posiada opatentowany System Kontroli 

Cząsteczek (Particle Control System-PCS). 

Precyzyjnie tnie on suchy lód na cząsteczki 

o  rozmiarze zdefiniowanym przez opera-

tora w zakresie: od 3 mm do 0,3 mm. Cold 

Jet zapewnia, że żadna maszyna na rynku nie 

jest w stanie zapewnić takiej precyzji. Stero-

wanie z  wykorzystaniem wyświetlacza HMI 

gwarantuje intuicyjną obsługę, umożliwiając 

operatorowi łatwy podgląd i  kontrolę para-

metrów czyszczenia oraz ustawień maszyny. 

Suchy lód 
w przetwórstwie tworzyw
Zabrudzone formy, narzędzia lub maszyny są często trudne do wyczyszczenia. Technologia piaskowania nie 
sprawdza się w wielu wypadkach, gdyż pozostawia resztki ścierniwa. Oznacza to konieczność przeprowadzenia 
czyszczenia po czyszczeniu. Rozwiązaniem tego problemu jest suchy lód. Przechodzi on w powietrzu z postaci 
stałej (granulat CO2) bezpośrednio do gazowej (sublimuje), dlatego też po czyszczeniu nie powstają ścieki ani 
ścierniwo i nie są wymagane operacje dodatkowe. 

� Edyta Gibas �
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Urządzenie posiada programowalne i zabez-

pieczone hasłem receptury dla danej apli-

kacji. Cecha ta pozwala operatorowi ustawić 

i  zapisać parametry czyszczenia: ciśnienie 

czyszczenia, wielkość i  zakres podawania 

suchego lodu, co zwiększa wydajność 

i zapewnia właściwe ustawienia dla każdego 

rodzaju czyszczenia. Zoptymalizowany design 

obejmuje liniowy system pneumatyczny i zinte-

growany system ciągłości strumienia, co mini-

malizuje straty ciśnienia i sublimację suchego 

lodu wewnątrz maszyny. Pozwala użytkow-

nikowi zmaksymalizować wydajność dostar-

czanego do maszyny powietrza i zmniejszyć 

ilość strat suchego lodu. W  PCS 60 wdro-

żono rozwiązania Przemysłu 4.0. Urządzenie 

wyposażone jest w funkcję IoT poprzez plat-

formę Cold Jet Connect, co zapewnia zdalny 

monitoring i diagnostykę, umożliwiając jedno-

cześnie użytkownikom zbieranie i  zarzą-

dzanie danymi oraz ich wykorzystanie w celu 

jeszcze lepszej optymalizacji procesu czysz-

czenia. Maszyna może być również zautoma-

tyzowana i zintegrowana poprzez opcjonalny 

pakiet akcesoriów, który umożliwia połączenie 

PCS  60 z  jednostką produkującą suchy lód 

oraz robotem, zapewniając w pełni zautoma-

tyzowany proces czyszczenia.

Innym urządzeniem jest Aero 40FP służące 

do czyszczenia suchym lodem. Pracująca 

przy wysokich ciśnieniach maszyna, wypo-

sażona jest w  system dozowania najnow-

szej generacji, który ogranicza zużycie rotora 

i klocków ślizgowych. System dozujący, dzięki 

swojej konstrukcji odporny jest na jakiekolwiek 

pulsacje i zapewnia ciągły przepływ granulek. 

Pełna regulacja pracy ciśnienia możliwa jest 

poprzez wbudowany zewnętrzy regulator na 

panelu sterującym. Szeroka gama dodatko-

wych akcesoriów, dowolnie konfigurowanych 

zapewnia najlepsze efekty czyszczenia. Linia 

urządzeń czyszczących przy pomocy suchego 

lodu serii Performance Cold Jet wykorzystuje 

opatentowaną technologię oraz przyjazny dla 

użytkownika pakiet ergonomicznych i bezpiecz-

nych rozwiązań, zapewniając niezawodne dzia-

łanie zarówno w przypadku delikatnego czysz-

czenia pod ciśnieniem 20  psi (1,4  bara), jak 

i agresywnego wydmuchiwania pod ciśnieniem 

300 psi (5,5 bara).

Firma Cold Jet w  swym portfolio posiada 

również tzw. wytwornice, czyli urządzenia 

do produkcji suchego lodu. W zależności od 

zapotrzebowania istnieje możliwość produkcji 

od 120 kg/h wysokiej jakości granulatu do 

750 kg/h. Są to precyzyjne i wydajne maszyny, 

które mają najlepszy na rynku współczynnik 

konwersji płynnego CO2 (2.2).

Firma Kärcher ma w swojej ofercie wytwor-

nice lodu dla przedsiębiorstw traktujących 

czyszczenie suchym lodem jako część procesu 

produkcyjnego lub dla firm, które sprzedają 

suchy lód lub świadczą usługi czyszczenia 

tą metodą. Zaletą posiadania wytwornicy 

suchego lodu jest ciągła dostępność świe-

żego granulatu, możliwość zabezpieczenia 

dużych ilości suchego lodu, większa elastycz-

ność oraz oszczędność wiążąca się z własną 

produkcją przy dużym zużyciu. Dodatkowo 

świeże pelety posiadają wyższą agresywność 

usuwania zanieczyszczeń. Wytwornica lodu 

IP 120 wyposażona jest w kształtkę granulek 

suchego lodu 3 mm, jest również możliwość 

wyposażenia w płytkę do wytłaczania peletu 

o średnicy 1,7 mm oraz 16 mm. Urządzenie 

napędzane jest hydraulicznie, jego wydaj-

ność wynosi 120 kg/h. Wytwornica lodu IP 55 

jest mniejszym urządzeniem o  wydajności 

55 kg/h. Wytwornice suchego lodu Kärcher: 

IP 55, IP 120 oraz IP 220, wytwarzają granulat 

o skrajnie wysokiej gęstości. 

