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Neutralna dla klimatu przyszłość jest możliwa tylko dzięki zrówno-
ważonym produktom. Dobrym tego przykładem jest nasz najnowszy, 
łatwo płynący kompaund Durethan® BLUE BKV60H2.0EF, w którym
92% surowców zastąpiono zrównoważonymi alternatywami. Tym 
samym tworzywo to osiąga najwyższą pozycję wśród tworzyw 
sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym i to przy takich samych 
 właściwościach jak materiał pierwotny najwyższej jakości i przy tak samo 
łatwym przetwórstwie. Ten niezwykle sztywny i wytrzymały materiał 
konstrukcyjny znajduje zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym 
m.in. do produkcji samochodowych pasów przednich (front- ends), 
pedałów hamulca i misek olejowych. A więc wszędzie tam, gdzie już 
wcześniej sprawdził się bazujący na surowcach kopalnych analogiczny 
Durethan®. Więcej na stronie: durethan-blue.lanxess.com

QUALITY SUSTAINS.
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 Od redakcji 

Od redakcji

Oddajemy w Wasze ręce kolejne, piąte w tym roku wydanie PlastNews. Jest to wydanie przy-

gotowane specjalnie na targi Plastpol. Jako jedyne ukaże się formie e-czasopisma, jak i trady-

cyjnej, drukowanej.

W tym numerze, w Panelu Eksperta znajdziecie kolejną część cyklu o gorących kanałach; tym 

razem dotyczy ona systemów GK zwykłych i przykręcanych do rozdzielacza. Inne publikacje 

przybliżają zagadnienia: formowania wtryskowego polipropylenu z długim włóknem szklanym, 

wykorzystania systemów zarządzania wtryskownią, wyceny form wtryskowych. Nowością jest 

pierwsza część cyklu poruszającego tematykę fakturowania form wtryskowych. W cyklu Kącik 

Nowych Technologii by Sygnis tym razem został przybliżony bardzo aktualny temat, czyli czy 

technologie addytywne mogą stanowić wsparcie dla wojska.

Zachęcamy również do lektury pierwszej części artykułu przygotowanego przez portal bran-

żowy tworzywa.pl o „polimerach innych niż zwykle”, w tym numerze o polidimetylosiloksanie 

(PDMS).

W tym numerze znajdziecie również wywiad z dr inż. Anną Kozerą-Szałkowską, piastującą 

funkcję dyrektora zarządzającego Plastics Europe Polska, której zdaniem przyszłość branży 

tworzywowej to cyrkularność i zeroemisyjność.

W dziale Narzędziownia znajdziecie pierwszą część materiału o  elektrodrążeniu, w  tym 

numerze o drążeniu wgłębnym.

W Poradniku przetwórcy tworzyw sztucznych zachęcamy do lektury artykułu poświęconego 

sile zamykania, która jest istotnym parametrem w procesie wtrysku.

W cyklu poświęconym ustawianiu parametrów Procesu wtrysku tworzyw sztucznych tym 

razem przybliżamy zagadnienie przeciwciśnienia.

Ponieważ tworzywa sztuczne spędzają większość czasu w magazynach, skuteczna stra-

tegia ich przechowywania może opierać się na spowolnieniu procesu ich degradacji – trzeba im 

zapewnić jak najlepsze, stabilne warunki środowiskowe. O dostępnych na rynku rozwiązaniach 

w zakresie magazynowania tworzyw sztucznych przeczytacie w Poradniku tworzyw sztucznych.

W dziale Tworzywo wydania publikujemy artykuł poświęcony tworzywom sztucznych do 

„zadań specjalnych”, które mogą zastępować nawet w niektórych aplikacjach metale, czyli 

tworzywom wysokosprawnym.

To tylko przykładowe artykuły znajdujące się w majowym wydaniu PlastNews. Zapewniamy, 

że zawiera on znacznie więcej ciekawych publikacji.

Oczywiście chciałabym przypomnieć o zamieszczonym na naszej stronie internetowej Kata-

logu Firm. Mamy nadzieję, że korzystacie z niego, by wyszukiwać interesujące Was firmy. 

Przedsiębiorstwa z sektora tworzywowego zachęcamy zaś do zamieszczenia swojego wpisu.

Pamiętajcie również o zapisaniu się na bezpłatną e-prenumeratę. Formularz znajdziecie się 

na naszej stronie internetowej.

Wszystkich obecnych na targach Plastopl zapraszamy na nasze stoisko C-51.

Miłej lektury. 

PlastNews
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 Aktualności 

5. Międzynarodowe Targi INNOFORM® są jedyną w Polsce 

imprezą poświęconą formie wtryskowej i  peryferiom. 

W Bydgoszczy, leżącej w polskiej Dolinie Narzędziowej, działa 

prawie 1000 podmiotów zajmujących się produkcją narzędzi 

specjalnych oraz przetwórstwem tworzyw sztucznych. To 

bezkonkurencyjne miejsce dedykowane specjalistom z branży 

narzędziowo – przetwórczej i  dlatego właśnie tutaj, podczas 

czterech ostatnich edycji 1214 producentów zaprezentowało 

swoje rozwiązania ponad 12 000 klientom.

Targi INNOFORM® to kompletne wydarzenie mające głębokie 

znaczenie techniczne i  wydźwięk edukacyjny. Producenci 

i  dystrybutorzy prezentują najnowsze technologie, maszyny 

i narzędzia. Impreza jest również areną premier i nowości produk-

towych oraz miejscem konferencji, podczas których naukowcy 

i praktycy poruszają aktualne problemy związane z przetwór-

stwem tworzyw polimerowych. Wyjątkowość tego wydarzenia 

potwierdzają opinie wystawców poprzednich edycji.

– Targi INNOFORM® są pierwszymi targami w  Polsce, na 

których się wystawiamy. O naszym udziale zdecydowało to, że 

w Bydgoszczy i okolicy jest wiele firm, które są dla nas poten-

cjalnymi klientami. Uważam, że decyzja o  uczestnictwie była 

słuszna. Przeprowadziliśmy konkretne rozmowy i  wierzę, że 

część z nich przerodzi się we współpracę – powiedział Marcin 

Drozd, regionalny kierownik sprzedaży w firmie XYZ MACHINE 

TOOLS podczas ostatniej edycji w 2020 roku. 

Nowy termin targów INNOFORM, to także ukłon w stronę firm, 

które chcą zaprezentować się wczesną jesienią w Dolinie Narzę-

dziowej. Na liście wystawców znajdziemy m.in.: Arpol Tools, ASD 

Systems Polska, Aplex, CMS Polska, Detur Chem, ZN Ekoplast, 

Fanuc Polska, Fatpol Tools, Günther Heisskanaltechnik GmbH, 

Hanplast, Hasco Polska, High Technology Machines, Inautom 

Poland, Kuka Roboter Cee GmbH, Lenso, Makino, Mapal 

Narzędzia Precyzyjne, Meusburger Georg GmbH & Co KG, Milar, 

Proplastica, Shapers’ Polska, Staübli Łódź, Tools-Chem Service, 

ZMS Systemy Magazynowe. 

Bogata i sprofilowana tematycznie oferta wystawców prezen-

towana na stoiskach to jak zawsze największy atut targów INNO-

FORM®. Organizatorzy zadbali także o starannie przygotowany 

wartościowy i merytoryczny program towarzyszący, ukierunkowany 

na obecnie stojące przez branżą wyzwania. Tegoroczna Konfe-

rencja Narzędziowo-Przetwórcza poruszy tematykę przemysłu 4.0. 

w branży narzędzi specjalnych i przetwórstwa oraz problematykę 

skracania globalnych łańcuchów wartości jako szansy dla bran-

żowych przedsiębiorstw. Wdrożenie założeń Przemysłu 4.0 jest 

jednym z kluczowych wyzwań dla branży narzędziowo-przetwór-

czej. Takie rozwiązania jak cyfryzacja, automatyzacja czy roboty-

zacja stwarzają ogromne możliwości dynamicznego rozwoju przed-

siębiorstw, ale wymagają też odpowiednich zasobów finansowych 

i kadrowych w firmach. Prelegentami tego panelu będą zarówno 

specjaliści w zakresie robotyzacji i  automatyzacji przemysłu, jak 

również przedsiębiorcy, którzy w formie case studies opowiedzą 

o udanych wdrożeniach rozwiązań 4.0. w swoich zakładach.

Kolejnym, ważnym dla branży zagadnieniem są sprawy związane 

z globalnymi łańcuchami wartości. Paneliści porozmawiają o tym, 

jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości, jak przenieść produkcję 

z Chin. Skracanie globalnych łańcuchów wartości to duża szansa 

na możliwość rozwoju branżowych firm. Przenoszenie produkcji do 

Europy, bliżej ostatecznych odbiorców może stworzyć szansę na 

nowe projekty i większe zamówienia. Omówione zostaną również 

wyzwania, które stoją przed firmami, chcącymi podjąć to wyzwanie.

Sukces firmy w  dużej mierze zależy od kontaktów, które 

przekładają się na nowe zlecenia. Podczas poprzednich edycji 

dużym zainteresowaniem cieszyła się Strefa Usług Przemysło-

wych, która była przestrzenią do budowy długofalowych relacji 

biznesowych. Również w  tym roku organizatorzy zdecydo-

wali się na jej utworzenie. Wezmą w niej udział firmy podwyko-

nawcze, świadczące usługi w zakresie produkcji form, obróbki 

materiałów, regeneracji narzędzi czy remontów maszyn.

Nie zabraknie też cenionej Giełdy Kooperacyjnej, która w tym 

roku będzie miała formułę hybrydową. Rozmowy odbędą się 

w formie tradycyjnych spotkań przy stolikach podczas targów, 

lub na specjalnej platformie internetowej. Dopełnieniem oferty 

będzie Strefa Kariery, gdzie wśród ofert można znaleźć zarówno 

nową pracę, jak i wartościowego pracownika. I

Pozycja obowiązkowa dla formierzy

Jedyne w Polsce targi skupiające oferentów i decydentów odpowiedzialnych za rozwój branży narzędzio-
wo-przetwórczej w Polsce odbędą się w tym roku wyjątkowo jesienią – 27-29 września w Bydgoszczy. Targi 
INNOFORM® ponownie sprawią, że miasto stanie się kluczowym punktem na przemysłowej mapie Polski.
 

Artykuł promocyjny

https://innoform.pl/pl/?utm_source=PLASTNEWS+ARTYKU%C5%81&utm_medium=PLASTNEWS+ARTYKU%C5%81&utm_campaign=PLASTNEWS+ARTYKU%C5%81&utm_id=PLASTNEWS+ARTYKU%C5%81
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27-29 września, Bydgoszcz

5. Międzynarodowe Targi Kooperacyjne
Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego

www.innoform.pl

W programie:

▶  Konferencja: Przemysł 4.0 w branży narzędziowo-przetwórczej.

▶  Konferencja: Jak nie Chiny to kto? Skracanie globalnych 
łańcuchów wartości szansą dla branżowych przedsiębiorstw. 

▶  Giełda Kooperacyjna 

▶  Strefa Usług Przemysłowych

▶  Strefa Kariery

https://innoform.pl/pl/?utm_source=PLASTNEWS+ARTYKU%C5%81&utm_medium=PLASTNEWS+ARTYKU%C5%81&utm_campaign=PLASTNEWS+ARTYKU%C5%81&utm_id=PLASTNEWS+ARTYKU%C5%81
http://www.innoform.pl
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Grupa Azoty odnotowała w 2021 roku skonsolidowane przy-

chody ze sprzedaży na poziomie 15,90 mld  zł (zwiększenie 

o 5,38 mld zł r/r) oraz wynik EBITDA w wysokości 1,95 mld zł 

(o 624 mln zł więcej niż rok wcześniej), osiągając marżę EBITDA 

na poziomie 12,2% (niższą o 0,4 p.p. r/r). Zysk netto osiągnięty 

w 2021 roku w wysokości 634 mln zł był o 279 mln zł wyższy 

w porównaniu z rokiem ubiegłym. Największy wkład do skon-

solidowanego wyniku EBITDA, wypracowanego w IV kwartale 

2021 roku przez Grupę Azoty, wniósł Segment Chemia, który 

odnotował najlepsze wyniki w historii Grupy Kapitałowej.

Rok 2021 charakteryzował się rekordowym poziomem 

obrotów i porównywalnym z rokiem wcześniejszym poziomem 

marży EBITDA. Głównymi czynnikami kształtującymi wyniki 

Grupy Azoty w tym okresie były ceny produktów oraz wysokie 

koszty surowców do produkcji nawozów, głównie gazu ziem-

nego, a  także surowców do produkcji tworzyw sztucznych 

i chemikaliów. 

Segment Nawozy był odpowiedzialny za 55% łącznych przy-

chodów i 40% wyniku EBITDA. Największą rentowność wypra-

cował Segment Chemia, który na poziomie wyniku EBITDA 

niemal zrównał się z  Segmentem Nawozy, w  efekcie znako-

mitych wyników IV kwartału. Segment Tworzywa odnotował 

dodatnią, niemal 10% marżę EBITDA. 

Pomimo obserwowanych zakłóceń w  łańcuchu dostaw 

surowców i  produktów, wyraźnie odczuwalne było ożywienie 

gospodarcze po pandemii COVID-19. W  IV kw. ub.r. Grupa 

Azoty wypracowała, w  porównaniu z  analogicznym okresem 

roku wcześniejszego, wyższe przychody (o 2 749 mln zł, wzrost 

o 100,5%) oraz wynik EBITDA (o 561 mln zł, wzrost o 175,3%).

Negatywny wpływ na poziom skonsolidowanego zysku opera-

cyjnego i zysku netto Grupy Azoty miało utworzenie odpisu aktu-

alizującego wartość majątku trwałego w Segmencie Tworzywa 

(zdarzenie o charakterze niepieniężnym) przez spółkę zależną, 

Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. W wyniku odpisu, 

skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Azoty uległ zmniejszeniu 

o kwotę 289 mln zł. Zgodnie z polityką rachunkowości, doko-

nanie odpisu nie miało wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA.

– Strategiczna dywersyfikacja biznesów Grupy Kapitałowej 

Grupa Azoty umożliwiła wypracowanie w  2021 roku bardzo 

dobrych wyników finansowych, co ważne w obliczu niesprzy-

jających, wymagających warunków rynkowych i makroekono-

micznych. Rok 2021 to przede wszystkim okres nienotowanych 

wcześniej, rekordowych cen surowców i ich duża zmienność. To 

również gwałtowny wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2. 

IV kwartał 2021 to czas wzrostu cen większości produktów Grupy 

na rynkach europejskich i  światowych, wywołany przez gwał-

towne i bardzo dynamiczne podwyżki cen głównych surowców 

do produkcji – w tym gazu ziemnego, fosforytów, soli potasowej, 

benzenu, fenolu i propylenu. Wszystko to wykreowało niespoty-

kany wcześniej, lawinowy wzrost kosztów produkcji oraz istotnie 

podniosło ryzyko prowadzenia działalności produkcyjnej i finan-

sowej w europejskim sektorze chemicznym, co mogliśmy obser-

wować u  pozostałych europejskich producentów. W  obliczu 

dużych zmian makroekonomicznych i rynkowych, Grupa Azoty 

w 2021 roku ugruntowała swoją silną pozycję na krajowym rynku 

nawozowym, utrzymywała produkcję bez ograniczeń, a  ceny 

nawozów oferowanych w Polsce należały do najniższych w całej 

Unii Europejskiej. Było to możliwie m.in. dzięki zabezpieczeniu 

części kosztów surowców poprzez realizacje transakcji zakupu 

po cenach ustalanych z  wyprzedzeniem. Szczególnie cieszą 

osiągnięcia segmentów pozanawozowych – głównie Segmentu 

Chemia oraz Segmentu Tworzywa – które były źródłem już blisko 

60% wartości EBITDA. W  latach ubiegłych proporcja ta była 

odwrotna na rzecz Segmentu Nawozy. W otoczeniu makroeko-

nomicznym obserwowaliśmy wyraźne oznaki ożywienia gospo-

darczego i wzrostu popytu, szczególnie w Segmencie Chemia. 

W  październiku, po wielomiesięcznych pracach, Grupa Azoty 

przyjęła nową strategię w horyzoncie do 2030 roku z kluczowym 

projektem „Zielone Azoty”. Dokument ten jest planem konkret-

nych działań w  obszarze transformacji klimatyczno-energe-

tycznej, a istotna część tych projektów jest już w fazie realizacji 

– mówi Tomasz Hinc, prezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Dywersyfikacja działalności pozytywnie wpłynęła  
na wyniki finansowe Grupy Azoty w 2021 roku
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Nawozy 
Segment Nawozy osiągnął w 2021 r. przychody w wysokości 8 767 mln zł w stosunku 

do 6 364 mln zł rok wcześniej. Pomimo istotnego wzrostu przychodów, odnotowano duży 

wzrost kosztów, co przełożyło się w konsekwencji na niższą marżę EBITDA w wysokości 

8,8% (w 2020 roku wyniosła 12,9%). Segment znajdował się pod silną presją historycznie 

wysokich cen gazu, a czynnik ten determinował wysoką dynamikę wzrostu cen nawozów. 

Ten globalny trend był dodatkowo wzmocniony zachwianiem bilansu popytowo-podażo-

wego w efekcie znaczących ograniczeń podaży na rynku Unii Europejskiej wynikających 

z czasowego wyłączania lub ograniczania produkcji przez producentów europejskich. 

Należy podkreślić, że GK Grupa Azoty nie wstrzymywała ani nie ograniczała produkcji 

nawozów na swoich instalacjach w 2021 roku. W ujęciu ilościowym sprzedaż nawozów 

w 2021 roku była niższa o 4,7%, a spadek ten dotyczył głównie mocznika – z uwagi na 

wprowadzony od sierpnia zakaz stosowania na cele rolnicze mocznika bez inhibitora 

lub otoczek biodegradowalnych – oraz nawozów NPK. Przeciętny wzrost cen nawozów 

w 2021 roku w relacji do roku wcześniejszego, zgodnie z ogólnoświatowymi tendencjami 

na rynku, wyniósł 43,9% i wynikało to ze znaczącego wzrostu kosztów produkcji. Warto 

podkreślić, że ceny gazu ziemnego w tym okresie wzrosły o 298,0% w ujęciu r/r. Wyniki 

IV kwartału 2021 roku były lepsze w porównaniu do IV kwartału 2020 roku, zarówno na 

poziomie przychodów (wzrost o 1 403 mln zł), jak i EBITDA (wzrost o 186 mln zł), przy 

nieznacznym wzroście marży EBITDA (o 1,2 p.p. r/r).

Tworzywa
Łączne przychody segmentu w 2021  roku wyniosły 1 829 mln zł i były o 61,1% 

wyższe w porównaniu z rokiem 2020 (1 135 mln zł). Wskutek przeprowadzonej optyma-

lizacji kosztowo-cenowej, w ślad za wyższymi obrotami wyniki segmentu zostały istotnie 

poprawione – marża EBITDA wzrosła z minus 2,8% (w roku 2020) do plus 9,7% (w roku 

2021). W 2021 roku rynek tworzyw pozostawał w trendzie zwyżkowym, pod wpływem 

znaczącego wzrostu popytu, głównie w sektorze motoryzacyjnym (utrzymujące się 

problemy z dostępnością półprzewodników znacząco osłabiły popyt w  IV kwartale) 

oraz włókien dywanowych BCF i folii. Dzięki dobrej koniunkturze zrealizowano wyższe 

ceny transakcyjne i marże. Ceny kluczowych surowców produkcyjnych (benzen, fenol) 

istotnie wzrosły r/r, odpowiednio o 94,6% i 63,1%, i wraz ze wzrostem cen gazu i energii 

stanowiły istotny czynnik presji na wzrost cen produktów. Porównując wyniki segmentu 

w IV kwartale roku 2021 do roku poprzedniego, spółka odnotowała wyższe przychody 

(o 177 mln zł) i wyższe wyniki EBITDA (o 65 mln zł), pomimo niższego wolumenu sprze-

daży, a także wzrost marży EBITDA o 13,2 p.p.