Urządzenie do czyszczenia suchym 

lodem Ice Blaster IB 15/120 firmy Kärcher 

charakteryzuje się wysoką skutecznością 

usuwania zanieczyszczeń. Zużycie lodu oraz 

ciśnienie wahają się pomiędzy 30-120 kg/h 

i 0,2-1,6 MPa (2 do 16 bar). Zoptymalizowany 

przepływ powietrza zapewnia delikatny trans-

port pelet, dzięki czemu ich ostre brzegi nie 

ulegają wygładzeniu i  gwarantują pełną siłę 

usuwania zabrudzeń. Zintegrowany sepa-

rator wodno-olejowy odfiltrowuje kondensat 

od skopresowanego powietrza, dzięki czemu 

jest ono suche i  wolne od oleju, co zapo-

biega oblodzeniu maszyny. Zbiornik na suchy 

lód wzmacniany tworzywem z włókna szkla-

nego zapewnia izolację suchego lodu oraz 

nie zamarzanie urządzenia. Natomiast model 

IB 7/40 Adv to mobilne urządzenie do stoso-

wania z  kompresorami wewnątrzzakłado-

wymi. Przeznaczone do czyszczenia metodą 

strumieniową z  wykorzystaniem suchego 

lodu. Technika ta sprawdza się w  prze-

twórstwie spożywczym, przy wytwarzaniu 

tworzyw sztucznych oraz na liniach produk-

cyjnych, szczególnie do czyszczenia form 

wtryskowych i  maszyn. Jej zaletą jest brak 

konieczności demontowania linii produkcyj-

nych oraz suszenia maszyn po przeprowa-

dzeniu czyszczenia, co wpływa na znaczne 

obniżenie kosztów wytwarzania związa-

nych z  przestojami. Urządzenie zaopa-

trzone jest w czytelny wyświetlacz i automa-

tyczne opróżnianie pozostałości lodu. Zużycie 

suchego lodu podczas godziny pracy wynosi 

30-120 kg. Ice Blaster jest przeznaczony 

do użytku w  przemyśle samochodowym, 

drzewnym, spożywczym, tworzyw sztucz-

nych czy w drukarniach, jak również podczas 

prac renowacyjnych.

Firma Pamech prowadzi sprzedaż maszyn 

do czyszczenia suchym lodem. W  ofercie 

są urządzenia firmy INTELblast: wytwornice 

lodu, dysze i  akcesoria, sprężarki mobilne 

Kaeser, pelletizer do produkcji suchego lodu 

oraz pojemniki do suchego lodu. Intelblast 

IBL3000 to uniwersalne urządzenie czysz-

czące posiadające dużą moc czyszczenia, 

zaopatrzone w  7- metrowy wąż przesyłowy 

oraz rozdrabniacz (instalowany w  pistolecie 

dozującym), pozwalający uzyskać drobniejsze 

granulki suchego lodu. Ciśnienie robocze 

wynosi 2-16  bar, a  zużycie suchego lodu 

25 kg/h. IBL3000 jest dostarczany z  krótką 

dyszą, razem z 3 nakładkami w standardzie. 

IBL 4000 jest wyposażony w części kontroli 

powietrza od Festo. Ma to na celu zapewnić 

długą żywotność urządzenia, ale także umoż-

liwić bezproblemową pracę nawet wtedy, gdy 

powietrze nawiewane ma jakiekolwiek zanie-

czyszczenia ze sprężarki. IBL 4000 jest wypo-

sażony w  węże do wyboru. Wąż 1 cal PU 

lub wąż z kauczuku silikonowego dla maksy-

malnej mocy (7 lub 10 metrów) wąż ¾ cala PU 

lub wąż z kauczuku silikonowego dla elastycz-

ność (7 lub 10 metrów). 

Niemiecka firma White Lion oferuje gamę 

urządzeń do czyszczenia z  zastosowaniem 

suchego lodu. Urządzenie do czyszczenia 

suchym lodem WL 1000 MiniMax jest stoso-

wane głównie do czyszczenia form metalo-

wych. Maszyna do wydmuchiwania suchego 

lodu WL 1500 Competition jest kompak-

towym i lekkim rozwiązaniem do czyszczenia 

wielu różnych powierzchni. Cechy techniczne 

obejmują reduktor ciśnienia do ustawiania 
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ciśnienia śrutowania oraz cyfrowy wyświetlacz 

do bezstopniowej regulacji objętości peletu 

w zakresie 20 – 80 kg/h.

Maszyna do wydmuchiwania suchego lodu 

WL 1500 Competition jest bardzo elastyczna 

pod względem zastosowań. Pojemnik napeł-

niający jest wykonany ze stali nierdzewnej 

i posiada wysokiej jakości izolację. Wszystkie 

pręty do wydmuchiwania suchego lodu White 

Lion posiadają szklaną pokrywę ułatwiającą 

kontrolę pojemnika napełniającego.

Urzadzenie WL 3000 Profi to uniwersalnie 

stosowana mobilna maszyna do wydmu-

chiwania suchego lodu do technicznego 

czyszczenia powierzchni z  różnymi zanie-

czyszczeniami i  przekonuje uniwersalno-

ścią i  komfortem. Duża wydajność trans-

portu granulatu suchego lodu od 20 kg/h do 

120 kg/h umożliwia szybką obróbkę z maksy-

malną wydajnością ekonomiczną nawet przy 

intensywnym zanieczyszczeniu. Szybkość 

usuwania zanieczyszczeń, które mają być 

usunięte, jest wysoka. Model WL 3000 IRON 

jest uniwersalnie stosowaną mobilną maszyną 

do technicznego czyszczenia powierzchni 

z  najróżniejszymi zanieczyszczeniami. Seria 

WL 3000 składa się z  trzech różnych wersji: 

WL 3000 Profi, WL 3000 Black Edition oraz 

wersji ze stali nierdzewnej WL 3000 IRON. 

Wszystkie typy systemów spełniają specjalne 

wymagania. Bardzo duża wydajność trans-

portu granulatu suchego lodu od 20 kg/h do 

140 kg/h umożliwia szybką obróbkę z maksy-

malną wydajnością ekonomiczną nawet przy 

intensywnych zanieczyszczeniach. Wysoka 

jest szybkość usuwania zanieczyszczeń, 

co jest szczególnie cenione przez naszych 

klientów w  sektorze usług przemysłowych. 

Natomiast WL 5000 AirMax ¾ cala jest uniwer-

salną, zmienną maszyną do czyszczenia 

powierzchni z najróżniejszych zanieczyszczeń. 

To urządzenie do wydmuchiwania suchego 

lodu zostało opracowane z myślą o wytrzy-

małej i wymagającej pracy ciągłej. Duża obję-

tość napełniania (do 50 kg granulatu suchego 

lodu) sprawia, że obsługa tego systemu jest 

komfortowa, a okres między kolejnymi napeł-

nieniami jest znacznie dłuższy.

Dry Ice Zone to polska firma specjalizu-

jąca się w sprzedaży i dystrybucji zestalonego 

dwutlenku węgla, czyli suchego lodu, na terenie 

całego kraju. Firma oferuje maszyny do czysz-

czenia suchym lodem firmy ASCO CARBON 

DIOXIDE LTD. Duże zasobniki suchego lodu 

zastosowane w  maszynach do czyszczenia 

suchym lodem to atut urządzeń czyszczą-

cych. Combi Blaster 1708 firmy Asco pozwala 

na użycie do czyszczenia dwóch systemów: 

granulatu suchego lodu oraz dobranego 

materiału ściernego. Strumieniowe czysz-

czenie suchym lodem z dodatkiem ściernym 

zapewnia usuwanie ciężkich do usunięcia 

zanieczyszczeń, dlatego też Combi Blaster 

1708 sprawdza się podczas pracy w rożnych 

gałęziach przemysłu. Maszyna do czyszczenia 

oferuje zaawansowane funkcje oraz różnorodne 

opcje robocze, które są przydatne zarówno 

w  przypadku lżejszych zanieczyszczeń, jak 

i ekstremalnego czyszczenia przemysłowego.

Maszyna do czyszczenia suchym lodem 

Asco Nanojet została specjalnie opracowana 

dla przemysłu, a  szczególnie dla tworzyw 
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sztucznych. Posiada zintegrowany młyn granu-

latu suchego lodu, w którym suche granulki 

lodu są kruszone na bardzo drobne cząsteczki. 

Dzięki maszynie Asco Nanojet dużo więcej 

rozdrobnionego granulatu suchego lodu trafia 

na czyszczoną powierzchnię, co zapewnia 

dokładne, szybkie i  równomierne czysz-

czenie powierzchni. Maszyna do czyszczenia 

suchym lodem posiada na nowo opracowaną 

dyszę pistoletu wydmuchującego ze zinte-

growanym nożem (w celu uzyskania jeszcze 

drobniejszego granulatu suchego lodu) wyla-

tującego z dyszy. Zintegrowany wał uziemia-

jący zapewnia bezpieczną obsługę podczas 

procesu czyszczenia suchym lodem. ASCO 

Nanojet zapewnia niski poziom hałasu, dzięki 

czemu w bardziej komfortowych warunkach 

wykonywana jest usługa czyszczenia suchym 

lodem. Poprzez dokładniejsze rozdrabnianie 

granulatu suchego lodu zmniejszone zostało 

zużycie sprężonego powietrza. Ergonomiczny 

uchwyt pistoletu zapewnia bardzo łatwą 

i  wygodną obsługę podczas obróbki stru-

mieniowo-ściernej przez dłuższy okres pracy. 

Mechanizm ten jest dostosowany do osób 

lewo- i praworęcznych.

Maszyna do czyszczenia suchym lodem 

2008 Combi Pro pozwala on na użycie dodat-

kowego materiału do czyszczenia w strumieniu 

suchego lodu, tak jak w modelu Combi Blaster 

1708. Urządzenie do czyszczenia oferuje 

kombinację delikatnego czyszczenia granu-

latem suchego lodu z  odpowiednim mate-

riałem ściernym. W  Combi Pro czyszczenie 

suchym lodem odbywa się przy ciśnieniu 

dochodzącym do 20 bar (290 psi). Operatorzy 

maszyny czyszczącej mają do dyspozycji dwie 

możliwości lub ich kombinację: czyszczenie 

suchym lodem przy pomocy jednego węża lub 

starannie dobranym dodatkiem ściernym.

Firma RoTec Polska jest dystrybutorem 

w  Polsce urządzeń do czyszczenia suchym 

lodem firmy Cryonomic. Dzięki opatento-

wanej technologii podawania suchego lodu, 

maszyny Cryonomic zapewniają najwyższe 

dostępne ciśnienie czyszczenia suchym 

lodem przy jednoczesnym mniejszym zużyciu 

suchego lodu niż w przypadku konkurencyj-

nych urządzeń. Oferowane maszyny wyróż-

niają się niezawodnością i wysoką ergonomią 

pracy. Dostępne są dwie podstawowe serie 

urządzeń do czyszczenia suchym lodem: 

COB oraz COMBI 7. Seria COB to urządzenia 

pracujące z  jednym wężem, który podaje 

powietrze razem z suchym lodem. Dostępne 

są wersje COB 62 (mniejsze urządzenie 

i słabsze ciśnienie) oraz COB 71 (większe urzą-

dzenie i  silniejsze ciśnienie). Seria COMBI  7 

dzięki podawaniu powietrza i  suchego lodu 

osobnymi wężami oferuje znacznie wyższą 

wydajność czyszczenia i ciśnienie do 16 bar. 

Urządzenia wyposażone są w szeroki zakres 

akcesoriów, takich jak pistolety i  dysze do 

czyszczenia wszystkich rodzajów powierzchni 

i  zanieczyszczeń. Opcjonalnie jest możli-

wość wyposażenia urządzenia w  moduł do 

jeszcze silniejszego czyszczenia z niewielkim 

dodatkiem ścierniwa. Maszyny CRYONOMIC 

właściwie nie wymagają serwisowania, są 

bardzo proste w obsłudze i opcjonalnie umoż-

liwiają zdalną obsługę funkcji czyszczenia 

z poziomu pistoletu. 

ICEsonic ma w swojej ofercie urządzenia do 

czyszczenia suchym lodem. Wśród systemów 

jednowężowych wyróżnia się w pełni pneuma-

tyczna maszyna IS 75S mogąca jednorazowo 

pomieścić do 30 kg suchego lodu, co daje 

możliwość dłuższej pracy. Natomiast IS 77S 

jest efektywnym urządzeniem elektrycznym, 

mogącym pracować w wymagających środo-

wiskach. Wyposażone jest w silnik elektryczny 

0,75 kW, zasyp zbiornika do 30 kg granulatu 

suchego lodu, wąż oraz zestaw dysz do pisto-

letu. IS 75 pracuje w systemie dwuwężowym. 