Chemia
W 2021 roku, w  porównaniu do analogicznego okresu roku wcześniejszego, 

Segment Chemia odnotował rekordowy wzrost przychodów o 83,6%, do poziomu 

4 630 mln zł, przy jednoczesnym wyraźnym wzroście marży EBITDA o 4,5 p.p. do 

poziomu 15,0%. Dla wszystkich produktów segmentu odnotowano wzrost wartości 

sprzedaży. Najwyższy wzrost przychodów odnotowano w melaminie (o 138,3% r/r) 

i moczniku technicznym (o 101,6%). Głównym powodem obserwowanych rosnących 

cen w Segmencie Chemia był silny popyt przy zakłóceniach podażowych obserwowa-

nych u innych producentów. Segment zrealizował również wyższe wolumeny sprzedaży 

produktów. Podobnie jak w pozostałych segmentach, istotnie wzrosły ceny surowców, 

jednak nie spowodowały one obniżenia marży w segmencie. IV kwartał 2021 roku to 

okres wysokiej dynamiki wzrostu wyników segmentu. Przychody osiągnęły wartość 

1 817 mln zł (plus 161,8% r/r). Zysk EBITDA osiągnął wartość 378 mln zł (plus 500,0% 

r/r), przy marży EBITDA 20,8% (plus 11,7 p.p.), co oznacza, że aż 54,5% wyniku 

EBITDA segmentu za cały 2021 rok zostało wygenerowanych w IV kwartale. I

http://kanitech.pl/roboty-przemyslowe


10  PlastNews 5’2022

 Aktualności 

Producenci opakowań – długi jeszcze 
niskie, ale presja coraz większa

Polska jest ważnym producentem opakowań, a branża od lat utrzymywała niskie 

zadłużenie w stosunku do wielkości swojego sektora. Przez pierwszy rok pandemii 

zdołała zachować dobrą kondycję finansową, jednak następny rok przyniósł już oznaki 

lekkiego pogorszenia. Długi producentów wzrosły o 13,6 proc. r/r, do kwoty 56 mln zł 

– podaje Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej. W najbliższym czasie 

wytwórców opakowań czekają kolejne wyzwania, jak drożejące surowce czy koniecz-

ność inwestycji w ekologiczne linie produkcyjne.

W 2020 r. sektor opakowań okazał się wyjątkowo odporny na zawirowania, jakie 

przyniosła pandemia. Według raportu „Jak opakować przyszłość? Branża opakowań 

w czasach zielonej transformacji” przygotowanego w listopadzie 2021 r. przez anali-

tyków Banku Pekao, udało jej się w tym czasie utrzymać trend wzrostowy dla wartości 

sprzedanej produkcji (+1,2 proc. r/r), podczas gdy w całym przemyśle produkcja spadła 

o 3,4 proc. r/r. Sektor imponował dobrą kondycją także na przestrzeni ostatniej dekady. 

W ciągu 10 lat polskim producentom udało się podwoić wartość sprzedaży do poziomu 

blisko 45 mld zł.

– Branża opakowań w Polsce charakteryzuje się bardzo niskim zadłużeniem, jak na 

jej wielkość. Jednak w ciągu ostatniego roku widzimy w KRD przyrost zaległości. Liczba 

wpisanych do naszego rejestru producentów zwiększyła się o ponad 1/4. Teraz to 

736 firm. O 6,7 mln zł wzrosła też kwota zadłużenia i obecnie produkujący opakowania 

są winni swoim wierzycielom 56 mln zł. Warto zauważyć, że wcześniej branża nie odno-

towywała tak dużych skoków zadłużenia. Największe zaległości, wynoszące 33,8 mln zł, 

mają do spłacenia twórcy opakowań z tworzyw sztucznych.  – wskazuje Adam Łącki, 

prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów.

 

Leasing głównym wierzycielem 
Firmy produkujące opakowania zadłużyły się najbardziej u firm leasingowych. W Krajowym 

Rejestrze Długów zaległości wobec nich sięgają niemal 20 mln zł. Na spłacenie ponad 

11 mln zł czeka z kolei branża finansowa, w tym głównie banki. Ponad 7,7 mln zł próbują 

odzyskać wtórni wierzyciele (firmy windykacyjne i fundusze sekurytyzacyjne).

Branża opakowaniowa sama jest też wierzycielem. Dłużnicy są jej winni 18 mln zł. 

Na największe sumy producenci czekają od innych przetwórców przemysłowych 

(6,9 mln zł) oraz od handlu (6,5 mln zł).

Coraz większe obowiązki dla producentów
Kondycja finansowa producentów opakowań jest ważna w kontekście czekających ją 

wyzwań. Jednym z nich jest legislacja. Od 1 lipca 2021 r. UE wprowadziła nakaz wyeli-

minowania z obrotu wielu jednorazowych produktów, w tym opakowań, np. pojem-

ników styropianowych (The Single-Use Plastics Directive). Zakaz już obowiązuje w wielu 

krajach, ale Polska nie zdążyła jeszcze uchwalić odpowiednich przepisów. Według 

zapowiedzi mają one wejść w życie w 2022 r.

Z kolei z początkiem br. weszły w życie dwa nowe rozporządzenia dotyczące recy-

klingu odpadów opakowaniowych. Jedno z  nich określa dla producentów roczne 

poziomy recyklingu ich wyrobów w perspektywie od 2022 do 2030 r. Co roku będą oni 

zobowiązani do osiągania coraz wyższych pułapów. Nowością na polskim rynku będzie 

także system kaucyjny, nad którym pracuje obecnie rząd. 

Jednocześnie na sytuację branży wpływa także otoczenie rynkowe. Producenci 

opakowań muszą mierzyć się z wahającymi się cenami surowców oraz ich niedoborami 

na rynku. W 2021 wiele podstawowych materiałów do produkcji notowało rekordowe 

stawki (na przykład polimery służące do produkcji tworzyw sztucznych). I Źr
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http://kanitech.pl/systemy-podawania-materialu
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Grupa CIECH prognozuje zwiększenie 
wyniku EBITDA i przychodów  
w 2022 roku

CIECH S.A. ocenia, że dzięki dobrej koniunkturze na większości rynków, na których 

działa grupa, utrzymaniu dotychczasowej polityki zakładającej przenoszenie zwięk-

szonych kosztów surowców na ceny produktów oraz ciągle udoskonalanej efektyw-

ności procesów biznesowych, znormalizowany wynik EBITDA grupy w 2022 roku może 

wynieść 740-780 mln zł (w stosunku do 727 mln zł zaraportowanych w 2021 roku), 

a przychody ok. 4 300-4 500 mln zł. Jednocześnie w pierwszym kwartale br. znor-

malizowany wynik EBITDA na poziomie skonsolidowanym ma wynieść 225-235 mln zł 

wobec 222 mln zł w pierwszym kwartale 2021 roku. Przychody w tym okresie, zgodnie 

z prognozą, mają wynieść ok. 1 200-1 250 mln zł.

W 2022 roku koncern będzie kontynuować dynamiczny rozwój biznesu Agro, który 

wypracował 115 mln zł wyniku EBITDA w 2021 roku (wobec 41 mln zł w 2020 roku). 

Również biznes Pianki zanotował w  ubiegłym roku rekordowy wynik EBITDA 

(65,3 mln zł) i w 2022 roku będzie umacniał wiodącą pozycję wśród dostawców pianek 

PUR. W biznesie Krzemiany pozytywny wpływ na wyniki będzie miało uruchomienie pod 

koniec 2021 roku nowego pieca, zwiększającego moce produkcyjne całego biznesu 

o ok. 30 proc. W biznesie sodowym kontynuowane będą działania na rzecz zwiększania 

efektywności produkcji, wynikające m.in. ze współpracy z Siemensem (symulator linii 

produkcyjnej sody) i firmą Honeywell (wdrożenie systemu APC zwiększającego wydaj-

ność produkcji w fabrykach w Polsce i Niemczech).

Pozytywne zmiany będą też zauważalne w przepływach pieniężnych. Zrealizowane 

inwestycje wpłyną korzystnie na generowane wolne przepływy z zysków, a nakłady 

inwestycyjne po zakończeniu największego programu inwestycyjnego w historii grupy 

spadną o ok. 35-40 proc., do poziomu blisko 400-450 mln zł rocznie.

– Zrealizowana z sukcesem strategia na lata 2019-2021 stworzyła mocne fundamenty 

do uzyskiwania dobrych wyników w wymagającym otoczeniu gospodarczym. Znacząco 

obniżone nakłady inwestycyjne, w połączeniu z trwałymi optymalizacjami procesowymi, 

a  także rozbudową portfolio produktowego, powinny zaowocować wypracowaniem 

wyższego wyniku EBITDA. Mimo niestabilnej sytuacji w gospodarce światowej, obecnie 

dobrze oceniamy perspektywy wszystkich linii biznesowych – mówi Dawid Jakubowicz, 

prezes zarządu CIECH S.A.

W 2021 roku Grupa CIECH wypracowała wynik EBITDA na poziomie 727 mln zł, 

wobec 585 mln zł rok wcześniej (wzrost o 24 proc.). I

http://kanitech.pl/mlyny-do-tworzyw-sztucznych
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Zainteresowanie surowcami pochodzącymi z  recyklingu 

znacznie się zwiększyło w  rezultacie wojny w  Ukrainie oraz 

w obliczu nadchodzących regulacji dotyczących Ekoprojekto-

wania w ramach Europejskiego Zielonego Ładu

Firma Synthos ogłosiła, że jej współpraca ze szwajcarską firmą 

Tyre Recycling Solutions (TRS) rozwija się zgodnie z planem,   

odkąd po przejęciu biznesu kauczukowego od firmy Trinseo pod 

koniec 2021, stała się ona jej mniejszościowym udziałowcem.

Oprócz postępów, jakich firmy Synthos i TRS wspólnie doko-

nały na rynku, czego efektem było uzyskanie aprobaty świa-

towych producentów opon oraz rozpoczęciem sprzedaży 

rozwiązań do opon, Synthos i TRS odnotowały rosnące zaintere-

sowanie kauczukiem pochodzącym z recyklingu typu TyreXol. Są 

dwa powody zwiększonego popytu. Po pierwsze, dostępność 

syntetycznego kauczuku oraz sadzy uległa znacznemu zmniej-

szeniu w  konsekwencji rosyjskiej inwazji w  Ukrainie. Drugim 

powodem są nadchodzące zmiany regulacyjne, które praw-

dopodobnie nałożą obowiązek wykorzystywania materiałów 

pochodzących z recyklingu w produkcji opon.

Co prawda Europa produkuje każdego roku około 1 mln tony 

sadzy (główni producenci to Niemcy, Węgry i Włochy), jest jednak 

zmuszona importować zarówno główne składniki konieczne do 

jej produkcji (np. oleje ciężkie), jak i  samą sadzę. Przy całko-

witym zużyciu sadzy w Europie szacowanym na 1,6 miliona ton 

rocznie, dostawy z Rosji i Ukrainy stanowią około 38% rynku, co 

powoduje pilną potrzebę poszukiwania przez producentów opon 

i kauczuku alternatywnych dostaw.

– Synthos w  pełni solidaryzuje się z  Ukrainą. Dlatego 

z  mieszanymi uczuciami patrzymy na możliwości bizne-

sowe wynikające z  trwającego kryzysu – powiedział Matteo 

Marchisio, dyrektor jednostki biznesowej (Synthos Synthetic 

Rubber). – Mamy do czynienia nie tylko ze znacznie zwięk-

szonym popytem na kauczuk syntetyczny ze strony naszych 

strategicznych klientów, ale i z faktem, że cały rynek oponiarski 

w coraz większym stopniu stara się zdywersyfikować łańcuchy 

dostaw surowców, zwłaszcza w kwestii zrównoważonych alter-

natyw, aby zredukować swoje uzależnienie od dostaw z Rosji 

i Białorusi.

Ograniczona dostępność kauczuku syntetycznego oraz sadzy 

na rynku to tylko jeden problem. Obaj partnerzy w pełni zdają 

sobie sprawę z  tego, że regulacje dotyczące ekologicznego 

projektowania (niedawno zapowiedziane przez Komisję Euro-

pejską) gruntownie zmienią reguły gry, przyspieszając rynkową 

akceptację wysokiej jakości proszku gumowego pozyskiwanego 

ze zużytych opon. Ponieważ wielu wiodących producentów opon 

spodziewa się nadchodzących zmian legislacyjnych w UE doty-

czących potencjalnej minimalnej zawartości materiałów pocho-

dzących z  recyklingu w oponach, stało się jasne, że proszek 

gumowy jest postrzegany jako dobra alternatywa, zwłaszcza gdy 

będzie on dostępny na dużą skalę.

– Dynamika rynkowa, której właśnie doświadczamy, tylko 

utwierdza nas w  przekonaniu, że wysokiej jakości proszek 

gumowy pochodzący z  odzysku stanowi dobrą alternatywę 

dla pierwotnych surowców w  wysokowydajnych zastosowa-

niach kauczuku – powiedział Staffan Ahlgren, prezes TRS. 

– Do 2026 zamierzamy osiągnąć całkowitą zdolność do odzy-

skiwania ponad 200.000 ton proszku gumowego TyreXol, aby 

spełnić wymogi branży. Planujemy pozyskać bezpieczne, stabilne 

łańcuchy dostaw proszku gumowego pochodzącego z odzysku 

w strefach geograficznych blisko naszych klientów. Pozwoli nam 

to nie tylko skuteczniej zaspokoić popyt, ale i  zmniejszyć ślad 

ekologiczny naszych wyrobów.

Współpraca handlowa i technologiczna firmy Synthos z TRS 

jest w pełni zgodna ze zobowiązaniem firmy do dostarczania 

swoim klientom wysokowydajnych rozwiązań o  mniejszym 

wpływie na środowisko Spełnia ona także zobowiązania firmy 

Synthos do 2030 roku w zakresie Zrównoważonego Rozwoju, 

które dotyczą zmian klimatycznych, ekologicznych surowców, 

zrównoważonego portfolio produktów, zielonej energii oraz 

odpowiedzialnego partnerstwa. I

Synthos rozszerza współpracę z Tyre Recycling Solutions (TRS)
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Clariant wybuduje w Chinach 
zakład wytwarzający środki 
zmniejszające palność

Firma Clarianta planuje zbudować swój pierwszy chiński zakład 

produkcyjny środków zmniejszających palność Exolit OP w istnie-

jącym obiekcie w Daya Bay, Huizhou, w prowincji Guangdong. 

Dzięki tej inwestycji firma Clariant znacznie zwiększy szybkość, 

z jaką będzie dostarczać rozwiązania swoim klientom w Chinach. 

Wynika ona ze wzrastającego tam i na innych azjatyckich rynkach 

zapotrzebowania na innowacyjne i zrównoważone środki zmniej-

szające palność firmy Clariant, napędzanego przez szybko rozwi-

jający się przemysł urządzeń elektrycznych i  elektronicznych, 

w szczególności e-mobilność, technologię łączności 5G i transport.

– Chiny były jednym z najszybciej rozwijających się regionów 

dla Clariant i oczekujemy, że ten rozwój będzie kontynuowany 

w  przyszłości. Inwestując około 60 milionów CHF w  zakład 

produkcyjny, którego zadaniem będzie dostarczanie naszym 

lokalnym klientom innowacyjnych i  zrównoważonych środków 

zmniejszających palność Exolit OP, zrobimy kolejny krok 

w kierunku zwiększenia naszej obecności w Chinach i będziemy 

nadal umacniać naszą pozycję na lokalnym rynku – powiedział 

Conrad Keijzer, dyrektor generalny firmy Clariant.

Inwestycja ta jest zgodna z przyjętą przez Clariant strategią 

rozwoju w Chinach, w której powiększanie powierzchni produk-

cyjnej odgrywa kluczową rolę, obok np. innowacji. 

Wspiera ona dążenie tego kraju do transformacji w kierunku 

zrównoważonego rozwoju. Jest ona wspierana przez inne 

projekty, takie jak niedawno ukończony One Clariant Campus 

w Szanghaju, nowo otwarty najnowocześniejszy zakład produk-

cyjny z  Tiangang w  Cangzhou oraz nowy zakład Catofin 

Catalysts w Jiaxing, który ma zostać uruchomiony w 2022 roku. 

– Ten nowy zakład wzmocni również naszą ogólną sieć produk-

cyjną poza istniejącymi instalacjami w Knapsack w Niemczech, co 

jest korzystne również dla naszej globalnej bazy klientów – powie-

dział Francois Bleger, dyrektor działu dodatków firmy Clariant.

Oczekuje się, że projekt zostanie ukończony i uruchomiony 

w 2023 roku. Po jego zakończeniu firma Clariant zamierza pozy-

skiwać niezbędne surowce, aby umożliwić lokalną produkcję 

w Chinach.

Gama bezhalogenowych środków zmniejszających palność 

Exolit OP firmy Clariant ma dobrze rozpoznany profil ekotoksykolo-

giczny. Środki zmniejszające palność Exolit oferują wyjątkowe możli-

wości ochrony, zapewniając ognioodporność urządzeń elektronicz-

nych, takich jak smartfony i komputery, a także spowalniają rozprze-

strzenianie się ognia i dymu w zastosowaniach infrastrukturalnych. 

W miarę rozwoju e-mobilności, środki te będą odgrywały kluczową 

rolę w zapewnieniu ochrony wszystkiego, od akumulatorów i innych 

części pojazdów elektronicznych po punkty ładowania. Wraz 

z rozwojem nowej technologii 5G, innowacyjne środki zmniejszające 

palność są potrzebne do ochrony nowej generacji urządzeń użytko-

wych z gęstszą i bardziej zaawansowaną technicznie infrastrukturą. I

https://epicolorants.pl/
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„Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym”  
– druga edycja raportu Plastics Europe już dostępna

Plastics Europe, europejskie stowarzyszenie producentów 

tworzyw sztucznych, opublikowało raport „Tworzywa sztuczne 

w obiegu zamkniętym – analiza sytuacji w Europie”, który zawiera 

szczegółową analizę obiegu tworzyw sztucznych uwzględniającą 

produkcję, przetwórstwo, konsumpcję, gospodarkę odpadami, 

recykling oraz wykorzystanie recyklatów w Europie w 2020 r. 

Wnioski raportu posłużą jako fundament zintensyfikowa-

nego dialogu z  interesariuszami i działań w kierunku przejścia 

przemysłu tworzyw sztucznych na obieg zamknięty oraz osią-

gnięcia celów w zakresie neutralności klimatycznej określonych 

do 2050 r. Oprócz pozytywnych zmian, publikacja sygnalizuje 

potrzebę przyspieszenia postępów w dążeniu do cyrkularności. 

Po niedawnej publikacji raportu SYSTEMIQ „ReShaping 

Plastics” i propozycji działań ogłoszonych przez Plastics Europe 

w celu przyspieszenia przejścia szeroko rozumianego europej-

skiego systemu tworzyw sztucznych na cyrkularność i zeroemi-

syjność, nowa publikacja przedstawia analizę tworzyw sztucz-

nych w całym cyklu życia na podstawie europejskich danych 

za rok 2020. Pomaga również śledzić postępy w  osiąganiu 

wyższych poziomów recyklingu i  zawartości recyklatów oraz 

ocenić sytuację w odniesieniu do europejskich celów i  zadań 

określonych w PPWD i CPA. 