Firma CIS posiada w swojej ofercie maszyny 

do czyszczenia suchym lodem, których produ-

centem jest włoska spółka M.E.C. (Metodo-

logie Ecologiche Criogeniche). Seria MICRO-

BLAST MB/AL to w  pełni pneumatyczne 

maszyny z podwójnym wężem, odpowiednie 

wszędzie tam, gdzie jest potrzebna umiar-

kowana siła z  troską o  powierzchnie czysz-

czoną. Podwójny system wężowy powo-

duje, iż granulki suchego lodu są łączone 

ze sprężonym powietrzem w  aplikatorze 

i  częściowo rozkruszane, co zmniejszenia 

agresje podczas czyszczenia. MICROBLAST 

B/MONO to w pełni pneumatyczne maszyny 

z pojedynczym wężem, odpowiednie do apli-

kacji, gdzie jest potrzebna moc, ze względu 

na uporczywość zabrudzenia. Pojedynczy 

system wężowy powoduje, iż w ponaddźwię-

kową prędkością wydmuchiwane są całe 

granulki suchego lodu, co wydatnie zwiększa 

siłę mikroeksplozji. Urządzenia z serii MICRO-

BLAST MB/AL/ELT i MB/MONO/ELT to seria 

maszyn z  pojedynczym lub podwójnym 

wężem pneumatyczno-elektrycznych. Jest 

to odpowiednie rozwiązanie wszędzie tam, 

gdzie instalacja sprężonego powietrza jest 

niewydajna lub bardzo obciążona. Seria obej-

muje trzy urządzenia: MICROBLAST MB /AL 

– PS – ELT z  systemem podwójnego węża 

Venturi; MICROBLAST MB /MONO – PS – ELT 

i MONO – CRH – ELT z systemem pojedyn-

czego węża Revolver. MICROBLAST MB / BIK 

to w pełni pneumatyczne maszyny z pojedyn-

czym lub podwójnym wężem. Znajduje zasto-

sowanie wszędzie tam, gdzie zabrudzenie jest 

tak uporczywe, iż czyszczenie samym suchym 

lodem może okazać się nie dość skuteczne. 

Jest to innowacyjne, opatentowane rozwią-

zanie firmy M.E.C. System dozowania sody 

oczyszczonej powoduje spotęgowanie mikro-

eksplozji w procesie czyszczenia. Seria obej-

muje: MICROBLAST MB /AL – BIK i MB /AL 

– BIK – ELT (system podwójnego węża Venturi) 

oraz MB /MONO – BIK (system pojedynczego 

węża Revolver). �
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Proces formowania wtryskowego ciekłego 

silikonu nie jest technologią nową. Za 

jej protoplastę można uznać formowanie 

transferowe silikonów ciastowatych (High 

Consistency Rubber – HCR) dostarczanych 

w formie wstępnie wulkanizowanych bloków, 

a następnie poddawanych plastyfikacji i wtła-

czaniu do formy pod ciśnieniem. Uzyskane 

w  tym procesie produkty cechują się jednak 

relatywnie dużą zmiennością parametrów, 

a  dodatkowo ich produkcja wymaga sporo 

czasu i dostarczenia bardzo wysokiej tempe-

ratury. Mankamenty te zachęciły producentów 

wyrobów silikonowych i  samego silikonu do 

eksperymentowania z  innymi wariantami 

tego materiału. W efekcie w  latach 70. ubie-

głego stulecia opracowano proces wtrysku 

kauczuku silikonowego nie w  formie stałej, 

lecz płynnej – tzw. wtrysk LSR (Liquid Silicone 

Rubber).

Jeden materiał,  
wiele zastosowań

Wykorzystywany w  tym procesie ciekły 

silikon należy do grupy termoutwardzalnych 

elastomerów zbudowanych z naprzemiennie 

ułożonych atomów krzemu i tlenu oraz bocz-

nych grup metylowych i  winylowych. Obec-

ność metylu sprawia, że kauczuki silikonowe 

cechują się wysoką hydrofobowością, co 

zapewnia im popularność m.in. w  produkcji 

izolacji elektrycznych. Nie jest to jednak ich 

jedyna użyteczna cecha. Nad silikonami HCR 

górują pod względem powtarzalności parame-

trów w całej partii i czasem wulkanizacji, który 

dzięki zastosowaniu odpowiedniego kataliza-

tora trwa zaledwie kilka minut. Jako katalizator 

wykorzystuje się tu zwykle platynę mieszaną 

z silikonem w stosunku 1:1. 

Z kolei nad większością elastomerów prze-

ważają trwałością, odpornością na rozciąganie, 

elastycznością i twardością (5-80 Shore A). Co 

więcej, są w pełni biokompatybilne z tkankami 

ludzkimi i płynami ustrojowymi, hamują rozwój 

bakterii, nie mają smaku ani zapachu i  nie 

powodują powstawania korozji kontaktowej, 

co czyni je idealnym materiałem do produkcji 

wyrobów medycznych. Mogą być też łatwo 

sterylizowane nie tylko w autoklawie, ale także 

m.in. z wykorzystaniem tlenku etylenu, promie-

niowania gamma czy wiązki elektronów.

Z kolei producenci pojazdów cenią LSR za 

odporność na wysokie temperatury, niepal-

ność i nietopliwość, która sprawia, że można 

go z powodzeniem wykorzystywać jako suro-

wiec do produkcji komponentów zlokali-

zowanych w  komorze silnika i  pod maską 

samochodów. Owa odporność dotyczy 

zresztą także niskich temperatur, co skwa-

pliwie wykorzystuje przemysł elektroniczny, 

produkując z  silikonów LSR całą gamę 

materiałów izolacyjnych do ochrony wrażli-

wych elementów elektrycznych i elektronicz-

nych. W praktyce mogą one z powodzeniem 

pracować w  temperaturach od -60°C do 

+180°C (np. Silastic firmy Dow), tj. w znacznie 

bardziej ekstremalnych warunkach niż więk-

szość elastomerów. A dodatkowo są odporne 

Wtrysk ciekłego silikonu 
– dlaczego warto i co trzeba wiedzieć?

Proces formowania wtryskowego ciekłego silikonu opiera się na odwrotnych założeniach niż wtrysk termopla-
stów. Nie potrzeba do niego jednak specjalnych maszyn – wystarczy odpowiedni układ dozująco-mieszający i sys-
tem zimnych kanałów. A gotowa wypraska cechuje się zestawem właściwości, które trudno uzyskać z wykorzy-
staniem innych polimerów.

� Agata Świderska �

GDZIE MOŻNA WYKORZYSTAĆ SILIKON LSR?
–  Branża medyczna: sprzęt medyczny mający kontakt z ciałem 

pacjenta, zawory przepływowe, zatyczki do strzykawek

–  Motoryzacja: o-ringi, uszczelki, izolacje wiązek elektrycznych, 
przyciski paneli

–  Przemysł elektrotechniczny i elektroniczny: złącza wielopinowe, 
złącza elektryczne 

–  Rynek dóbr konsumenckich: utensylia kuchenne, słuchawki 
prysznicowe, dozowniki do butelek, smoczki

–  Specjalistyczne wyroby techniczne: manometry, membrany 
i pierścienie uszczelniające, zawory ciśnieniowe, zwrotne 
i jednokierunkowe, elementy filtracyjne
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na utlenianie i niektóre roztwory chemiczne, 

w tym kwasy i zasady.

Co więcej, właściwości te można wzmac-

niać dzięki zastosowaniu odpowiednich 

dodatków i  wypełniaczy, które zwiększają 

ich elastyczność, odporność na starzenie 

i stabilność termiczną. W uzyskaniu tej ostat-

niej pomagają zwłaszcza dodatkowe grupy 

fenylowe, które poprawiają stabilność LSR 

w  niskich temperaturach i  obniżają jego 

współczynnik tarcia.

Zimno, zimniej…
Jednak tym, co najbardziej wyróżnia 

ciekły silikon na tle nie tylko silikonów twar-

dych, ale też termoplastów, jest specyfika 

procesu formowania wtryskowego. Silikon 

LSR jest bowiem dostarczany w  becz-

kach, a  dokładnie: w  zestawach składają-

cych się z  ciekłego LSR oraz katalizatora, 

zaś proces jego wtryskiwania ma charakter 

typowo mechaniczny (nie dochodzi tu do 

sprężania tworzywa) i  wymaga odwrot-

nego podejścia do sterowania tempera-

turą. Inaczej niż w formowaniu wtryskowym 

termoplastów podgrzewane jest tu bowiem 

nie uplastycznione tworzywo, lecz forma 

wtryskowa. Wynika to z  faktu, że uzupeł-

niony o  katalizator polimer ma tendencję 

do szybkiej krystalizacji, co wymaga utrzy-

mywania go w  niskiej temperaturze do 

momentu wprowadzenia do gniazda formu-

jącego. Dlatego normą jest tu stosowanie 

zimnych kanałów chłodzonych zamkniętym 

obiegiem wody chłodniczej. Ma to dodat-

kowo tę zaletę, że zmieszany z  kataliza-

torem silikon może pozostawać w kanałach 

przez kilka godzin, a nawet dni bez szkody 

dla jego konsystencji. Można więc przerwać 

produkcję, a następnie wznowić ją po prze-

rwie bez marnotrawienia surowca. 

Na typowy układ mieszająco-dozujący do 

przygotowania ciekłego silikonu LSR skła-

dają się: dozowniki z pompą (oraz ewentualnie 

dozowniki dodatków), komora mieszająca, 

zawór dozujący i mieszalnik statyczny (mikser). 

Silikon i katalizator wprowadzane są najpierw 

do dwóch osobnych dozowników, a następnie 

podawane pod ciśnieniem do komory miesza-

jącej. Stamtąd trafiają przez zawór do mieszal-

nika statycznego, gdzie są dokładnie łączone, 

a  następnie wprowadzane do cylindra lub 

układu tłokowego wtryskarki.

Sama wtryskarka budową nie odbiega 

zwykle od konwencjonalnych maszyn do 

wtrysku termoplastów – z  tą różnicą, że 

w cylindrze nie dochodzi do podgrzania mate-

riału. Zimny silikon jest wtłaczany w zadanych 

proporcjach do zimnych kanałów, skąd trafia 

do gniazda formującego. Wyższa temperatura 

gniazda (180-200ºC) inicjuje proces wulkani-

zacji silikonu do formy stałej. Dzięki obecności 

katalizatora utwardzanie LSR trwa zaledwie 

kilka minut, a gotowy detal niemal nie wymaga 

dodatkowej obróbki.

Łatwe, a jednak 
skomplikowane

Opisany proces jest relatywnie prosty 

i  cechuje się dużą powtarzalnością. Co 

więcej, dzięki chłodzeniu kanałów silikon 

pozostaje płynny aż do momentu wpro-

wadzenia do formy, co powoduje, że nie 

dochodzi tu do powstawania odpadu, 

wlewków ani wypływek, które należałoby 

usunąć przez wtórne gratowanie. Każdy kij 

ma jednak dwa końce: niska lepkość LSR 

może przysporzyć przetwórcom także sporo 

problemów. Wymaga bowiem dostosowania 

oprzyrządowania tak, aby zapewnić wysoką 

szczelność newralgicznych komponentów, 

w tym przede wszystkim dyszy i samej formy. 

Dlatego dysze do wtryskiwania silikonu wypo-

sażone są na ogół w  automatyczny zawór 

odcinający, który zapobiega cofaniu się mate-

riału i przepełnieniu formy. 

Z kolei sama forma musi zostać zaprojek-

towana z wysoką precyzją, tak aby zapewnić 

dokładność zamykania na poziomie  

0,003-0,005 mm. W przeciwnym wypadku 

może dojść do powstawania nieestetycz-

nych wypływek, które wymagać będą dodat-

kowej obróbki i uniemożliwią automatyzację 

całego procesu. Jednocześnie ze względu 

na wysoką temperaturę formy należy wziąć 

pod uwagę zjawisko rozszerzalności cieplnej 

stali, które – nieuwzględnione na etapie 

projektowania formy – może negatywnie 

wpływać na końcowy kształt detalu. Dlatego 

należy je skorelować ze współczynnikiem 

skurczu silikonu.

Oprócz utrzymania stabilnej temperatury 

w całym przekroju formy wymaga ona także 

Rys. 1 �  Firma Arburg opracowała system do 
dwukomponentowego wtrysku silikonu SLR 
umożliwiający zautomatyzowaną produkcję 
pasków do zegarków. 
Źródło: Arburg

Rys. 2 �  KraussMaffei stawia na skalę mikro: na 
targach Fakuma 2018 firma zaprezentowała 
małą wtryskarkę PX 25-55 w technologii 
SilcoSet przeznaczoną do produkcji 
precyzyjnych elementów zegarów, skrzyń 
biegów i kół zębatych. 
Źródło: KraussMaffei

Rys. 3 �  Silikon LSR jest odporny na wysokie i niskie 
temperatury, niepalny i nietopliwy, dzięki 
czemu jest chętnie wykorzystywany m.in. 
w przemyśle motoryzacyjnym, a także 
do produkcji wyrobów technicznych 
specjalnego przeznaczenia. 
Źródło: Engel
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efektywnego odpowietrzania. Duża szczel-

ność sprzyja bowiem zamykaniu powietrza 

w  wyrobach. Wyzwaniem w  tym kontek-

ście jest zaprojektowanie układu odpowie-

trzania, który jednocześnie umożliwiałby 

wymianę powietrza i  nie przepuszczałby 

samego silikonu. 

Aby proces odpowietrzania zachodził 

efektywnie, konieczne jest także staranne 

przemyślenie rozmieszczenia przewężki. 

W przypadku silikonu LSR – podobnie jak 

przy wtrysku termoplastów – najlepiej wpro-

wadzić ją w  miejscu o  największym prze-

kroju detalu, na powierzchni o  wysokiej 

tolerancji wymiarowej. Można ją też nieco 

zagłębić w wyprasce.