Uwzględniając wyjątkową sytuację w  roku 2020, produkcja 

recyklatów pochodzących z odpadów pokonsumenckich wzrosła 

o 12% w porównaniu z 2018  r. Ich wykorzystanie w nowych 

produktach wzrosło o 15%, osiągając 4,6 mln ton, wyznaczając 

wzrostowy trend poziomów cyrkularności w systemie tworzyw 

sztucznych. 

W raporcie podkreślono, że ilość pokonsumenckich odpadów 

tworzyw sztucznych kierowanych do zakładów recyklingu 

również wzrosła o 8% w porównaniu z danymi z 2018 r., osią-

gając wskaźnik recyklingu na poziomie 35%. W dalszym jednak 

ciągu aż 65% pokonsumenckich odpadów tworzyw trafiło na 

składowiska lub zostało spalone z odzyskiem energii. 

Raport wskazuje ponadto, że europejski wskaźnik recyklingu 

dla opakowaniowych odpadów tworzyw wyniósł 46% (liczony 

zgodnie z poprzednią metodologią wg PPWD), w porównaniu do 

42% w 2018 r. Co równie optymistyczne, dane dotyczące zawar-

tości recyklatów pokazują, że w latach 2018-2020 ilość recyklatów 

wykorzystywanych w produktach opakowaniowych wzrosła o 43%.

Chociaż dane z 2020 r. pokazują pozytywne zmiany, to raport 

sygnalizuje również, że dalszy postęp musi zwiększyć tempo, 

by możliwe było osiągnięcie średnio- i długoterminowych celów 

w zakresie zamykania obiegu. Z analizy wynika, że do osiągnięcia 

celów określonych przez PPWD i CPA konieczne jest podwo-

jenie obecnych zdolności recyklingu w  Europie. Jako branża 

dostrzegamy i wspieramy potrzebę szybszych zmian systemo-

wych. Kontynuowane są inwestycje w nowe technologie: euro-

pejscy producenci tworzyw sztucznych planują zainwestować 

7,2 mld euro do 2030 r. w recykling chemiczny, jako uzupełnienie 

recyklingu mechanicznego, co pozwoliłoby wprowadzić na rynek 

w Europie dodatkowych 3,4 mln ton tworzyw sztucznych pocho-

dzących z recyklingu do 2030 r.

Co więcej, Plastics Europe z zadowoleniem przyjmuje plano-

waną nowelizację unijnej Dyrektywy Odpadowej (EU Waste 

Framework Directive), która stanowi kluczowy akt prawny regu-

lujący kwestie związane z niezbędnymi inwestycjami i rozwojem 

zdolności produkcyjnych.

W raporcie wskazano również, że istnieje luka w danych doty-

czących wykorzystania tworzyw sztucznych oraz ilości zebra-

nych odpadów. Rozbieżności te częściowo tłumaczy fakt, że 

niektóre wyroby z tworzyw sztucznych są dalej w użyciu. Prio-

rytetem dla Plastics Europe i firm członkowskich, we współpracy 

z łańcuchem wartości, będzie dalsze badanie i lepsze poznanie 

przyczyn występowania tej luki oraz odróżnienie ilości tworzyw 

rzeczywiście będących w użyciu od odpadów tworzyw, które 

przypuszczalnie nie zostały zidentyfikowane w różnych strumie-

niach odpadów.

Podsumowując, raport potwierdza, że dla przyspieszenia 

postępu w dążeniu do cyrkularności kluczowe jest zintensyfiko-

wanie współpracy z partnerami w łańcuchu wartości oraz stwo-

rzenie nowych ram prawnych, które będą większą zachętą do 

inwestowania i innowacyjności, jednocześnie utrzymując konku-

rencyjność europejskiego przemysłu w skali globalnej.

– „Tworzywa sztuczne w obiegu zamkniętym” to wartościowy 

raport, który pozwala lepiej zrozumieć dynamikę przepływów 

tworzyw sztucznych w Europie. Wierzymy, że może on stanowić 

solidną podstawę do zintensyfikowanego dialogu z naszymi inte-

resariuszami. Jako branża zdajemy sobie sprawę, że do osią-

gnięcia wyższych poziomów cyrkularności potrzebne są szybsze 

zmiany systemowe, zwłaszcza, że cyrkularność jest najskutecz-

niejszą drogą do redukcji emisji w perspektywie krótko- i średnio-

terminowej. Uznajemy wagę tego wyzwania i  jesteśmy gotowi 

zwiększyć intensywność i skuteczność dialogu oraz współpracy 

z administracją i partnerami w łańcuchu wartości tworzyw sztucz-

nych, by przenieść cyrkularność tworzyw sztucznych na wyższy 

poziom – powiedziała Virginia Janssens, dyrektor zarządzająca 

Plastics Europe.

– Chcąc przyspieszyć przejście naszej branży na gospodarkę 

obiegu zamkniętego w pełnym ujęciu, niezbędne są komplek-

sowe i kompletne narzędzia. Wzmocnienie recyklingu wymaga 

usprawnienia zbiórki i  sortowania odpadów. Jeszcze zanim 

staną się wyrobami, tworzywa sztuczne muszą być projekto-

wane z myślą o  recyklingu, a  ich produkcja musi być nisko-

emisyjna. W taki właśnie sposób jesteśmy w stanie osiągnąć 

głębokie zmiany systemowe, których efekt będzie widoczny 

w  całym łańcuchu wartości – dodał dr Markus Steilemann, 

prezes Plastics Europe. I
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 Aktualności 

Knowledge in action.
Surowce i dodatki do przetwórstwa tworzyw sztucznych i kauczuków.
TPE, TPV, TPC, TPU
Poliamidy, PC/ABS
Elastomery silikonowe, EPDM, NBR, CR, SEBS, SBS, SIS
Modyfikatory, woski, środki spieniające i uniepalniające
Antyutleniacze i stabilizatory UV – NORANTOX® 

Nordmann, Rassmann Polska Sp. z o.o., Warszawa, info-pl@nordmann.global, www.nordmann.global

Firma Eastman zainwestuje nawet 1 mld USD w zakład recy-

klingu molekularnego tworzyw sztucznych we Francji. Będzie 

on wykorzystywał technologię odnawiania poliestrów firmy 

Eastman. Będzie tam przetwarzane do 160 000 ton metrycz-

nych rocznie trudnych do recyklingu odpadów z  tworzyw 

sztucznych, które obecnie są spalane.

Inwestycja pozwoli na przerobienie rocznie takiej ilości 

odpadów tworzywowych, która wystarczyłaby do 2,5-krot-

nego zapełnienia stadionu Stade de France, przy jedno-

czesnym wytworzeniu tworzywa sztucznego o  pierwotnej 

jakości i znacznie niższym śladzie węglowym. Eastman jest 

największym inwestorem na tegorocznej imprezie „Wybierz 

Francję”, której celem jest przyciągnięcie zagranicznych 

inwestycji do Francji.

Ten wielofazowy projekt obejmuje jednostki przygotowujące 

mieszane odpady z  tworzyw sztucznych do przetwarzania, 

jednostkę metanolizy do depolimeryzacji odpadów oraz linie 

polimerowe do tworzenia różnorodnych materiałów najwyższej 

jakości do zastosowań specjalistycznych, opakowaniowych 

i  tekstylnych. Eastman planuje również utworzenie centrum 

innowacji w  zakresie recyklingu molekularnego. Będzie ono 

rozwijać alternatywne metody recyklingu i zastosowania w celu 

ograniczenia spalania odpadów z tworzyw sztucznych i pozo-

stawienia surowców kopalnych w ziemi. Oczekuje się, że zakład 

i centrum innowacji będą działać do 2025 r.

Sprawdzona technologia odnawiania poliestrów firmy 

Eastman zapewnia prawdziwie cyrkularną drogę dla trud-

nych do recyklingu odpadów z  tworzyw sztucznych, które 

obecnie pozostają w gospodarce linearnej. Materiał ten jest 

zazwyczaj spalany, ponieważ nie może być poddany recy-

klingowi mechanicznemu lub musi być poddany recyklingowi 

przy użyciu istniejącej technologii. W  rozwiązaniu Eastmana 

odpady te są rozkładane na molekularne bloki konstrukcyjne, 

a następnie ponownie łączone w materiał o pierwotnej jakości, 

bez żadnego uszczerbku dla jego wydajności. Technologia 

odnawiania poliestrów firmy Eastman umożliwia wykorzystanie 

potencjalnie nieskończonej wartości materiałów poprzez utrzy-

mywanie ich w produkcji, cykl po cyklu. Dzięki skuteczności 

technologii oraz dostępnym we Francji odnawialnym źródłom 

energii, produkcja tych materiałów będzie wiązać o  80% 

mniejszą emisją gazów cieplarnianych niż w przypadku metod 

tradycyjnych. I

Eastman zainwestuje do 1 mld dolarów w budowę największego 
na świecie zakładu recyklingu molekularnego tworzyw 
sztucznych we Francji

https://www.nordmann.global/
https://www.plastnews.pl/katalog
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Firma Borealis ogłosiła, że przeprowadziła pilotażowe audyty 

w dwóch zakładach produkcyjnych w Belgii, aby pomóc w prze-

testowaniu standardów zapobiegania stratom granulek tworzyw 

sztucznych. Audyty te są pierwszymi przeprowadzonymi przez 

producenta poliolefin w ramach Operation Clean Sweep (OCS), 

globalnej inicjatywy poświęconej zapobieganiu stratom granulek. 

Program ten tworzy jednolity i  sprawiedliwy system certyfi-

kacji dla podmiotów zajmujących się przetwarzaniem granulatu 

tworzyw sztucznych w całym łańcuchu wartości. Udane audyty 

pilotażowe w Borealis są ważnym krokiem w finalizacji programu 

certyfikacji OCS, którego ogólnoeuropejskie wdrożenie 

planowane jest na 2022 rok.

Zapobieganie stratom granulek
Zapobieganie stratom granulek tworzyw 

sztucznych poprzez utrzymywanie ich w obiegu 

gwarantuje, że nie trafią one do środowisk, 

do których nie należą, takich jak rzeki i oceany, 

i  z których trudno je odzyskać. Cenne surowce, 

które mogą być przetworzone na użyteczne produkty, 

są marnowane, gdy granulki tworzyw sztucznych są 

tracone w sposób niezamierzony podczas poszczególnych etapów 

produkcyjnych. Ponieważ zapobieganie jest najskuteczniejszym 

sposobem walki z utratą granulek i problemem mikroplastików, Bore-

alis kontynuuje intensyfikację swoich wysiłków w celu osiągnięcia 

zerowej utraty granulek w swoich zakładach i w ich otoczeniu.

Borealis był jednym z pierwszych sygnatariuszy europejskiego 

programu OCS, który został wprowadzony w 2015 roku przez 

PlasticsEurope, ogólnoeuropejskie stowarzyszenie producentów 

tworzyw sztucznych. Program OSC opiera się na założeniu, że 

ograniczanie ilości granulatu może być skuteczne tylko wtedy, 

gdy cały łańcuch wartości podejmie wysiłek: od producentów 

pierwotnych do przetwórców, dystrybutorów, partnerów logi-

stycznych i recyklerów.

W styczniu ub.r. PlasticsEurope, ogólnoeuropejskie stowarzy-

szenie producentów tworzyw sztucznych oraz EuPC (European 

Plastics Converters), reprezentujące przetwórców tworzyw 

sztucznych, podpisały umowę o współpracy w zakresie rozwoju 

nowego systemu certyfikacji, w  którym audyty przeprowa-

dzane przez akredytowane strony trzecie są wykorzystywane do 

stwierdzenia zgodności z wymaganiami OCS. Borealis 

był pierwszym producentem tworzyw sztucznych, 

który pilotował system certyfikacji. Pilotażowe 

audyty przeprowadzone we wrześniu w zakła-

dach Borealis stanowią kolejny krok na drodze 

do ustanowienia zharmonizowanego i  spra-

wiedliwego systemu certyfikacji dla wszystkich 

uczestników łańcucha wartości. 

W ramach ciągłego zaangażowania w  OCS, 

firma Borealis wdrożyła szereg środków na miejscu, 

aby zapobiec i rozwiązać problem utraty granulek w przy-

padku ich wystąpienia. Niedawna inwestycja o wartości 6 mln euro 

w innowacyjny system filtrowania wody w zakładzie produkcyjnym 

Borealis w Schwechat (Austria), wykorzystuje specjalnie skonstru-

owane rozwiązanie w celu zmniejszenia ryzyka utraty granulek. 

Borealis rozszerza również swoje działania mające na celu 

podnoszenie świadomości na temat zerowej utraty granulek, 

które obecnie skierowane są do klientów i dystrybutorów, aby 

objąć innych partnerów łańcucha wartości, takich jak compoun-

derzy oraz firmy czyszczące kontenery i silosy. I

Program certyfikacji zerowej utraty granulek pilotażowo 
wprowadzony w zakładach produkcyjnych Borealis

BASF zwiększy europejską produkcję heksametylenodiaminy 
i PA 6.6

Firma BASF podjęła decyzję o budowie nowej fabryki heksametylenodiaminy (HMD) w Chalampé we Francji. Nowy zakład ma 

zwiększyć roczną zdolność produkcyjną HMD firmy BASF do 260 000 ton metrycznych. Rozpoczęcie produkcji spodziewane jest 

w 2024 roku. Ponadto BASF rozszerzy swoją produkcję poliamidu 6.6 we Freiburgu w Niemczech od 2022 roku.

Planowane inwestycje przyczynią się do dalszego rozwoju biznesu polia-

midu 6.6, który BASF nabył od Solvay w 2020 roku. – Dzięki tej nowej 

fabryce HMD w Chalampé i rozbudowie polimeryzacji we Freiburgu, BASF 

zapewnia klientom niezawodne dostawy HMD i PA6.6, jednocześnie odpo-

wiadając na rosnący popyt na rynku – powiedział dr Ramkumar Dhruva, 

prezes działu monomerów BASF.

HMD jest prekursorem stosowanym w produkcji wysokiej jakości tworzyw 

sztucznych i surowców do powlekania poliamidu 6.6. Materiały te są wyko-

rzystywane między innymi w przemyśle motoryzacyjnym oraz w produkcji 

włókien specjalnych. I
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 Odwiedź nasze stoisko na targach PLASTPOL w Kielcach, 
w dniach 24–27 maja 2022 r., aby poznać nasze rozwiązania, 
które mogą pomóc w dalszym rozwoju Twojego biznesu

ZASTOSOWANIA – DWA GATUNKI,  
WIELE MOŻLIWOŚCI

	 Torebki	stojące	(SUP)	–	wysoka	jakość	nadruku	i	dobre	
zgrzewy

	 	Folia	do	zabezpieczania	powierzchni	–	dobra	odporność	
na	rozdarcie	i	zachowanie	płaskiej	powierzchni

	 Etykiety	–	gładka	powierzchnia	i	niska	zawartość	żeli	w	
połączeniu	z	wysoką	sztywnością,	ułatwiającą	naklejanie

BRALEN+ FC 2-18 / BRALEN+ FC 4-32 
Zaawansowane właściwości optyczne do 
wymagających zastosowań foliowych

DOBRE WŁAŚCIWOŚCI 
MECHANICZNE

	 Potencjał	do	redukcji	ścianki	opakowania

	Wysoka	sztywność,	umożliwiająca	lepsze	
cięcie	folii

	Wytrzymałość	na	rozciąganie	na	równi	z	
wzorcem

DOBRE WŁAŚCIWOŚCI 
OPTYCZNE

	Niska	zawartość	żeli

	 Klasa	folii	poniżej	3

	Wysoki	połysk

	Niskie	zamglenie

https://molgroupchemicals.com/en/products/polymers/ldpe
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LANXESS rozszerza ofertę kompozytów Tepex flowcore

Za sprawą marki Tepex koncern LANXESS jest jednym 

z  czołowych producentów kompozytów termoplastycznych 

wzmacnianych włóknami przeznaczonych do produkcji lekkich 

i wysoce odpornych mechanicznie elementów konstrukcyjnych. 

Producent specjalistycznych środków chemicznych oferuje asor-

tyment kompozytów pod nazwą Tepex flowcore do wielu odmian 

procesu formowania tłocznego – obecnie tę linię produktów 

rozszerzono i zoptymalizowano. Nowe kompozyty opracowano 

jako alternatywę dla termoutwardzalnych materiałów do tłoczyw 

warstwowych (SMC). Przy zachowaniu podobnych parametrów 

mechanicznych wykazują się one znacznie większą plastycz-

nością, a jako systemy termoplastyczne są znacznie łatwiejsze 

w  recyklingu niż SMC. Łatwość obróbki wynika z  faktu, że 

formuje się je i nadaje im kształt wyłącznie za pomocą ciepła. 

– Tepex flowcore przede wszystkim przeznaczony jest do 

produkcji dużych elementów poszycia podwozia i podłóg prze-

strzeni bagażowej w samochodach, ale nadaje się również do 

takich elementów jak duże obudowy i pokrywy akumulatorów 

– podkreśla Sabrina Anders, odpowiedzialna za projekt Tepex 

flowcore w  jednostce High Performance Materials LANXESS. 

Kompozyty Tepex flowcore sprawdziły się już w  produkcji 

seryjnej, na przykład w belce zderzaka średniej wielkości sedana 

japońskiego producenta samochodów.

Wszechstronny asortyment
Nowe kompozyty w kształcie płyt oferowane są z osnową na 

bazie PP, PA6, PA12, termoplastycznego poliuretanu lub trud-

nopalnego PC. Matryca jest wzmocniona raczej długimi włók-

nami niż ciągłymi włóknami występującymi w materiale Tepex 

dynalite. Mają one długość do 50 milimetrów; rozmieszczone 

są w  macierzy w  postaci ciętych włókien o  stałej długości. 

Tepex flowcore dostępny jest ze wzmocnieniem z włókna szkla-

nego lub węglowego.

Quasi-izotropowe właściwości mechaniczne
W odpowiednich warunkach przetwarzania elementy wyko-

nane z  nowych lekkich materiałów mogą wykazywać prawie 

taką samą sztwyność giętną jak ich odpowiedniki z gamy Tepex 

dynalite. Ich wytrzymałość jest znacznie wyższa niż materiałów 

formowanych wtryskowo, które są zwykle wzmacniane krótkimi 

włóknami. W zależności od metody przetwarzania i konstrukcji 

elementu włókna mogą być ułożone w  jednym preferowanym 

kierunku lub całkowicie losowo. 

– Elementy można tak zaprojektować, aby wykazywały właści-

wości mechaniczne w  sposób quasi-izotropowy, czyli prawie 

identyczne we wszystkich kierunkach – wyjaśnia Sabrina Anders.