Różne oblicza automatyzacji
Mimo tych trudności formowanie silikonu 

LSR pod pewnymi względami nastręcza 

mniej problemów niż konwencjonalne 

formowanie termoplastów. Po pierwsze, 

dzięki bardzo dobremu płynięciu silikon 

bez problemu wypełnia wąskie przestrzenie 

gniazda. Ma to pozytywny wpływ nie tylko na 

końcowy kształt wypraski, ale także możli-

wość automatyzacji tego procesu. Wysoka 

jakość detalu po formowaniu i  wynikający 

z niej brak konieczności obróbki wykańcza-

jącej zachęcają bowiem do eksperymen-

towania z  różnymi środkami automatyki. 

Co prawda niektórzy producenci zwracają 

uwagę na problem przywierania silikonowych 

wyprasek do gniazda formy, potęgowany 

dodatkowo brakiem klasycznego wypy-

chacza trzpieniowego. Wiele zależy jednak 

od konstrukcji samego gniazda formują-

cego: w  idealnym przypadku wypraska jest 

utrzymywana w  jednej połowie formy, a  jej 

elementy wystają ponad linię podziału, co 

ułatwia jej wyjęcie. 

Aby rozwiązać ów problem, producenci 

systemów do formowania ciekłego silikonu 

tworzą autorskie rozwiązania wykorzystujące 

różne, mniej lub bardziej oryginalne techno-

logie. Weźmy za przykład firmę Arburg, która 

do produkcji zegarków metodą dwukom-

ponentowego wtrysku silikonu LSR zasto-

sowała formę z  wypychaczem od strony 

płyty mocującej, który unosi środkową 

część zegarka na wysokości tarczy, umoż-

liwiając pobranie detalu przez manipulator. 

W  procesie tym zastosowano konwencjo-

nalną wtryskarkę ALLROUNDER wyposa-

żoną w  dwie jednostki wtryskowe ułożone 

w literę „L”.

Rozwiązania pod klucz na bazie klasycz-

nych wtryskarek tworzy także firma Engel. 

Na życzenie klienta producent doposaża 

je w  manipulatory i  roboty umożliwiające 

odbiór detali, a także oferuje wybór między 

konwencjonalnym ślimakiem do obróbki 

lepkich silikonów i  układem tłokowym do 

silikonów wysokoreaktywnych i  wysoko-

nasyconych przyspieszających zużycie 

układów maszyny.

Z kolei KraussMaffei stawia na skalę mikro: 

na targach Fakuma 2018 zaprezentował małą 

wtryskarkę PX 25-55 w  technologii SilcoSet 

przeznaczoną do produkcji precyzyjnych 

elementów zegarów, skrzyń biegów i kół zęba-

tych. Dzięki połączeniu jej z  robotem SPX10 

o teleskopowej konstrukcji zapewniającej mały 

skok maszyna jest w stanie pracować w pełni 

automatycznie, a jednocześnie oferuje bardzo 

dużą precyzję i możliwość tworzenia skompli-

kowanych podcięć.

Silikonowe kombinacje
Rosnącemu stopniowi automatyzacji apli-

kacji z zakresu formowania wtryskowego LSR 

towarzyszy jeszcze jeden trend – wzrost złożo-

ności konstrukcyjnej i materiałowej produko-

wanych wyprasek. Poza wspomnianym wtry-

skiem dwukomponentowym LSR/LSR coraz 

częściej silikony ciekłe łączy się także z termo-

plastami. Proces ten jest o  tyle skompliko-

wany, że wymaga jednocześnie podgrzewania 

jednej części formy (LSR) i chłodzenia drugiej 

jej części (termoplast). Poszczególne strefy są 

więc separowane od siebie termicznie z wyko-

rzystaniem materiału izolacyjnego. W  ten 

sposób można produkować m.in. przyciski 

z powłoką silikonową czy czujniki z silikonową 

poduszką mocującą.

Rozwiązania takie ma już w swoim asorty-

mencie większość czołowych producentów 

wtryskarek, w  tym firma Negri Bossi. Jej 

maszyny MultiMat LSR składają się z konwen-

cjonalnego układu plastyfikacji zintegrowa-

nego z  dodatkowym układem wtrysku LSR 

zlokalizowanym bądź w osi głównej maszyny, 

bądź – na życzenie klienta – w pozycji bocznej 

lub pionowej. W  połączeniu ze specjalnie 

zaprojektowaną formą wtryskarka zapewnia 

możliwość wytwarzania szerokiego spektrum 

detali składających się z LSR i termoplastów, 

w tym m.in. z ABS, PA, PBT, PC, PEEK, PET, 

PPO, PSO i PUR.

To jednak nie wszystko: dzięki opraco-

waniu nowego rodzaju silikonu LSR o właści-

wościach samoprzylepnych możliwe stało 

się także obtryskiwanie tworzyw termopla-

stycznych warstwą silikonu bez koniecz-

ności klejenia czy mechanicznego montażu. 

W  efekcie można tworzyć, np. komponenty 

ze zintegrowanym uszczelnieniem czy gumo-

waną powierzchnią. Proces ten jest co do 

zasady łatwiejszy niż wtrysk dwukomponen-

towy, gdyż silikon natryskuje się na schło-

dzoną już wypraskę. Jedynym wymogiem jest 

tu zastosowanie polimeru bazowego o tempe-

raturze topnienia wyższej niż temperatura 

wulkanizacji silikonu. �

SILIKON DO DRUKU 3D
Rodzina silikonów LSR stale się powiększa: na rynku dostępne 
są już materiały wypacające olej, silikony do produkcji poduszek 
powietrznych, a także zaprojektowane specjalnie pod kątem… druku 
3D. Kauczuk silikonowy tego typu można stosować w drukarkach 
pracujących w technologii LAM (Liquid Additive Manufacturing). 
Można z niego wykonywać zarówno prototypy, jak i złożone 
części produkowane małoseryjnie oraz niestandardowe detale 
o innowacyjnej konstrukcji. Znacznie skraca to czas opracowywania 
nowych produktów oraz projektowania produkcji wielkoseryjnej, 
zapewniając im jednocześnie właściwości porównywalne do tych 
uzyskiwanych w procesie formowania wtryskowego.

www.dow.com
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Wtryskarki PX
Typoszereg PX to maszyny z elektrycznym 

napędem głównych osi: kolanowy układ 

zamykania, plastyfikacja i  wtrysk. Inno-

wacją w maszynach tego typu jest wbudo-

wany agregat serwohydrauliczny do napędu 

wyrzutnika, dojazdu i  docisku agregatu 

wtryskowego, a  także do napędu hydrau-

licznych funkcji w  formie wtryskowej, 

tj.  rdzeni hydraulicznych lub dysz. Czyni to 

maszynę bardzo uniwersalną i  dostoso-

waną do obsługi większości form wtrysko-

wych. Dzięki temu wtryskarki elektryczne 

PX stanowią bardzo ciekawą alternatywę 

dla wszechobecnych wtryskarek z  napę-

dami hydraulicznymi. Główną zaletą maszyn 

PX jest niskie zużycie energii, które wynika 

z zastosowania wysokoefektywnych silników 

serwoelektrycznych dla poszczególnych 

ruchów osi, a  także odzyskowi energii 

z hamowania. Wtryskarka nie wymaga chło-

dzenia oleju hydraulicznego, które jest zwią-

zane ze znacznym poborem energii. 

Funkcja APC
Aby spełnić wymagania użytkowników 

w  zakresie wąskich granic tolerancji oraz 

idealnej powtarzalności parametrów, produ-

cent KraussMaffei proponuje innowacyjną 

i  opatentowaną funkcją APC – Adaptive 

Process Control. Po włączeniu tej funkcji 

maszyna sama automatycznie reguluje główne 

parametry wtrysku w  oparciu o  informacje 

o  lepkości tworzywa. Lepkość tworzywa 

zmienia się w zależności od partii tworzywa, 

udziału przemiału, warunków atmosferycz-

nych itp. Takie zmienne warunki produkcji, 

bez ingerencji personelu, dotychczas rzuto-

wałyby na stabilność wymiarową i  jakość 

wyprasek. Funkcja APC umożliwia automa-

tyczną modyfikację parametrów w  każdym 

cyklu przy zmianie warunków. Co ważne, 

funkcja APC jest dedykowana do wszyst-

kich tworzyw termoplastycznych, jak również 

do tworzyw termoutwardzalnych, w  tym 

ciekłego silikonu. Konfiguracja wtryskarek 

serii PX w zależności od potrzeb produkcyj-

nych jest możliwa poprzez różnorodną kombi-

nację jednostki wtrysku z  jednostką zamy-

kania oraz szeroki wybór opcji i funkcji. Anali-

zując parametry wejściowe, takie jak wyma-

gana siła zwarcia, objętość wtrysku, prze-

widziane formy wtryskowe, rodzaj przetwa-

rzanego tworzywa, czy geometrię wyprasek, 

firma KraussMaffei dopasowuje maszynę do 

indywidualnego zapotrzebowania. 

Najmniejsza wtryskarka  
PX 25-55 w technologii SilcoSet

Producent zabawnie określa maszynę 

jako małą siostrę serii PX, bo jej siła zwarcia 

to tylko 250 kN. Dedykowana jest ona do 

produkcji detali o bardzo małej masie wtrysku, 

do precyzyjnych elementów zegarów, skrzyń 

biegów, kół zębatych oraz np. do produkcji 

uszczelek pierścieniowych wykonanych 

z płynnego silikonu (LSR) o skomplikowanym 

podcięciu i wadze zaledwie 0,15 g, gdzie czas 

trwania cyklu, to 14 sekund. Dla tej aplikacji 

zastosowano ślimak o średnicy 12 mm oraz 

sprężynowy zawór zwrotny. Poniżej układu 

zamykania przewidziane jest miejsce dla 

pompy próżniowej oraz urządzeń peryferyj-

nych. Picker SPX 10 jest dopełnieniem całość 

linii technologicznej. To optymalne rozwią-

zanie stosowane dla niewielkiej przestrzeni, 

bo teleskopowa konstrukcja redukuje całko-

wity skok o połowę. 

Więcej nowości z oferty firmy KraussMaffei 

można znaleźć u doradców techniczno-han-

dlowych firmy Dopak Sp.  z  o.o., wyłącz-

nego przedstawiciela firmy KraussMaffei  

w Polsce w zakresie wtryskarek i rozwiązań 

automatyzacyjnych. �

Wtryskarki PX 
od KraussMaffei

Firma KraussMaffei wraz z rozwojem rynku maszyn z napędami elektrycz-
nymi konsekwentnie rozszerza swoją ofertę o  wtryskarki w  zakresie sił 
zwarcia formy od 250 kN do 4000 kN, a docelowo do 6000 kN, które ofe-
rowane są klientom w coraz bardziej atrakcyjnych cenach. 

Rys. 1 �  Wtryskarka PX 25-55 w technologii SilcoSet             

Rys. 2 �  Uszczelki pierścieniowe
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Materiał ten stanowi alternatywę dla 

stałych kauczuków silikonowych, ze 

względu na łatwiejsze przetwórstwo, skrócenie 

czasu cyklu i tym samym zwiększenie wydaj-

ności oraz zmniejszenie zużycia energii. Decy-

dującym czynnikiem dla uzyskania wymaganej 

jakości jest stabilność parametrów procesu. 

Dlatego do produkcji detali w technologii LSR 

zalecane są maszyny wyposażone w specjalny 

agregat wtryskowy, z precyzyjnymi systemami 

pomiaru dróg oraz absolutnie precyzyjnym 

sterowaniem ciśnieniami i prędkościami.

Wymagania technologiczne
W procesie wtrysku ciekłych silikonów 

stosowane są zmodyfikowane wtryskarki 

konwencjonalne wyposażone w  specjalne 

agregaty wtryskowe pozwalające na realizację 

wtrysku tworzywa o  specyficznych własno-

ściach. Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia 

jakości produktu, w procesie automatycznym 

i w najwęższych tolerancjach, jest stabilność 

parametrów procesu. W związku z tym wtry-

skarki stosowane do wtrysku LSR powinny 

zapewniać utrzymywanie określonych parame-

trów na odpowiednim poziomie oraz ich moni-

torowanie podczas procesu. W celu uniknięcia 

powstawania pęcherzy powietrza wtrysk LSR 

wymaga, aby wtryskarka zapewniała pełne 

nastawy parametru przeciwciśnienia, profi-

lowanej regulacji prędkości wtrysku (nawet 

0,1 mm/s), bardzo precyzyjny system pomiaru 

pozycji zespołu wtryskowego, ruchu formy 

wtryskowej, koordynacji wtrysku z wytworze-

niem próżni w formie oraz opóźnienia wtrysku 

regulowanego czasem. Ponadto, niezbędny 

jest specjalny agregat wtryskowy przezna-

czony do przetwarzania ciekłego silikonu. 