Liczne możliwości przetwarzania
Nowe kompozyty są niezwykle uniwersalne pod względem 

możliwości obróbki. Można je formować tłocznie za pomocą 

standardowych narzędzi do tworzyw termoplastycznych wzmac-

nianych długimi włóknami lub matą szklaną (odpowiednio LFT 

i GMT). Można je również stosować z  istniejącymi systemami 

i narzędziami SMC. – Charakterystyka przepływu jest tak dobra, 

że delikatne obszary elementów, czyli struktury żebrowe, odtwa-

rzane są z dużą precyzją, a  ścianki mogą być bardzo cienkie 

– kontynuuje Sabrina Anders. Tepex flowcore i Tepex dynalite 

można również stosować razem w procesach formowania tłocz-

nego – wykazują doskonałą przyczepność między sobą dzięki 

identycznej matrycy polimerowej. – Otwiera to możliwość wyko-

rzystania Tepex dynalite do wzmocnienia określonych obszarów 

komponentów poddawanych szczególnie dużym naprężęniom, 

a  jednocześnie zintegrowania takich elementów, jak prowad-

nice i  mocowania w  sposób ekonomiczny z  Tepex flowcore 

– podkreśla Sabrina Anders. – Kolejna zaleta polega na tym, 

że zakład otrzymuje wszystkie te kompozytowe półprodukty od 

jednego dostawcy, bez potrzeby łączenia materiałów od różnych 

producentów.

Nowe kompozyty – podobnie jak Tepex dynalite – są również 

dobrze przystosowane do procesu formowania hybrydowego. 

Proces ten polega na formowaniu i nadawaniu im odpowiednich 

cech w jednym procesie formowania wtryskowego. W produkcji 

wspornika zderzaka dla japońskiego sedana udało się pójść 

krok dalej. Ten konkretny element wykonano z materiałów Tepex 

flowcore i Tepex dynalite, obtryskiwanych i funkcjonalizowanych 

poliamidem 6 marki Durethan. I
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CHILLERY TO NASZA SPECJALNOŚĆ

LATA
PEŁNEJ

GWARANCJI!!!

Uwaga!!! Pod warunkiem wykonania pierwszego uruchomienia  
oraz odpłatnych przeglądów serwisowych (z CRO) przez serwis Coldteam.

Coldteam Sp. z o.o., ul. Hutnicza 36, 81-061 Gdynia, tel.: +48 58 620 88 64

CHILLERY TO NASZA SPECJALNOŚĆ
AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR I SERWIS FABRYCZNY/AUTORYZOWANY SERWIS FIRMY MTA SpA. W POLSCE.

Coldteam Sp. z o.o., ul. Hutnicza 36, 81-061 Gdynia, tel.: +48 58 620 88 64www.coldteam.pl

PRZEMYSŁOWE CHILLERY KOMPAKTOWE 
TAE EVO TECH FIRMY MTA SpA.
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http://www.wynajemurzadzenchlodniczych.pl
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Arburg na targach Plastpol: Nacisk na cyfryzację 
i automatyzację

Frma Arburg na targach Plastpol 2022 w Kielcach zaprezen-

tuje całe spektrum nowoczesnej produkcji formowania wtry-

skowego. W centrum uwagi znajdą się rozwiązania do aplikacji 

medycznych i opakowań w zautomatyzowanych procesach oraz 

cyfryzację za pośrednictwem portalu dla klientów arburgXworld. 

– Polski rynek stale się rozwija i obecnie zauważamy zwięk-

szone zainteresowanie przemysłu rozwiązaniami energooszczęd-

nymi, systemami „pod klucz” oraz zrównoważoną technologią. 

Znajduje to odzwierciedlenie w  naszych ekspozycjach targo-

wych. Dzięki systemowi technologii medycznej opartemu na 

naszej hybrydowej szybkobieżnej maszynie Allrounder  520  H 

oraz aplikacji pakowania z  wysokoprecyzyjną elektryczną 

maszyną Allrounder 570 A zaprezentujemy dwa przykłady zauto-

matyzowanej produkcji, które zapewniają wysokowydajną i efek-

tywną produkcyjnie produkcję seryjną elementów z  tworzyw 

sztucznych w  dwóch kluczowych sektorach polskiego rynku 

– skomentował znaczenie targów Plastpol Konrad Szymczak, 

dyrektor zarządzający Arburg Polska Sp. z o.o. w Warszawie. 

Konrad Szymczak zdradził, że na Plastpolu odbędzie się również 

targowa premiera systemu sterowania Gestica firmy Arburg na 

Polskę i  jego pakietów wspomagających pracę operatorów, 

a także demonstracja portalu dla klientów arburgXworld i  jego 

rozbudowanych funkcji. – Cyfryzacja i automatyzacja produkcji 

wtryskowej – to kluczowe obszary, o które zabiega polski rynek 

formowania wtryskowego. Asortyment produktów, który prezen-

tujemy na targach Plastpol, doskonale do tego pasuje.

Szybka technologia medyczna: końcówki do pipet
Jako przykład z sektora technologii medycznej firma Arburg 

zaprezentuje hybrydową wtryskarkę Allrounder 520 H z  siłą 

zamykania 1500 kN i  jednostką wtryskową 290, która produ-

kuje pipety w czasie cyklu około sześciu sekund, wykorzystując 

32-gniazdową formę firmy Zahoransky, wieloletniego klienta 

firmy Arburg. Taka konfiguracja umożliwia osiągnięcie wydajności 

około 19 200 wyprasek na godzinę. Jako kompletna komórka 

produkcyjna, system posiada między innymi moduł czystego 

powietrza z  jonizacją, który można umieścić nad zespołem 

zamykania. Hybrydowe maszyny Allrounder łączą w sobie szyb-

kość i precyzję elektryczną po stronie zamykania z mocą i dyna-

miką hydrauliczną podczas wtrysku, dzięki czemu są dostoso-

wane do wymagań technologii medycznej.

Maksymalna precyzja pakowania:  
małe pudełko karbowane

Zaprezentowana zostanie również maszyna elektryczna z serii 

Alldrive, Allrounder 570 A o sile zamykania 2 000 kN i  jedno-

stce wtryskowej 800. System uzupełnia manipulator Multilift 

Select o udźwigu sześciu kilogramów, służący do wyjmowania 

i odkładania części. W takiej konfiguracji powstaje „karbowane 

pudełko”: mały pojemnik o wyglądzie zewnętrznym przypomi-

nającym zgniecioną papierową torbę. Do produkcji tej wypraski 

wykorzystano pojedynczą formę od austriackiego partnera firmy 

Arburg, firmy Haidlmair.

Highlight: sterownik Gestica
Elektryczna maszyna Allrounder jest wyposażona w Gestica, 

najnowszej generacji sterownik firmy Arburg. aXw Control  

FillAssist i  inne systemy wspomagające pracę operatorów 

maszyn będą również prezentowane na targach.

Funkcja „aXw Control FillAssist” w Gestica pozwala zaoszczę-

dzić cenny czas, nawet doświadczonym ustawiaczom. Kiedy 

operator importuje plik STL części do kontrolera, tworzona jest 

analiza wypełnienia formy i określane są odpowiednie parametry 

wtrysku dla maszyny i procesu. W ten sposób użytkownicy wtry-

skarki szybko i  niezawodnie otrzymują swoje pierwsze dobre 

części. Podczas wtrysku na monitorze wyświetlany jest obraz 

wypełnienia wypraski w zależności od położenia ślimaka.

Cyfryzacja: Wersja demonstracyjna portalu  
dla klientów arburgXworld

Na stoisku firmy Arburg odwiedzający Plastpol dowiedzą się 

również, jak w praktyczny sposób można osiągnąć cyfryzację 

w nowoczesnych przedsiębiorstwach zajmujących się formo-

waniem wtryskowym. Wersja demonstracyjna portalu klienta  

„arburgXworld” będzie udostępniona do testowania na żywo. 

Między innymi, aktualne informacje online dotyczące parku 

maszynowego mogą być dostępne z  dowolnego miejsca, 

zarówno w pracy, jak i w podróży. Usterki można usuwać przez 

całą dobę za pomocą różnych aplikacji. Części zamienne można 

również wygodnie zamawiać bezpośrednio przez Internet, 

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ponadto narzędzia obli-

czeniowe i bazy wiedzy są dostępne w różnych pakietach do 

indywidualnego zestawiania. W ten sposób praca w wielu obsza-

rach przedsiębiorstwa jest maksymalnie ułatwiona. I

http://www.plastnews.pl
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Zapraszamy na www.plastnews.pl

PlastNews w nowej odsłonie

Zmieniamy się 

w nowoczesne 

branżowe 

czasopismo 

internetowe. 

A do tego darmowa 

prenumerata dla 

wszystkich, wystarczy 

tylko kliknąć:  

Zamów bezpłatną 

e-prenumeratę.

Profesjonalna diagnoza za pomocą profiTEMP TM

Nowe urządzenie diagnostyczne profiTEMP TM zostało 

specjalnie zaprojektowane do wstępnego podgrzewania (PreHe-

ating) oraz wygrzewania i sprawdzania podłączeń GK.

Centralną funkcją profiTEMP TM jest MoldCheck, czyli 

kompletna i  profesjonalna kontrola stanu grzałek i  czujników 

oraz okablowania gorących kanałów. Do obsługi urządzenia nie 

są wymagane specjalistyczne uprawnienia elektryczne. Rezultat 

diagnostyki można zapisać w  formacie PDF, w  pamięci USB. 

Zakres funkcji i  sposób działania są specjalnie dostosowane 

do wymagań producentów form, 

narzędzi, a  także działów utrzy-

mania ruchu i  serwisu, Łatwy 

dostęp do bezpieczników grzew-

czych z  zewnątrz, jest wielką 

zaletą w przypadku ich awarii. 

Ponadto profiTEMP TM 

oferuje możliwość wstępnego 

podgrzewania (PreHeating) 

oraz wygrzewania kanałów 

grzewczych. Urządzenie 

dostępne jest bezpośrednio 

z magazynu firmy Meusburger.

Zalety w skrócie

– kompaktowy i lekki,

– logiczna i  intuicyjna obsługa, niewymagająca specjalistycz-

nych szkoleń,

– redukcja kosztów dzięki krótkim czasom testowania i autono-

micznemu systemowi MoldCheck,

– skrócenie czasu ustawiania dzięki systemowi MoldCheck 

i wstępnemu podgrzewaniu gorących kanałów,

– ukierunkowane wsparcie w rozwiązywaniu problemów i szcze-

gółowe wskazówki dotyczące ich 

usuwania.

Właściwości

– 12 stref kontroli oraz wygrze-

wanie i wstępne podgrzewanie,

– 15-amperowe wyjścia 

grzewcze,

– obsługa za pomocą 7" ekranu 

dotykowego, interfejs użytkow-

nika w 15 językach,

– port USB do eksportu danych i aktu-

alizacji oprogramowania sprzętowego,

– wymiary: 200 x 260 x 400 mm. I

http://www.plastnews.pl
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Premiera na polskim rynku: 
KraussMaffei zaprezentuje 

na targach PLASTPOL nową 
wtryskarkę precisionMolding

Prostota i  wydajność: nowa wtryskarka precisionMolding firmy 
KraussMaffei to połączenie wysokich parametrów działania i  łatwej 
obsługi, przy zachowaniu krótkich terminów dostaw. Wprowadzając 
nową serię w pełni elektrycznych wtryskarek, KraussMaffei rozsze-
rza tym samym swoją ofertę produktów na polskim rynku. Podczas 
Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy 
PLASTPOL na stoisku firmy Dopak, przedstawiciela KraussMaffei 
w Polsce, odwiedzający będą mogli naocznie przekonać się o zale-
tach tej nowej serii.
 

PrecisionMolding jest odpowiednią maszyną do standardowych zastosowań 

w formowaniu wtryskowym, na przykład przy produkcji detali technicznych, sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, a także wyprasek do branży motoryzacyjnej, opako-

waniowej i medycznej. Od momentu wprowadzenia na rynek w regionie Azji i Pacyfiku 

w 2019 roku, seria wtryskarek precisionMolding z dużym powodzeniem ugruntowała 

swoją pozycję w tym regionie. Klienci docenili przede wszystkim wysoką precyzję i stabil-

ność, a także łatwość obsługi i krótki czas dostawy, przy doskonałym stosunku ceny 
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Dopak Sp. z o.o. I ul. Kwiatkowskiego 5a I 54-614 Wrocław
tel.: ( 71) 35 84 000 I dopak@dopak.pl I www.dopak.pl

do wydajności. Wraz z prezentacją na 26. Międzynarodowych Targach Przetwórstwa 

Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL, wtryskarki precisionMolding wkraczają teraz 

również na polski rynek. 

– Jesteśmy bardzo dumni, że na targach PLASTPOL możemy na żywo zaprezentować 

naszym klientom nowe wtryskarki precisionMolding. Oprócz uznanej, w pełni elektrycznej 

serii PX KraussMaffei, oferujemy teraz naszym klientom kolejny wariant, który pozwoli na 

jeszcze bardziej ekonomiczną produkcję i większą konkurencyjność na dynamicznie zmie-

niającym się rynku. Otwiera to zupełnie nowe potencjały rynkowe oraz możliwości zasto-

sowania – wyjaśnia Ursula Steiner, prezes zarządu Dopak. I

SERIA WTRYSKAREK PRECISIONMOLDING jest 
dostępna w zakresie sił zwarcia o  od 500 do 3200 kN. 
Dzięki łatwej obsłudze i intuicyjnemu programowaniu, 
jest to model podstawowy do w pełni elektrycznego 
formowania wtryskowego, który zadowoli zarówno 
doświadczonych przetwórców, jak i początkujących 
w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. 

http://www.dopak.pl
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Przedstawiciel w Polsce

Nowe modele serii 6S
Nowy asortyment elektrycznych wtryskarek nowej serii SI – 6S 

dzieli się na 13 różnych rozmiarów od 50 t do 1300 t.

W nowej serii 6s wprowadzono dwa nowe modele, których nie 

było w poprzedniej serii 6, a mianowicie: model 550 ton i 1000 ton.

Do nowej serii 6S dodano nowe sterowanie o  nazwie 

SYSTEM 800, z  18,5-calowym kolorowym wyświetlaczem 

LCD, obsługą wielodotykową, wysoką funkcjonalnością, przej-

rzystym menu oraz intuicyjną obsługą dla operatora.

Oprócz tego pojawiły się również nowe funkcje, które są 

bardzo przydatne dla operatora, takie jak: ręczne wpisywanie 

notatek, rysowanie diagramów i zapisywanie ich w pamięci, co 

jest bardzo przydatną możliwością przy rozwiązywaniu wszelkich 

problemów technicznych.

Funkcja kamery wideo: wykonane obrazy mogą być wyświe-

tlane na ekranie, dzięki czemu można kontrolować obszar formo-

wania i uwalniania wypraski lub cykl robota w czasie rzeczywistym.

Wyświetlanie zużycia energii elektrycznej funkcja pozwala na 

kontrolowanie zarówno zużycia średniego od ustalonego czasu, 

jak i zużycia godzinowego. 

Zgodnie z  prośbami użytkowników, TOYO zaprojektowało 

serię SI-6S, aby umożliwić łatwiejszy dostęp dzięki szerszemu 

otwarciu drzwi bezpieczeństwa. 

Internetowy system operacyjny T-REMOTE dla Przemysłu 4.0 

– nowa metoda organizacyjna integrująca poszczególne obszary 

w  firmie produkcyjnej, zwiększając produktywność i  meryto-

ryczną jakość produktów.

Seria PACK 
Branża opakowań poszukuje rentowności. Za każdym razem 

większe znaczenie ma zróżnicowanie produktu, a to generuje nowe 

potrzeby. Seria PACK to seria wysokowydajnych maszyn do bardzo 

szybkich cykli, znacznie szybszych niż poprzednie modele zalecane 

do tego typu procesu wtrysku, a teraz z pełniejszym asortymentem.

W sektorze maszyn specjalnych do branży opakowaniowej 

TOYO opracowało wtryskarki do formowania cienkich ścianek 

z cyklami do 2 s, o tonażu 180 – 230 – 280 – 350 – 450.

Zużycie energii?
Korzystanie z energii elektrycznej wyłącznie w razie koniecz-

ności oraz zastosowanie komponentów najwyższej jakości, 

charakteryzujące się bardzo niskim poborem prądu, pozwala na 

zmniejszenie zużycia energii nawet o 50%.

Liczne testy przeprowadzone przez firmę Toyo oraz naszych 

klientów potwierdzają, że zużycie energii, w  zależności od 

użytego materiału, wynosi nawet 0,19 kW/kg.

Zastanawiasz się, jak zwiększyć wydajność przy jednoczesnej 

optymalizacji efektywności energetycznej?

Idź właściwą drogą. Odwiedź TOYO POLSKA na Plastpol 

2022, stoisko G-1. I

Nowa seria wtryskarek  
od TOYO EUROPE

Rok 2022 otwiera się dla TOYO EUROPE, kontynuując wytrwałe inwestycje w badania i rozwój, oferu-
jąc swoim klientom gamę w pełni elektrycznych wtryskarek, które są coraz bardziej innowacyjne, kom-
pletne i funkcjonalne, zdolne zapewnić wartość dodaną do produktów z tworzyw sztucznych.
 

http://www.toyo-polska.pl
http://www.toyo-polska.pl/maszyny/
http://www.toyo-polska.pl/nowe-strowanie-system-800/
https://toyo-europe.com/
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Demonstrowana będzie produkcja złożonego uszczelnienia 

osiowego do samochodów, które zostało zaprojektowane 

do formowania w formie 16-gniazdowej z bezpośrednim dopro-

wadzeniem materiału. Opisywane uszczelnienie stawia wysokie 

wymagania produkcyjne. Trzeba dodać, że uszczelka musi być 

całkowicie i dokładnie uformowana, aby zapewnić pełną funkcjo-

nalność, bez gratu i wypływek. 

Uszczelnienie wykonuje się za pomocą 2-płytowej formy 

firmy Nexus. Element ustalający utrzymuje wypraskę stabilnie 

po stronie wyrzutnika. Następnie jest odbierany i odkładany 

robotem SAM-C – („handle & place” własnym produkcie 

Sumitomo (SHI) Demag). Do wtrysku zastosowany jest 

system dysz zamykanych igłowych zimnokanałowych i wtrysk 

bezpośredni. Konstrukcja formy przewiduje wymienne 

wkładki, co zapewnia bardzo wysoki poziom elastyczności 

produktu. Dzięki dużej stabilności procesu zapewnione są 

wysokie wymagania szczelności obowiązujące w  branży 

motoryzacyjnej. 

Premiera własnych robotów SAM-C, 
technologia LSR – Sumitomo (SHI) 
Demag na targach Plastpol 2022

Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Polska, zaprezentuje na targach Plastpol 2022 na swoim 
stoisku w hali F, stoisko F-22, najnowocześniejszy system wtrysku elastomerów LSR. Prezentowane 
gniazdo produkcyjne zawierać będzie w pełni zautomatyzowany system dozowania firmy Nexus na 
całkowicie elektrycznej wtryskarce IntElect 130/520-450. Z tym gniazdem bezproblemowo będzie zin-
tegrowany robot z nowej serii robotów kartezjańskich SAM-C własnej marki. Zarówno system dozo-
wania ServoMix Z200 firmy Nexus, jak i samodzielnie opracowana automatyka SAM-C naszej firmy 
zostaną po raz pierwszy zaprezentowane w Polsce.
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Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Polska sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 81/83 I 42-200 Częstochowa
tel.: (34) 370 95 40 I Hotline serwis: 343 000 342 I Sdpl.info@shi-g.com I Sdpl.service@shi-g.com

Dopasowane pod względem wydajności 
i stabilności przetwarzania 

Ważną częścią innowacyjnego rozwiązania produkcyjnego 

jest system dozowania ServoMix Z200 firmy Nexus. System 

jest samonośny, a beczkę z materiałem (LSR) można szybko 

i bezpiecznie wymienić w ciągu zaledwie około pięciu minut pod 

kątem do 104 stopni. Posiada również liczne interfejsy do kontroli 

kolorów Trueflow Nano i funkcję kalibracji. Przepływy materiałów 

w nowej generacji systemów dozujących są mierzone z dużą 

precyzją w zakresie mikrolitrów dla materiału (LSR) i w zakresie 

nanolitrów dla barwnika. 