Cylinder wtryskowy do LSR powinien być 

wyposażony w obieg chłodzący za pomocą 

medium płynnego, ślimak o specjalnej geome-

trii i z zaworem zwrotnym do LSR. Ze względu 

na niską lepkość tworzywa, ślimak powinien 

posiadać uszczelnienie części walcowej od 

strony zasilania. Ślimak może być również 

wyposażony w  dodatkowe sekcje miesza-

jące w strefie dozowania, a zespół wtryskowy 

powinien być uzupełniony o chłodzoną dyszę 

zamykaną. Dodatkowo, aby ułatwić prze-

bieg procesu LSR, maszyna może posiadać 

dodatkowe programowalne zawory pneuma-

tyczne wspomagające pracę formy (usuwanie 

wyprasek), rdzenie pneumatyczne do napędu 

i  sterowania urządzeń odbierających, regu-

Wtrysk LSR zaawansowaną 
technologią w branży automotive

Ciekły silikon (Liquid Silicone Rubber) jest materiałem o niskim stopniu kompresji, doskonałej stabilności i odporno-
ści na ekstremalne temperatury, idealnie nadający się do produkcji części, w których wysoka jakość jest koniecz-
nością. Nietoksyczny fizjologicznie, bezzapachowy i bezsmakowy o dobrej przejrzystości nadaje się do szerokiej 
palety zastosowań. Jest stosowany w medycynie, przemyśle spożywczym, motoryzacyjnym, w branży elektro-
nicznej, mechanicznej, sanitarnej, a nawet w sporcie i rekreacji.

�  Wysoce zaawansowana soczewka 
matrycowa produkowana przez wtryskarkę 
IntElect 130 w technologii LSR 

�  Elektryczna wtryskarka z serii IntElect o sile 
zamykania 130 ton ze zintegrowanymi urządzeniami 
firmy Nexus do produkcji w technologii LSR
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lator temperatury formy, a także zawory pneu-

matyczne lub hydrauliczne do sterowania 

systemem zimnokanałowym w formie.

IntElect + LSR = Duet idealny
Wymagania technologiczne jakie stawia 

produkcja detali w  technologii LSR skła-

niają do starannego dobrania maszyny pod 

względem jej parametrów, technologii i wydaj-

ności energetycznej.

W portfolio Sumitomo (SHI) Demag idealną 

wtryskarką spełniającą warunki produkcji 

z ciekłym silikonem jest seria w pełni elektrycz-

nych i  wysokoprecyzyjnych maszyn IntElect. 

Maszyny z  tej serii mogą być w pełni skonfi-

gurowane i  wyposażone w  specjalny ślimak 

do LSR, zawór zwrotny, system próżniowy 

i  inne opcje specyficzne dla tej technologii. 

Już jako jednostka podstawowa, seria IntElect 

wyróżnia się na tle konkurencyjnych systemów. 

W  szczególności układ napędowy tych 

maszyn nastawiony jest na najwyższą dyna-

mikę, precyzję i powtarzalność. W połączeniu 

z  wbudowanym układem bezpieczeństwa 

formy i zmniejszonym o 20% zużyciem energii 

w porównaniu do konkurencyjnych systemów, 

maszyna IntElect odgrywa znaczącą rolę 

w utrzymaniu stabilności procesu formowania, 

wydajności i dostępności systemu dla wtrysku 

ciekłych silikonów. Niska lepkość materiału 

LSR wymaga precyzyjnej obróbki i  właśnie 

taką precyzję ustawienia ślimaka podczas 

wtrysku zapewniają bezprzekładniowe napędy  

IntElect. Specjalne ślimaki o  średnicy od 

14 mm do 45 mm z systemem uszczelnienia 

na trzonie są dostosowane do wtryskiwanego 

materiału. Inne specjalne opcje z pakietu LSR 

dla maszyn IntElect obejmują sprężynowy 

zawór zwrotny, aby uniknąć niekontrolowanego 

zwrotnego przepływu materiału, dyszę zamy-

kaną iglicowo specjalnie zaprojektowaną dla 

LSR, a także regulowany system próżniowy dla 

wyeliminowania problemu pęcherzy powietrza 

w formowanych detalach. Dodatkowo, seryjne 

wykonanie płyt narzędziowych maszyny  

IntElect zapewnia najwyższą sztywność 

i  równomierny rozkład siły docisku, a solidny 

system prowadnic liniowych dba o najwyższy 

poziom równoległości płyt. Seria elektrycznych 

wtryskarek IntElect posiada zaawansowany 

system bezpieczeństwa formy (activeProtect). 

Ponadto użytkownicy IntElect mogą korzystać 

z graficznych kontroli procesu, od przebiegu 

ciśnienia wtrysku do kontroli siły wyrzutnika. 

Obecnie pakiet LSR jest dostępny na 

maszynach w zakresie od 50 do 180 ton.

Ze względu na bardzo dobre właściwości 

użytkowe LSR największymi odbiorcami 

wyrobów z ciekłego silikonu są firmy z branży 

motoryzacyjnej, gdzie materiał ten najlepiej 

sprawdza się przy produkcji uszczelnień, osłon 

świec zapłonowych, osłon przewodów i złączek, 

uszczelnień pokrywy zaworów, uszczelnień klap 

wentylacyjnych czy tłumików drgań. Jednym 

z  najnowszych i  najbardziej nowoczesnych 

zastosowań ciekłego silikonu jest produkcja 

soczewek będących częścią inteligentnego 

oświetlenia samochodowego Matrix LED. Jest 

to niewielki detal, jednak jego produkcja jest 

wysoce zaawansowana, bowiem obejmuje 

złożone powierzchnie optyczne, w  których 

światło jest kierowane przez mikrofrezowane, 

polerowane powierzchnie. Elementy te są wyko-

rzystywane w technologii marek premium, pole-

gającej na tym, iż po podłączeniu systemu 

sterowania kamerą, poszczególne diody LED 

są włączane i wyłączane, aby użytkownicy dróg 

jadący z przeciwka nie zostali oślepieni pełnym 

światłem oraz aby podświetlić określoną prze-

szkodę na drodze. Uruchomienie tak zaawan-

sowanej produkcji nie jest możliwe bez posia-

dania równie zaawansowanych urządzeń. Wtry-

skarka IntElect jest w pełni przygotowana pod 

tak skomplikowane, nowoczesne wytwarzanie. 

Bazując na tej maszynie można zbudować 

najbardziej zaawansowane gniazda produk-

cyjne do szczególnie wymagających produkcji. 

Oświetlenie samochodowe Matrix LED to 

jedna z  aplikacji LSR, której według badań 

rynku przewiduje się znaczny wzrost. Ocze-

kuje się, że segment adaptacyjnych reflek-

torów będzie rósł w najszybszym tempie do 

2023 r. �

Produkcję elementów lamp matrycowych 

na targach K 2019 można obejrzeć skanując 

powyższy kod QR
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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 