Systemy dozujące Z200 mają szybkowymienny korpus pompy, 

a  same gniazda pomiarowe znajdują się bezpośrednio na 

korpusie pompy. Nie są wymagane żadne dodatkowe połączenia 

węży, co ma ogromne znaczenie w medycynie. Kolejnym plusem 

jest szybkie czyszczenie ślimaków we  wtryskarce. Ponadto 

wszystkie urządzenia mają nowo zatwierdzony interfejs OPC UA, 

który łączy dane pomiarowe systemu dozowania z danymi na 

IntElect 130/520-450. W ten sposób zapewniona jest identyfiko-

walność i pracujemy w sposób całkowicie stabilny procesowo. 

Czas wtrysku i system zbalansowania w formie można również 

odzwierciedlić we wtryskarce za pośrednictwem złącza VNC. 

W porównaniu z układami hydraulicznymi najnowsze modele 

ServoMix wykazują niskie zużycie energii. Pracują w  sposób 

bardziej zrównoważony, przy znacznie mniejszym zużyciu 

materiałów i  braków. Regulując natężenie przepływu zgodnie 

z  rzeczywistymi wymaganiami, użytkownicy mogą zaoszczę-

dzić do 70% energii. Strata materiału spowodowana pozostało-

ściami w beczce wynosi mniej niż 0,3%, co pozytywnie wpływa 

na oszczędność zasobów środowiska. 

IntElect dostarcza najbardziej 
zrównoważone rozwiązania 

Forma i  system dozowania Nexusa idealnie współpracuje 

z energooszczędną wtryskarką IntElect 130/520-450, która jest 

specjalnie skonfigurowana do przetwarzania LSR. Osiągający 

najwyższą dynamikę, system napędowy IntElect opracowany 

we własnym zakładzie firmy w połączeniu z falownikami i stero-

waniem sprawia, że jest to jedna z najbardziej wydajnych wtry-

skarek na rynku. Czas cyklu do produkcji uszczelnienia osio-

wego wynosi od 30 do 35 sekund przy maksymalnej sile zamy-

kania dla grubościennych uszczelek. 

Sztywna konstrukcja płyty IntElect zapewnia optymalne 

podparcie dla niej, zapewniając bardziej zrównoważony rozkład 

nacisku przez siłę zamykania. Kolejnymi cechami maszyny jest 

bardzo dynamiczny ruch wszystkich osi oraz najwyższa precyzja 

na osi wtrysku i zamykania w celu wspomagania odpowietrzenia. 

Programowanie sekwencji umożliwia elastyczne dostosowanie 

wymagań w zakresie produkcji. Dodatkowo wtryskarka IntElect 

LSR jest wyposażona w rozszerzoną kontrolę procesu, w  tym 

monitorowanie ciśnienia zasilania i czasu narastania podciśnienia. 

Do produkcji uszczelnienia wybrano silikon Elastosil 

LR3003/50 firmy Wacker Chemie AG z  Monachium. Dzięki 

zakresowi temperatur od -55°C do +210°C i twardości Shore A 

równej 50, idealnie nadaje się do wytwarzania uszczelnień 

o  dowolnym kształcie. Oprócz przemysłu motoryzacyjnego, 

uszczelnienia o  dowolnych kształtach są również stosowane 

w  elementach elektronicznych w  wyrobach konsumenckich 

i produktach elektronicznych. Kauczuki silikonowe są odporne 

na ciepło, zachowują elastyczność w niskich temperaturach i nie 

starzeją się pod wpływem promieniowania UV i powietrza itp. 

Są łatwe w obróbce i mają dobre własności mechaniczne, która 

pozostają stabilne w szerokim zakresie temperatur. Dodatkowo 

są bez smaku i biologicznie obojętne. 

Premiera w Polsce – nowy robot SAM-C: 
idealny do produkcji LSR o wysokiej 
dokładności 

Kolejną atrakcją zintegrowaną z  wystawianą produkcją dla 

branży automotive LSR jest pierwsza opracowana przez Sumi-

tomo (SHI) Demag seria robotów SAM-C (Sumitomo Demag. 

Automation. Machine – Cartesian) własnej marki. Podczas targów 

Plastpol roboty SAM-C będą miały swoją polską premierę. Zapro-

jektowany specjalnie do wtryskarek o sile zamykania od 50 do 

500 ton oraz do standardowych zastosowań z czasem cyklu od 

10 sekund i więcej. Ekspozycja pokazuje, jak ważne jest zastoso-

wanie robotyki w celu wyeliminowania zanieczyszczenia kompo-

nentów i wynikającego z tego obniżenia jakości produktu. Dzięki 

nowej serii robotów SAM-C udało się zaprojektować najmniejszą 

zautomatyzowaną komórkę produkcyjną do wtrysku zawierającą 

robota i technologię dozowania materiałów. 

Podkreślając kolejne zalety tej nowoczesnej własnej serii auto-

matyzacji, należy dodać wysoką dostępność systemu przy mini-

malnych nakładach naprawczych i  konserwacyjnych, dzięki 

własnej technologii serwosilników Sumitomo (SHI) Demag oraz 

technologii napędu i prowadnicy liniowej wymagających niewiel-

kiej konserwacji. Również dzięki odpowiedniej technologii próż-

niowej systemy zapewniają znaczne oszczędności energii. 

Sumitomo (SHI) Demag zaprasza na swoje stoisko na 

targach Plastpol, aby osobiście obejrzeć kompaktowe, a przy 

tym technologicznie zaawansowane gniazdo produkcyjne 

– hala F, stoisko F-22. I

Artykuł promocyjny

https://poland.sumitomo-shi-demag.eu/
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Nasza firma ma 30 letnie doświadczenie w sprzedaży maszyn tajwańskich, m.in. maszyn do recyklingu.

– Mocna zagęszczarka

– Specjalnie zaprojektowane podawania materiału  

do wytłaczarki elim
inuje problem przeciążenia

– Dwie sekcje wentylujące na wytłaczarce

– Filtr dwu-cylin
dryczny  

znacznie zwiększa powierzchnię filtrującą  

i w
ydłuża okresy pomiędzy  

zmianami sit

ul. Łąkowa 10, 05-502 Gołków
tel. 22- 757 00 52
fax. 22- 757 49 55
biuro@szymanowicz.pl

Główna wytłaczarka zaprojektowana została na podstawie materiałów dostarczanych przez klientów
co zapewnia najlepsze podawanie, mieszanie, wentylację, ogrzewanie i wydajność.

Nóż tnący przy głowicy nie wymaga częstej regulacji.  
Nóż i płyta głowicy są zawsze ustawione pod kątem 90 stopni.

Wirówka wysokoobrotowa jest dźwiękoszczelna z dwuwarstwową konstrukcją uszczelnienia.
Znajdujący się pod spodem zbiornik zbiera odpady i filtruje zanieczyszczenia.

Trójwarstwowy przesiewacz wibracyjny jest łatwy do czyszczenia, demontażu i montażu.
Można dostosować średnicę otworów.

Wziernik zagęszczarki z wycieraczką ułatwia operatorowi obserwację procesu w dowolnym momencie.

Możliwe ręczne otwieranie zagęszczarki podczas awarii prądu.

Wodna pompa cyrkulacyjna zbiera zanieczyszczenia i parę wodną z granulacji i wirówki wysokoobrotowej. 

Obecnie mamy do zaoferowania:

LINIĘ DO RECYKLINGU

https://www.szymanowicz.pl
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Plastics Europe wspólnie z  SYSTEMIQ zaprezentowało 

w  kwietniu raport „ReShaping Plastics”, który prezentuje 

scenariusze przejścia szeroko rozumianego systemu wyko-

rzystania i oddziaływania tworzyw sztucznych na cyrkularność 

i zeroemisyjność. Dlaczego Plastics Europe zleciło taki raport?

Raport „ReShaping Plastics: Drogi Dojścia do Cyrkularnego 

i  Neutralnego Klimatycznie Systemu Wykorzystania Tworzyw 

Sztucznych w Europie” jest efektem trwającej prawie 12 miesięcy 

pracy badawczej, opartej na przekonaniu, że potrzebna jest nowa 

i  wspólna baza danych, aby wytyczyć naukową ścieżkę odpo-

wiedzi na obecne wyzwania systemowe w szeroko rozumianym 

systemie tworzyw sztucznych. Jednym z  kluczowych celów 

raportu jest wzmocnienie partnerstwa i współpracy między prze-

mysłem, sektorem publicznym i społeczeństwem poprzez umoż-

liwienie debaty opartej na faktach i dowodach naukowych. Euro-

pejski system wykorzystania i oddziaływania tworzyw sztucznych 

jest niezwykle różnorodny i złożony. Zdając sobie sprawę z powagi 

kryzysu klimatycznego i wyzwań związanych z odpadami tworzyw 

sztucznych, niezwykle ważne jest, abyśmy rozważyli, jak promować 

opartą na faktach dyskusję z całym łańcuchem wartości tworzyw 

sztucznych i z decydentami o przyspieszeniu przejścia branży na 

zeroemisyjność. W  tym właśnie celu Plastics Europe zleciło ten 

obszerny i  niezależny raport. Chcieliśmy zobaczyć, jakie ścieżki 

rozwoju mogą być dostępne dla europejskiego przemysłu tworzyw 

sztucznych w różnych horyzontach czasowych, w tym nie tylko do 

2030, ale także w perspektywie roku 2050 jako ostatecznej daty 

osiągnięcia w Europie neutralności w zakresie emisji CO2. 

Jak Plastics Europe odnosi się do wniosków płynących 

z raportu?

Plastics Europe przyjęło raport “ReShaping Plastics” i  jego 

wnioski z  zadowoleniem. Popieramy główne ustalenia, które 

dotyczą konieczności szybszych zmian systemowych oraz 

bardziej intensywnej i efektywnej współpracy wszystkich uczest-

ników europejskiego systemu tworzyw i administracji. Jednocze-

śnie zgadzamy się, że cyrkularność jest najważniejszą średnioter-

minową drogą transformacji przemysłu tworzyw. Duże znaczenie 

ma dla nas fakt, że w raporcie bezpośrednio wskazano, jak ważną 

rolę odgrywają tworzywa w dążeniu do osiągnięcia rozszerzonych 

unijnych celów w zakresie zeroemisyjności. By wesprzeć usta-

lenia i wdrażanie rekomendacji z raportu oraz dalsze przyspie-

szenie zmian, zaproponowaliśmy pakiet działań, w tym wsparcie 

rekomendacji dotyczących stworzenia nowych i  sprzyjających 

ram prawnych, które będą stanowiły zachętę dla inwestycji i inno-

wacji poprzez tworzenie klimatu twórczej konkurencji.

Jakie działania planowane są w najbliższym czasie? 

Producenci tworzyw sztucznych od lat są liderami zmian 

w  kierunku bardziej zrównoważonych procesów produkcji, 

m.in.  inwestując w  zaawansowane technologie recyklingu 

i energię odnawialną czy zwiększając produkcję tworzyw z wyko-

rzystaniem biosurowców lub węgla z innych źródeł, jak np. z CO2. 

Jakkolwiek zmiany te znacznie przyspieszyły w ostatnich latach, to 

ze względu na specyfikę branży tworzyw sztucznych i długie cykle 

inwestycyjne, korzyści uwidocznią się w pełni dopiero po latach. 

Dlatego Plastics Europe zobowiązało się w działania ze wszystkimi 

interesariuszami, by sprostać wyzwaniu, jakim jest szybsze osią-

gnięcie zmian systemowych, o których mowa w raporcie. 

Działania, które zaproponowaliśmy, pomogą wdrożyć zawarte 

w raporcie rekomendacje i przyspieszyć przejście branży na zero-

emisyjność i obieg zamknięty. Znalazło się wśród nich stworzenie 

mapy drogowej przyspieszenia transformacji do roku 2050. Mapa 

drogowa zawierać będzie zarówno tymczasowe cele, jak i bardziej 

ambitne rekomendacje dotyczące legislacji oraz stworzenia 

mechanizmów wsparcia i zachęt dla branży. Dla firm członkow-

skich Plastics Europe mapa drogowa będzie także okazją do wery-

fikacji zadeklarowanych celów i osiągnięć w tym zakresie. Zobowią-

zaliśmy się również, że wszystkie stanowiska Plastics Europe będą 

opracowywane z zamiarem przyspieszenia przejścia szeroko rozu-

mianego systemu wykorzystania i oddziaływania tworzyw sztucz-

nych na cyrkularność i zeroemisyjność w 2050 roku – z uwzględ-

nieniem potrzeby zmian na wcześniejszych i późniejszych etapach 

łańcucha wartości w  zakresie zamykania obiegu tworzyw oraz 

redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zweryfikujemy też możliwość 

stworzenia w 2022 roku nowej szerokiej platformy interesariuszy, 

wzorując się na proponowanej w raporcie komisji ds. transformacji 

Przyszłość branży  
to cyrkularność i zeroemisyjność
Rozmowa z dr inż. Anną Kozerą-Szałkowską,  
dyrektor zarządzającą Plastics Europe Polska
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7 CZYNNIKÓW 
SPRZYJAJĄCYCH STWORZENIU LEGISLACJI  
PRZYSPIESZAJĄCEJ PRZEJŚCIE SYSTEMU TWORZYW  
SZTUCZNYCH NA ZEROEMISYJNOŚĆ I CYRKULARNOŚĆ
Firmy członkowskie Plastics Europe od dawna inwestują i wprowadzają innowacje, aby wspierać  
ambitne cele unijne w zakresie zeroemisyjności i cyrkularności. W ostatnich latach obserwowaliśmy 
przyspieszenie w tym zakresie. Jednak, jak potwierdza raport ReShaping Plastics, do istotnego zwiększenia 
tempa transformacji branży, potrzebne są nowe ramy prawne.

1.  JEDNOLITY RYNEK UE: ZAPEWNIENIE ZHARMONIZOWANYCH I SPÓJNYCH RAM PRAWNYCH
Niezwykle ważne jest, aby decydenci wykorzystywali jednolity rynek UE i tworzyli ramy prawne, które są stabilne, zorientowane 
długoterminowo i spójne we wszystkich państwach członkowskich, co pozwoli wesprzeć konkurencyjność przemysłu UE. 

2. NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGII
Niezbędne jest, aby wszystkie regulacje prawne pozostały neutralne w zakresie technologii i materiałów, co pozwoli lepiej 
wykorzystać już istniejące i szybciej rozwijać nowe technologie konieczne do osiągnięcia wymaganego poziomu cyrkularności 
i redukcji emisji w europejskim systemie tworzyw sztucznych.

3. LEGISLACJA OPARTA NA FAKTACH I DANYCH NAUKOWYCH
Regulacje powinny być oparte na podstawach naukowych i wspierane przez holistyczne i uzgodnione oceny cyklu życia (LCA), 
uwzględniające m.in. emisje gazów cieplarnianych oraz przez rzetelne oceny oddziaływania na środowisko i wpływu 
społeczno-gospodarczego, przeprowadzone w oparciu o przejrzyste, kompleksowe i uzgodnione metodologie.  
Proponowane rozwiązania powinny uwzględniać innowacje, z możliwością dostosowania sie w miarę wprowadzania na rynek 
nowych technologii.

4. OBIEG ZAMKNIĘTY I SUROWCE
Z zadowoleniem przyjmujemy dążenie UE do zawartości 20% węgla niepochodzącego ze źródeł kopalnych w tworzywach 
sztucznych do 2030 r. i wzywamy do zintegrowanego i holistycznego podejścia w działaniach legislacyjnych oraz stworzenia 
ram prawnych umożliwiających osiągnięcie tych celów. Niezbędne jest:

• Zapewnienie dostępności wysokiej jakości surowca – wzywamy do długoterminowych i nieprzerwanych inwestycji  
w technologie selektywnej zbiórki, sortowania i recyklingu.

• Zapewnienie, że recykling pozostanie najbardziej opłacalną opcją wycofania wyrobów z eksploatacji, poprzez 
przyspieszenie wprowadzania zakazu składowania i włączenie spalania odpadów komunalnych do systemu EU ETS.

5. FINANSOWANIE PUBLICZNE, POLITYKA INNOWACYJNA I WSPARCIE INWESTYCJI
Wzywamy do tworzenia polityki zachęt i wspierania wykorzystania surowców cyrkularnych, a także dalszego  
finansowania badań i rozwoju oraz zachęt w zakresie technologii, co stanowi niezbędne wsparcie przemysłu  
w osiąganiu unijnych celów w zakresie klimatu i obiegu zamkniętego.

6. ZMNIEJSZANIE EMISJI I ZEROEMISYJNOŚĆ
Uwzględniając odpowiedni dostęp do wydajnych i przystępych cenowo źródeł energii odnawialnej i niskoemisyjnej  
przy kosztach konkurencyjnych na poziomie globalnym, apelujemy o ramy prawne, uznające ważną rolę tworzyw  
sztucznych w obniżaniu emisji w kluczowych sektorach, takich jak motoryzacja i infrastruktura.  
Ślad węglowy produktów musi być uwzględniany wzdłuż całego łańcucha wartości.

7. ŚCISŁA WSPÓŁPRACA
Wzywamy do współpracy pomiędzy decydentami (unijnymi i krajowymi), wszystkimi uczestnikami łańcucha  
wartości tworzyw sztucznych oraz społeczeństwem w formułowaniu wspólnych celów i podejmowania  
koniecznych działań w zakresie ochrony klimatu i zamykania obiegów na poszczególnych etapach.

https://plasticseurope.org/pl/
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branży tworzyw. Jej zadaniem będzie istotne zwiększenie efektyw-

ności dialogu i intensywności współpracy pomiędzy administracją 

a uczestnikami łańcucha wartości tworzyw sztucznych.

Przed nami wydarzenie Polish Circular Forum, które Plastics 

Europe Polska organizuje z Klastrem Gospodarki Odpadowej 

i Recyklingu. Do kogo jest skierowane to wydarzenie i czym 

różnić się będzie od innych konferencji branżowych?

Polish Circular Forum jest właśnie odzwierciedleniem idei współ-

pracy i dialogu opartego na faktach w całym łańcuchu wartości 

– od producentów surowców po recyklerów, z uwzględnieniem 

administracji publicznej, organizacji branżowych i pozarządowych 

oraz mediów. Wśród zaproszonych prelegentów znajdą się znako-

mici eksperci z Komisji Europejskiej DG Environment, Sekretariatu 

Generalnego Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele Parlamentu 

Europejskiego i Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (ECRN).

Tworzymy nową, wartościową platformę wymiany wiedzy 

i doświadczeń wspierając współpracę B2B. Angażując uczest-

ników Forum w debatę w nowatorskiej formule okrągłych stołów, 

wspólnie wypracujemy rekomendacje dla różnych obszarów 

tematycznych i  branż w  zakresie zrównoważonej gospodarki. 

Dyskusje toczyć się będą wokół zagadnień istotnych dla zielonej 

transformacji gospodarki, jak kompetencje i zawody przyszłości, 

przemysł 4.0, gospodarka o  obiegu zamkniętym, zrównowa-

żony przemysł, cyrkularne miasta, czy legislacja. Udział w Polish 

Circular Forum jest bezpłatny. Agenda oraz formularz rejestracyjny 

znajduje się na stronie www.polishcircularforum.pl. Cieszymy się 

że w wydarzenie zaangażowały się nasze firmy członkowskie: 

Basell Orlen Polyolefins Sp z o.o. oraz BASF Polska Sp. z  o.o., 

które m.in. poprowadzą dyskusje tematyczne okrągłych stołów 

na temat cyrkularnych tworzyw sztucznych oraz innowacyjnych 

technologii, takich jak np. recykling chemiczny.

Podczas gali na Polish Circular Forum będziecie Państwo 

celebrować 15-lecie działalności Fundacji. Jak zmieniła się 

przez te lata rola organizacji?

Rolą naszej Fundacji od momentu powołania jej 15 lat temu 

jest szeroko rozumiane reprezentowanie branży producentów 

tworzyw sztucznych oraz rzetelne komunikowanie o tworzywach 

sztucznych, w tym m.in. o ich pozytywnej roli w zrównoważonym 

rozwoju. W ciągu ostatnich lat dość istotnie zmieniła się jednak 

narracja dyskursu publicznego, również legislacyjnego doty-

czącego tworzyw sztucznych. Stał się on bardziej emocjonalny 

i często prowadzony jest w oparciu o fałszywe przesłanki. Stąd 

wezwanie ze strony przemysłu do rzetelnej dyskusji opartej na 

faktach pozostaje wciąż aktualne. W obliczu narastającej presji 

na nasz przemysł jeszcze bardziej kluczowa jest współpraca 

wszystkich uczestników łańcucha wartości oraz fakt, by branża 

starała się prezentować wspólne stanowisko, przynajmniej 

w kwestiach dotyczących przyszłości branży, w tym tak ważnych 

jak GOZ, czy cele klimatyczne. Plastics Europe określa swoją rolę 

jako inicjatora koniecznych zmian – również tych wykraczających 

poza przemysł tworzyw sztucznych. Przemysł musi się rozwijać 

i na bieżąco dostosowywać – produkując tworzywa sztuczne 

w niskoemisyjnej gospodarce obiegu zamkniętego i zwiększając 

ich zrównoważone wykorzystanie, a także rozwiązując problem 

odpadów tworzyw sztucznych i dostrzegając ich wartość jako 

zasobu. Zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla 

naszych firm członkowskich. Stał się motywacją do zmian, które 

zachodzą w naszej branży. Jako organizacja na bieżąco dosto-

sowujemy się do nowych wyzwań – m.in. poprzez naszą nową 

identyfikację wizualną chcemy podkreślić otwartość, współ-

pracę, zaufanie i innowacje. 

Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów. I
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Najlepsze rozwiązanie
Podstawy Lean Manufacturing mówią, że zapas to jedna 

z 7 strat zgodnie z Drogą Toyoty. Dotyczyło to zarówno zapasów 

surowców, jak i wyrobów gotowych. W pewnym sensie jest to 

prawda, ale prawda na czas stabilności, z  góry określonych 

limitów sprzedażowych, ułożonych łańcuchów dostaw. Do 

pierwszego kryzysu w motoryzacji z pewnością sprawdzało się 

to doskonale. Po 2008 roku rozpaczliwie próbowaliśmy wrócić 

do tych zasad, nie zwracając uwagi na sytuację wokół. Oczywi-

ście nikt nie mógł przewidzieć pandemii, tsunami i innych kata-

klizmów. Takie zjawiska są i będą wpływać na naszą działalność 

operacyjną. Dlatego jedyna droga to mix dwóch koncepcji to 

znaczy produkcja na magazyn i produkcja pod klienta. Jak to 

zrobić? Po pierwsze i najważniejsze punktem wyjścia jest stra-

tegia sprzedaży. Dlaczego? Ponieważ tylko w ten sposób można 

określić, co należy mieć na stoku z zakresu surowców i co należy 

robić na magazyn z  wyrobów gotowych. Powiecie Państwo, 

że to niemożliwe, bo przecież klienci mają różne wymagania. 

DYSFUNKCJE OPERACYJNE CZ. 4

Bufory magazynowe  
– produkcja na magazyn  
czy produkcja pod klienta?

W poprzednich odcinkach pisałam o dysfunkcjach 
dotykających bezpośrednio planowanie. Było 
o  wrzutkach oraz o  źle wdrożonych wyrobach. 
Teraz zastanówmy się jak sterować całym proce-
sem wytwórczym, w kontekście wyrobów goto-
wych. Co na tzw. stock, a co pod klienta, bo to ten 
„wyzwalacz” powinien nadawać rytm całej pro-
dukcji. Dla samego procesu planowania jest obo-
jętne, jakiego wyrobu on dotyczy. Dla działu han-
dlowego już nie. Powinno się to integralnie łączyć 
z całą polityką sprzedażową. Przez ostatni czas, 
powiedzmy ostatnie 20 lat, wpajano wszystkim, 
że produkcja na magazyn to samo zło. 

Dorota Bieniek
Dir Consulting
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I to jest prawda. Prawdą nadrzędną i takim spoiwem w całej tej 

zmienności jest znalezienie czegoś, co się powtarza. Może to 

paradoks, ale jest to możliwe. Poniżej case study:

FIRMA: przetwórstwo tworzyw sztucznych wtryskarki praca 

7 dni w tygodniu x 3 zmiany: produkcja pojemników do żywności 

– dla sieci handlowych

PROBLEM: trudności w terminowej realizacji zleceń – kary 

DIAGNOZA: brak stanów magazynowych dla najczęściej 

kupowanych produktów

WDROŻONE ROZWIĄZANIE 

– Analiza sprzedaży za 2020 i 2021 (ilościowa) – właśnie dla-

tego, że były to lata całkowitego braku przewidywalności 

klientów. Po analizie okazało się, że zmienność nie była już tak 

wielka, jak się spodziewano (paradygmaty i przekonania orga-

nizacji bez poparcia tego danymi). Analiza ilościowa może być 

porównana z wartościami sprzedaży. Może być tak, że to, co 

sprzedajemy w największych ilościach, sprzedajemy na gra-

nicy marży - wtedy mamy idealny materiał do optymalizacji 

zarówno surowcowej, jak i efektywnościowej.

– Wyodrębnienie grup produktowych o największej ilościowej 

sprzedaży. 

– Przegląd surowcowy dla takich grup, wskazanie materiałów 

zamienników. 

– Dla barwników zmniejszono rozpiętość kolorystyczną. Przy-

kładowo dla pokrywek wprowadzono kolory podstawowe bez 

czterech odcieni zielonego, jak to było poprzednio. Dla sieci 

handlowych najważniejsza jest cena. Wielokrotnie słyszałam 

opinie, że kolor musi mieć 100% zgodność z  tym, co pro-

ponuje konkurencja. Obniżając cenę wyjściową, okazywało 

się, że ten niuans już nie był tak ważny. Dla firmy kluczowy, 

bo otrzymując 100% zgodność kolorystyczną z konkurencją, 

płacono więcej za barwnik, a tym samym pomniejszano sobie 

marże. Tu naprawdę przydaje się kontroler finansowy, który 

jednoznacznie rozstrzygnie, w którą stronę należy iść.

– Dla grupy produktowej wyodrębniono grupy maszyn, na któ-

rych produkty te osiągają największą wydajność – zwiększamy 

efektywność całej operacji.

– Proces planistyczny oparty jest o uzupełnienie stanu magazy-

nowego.

– Stan bezpieczeństwa = zdefiniowano jako poziom ilościowy 

stale będący w organizacji. W tym przypadku było to średnie 

zamówienie na te produkty w piku sprzedażowym. Miało to 

uchronić organizację przed sytuacją, kiedy dochodzi do usterki 

formy, maszyny i nie można produkować lub też jest mniejsza 

wydajność na alternatywnych urządzaniach w przypadku tylko 

awarii maszyny. Strategia ta weryfikowana była po każdym 

kwartale, obniżając lub podwyższając ten pułap – zmienność 

warunków i elastyczne podejście do zapasu wyrobu gotowego. 

LEASING MASZYN 
I URZĄDZEŃ FAKTORING

ZAKRES OFERTY
• katalogowe, uniwersalne 

maszyny i urządzenia oraz 
specjalistyczne maszyny 
i urządzenia, w tym: 
obrabiarki do drewna 
i metalu, maszyny do 
przetwórstwa tworzyw 
sztucznych, urządzenia 
medyczne, maszyny 
poligraficzne

ZAKRES OFERTY
• faktoring niepełny 

(krajowy) oraz pełny 
z ubezpieczeniem  
(krajowy i eksportowy) 

• faktoring na finansowanie 
dostaw (lub inaczej 
odwrotny) krajowy 
i importowy

DLACZEGO LEASING  
W GRUPIE BPS 
• Waluta umowy PLN lub EUR

• Opłata wstępna już od 5%

• Okres leasingu nawet  
do 8 lat

• Możliwość refinansowania 
nakładów w ramach 
transakcji leasingu 
zwrotnego

• Atrakcyjne warunki 
ubezpieczenia 
majątkowego

• Elastyczne warunki umowy 
leasingu i płatności 
dostosowane do 
indywidualnych potrzeb

DLACZEGO FAKTORING 
W GRUPIE BPS 
• Elastyczne 

parametryzowanie 
transakcji (dopasowanie 
oferty do potrzeb Klienta)

• Nowoczesna platforma 
internetowa do obsługi 
wierzytelności  
(rozliczanie „per faktura”)

• Finansowanie 
wierzytelności niezależnie 
od kwoty faktury

• Wypłaty zaliczek na poczet 
cedowanych wierzytelności 
kilka razy w ciągu dnia

• Pobieranie opłat i prowizji 
wyłącznie w momencie 
finansowania wierzytelności

• Konkurencyjne ceny

• Szybkie podejmowanie decyzji 

• Dedykowany opiekun Klienta

• To również leasing pojazdów osobowych oraz 
ciężarowych, ciągników siodłowych/naczep/
przyczep, leasing instalacji fotowoltaicznych i innych 
środków trwałych, jak również leasing nieruchomości 
komercyjnych

/Wprawiamy  
Twój biznes w ruch

bpsleasing.pl        +48 (22) 578-14-00

https://www.bpsleasing.pl/
http://bpsleasing.pl
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– Wprowadzono żelazną zasadę: STOK bezpieczeństwa konsu-

mowany jest tylko w przypadku awarii lub braku surowca na 

rynku.

– Stok magazynowy operacyjny = określono jako średnie 

jedno zamówienie wchodzące do organizacji na tę grupę pro-

duktową. Czyli, gdy mamy zamówienia na 10 000 pojemników 

tej grupy, a stok bezpieczeństwa to 20 000 pojemników to 

w sumie średnio mamy 30 000 pojemników. Planista po wpły-

nięciu zamówienia realizuje je w pierwszej kolejności z pojem-

ników z magazynu. Jeśli to za mało planuje brakującą ilość 

+ uzupełnienie stoku (to może zrobić w innym terminie).

– Jednoczasowo zwiększono dla tej strategii stoki surowcowe: 

stok tworzywa + surowca określono dla stoku bezpieczeństwa 

jako żelazną rezerwę (dla uzupełnienia w  razie konsumpcji 

z tego stoku).

– Surowce dla produktów rzadko zamawianych – pod specjalne 

zamówienia nie trzymamy tego na magazynie.

Pamiętajmy o FIFO
Oczywiście na bazie tych działań przygotowano również stoki 

dla innych komponentów potrzebnych dla skutecznej realizacji 

zlecenia. Mam na myśli potrzebne etykiety, kartony i inne mate-

riały opakowaniowe. Również musimy zadbać o FIFO produk-

towe. Stok bezpieczeństwa i stok bieżący to zamknięty zbiór. 

Oznacza to, że FIFO musi być zachowane, czyli najwcześniej 

wyprodukowana partia produkcyjna, pierwsza jest wysyłana do 

klienta. Nie jest to bez znaczenia. Jeśli dosłownie będziemy trak-

tować stok bezpieczeństwa, wyizolujemy fizycznie z magazynu 

te ilości – tak na wszelki wypadek to może się tak zdarzyć, że 

na stoku bezpieczeństwa będziemy mieli produkty z  kilku do 

METODA FIFO, inaczej metoda najwcześniejszej ceny, stanowi sposób wyceny zapasów oraz 

ich rozchodu. Polega na księgowaniu danych rozchodów, rozpoczynając od tego towaru, który 

był najwcześniej przyjęty na magazynie. Skrót FIFO pochodzi od angielskiego zwrotu First In, First 

Out, co dosłownie oznacza: pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Metodę FIFO wykorzystuje się 

przeważnie do wyceny towarów, produktów oraz materiałów. Odwrotnością metody FIFO jest 

metoda LIFO (Last In, First Out). 

Źródło: https://mfiles.pl/pl/index.php/Metoda_FIFO
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tyłu wersji produktowych. Słowem starocie. Dlatego przed takim 

błędem powinien nas chronić system zarządzania magazynem. 

Słowem stok bezpieczeństwa jest tylko liczbą, którą widzimy 

w  systemie. Fizycznie wysyłamy zawsze najstarszą partię ze 

stoku do klienta. Oczywiście można tutaj polemizować, że jeśli 

będzie reklamacja, to będzie to dotyczyć całego magazynu, 

a późno wykryta wada generuje następne koszty. Jest to prawda, 

dlatego dla tych wyrobów szczególnie musimy uszczelnić samo-

kontrolę. Reasumując, można powiedzieć, że w  dzisiejszej 

rzeczywistości najbardziej sprawdza się model mieszany, wery-

fikowany co kwartał na bazie analiz sprzedaży ilościowej w tym 

roku vs. rok poprzedni. 

To, co się dzieje z surowcami w tej chwili, może nas również 

zmobilizować do dwóch działań:

– ograniczeniu rozpiętości surowcowej – mniej dziwności, więcej 

z jednego typu surowca,

– szukania alternatyw – co za tym idzie wykonywanie prób. 

Można powiedzieć, że to wykluczające się strategie. Ja 

zaś powiem, że się uzupełniające. Łatwiej będzie kupić nawet 

w nadmiarze (bo dobra cena) surowiec, który można wykorzy-

stać do wszystkiego z naszego katalogu. Dotyczy to też barw-

ników. Można powiedzieć, że najbardziej tu. Barwniki są drogie, 

a rozdrobnienie kolorystyczne generuje tylko koszty. Barwniki, 

które rzadko wykorzystujemy raz, czy dają oczekiwany wzrost 

sprzedaży? Najczęściej lądują w mieszaninie innych barwników, 

które po czasie próbujemy zużyć. I tu paradoks okazuje się, że 

zgodność kolorystyczna nie jest już tak ważna. „topienie starych 

barwników” to standard działania. Kosztowny, ale częsty. W przy-

padku produktów, jak np. ozdobne doniczki, bibeloty itp. kolor 

jest bardzo ważnym aspektem. Jednakże w  80% naszych 

wyrobów nie dodaje szczególnej wartości do samego wyrobu. 

Dla użytkownika klamerki do bielizny najważniejsza jest jej funk-

cjonalność. Dla pojemnika na zupę to, żeby pokrywka szczelnie 

przylegała, dla zbiornika na nawozy ciekłe, to żeby zbiornik nie 

był dziurawy. Pamiętajmy o tym przy doborze barwienia i zada-

wajmy sobie pytanie, czy kolor dodaje wartość czy nie, a potem 

ustalajmy stoki surowcowe. 

Podsumowując
Na koniec jedna żelazna zasada. Wielkości stoków są płynne 

i muszą być analizowane co kwartał vs sprzedaż. Wszelkie super 

wzory, tudzież systemy nie są już aktualne i  to trzeba wprost 

powiedzieć. Teraz wygrywa ten, który znajduje alternatywne 

rozwiązanie dostosowane do codzienności. I

http://www.erema.com
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Wysokowydajne tworzywa sztuczne zapewniają również 

wyjątkową odporność chemiczną. PPS, FEP/PFA i PAI 

są odporne na szeroki zakres chemikaliów, podczas gdy teflon 

(PTFE) jest prawie całkowicie obojętny chemicznie i  wysoce 

nierozpuszczalny w  większości rozpuszczalników lub chemi-

kaliów. Wysokosprawne tworzywa sztuczne oferują najwyższą 

jakość produktu pod względem obrabialności, trwałości, możli-

wości ponownego użycia i recyklingu. Są używane w wielu apli-

kacjach wielokrotnego użytku i często zastępują inne materiały, 

takie jak metal, drewno i szkło. Prawie wszystkie wysokowydajne 

tworzywa sztuczne nadają się do recyklingu.

Co sprawia, że tworzywa o wysokiej 
wydajności są lepsze?

Tworzywa sztuczne o  wysokiej wydajności są lepsze, 

ponieważ można je tworzyć tak, aby miały wyjątkową, korzystną 

jakość. Zwykle jest to odporność na wysokie temperatury, ale 

może to być również cecha, taka jak odporność elektryczna 

i chemiczna. Dzięki zastosowaniu stabilizatorów lub materiałów 

wzmacniających można je dostosować tak, aby uzyskać charak-

terystykę, której klient potrzebuje dla swojego projektu. Polimery 

o wysokiej wydajności są stale rozwijane i ulepszane. Ze względu 

na swoje doskonałe właściwości mechaniczne, wyższą stabil-

ność chemiczną i/lub cieplną, zaawansowane technologicznie 

tworzywa sztuczne zastępują metal i  podstawowe tworzywa 

TWORZYWA WYSOKOSPRAWNE – TO ZNACZY JAKIE?

Mogą być zastępnikiem metali...

Wysokosprawne tworzywa sztuczne to materiały, które spełniają wyższe wymagania niż tworzywa 
standardowe lub konstrukcyjne. Na ogół są one używane w mniejszych ilościach do krytycznych zasto-
sowań, takich jak lotnictwo, obrona, medycyna lub zastosowania przemysłowe. Stanowią one około 1% 
tworzyw sztucznych produkowanych na całym świecie i różnią się od standardowych tworzyw sztucz-
nych przede wszystkim wyższą stabilnością termiczną, wyjątkową odpornością chemiczną i doskonałą 
jakością produktu.
Istnieje wiele nazw na określenie tworzyw sztucznych o wysokich parametrach, takich jak: tworzywa 
wysokotemperaturowe, wysokosprawne, polimery o wysokiej wydajności, tworzywa termoplastyczne 
o wysokich parametrach lub tworzywa high-tech.

Justyna Pawłowska

GŁÓWNE ZALETY 

WYSOKOWYDAJNYCH  

TWORZYW SZTUCZNYCH

Większość wysokowydajnych polimerów ma 

jedną lub dwie kluczowe zalety. Zwykle jest 

to odporność na wysokie temperatury, ale 

wysokowydajne tworzywa sztuczne mogą 

również charakteryzować się:

– wytrzymałością i lekkością,

– wysoką odpornością chemiczną,

– niskim współczynnikiem tarcia,

– wysokiej jakości opórem elektrycznym.
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sztuczne w wielu gałęziach przemysłu. Należą do nich przemysł medyczny, lotniczy 

i spożywczy. Przyjrzyjmy się typowym cechom tych zaawansowanych technologicznie 

tworzyw sztucznych.

Typowe cechy wysokowydajnych tworzyw sztucznych
Stabilność termiczna
Stabilność termiczna to kluczowa cecha wysokowydajnych tworzyw sztucznych. 

Dodając stabilizatory lub materiały wzmacniające (np. włókna szklane i  węglowe) 

lub zwiększając stopień polimeryzacji, można poprawić właściwości mechaniczne 

i termiczne podstawowych tworzyw sztucznych. Zastąpienie jednostek aromatycznych 

alifatycznymi może również dodatkowo zwiększyć stabilność. Ta metoda pozwala osią-

gnąć temperatury robocze do 130°C. Aby osiągnąć wyższy poziom, powszechną prak-

tyką jest łączenie związków aromatycznych (np. fenylu) z siarką, tlenem lub azotem. 

Może to prowadzić do temperatur roboczych od 200°C (PES) do 260°C (PAI lub PEI). 

Maksymalna odporność na temperaturę wynosi około 260°C dzięki zastosowaniu 

fluoropolimerów, polimerów, w których atom wodoru został zastąpiony atomami fluoru. 

Jednak ten wysokowydajny polimer nie jest przydatny w budownictwie, ponieważ ma 

niską wytrzymałość, jest sztywny i wykazuje silne pełzanie pod obciążeniem. Znany jest 

materiał PEEK, który może utrzymywać stałą temperaturę roboczą 260°C, podczas gdy 

inny, zwany Celazole PBI, ma zdolność ciągłej pracy do ok 400°C. Wysokowydajne 

tworzywa sztuczne nie odkształcają się ani nie degradują w zastosowaniach wysoko-

temperaturowych i zachowują swoje doskonałe właściwości mechaniczne.

Krystaliczność
Podobnie jak wszystkie polimery, wysokosprawne tworzywa sztuczne są albo półkry-

staliczne, albo amorficzne. Polimery krystaliczne mają zarówno temperaturę topnienia 

krystalitów, jak i temperaturę zeszklenia. Temperatura topnienia krystalitów jest zwykle 

wyższa. Oznacza to, że większość polimerów krystalicznych może być stosowana 

powyżej ich temperatury zeszklenia, zwłaszcza jeśli zostały wzmocnione wypełnia-

czami. Polimery krystaliczne mają również często wysoką odporność na substancje 

chemiczne, takie jak rozpuszczalniki organiczne lub kwasy wodne.

http://kanitech.pl/peryferja-do-linii-wytlaczania
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Obecnie wysokowydajne polimery odgrywają znaczącą rolę w  różnych zastoso-

waniach, szczególnie w sektorze motoryzacyjnym. Wysoka wytrzymałość, mniejsza 

masa i oszczędność paliwa stały się priorytetami przemysłu motoryzacyjnego i  lotni-

czego. Wykorzystanie włókien syntetycznych jako wzmocnienia w  tych materiałach 

nie tylko poprawia odmienne właściwości mechaniczne, ale także zmniejsza wagę 

komponentów. Doskonała jakość produktów z wysokosprawnych tworzyw sztucznych 

(w szczególności ich wysoka odporność na ciepło i wytrzymałość/sztywność) może 

utrudniać ich przetwarzanie, często wymagając specjalistycznych maszyn i talentu. To 

wszystko, w połączeniu z wyższymi kosztami materiałów, na ogół ogranicza ich użycie 

do specjalistycznych zastosowań. Jednak ich możliwości i wyjątkowa wydajność spra-

wiają, że wysokiej jakości części z tworzyw sztucznych są warte swojej ceny.

Rynek tworzyw wysokowydajnych
Raport opracowany przez agencję Market Data Forecast prognozuje, że światowy 

rynek tworzyw wysokosprawnych osiągnie w  2026 roku wartość 37,72 mld USD 

przy rocznej stopie 11,6% w tatach 2021-2026. Branża tych tworzyw napędzana jest 

rosnącym wykorzystanie fluoropolimerów w różnych gałęziach przemysłu, ze względu 

na ich doskonałą przewodność cieplną. Przemysł motoryzacyjny i towarów konsump-

cyjnych to dwa główne rynki zastosowań tworzyw wysokosprawnych. Inne zastoso-

wania to budownictwo, sprzęt medyczny, elektronika i materiały elektryczne. 

Co nowego w „świecie” tworzyw wysokosprawnych?
Zgodnie z planem zrównoważonego rozwoju One Planet koncernu Solvay i wizją 

Mitsubishi Chemical Advanced Materials (MCAM) KAITEKI, mającą na celu ochronę 

zasobów i przyczynianie się do tworzenia bezpieczniejszych, czystszych i bardziej zrów-

noważonych produktów, obie firmy badają obecnie wdrożenie logistyki odzyskiwania, 

recyklingu i ponownego przetwarzania materiałów medycznych wykonany z wysoko-

wydajnego termoplastu polisulfonowego (PSU) Udel. Dzięki temu projektowi firmy chcą 

pokazać, w praktyczny sposób, że możliwy jest recykling wartościowych materiałów 

wykonanych z Udel stosowanych w medycynie, co daje istotne oszczędności w emisji 

TYPOWE ZASTOSOWANIA WYSOKOWYDAJNYCH  

TWORZYW SZTUCZNYCH

Polimery o wysokiej wydajności są stosowane w wielu 

różnych gałęziach przemysłu. Typowe zastosowania 

obejmują:

–  zastosowania o wysokiej odporności na wysoką 

temperaturę i wstrząsy w przemyśle lotniczym i szklarskim,

–  odporne na hydrolizę i sterylizację komponenty do wyrobów 

medycznych,

–  wysoce odporne, wysoce izolowane lub odporne na emisję 

materiały przewodzące dla przemysłu elektrotechnicznego,

–  przemysł lotniczy i kosmiczny, w których potrzebne są 

części odporne na ekstremalne temperatury,

–  sprzęt do wiercenia wgłębnego w przemyśle naftowym 

i gazowym,

–  zastosowania w technologii rentgenowskiej i energetyce 

jądrowej.

http://kanitech.pl/wytlaczanie-z-rozdmuchem
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CO2 w całym łańcuchu produkcyjnym i dostawczym. Projekt obejmuje wykorzystanie 

połączenia wiedzy specjalistycznej opracowanej przez MCAM do mycia i mechanicz-

nego oczyszczania materiału, wraz ze zdolnością Solvay do oceny składu chemicznego 

polimeru wycofanego z eksploatacji, w celu opracowania solidnej strategii recyklingu, 

która zapewni klientom materiały, które w pełni spełniają wszystkie specyfikacje. Obie 

firmy współpracowały już razem w zakresie odzyskiwania i recyklingu innych wysoko-

wydajnych polimerów, w tym polieteroeteroketonu KetaSpirel (PEEK). Doświadczenie 

Solvay w dziedzinie chemii polimerów wraz z mistrzostwem MCAM w zakresie recy-

klingu mechanicznego pomoże przezwyciężyć szczególne wyzwania, przed jakimi stają 

klienci, aby poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać takie polimery w wymagają-

cych zastosowaniach wspierających gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Firma DSM Engineering Materials ogłosiła, że wsparło firmę Samsung Electronics 

w dostarczaniu pierwszego smartfona, który zostanie wykonany z wykorzystaniem 

technologii Akulon RePurposed. Ten wysokowydajny polimer jest wytwarzany przez 

DSM w wyniku przekształcenia niepotrzebnych sieci rybackich zebranych na Oceanie 

Indyjskim. Nowe smartfony z serii Galaxy S22 i tablety z serii Tab S8 stanowią ważny 

kamień milowy w zakresie zrównoważonego rozwoju tego typu urządzeń i podkreślają 

zaangażowanie DSM w umożliwienie gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez inno-

wacje oparte na recyklingu. Wprowadzony na rynek w 2018  r. Akulon RePurposed 

powstał dzięki współpracy z lokalną społecznością wzdłuż wybrzeża Indii w celu zbie-

rania i  odzyskiwania porzuconych sieci rybackich. Są one następnie przetwarzane 

w wyjątkowy polimer, zawierający co najmniej 80% PA6 z recyklingu. Współpracując 

z Samsung Electronics, DSM dostosowało Akulon RePurposed, aby spełnić specy-

ficzne wymagania dotyczące wysokiej wydajności nowej serii Galaxy S22 i Galaxy Tab 

S8. Obecnie tylko 20% sieci rybackiej z recyklingu jest wykorzystywane jako materiał 

do produkcji wspornika klawiszy serii Galaxy S22 i wewnętrznej pokrywy rysika S Pen 

oraz wewnętrznego wspornika Tab S8. Liczba ta wydawać się może niewielka, ale wraz 

z kolejnymi urządzeniami, które pojawią się w tym roku, Samsung spodziewa się, że 

do końca 2022 roku uda mu się ponownie wykorzystać ponad 50 ton wyrzuconych 

sieci rybackich. Firma Samsung twierdzi, że jej urządzenia Galaxy S22 są „najbardziej 

ekologicznymi” urządzeniami, jakie kiedykolwiek stworzyła. W urządzeniach tych zasto-

sowano materiały pochodzące z recyklingu z innych części, a do ich pakowania użyto 

papieru pochodzącego w 100% z recyklingu oraz folii ochronnej wykonanej z tworzywa 

sztucznego pochodzącego z recykling.

Dzięki swoim unikalnym właściwościom, Akulon RePurposed został już zastoso-

wany w różnych gałęziach przemysłu, takich jak motoryzacja, towary konsumpcyjne 

i urządzenia elektroniczne. Firma przez lata opracowała szeroką gamę materiałów inży-

nierskich, aby pomóc swoim klientom we wspieraniu zrównoważonej, niskoemisyjnej 

gospodarki o obiegu zamkniętym i zobowiązała się do udostępnienia alternatyw opar-

tych na bio- i/lub recyklingu dla całego swojego portfolio do 2030 roku.

Firma Evonik opracowała mieszankę do formowania PEEK (polieteroeteroketon) 

o bardzo dobrych właściwościach trybologicznych i wysokiej trwałości do stosowania 

w trudnych warunkach silnika spalinowego w celu zastąpienia metalowych kół zęba-

tych. Komponent seryjny jest produkowany przez IMS Gear SE & Co KGaA i jest stoso-

wany przez Mercedes-Benz AG w różnych modelach. Wyważarki masy zapewniają 

płynną pracę silnika spalinowego poprzez redukcję wibracji spowodowanych przez 

tłoki na otaczających konstrukcjach. Przekładnie wyważarki mają kontakt z olejami silni-

kowymi, w wyniku tego są narażone na temperatury do 130°C. Do tej pory używano 

wyłącznie metalowych kół zębatych. Dzięki VESTAKEEP PEEK 5000 G, koncern oferuje 

odpowiedni materiał o wysokiej wytrzymałości i wysokiej wydajności, który zastępuje 

metalowe koła zębate. Oprócz wymaganego tłumienia drgań przekładnie z tworzywa 

sztucznego oferują dodatkową zaletę w postaci wysokiej odporności na obciążenia 

http://kanitech.pl/linie-do-regranulacji


46  PlastNews 5’2022

 Tworzywo wydania 

mechaniczne i  trybologiczne. W  porównaniu do konwencjo-

nalnych metalowych kół zębatych mają mniejsze straty tarcia 

i  są znacznie cichsze. Niższy masowy moment bezwładności 

oszczędza energię. Koła zębate wykonane z VESTAKEEP PEEK 

są formowanie wtryskowe i eliminują rozległe przeróbki, które 

wcześniej były konieczne przy użyciu metalu. Dzięki swojej 

odporności na wysokie temperatury i  odporności chemicznej 

oraz wysokiej plastyczności, wysokowydajne polimery marki 

VESTAKEEP mogą zastąpić elementy metalowe umożliwiając 

zaawansowane zastosowania lekkich konstrukcji. 

Firma SABIC zaprezentował nowy związek LNP  

THERMOCOMP OFC08V, który nadaje się do anten dipo-

lowych stacji bazowych 5G i  innych zastosowań elektrycz-

nych i elektronicznych. Ten nowy związek może pomóc firmom 

w opracowaniu lekkich, opłacalnych, całkowicie tworzywowych 

konstrukcji anten, które ułatwiają wdrażanie infrastruktury 5G. 

W erze rosnącej urbanizacji i inteligentnych miast pilnie potrzebna 

jest szeroka dostępność sieci 5G, aby zapewnić szybką i nieza-

wodną łączność milionom mieszkańców. SABIC pomaga swoim 

klientom ułatwić produkcję anten RF. Nowy wysokowydajny 

materiał LNP THERMOCOMP nie tylko pomaga usprawnić 

produkcję poprzez unikanie przetwarzania końcowego, ale 

może również zapewnić wyjątkową wydajność w wielu krytycz-

nych obszarach, gdyż LNP THERMOCOMP OFC08V to wzmoc-

niony włóknem szklanym materiał na bazie pol(isiarczku fenylenu) 

(PPS). Charakteryzuje się on wysoką wydajnością powlekania 

dzięki bezpośredniej strukturze laserowej (LDS), silną przyczep-

nością warstw, dobrą kontrolą wypaczenia, wysoką odporno-

ścią na ciepło oraz stabilną wydajnością dielektryczną i często-

tliwością radiową. To wyjątkowe połączenie właściwości może 

umożliwić stworzenie nowej, formowanej wtryskowo konstrukcji 

anteny dipolowej, oferującej przewagę nad tradycyjnym 

montażem płytek drukowanych (PCB) i selektywnym powleka-

niem galwanicznym tworzywa sztucznego. Nowy produkt został 

opracowany do potencjalnego zastosowania w metalizacji przy 

użyciu LDS. Materiał oferuje szerokie możliwości obróbki lase-

rowej i  zarówno łatwość powlekania, jak i  jednolitość szero-

kości linii powlekania, aby zapewnić stabilną i stałą wydajność 

anteny. Silne przyleganie między warstwami tworzywa sztucz-

nego i metalu zapobiega rozwarstwianiu, nawet po starzeniu 

termicznym i  bezołowiowym lutowaniu rozpływowym. Ulep-

szona stabilność wymiarowa w porównaniu z konkurencyjnymi 

gatunkami PPS wzmacnianymi włóknem szklanym pomaga 

osiągnąć płynne mocowanie poszycia metalowego podczas 

LDS, a  także dokładny montaż. Dzięki tym zaletom LNP  

THERMOCOMP OFC08V został wymieniony przez LPKF Laser 

& Electronics, niemieckiego dostawcę rozwiązań do produkcji 

laserowej, jako zatwierdzony materiał dla LDS z systemami firmy. 

W porównaniu do obecnie stosowanego złożonego, selektyw-

nego powlekania galwanicznego tworzywa sztucznego, które 

jest szeroko stosowanym procesem obejmującym wiele etapów, 

materiał LNP THERMOCOMP OFC08V z  opcją LDS oferuje 

większą prostotę i  wyższą wydajność. Po formowaniu wtry-

skowym części, LDS wymaga jedynie strukturyzacji laserowej 

i powlekania chemicznego. Ponadto nowe tworzywo sztuczne 

zapewnia wszystkie zalety PPS z wypełniaczem szklanym, w tym 

wysoką odporność na ciepło przy montażu płytek drukowanych 

przy użyciu technologii montażu powierzchniowego oraz natu-

ralną ognioodporność (UL-94 V0 przy 0,8 mm). Niskie wartości 

dielektryczne (stała dielektryczna: 4,0; współczynnik rozpro-

szenia: 0,0045) i stabilne parametry dielektryczne, wraz z dobrą 

wydajnością RF w trudnych warunkach, które pomagają zopty-

malizować transmisję i wydłużyć żywotność. I
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Właściwości
Fakt, że polisiloksany są zbudowane z  nieorganicznego 

łańcucha z  naprzemiennie występującymi atomami krzemu 

i  tlenu, które tworzą polarne wiązania Si-O oraz niepolarnych 

grup organicznych połączonych z atomami krzemu powoduje, 

że związki te mają unikatowe właściwości, jak np. duża odpor-

ność termiczna, doskonałe właściwości dielektryczne, obojęt-

ność chemiczna i  fizjologiczna, wysoka przepuszczalność dla 

gazów, mała reaktywność, niska toksyczność i mała szkodliwość 

dla środowiska naturalnego. Stąd tez ogromne zainteresowanie 

tą grupą związków, dla których najprostszą metodą otrzymy-

wania – w odniesieniu do liniowych polisiloksanów – jest hydro-

liza dipodstawionych dichlorosilanów, w wyniku której powstają 

silanodiole oraz cykliczne siloksany, wykorzystywane następnie 

jako substraty w  reakcjach polikondensacji lub polimeryzacji 

z otwarciem pierścienia.

Zastosowania
Polisiloksany znajdują zastosowanie praktycznie w  każdym 

aspekcie współczesnego życia i prawie w każdej gałęzi przemysłu. 

Duża odporność na wysoką temperaturę i czynniki chemiczne, 

mały współczynnik temperaturowy lepkości i właściwości dielek-

tryczne są przyczynami, dla których znalazły one zastosowanie 

w produkcji farb ogniotrwałych, wysokogatunkowych smarów, 

dielektryków czy syntetycznych żywic. Ze względu na odporność 

na utlenianie związki te są stosowane do uszczelniania konstrukcji 

budowlanych. Niezwykła elastyczność szkieletu siloksanowego 

sprawia, że cechują się one największą elastycznością w niskich 

temperaturach wśród elastomerów dostępnych handlowo. 

Z uwagi na biozgodność i trwałość są powszechnie stosowa-

nymi materiałami biomedycznymi, wykorzystywanymi do produkcji 

wyrobów medycznych codziennego użytku, elementów urządzeń 

stosowanych przy zabiegach chirurgicznych lub opatrunków. 

POLIMERY INNE NIŻ ZWYKLE (CZ. 1)

Polidimetylosiloksan (PDMS)
Najważniejszą grupę związków krzemoorganicznych stanowią siloksany będące polimerami zbudo-
wanymi z mostków krzemotlenowych Si-O-Si, a przy każdym atomie krzemu znajdują się grupy orga-
niczne i/lub atomy wodoru. Warto zauważyć, że wiązanie Si-O jest jednym z najbardziej stabilnych wią-
zań utworzonych przez krzem.

ZWIĄZKI KRZEMOORGANICZNE należą do związków metaloorganicznych ze względu 

na obecność w strukturze wiązania krzem – węgiel. Są one znane już od ponad 100 lat, lecz 

zainteresowanie nimi nadal rośnie, pomimo że można je otrzymać wyłącznie syntetycznie. 

Związki krzemoorganiczne można podzielić na związki małocząsteczkowe, oligomery i polimery, 

różniące się między sobą liczbą atomów krzemu w cząsteczce. W zależności od rodzaju atomu 

X polimery krzemoorganiczne można podzielić na: polisilany (X = Si), polikarbosilany (X = C), 

polisiloksany (X = O), polisilazany (X = NH lub NR – grupa węglowodorowa), poliborosilany (X = B) 

oraz polisilikokarbodiimidy (X = N=C=N). Istotnym jest, że zmieniając podstawniki przy atomach 

krzemu, można modyfikować i regulować stabilność chemiczną, termiczną, wpływać na 

rozpuszczalność polimeru oraz jego właściwości elektryczne czy optyczne.

http://tworzywa.pl
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Ponieważ są one transparentne i  biologicznie obojętne, są 

obecnie szeroko stosowane w większości preparatów kosme-

tycznych oraz do produkcji sztucznej skóry i  implantów. Dzięki 

temu, że są to substancje nietoksyczne, wykorzystuje się je także, 

jako dodatki do… żywności, gdzie pełnią funkcje przeciw spienia-

jące i podnoszą trwałość niektórych wyrobów, takich jak oleje do 

smażenia, soki czy dżemy. Pamiętając, że szkielet polimeru siliko-

nowego zawiera krzem i tlen, ale nie zawiera węgla, to niezwykle 

istotnym jest tutaj to, że wzdłuż boku szkieletu polimeru mogą 

znajdować się grupy funkcyjne oparte na węglu, które rozkładają 

się dopiero w wysokich temperaturach. 

PDMS
Typowym przykładem może być tutaj polidimetylosiloksan 

(PDMS, dimetykon – ang. dimethicone), otrzymywany najczę-

ściej w wyniku reakcji polikondensacji silanodioli. 

W metodzie tej małocząsteczkowe silanodiole, które zawierają 

od kilku do kilkunastu atomów krzemu, są poddawane reakcji 

z zastosowaniem katalizatorów, którymi mogą być kwasy proto-

nowe, aminy, czy mocne zasady alkoholowe. Wiązanie silanowe 

powstaje tutaj w wyniku reakcji końcowych grup hydroksylowych, 

prowadzącej do utworzenia struktur liniowych lub pierścienio-

wych. Polikondensacja pozwala na uzyskanie stosunkowo krót-

kich łańcuchów, zawierających od kilku do kilkunastu atomów 

krzemu. Metoda ta jest najczęściej wykorzystywana do otrzymy-

wania olei silikonowych, smarów, kauczuków czy też żywic.

PDMS jest polimerem silnie  hydrofobowym, przepusz-

czalnym dla gazów i przezroczystym w stosunkowo szerokim 

zakresie UV-VIS (230–700 nm). Jest on używany między innymi do 

produkcji soczewek kontaktowych oraz jako dodatek do kosme-

tyków, a także jako izolator czy smar. Jest również popularnym 

materiałem do wykonywania mikrosystemów chemicznych 

(tzw. Lab-On-a-Chip). Dimetykon jest stosowany jako lek zmniej-

szający napięcie powierzchniowe pęcherzyków powietrza, umoż-

liwiający resorpcję uwolnionego gazu i wydalenie na drodze pery-

staltyki. Likwiduje uczucie napięcia i bólu związanego ze wzmo-

żonym gromadzeniem się gazu w  jelitach. Jest również skład-

nikiem simetykonu, stosowanego w podobnych wskazaniach. 

Pewnego rodzaju ciekawostkę stanowi fakt, że polidimetylosilo-

ksan jest dodawany w śladowych ilościach do produktów typu 

„fast food” i znany pod symbolem E900. Innym zastosowaniem 

są ciecze smarujące w trudno dostępnych zamknięciach łożysk 

stosowanych w pojazdach kosmicznych i samolotach.

Polimer – kosmetyk
Jednak jedną z najpopularniejszych aplikacji tego osobliwego 

polimeru jest… kosmetologia. Z racji tego, że dimetykon należy 

do silikonów, jego działanie jest ściśle określone. Jego obecność 

wpływa przede wszystkim na odczucia sensoryczne podczas 

aplikacji danego preparatu – łatwiej się rozsmarowuje, daje efekt 

jedwabistości i  gładkości. Polidimetylosiloksan wytwarza na 

skórze lub włosach nieprzepuszczalny film ochronny (okluzję). 

Ogranicza parowanie wody z naskórka, przez co przyczynia się 

do odpowiedniego nawilżenia skóry. Sam w sobie nie jest skład-

nikiem aktywnym. Jego inne działanie to ograniczenie wytwa-

rzania piany przez dany kosmetyk. Wpływa również na lepkość 

produktu, odpowiednio ją zmniejszając. 

Mówiąc inaczej, poprawia właściwości aplikacyjne preparatu, 

ułatwiając jego rozprowadzanie oraz dając efekt wygładzenia. 

Z chemicznego punktu widzenia jest on tak naprawdę modyfika-

torem reologii, wpływając na konsystencję preparatu ostatecznie 

zmniejszającym lepkość produktu, stanowiąc tzw.  emolient 

suchy, zabezpieczający przed efektem „tłuszczenia”, czyli 

tworzenia lepkiej, tłustej warstwy na powierzchni skóry. 

Należy dodać, że zastosowanie silikonów w branży kosme-

tycznej jest tematem mocno kontrowersyjnym. Ma on zarówno 

swoich zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników. 

Wiele organizacji światowych uznało dimetykon za składnik 

bezpieczny do stosowania w produktach pielęgnacyjnych. Mówi 

się, że może wykazywać znikome działanie drażniące. Warto 

pamiętać, że silikony z  reguły wykazują właściwości komedo-

genne. Co to oznacza? Tworząc ochronny film na skórze, spra-

wiają, że nie ma ona czym oddychać. Fakt ten może powo-

dować namnażanie się beztlenowych bakterii oraz pojawienie się 

wyprysków. Składnik ten nie jest polecany dla cer trądzikowych. 

Ciekawostką jest fakt, że PDMS jest także obecnie najskutecz-

niejszą substancją leczącą wszawicę. Działa poprzez zabloko-

wanie pasożytom dostępu do tlenu, czyli przez uduszenie.

Dimetykon, według niektórych źródeł, jest bezpieczny do stoso-

wania w produktach kosmetycznych. Cosmetic Ingredient Review 

(CIR) w  2003  r. uznał go za bezpieczny składnik produktów 

kosmetycznych. 

Ze względu na fakt, że dimetykon ma dużą cząsteczkę, nie 

penetruje ona w głąb skóry, do krwiobiegu. Stąd też przyjmuje 

się, że produkty z tym składnikiem mogą być stosowane w ciąży 

i  w okresie karmienia piersią. Zaleca się jednak ostrożność, 

ponieważ skóra w tym czasie może być nadwrażliwa.

Dla celów przemysłowych polidimetylosiloksan powstaje podczas 

syntezy krzemu wraz z tlenem. Jest substancją syntetyczną. I 

Źródła:

1. Polimetylowodorosiloksan funkcjonalizowany związkami organicznymi 

zawierającymi w cząsteczkach atomy wodoru – Aleksandra Chechelska-Noworyta

2. Internet: Estetico, Kosmopedia, Wikipedia
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ELASTOMERY TERMOPLASTYCZNE – NOWOŚCI RYNKOWE

Łączą w sobie pewne właściwości 
kauczuków i termoplastów

Chociaż światowa produkcja polimerów zdominowana jest przez poliolefiny (polietylen i polipropylen) 
oraz polichlorek winylu, poli(tereftalan etylenu), poliuretany i polistyren, to na rynku znalazło się jeszcze 
miejsce dla polimerów łączących w pewnym przedziale temperatury cechy usieciowanych chemicznie 
kauczuków z łatwością przetwarzania i recyklingu termoplastów, które nazwano elastomerami termo-
plastycznymi (TPE – ang. thermoplastic elastomers). Co nowego na rynku oferują ich producenci?

Izabela Gajlewicz
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu

PLASTPOL
24. - 27. May 2022
@ Targi Kielce

http://www.grafe.com
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Jak każdy materiał, elastomery termoplastyczne mają zalety, 

jak i słabe strony. Wśród zalet TPE można wymienić:

– prostsze przetwarzanie, mniejsze zużycie energii i  niższe 

koszty gotowej części, dzięki krótszym czasom produkcji 

w  porównaniu do wyrobów wykonywanych z  klasycznych 

mieszanek kauczukowych,

– łatwe formowanie wyrobów wielokomponentowych, 

np. zawierających szkielet z materiałów olefinowych, takich jak 

PP, bez użycia klejów,

– mniejszą ilość odpadów, a także możliwość ich powtórnego 

przetworzenia,

– bardzo dobre właściwości elektroizolacyjne,

– odporność na działanie olejów i zmiany temperatury (w ściśle 

określonym zakresie),

– niską przepuszczalność,

– możliwość barwienia i produkcji przedmieszek o różnych stop-

niach twardości.

Niestety, tak jak tworzywa termoplastyczne, TPE nie są 

odporne na działanie wysokiej temperatury, co niestety ogra-

nicza ich stosowanie. Chwilowe przekroczenie zadanego 

progu temperaturowego prowadzi do trwałej deformacji. Należy 

pamiętać, że wyroby wykonane z TPE nie są odporne na dzia-

łanie węglowodorów aromatycznych. TPE są również wrażliwe 

na naprężenia ścinające w trakcie przetwórstwa.

Rynek elastomerów termoplastycznych
Raport przygotowany przez Mordor Intelligence szacuje, 

że światowy rynek elastomerów termoplastycznych będzie 

notował wzrost, przy szacowanym CAGR wynoszącym ponad 

5%, w okresie prognozy (2022-2027). Ze względu na pandemię 

COVID-19 i ogólnokrajową blokadę na całym świecie, zakłó-

cenia w  działalności produkcyjnej i  łańcuchach dostaw oraz 

wstrzymanie produkcji negatywnie wpłynęło na rynek TPE 

w 2020 roku. Jednak w 2021 warunki zaczęły się poprawiać, 

tym samym przywracając trajektorię wzrostu badanego rynku 

w  okresie prognozy. Głównymi czynnikami napędzającymi 

wzrost badanego rynku są duże zapotrzebowanie ze strony 

przemysłu motoryzacyjnego i rosnące zastosowanie w branży 

HVAC. Rosnący popyt na elastomery termoplastyczne na bazie 

biologicznej prawdopodobnie stworzy nowe możliwości dla 

rynku w nadchodzących latach.

Zastosowania TPE w motoryzacji
Elastomery termoplastyczne (TPE) to materiały o  wysokich 

parametrach użytkowych, których zastosowanie w przemyśle 

motoryzacyjnym szybko rośnie. TPE służy przemysłowi motory-

zacyjnemu w niezliczonych zastosowaniach, z których niektóre 

obejmują między innymi produkcję wysokiej jakości samochodo-

wych tablic rozdzielczych, osłon kół, elementów desek rozdziel-

czych, poszycia słupków, wykładzin i  klamek drzwi, oparć 

siedzeń i elementów pasów bezpieczeństwa. Przemysł moto-

ryzacyjny stawia szczególnie wysokie wymagania stosowanym 

ELASTOMERY TERMOPLASTYCZNE MOŻNA 

PODZIELIĆ NA 6 GRUP, SZEREGUJĄC JE WG 

CENY I ZAPOTRZEBOWANIA:

–  styrenowe kopolimery blokowe (SBC lub TPE-S),

–  elastomery poliuretanowe (TPU lub TPE-U),

–  wulkanizaty termoplastyczne (TPV, TPE-V) lub 

inaczej mieszaniny elastomer/termoplast  

(EA – ang. elastomeric alloys),

–  termoplastyczne poliolefiny (TPO lub TPE-O),

–  kopolimery poliestrowe (COPE lub TPEE lub TPE-E),

–  blokowe kopolimery amidowo-eterowe (COPA lub 

PEBA lub TPE-A).
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materiałom. Pod wpływem ekstremalnych naprężeń materiały muszą być stabilne 

wymiarowo i nie mogą się wypaczać, nawet w przypadku dużych wahań temperatury, 

co z kolei odpowiada zapotrzebowaniu na TPE. Są nie tylko tańsze niż metale, ale także 

pomagają zwiększyć efektywność energetyczną samochodów poprzez zmniejszenie 

masy, a  także zapewniają trwałość, odporność na korozję, wytrzymałość, elastycz-

ność konstrukcji, sprężystość i wysoką wydajność przy niskich kosztach. Niewielka 

waga TPE umożliwia produkcję bardziej oszczędnych pojazdów. Szacuje się, że każde 

10% obniżenie masy pojazdu skutkuje 5-7% zmniejszeniem zużycia paliwa oraz kontroli 

emisji gazów cieplarnianych.

Co nowego na rynku?
Prace nad otrzymaniem elastomerów termoplastycznych na bazie cukrów prowadzi 

zespół badawczy z uniwersytetów Birmingham i Duke. Zespół już wcześniej współ-

pracował nad opracowaniem nowej rodziny polimerów ze zrównoważonych źródeł, 

które wg naukowców zachowują wszystkie te same właściwości co typowe TPE, 

ale są degradowane i mogą być poddane recyklingowi mechanicznemu. Naukowcy 

wykorzystali materiały wyjściowe na bazie cukru, a  dokładniej związki izosorbidu 

i izomannidu, do stworzenia dwóch polimerów, z których oba okazały się mieć lepsze 

właściwości niż konwencjonalne TPE. Naukowcy zaobserwowali, że TPE wytwo-

rzony z izosorbidu wykazuje lepszą elastyczność i wytrzymałość, co, jak wykazano, 

jest wynikiem stereochemii grup cukrowych w uzyskanych materiałach. Korzystając 

z symulacji komputerowych i innych technik eksperymentalnych, naukowcy wykazali, 

że różnica w stopniu trwałego odkształcenia po ściskaniu wynika ze sposobu, w jaki 

stereochemia cukru kieruje siecią wiązań wodorowych między cząsteczkami długo-

łańcuchowymi i wewnątrz nich. Doszli oni do wniosku, że obydwa polimery charak-

teryzują się wysoką przejrzystością optyczną, wyjątkową wytrzymałością mecha-

niczną i rozciągliwością, ale polimer na bazie izosorbidu ma lepszą wytrzymałość dzięki 

większej elastyczności. Wyniki wspomnianych powyżej prac zostały opublikowane 

w Angew Chemie, Ultra-Tough Elastomers from Stereochemistry-Directed Hydrogen 

Bonding in Isosorbide-Based Polymers. Wg nich tworząc polimery na bazie izosorbidu 

o dużych masach molowych w naprzemiennych sekwencjach, zamiast struktur bloko-

wych występujących w  tradycyjnych termoplastycznych kopolimerach poliuretano-

wych, można uzyskać TPE o wyjątkowej wytrzymałości mechanicznej, rozciągliwości 

i wysokiej optyce. Te wyjątkowe właściwości są skorelowane z supramolekularnym 

mechanizmem wiązania wodorowego. Zdaniem profesora Andrew Dove z Birmingham 

School of Chemistry, który kierował zespołem badawczym „długoterminowy wpływ 

nowoczesnych polimerów na środowisko jest poważnym problemem. Izosorbid jest 

odnawialnym surowcem alternatywnym dla pochodnych ropy naftowej do komer-

cyjnej produkcji polimerów. Pochodzi z  roślin i  jako jedna z 20 najlepszych cząste-

czek pochodzących z biomasy jest dostępna na skalę zgodną z komercyjną produkcją 

biotworzyw”. Naukowcy poszukują teraz partnerów przemysłowych zainteresowanych 

licencjonowaniem technologii.

Poprzez inwestycję w swoim zakładzie w Serquigny we Francji, koncern chemiczny 

Arkema zwiększa globalną zdolność produkcyjną elastomeru termoplastycznego 

TPE Pebax o około 25%, aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu rynku. Inwe-

stycja ta w szczególności umożliwi zwiększenie produkcji bioodnawialnych Pebax 

Rnew, opartych na chemii nylonu 11 firmy oraz tradycyjnej gamy Pebax. Nowa inwe-

stycja, która ma zostać uruchomiona w połowie 2023 r., umożliwi produkcję różno-

rodnych wysokospecjalistycznych gatunków, aby sprostać rosnącemu zapotrzebo-

waniu w wielu zastosowaniach dzięki niezwykłej lekkości, elastyczności i wysokiemu 

zwrotowi energii tych materiałów, które znalazły zastosowanie w sprzęcie sportowym, 

takim jak podeszwy do butów do biegania, butów narciarskich czy tekstyliów tech-

http://kanitech.pl/uklady-plastyfikujce
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nicznych, w  towarach konsumenckich, takich jak smartfony i  elastyczne ekrany, 

a także w innych aplikacjach, takich jak sprzęt medyczny. Pochodzące z odnawial-

nych nasion rącznika, bio TPE Pebax Rnew mają wg danych firmy ślad węglowy 

niższy nawet o 50% i mogą być w pełni poddane recyklingowi w porównaniu z innymi 

elastomerami dostępnymi na rynku.

Koncern chemiczny Avient wprowadził niedawno do swojego portfolio nowy rodzaj 

termoplastycznego elastomeru (TPE) reSound REC przeznaczony do wybranych 

zastosowaniach mających kontakt z żywnością. Oferowany produkt zawiera dodatek 

pochodzący z recyklingu PCR. TPE reSound REC z recyklingu są częścią portfolio 

reSound TPE, które obejmuje zarówno materiały pochodzące z recyklingu, jak i te na 

bazie biologicznej. Materiał charakteryzują się twardością 65 ShA i zawierają do 25% 

PCR z odzyskanego polipropylenu (PP). Produkt posiada opinię FDA, wg której mate-

riał z recyklingu zawarty w tym TPE może być używany do produkcji niektórych arty-

kułów posiadających kontakt z żywnością. Tworzywo to może być stosowane także 

w  uchwytach do szczoteczek do zębów i  innych artykuły higieny osobistej. TPE 

reSound REC jest naturalnie szary, ale nadaje się do barwienia oraz do formowania 

wtryskowego lub obtyskiwania PP. 

Pasja do technologii w połączeniu z podejściem zorientowanym na klienta pozwo-

liła firmie Teknor Apex wprowadzić nowy gatunek TPE zawierający od 25% do 35% 

materiałów pochodzących z recyklingu. Najnowszy nabytek dołączył do dobrze znanej 

marki Monprene, a nowa seria nosi oznaczenie RX CP-15100. Seria Monprene RX 

CP-15100, oferowana na całym świcie, umożliwia producentom wyrobów z TPE speł-

nienie wymagań konsumentów i przepisów dotyczących zawartości materiałów pocho-

dzących z recyklingu w swoich produktach. W przeciwieństwie do konkurencyjnych 

TPE z zawartością materiałów pochodzących z recyklingu, dostępnych tylko w kolorze 

czarnym, są one oferowane w jednolitym jasnym, naturalnym kolorze, podobnym do 

ich głównych odpowiedników. Seria RX CP-15100 jest dostępna w standardowych 

gatunkach od 55 do 80 Shore A i może być również dostosowana do specyficznych 

wymagań klienta. Gatunki te są przeznaczone do wtrysku oraz przetwarza się je jak 

podstawowe TPE. Są odpowiednie do produktów do pielęgnacji ciała, narzędzi ogro-

dowych, przyborów do pisania, urządzeń i artykułów sportowych. Są produkowane 

zgodnie z normami ISO-9001 i ISO 14001 w USA, Singapurze i Niemczech, przy ścisłej 

kontroli składu i identyfikowalności. 

„Dołącz do naszej podróży” z takim to oto mottem KRAIBURG TPE wzywa zainte-

resowanych klientów i partnerów do tworzenia sojuszy na rzecz rozwoju termoprze-

wodzących TPE, czyli materiałów przyszłości, na który obecnie istnieje duże zapotrze-

bowanie. Głównym celem wyzwania jest rozwój rozwiązań i komponentów dla rynku 

motoryzacyjnego i przemysłowego. Wg firmy korzyści wynikające z łączenia kontra-

stów to inteligentne zarządzanie termiczne w postaci przewodzących ciepło tworzyw 

sztucznych w połączeniu z izolacją elektryczną. Takie połączenie jest w stanie trwale 

zmienić obecne praktyki w wielu sektorach przemysłu – prowadząc do uproszczo-

nych rozwiązań, mniejszej liczby gorących punktów i swobody projektowania w połą-

czeniu z  bardzo wysokim stopniem niezawodności procesu w  formowaniu wtry-

skowym. Firma, kierując się rosnącym popytem, poszerza swoje portfolio rozwiązań 

i stara się tworzyć zorientowane na rozwój sojusze z klientami i partnerami, aby osią-

gnąć wyższy poziom. W  wyniku tych sojuszy opracowywane są materiały odpo-

wiednie do zastosowań o niezawodnej, energooszczędnej, trwałej i wysokiej wydaj-

ności. Na podstawie wstępnych prac rozwojowych i testów, KRAIBURG TPE zdaje 

sobie sprawę, że termoprzewodzące tworzywa sztuczne w  połączeniu z  izolacją 

elektryczną zapewnią wartość dodaną producentom w  sektorze motoryzacyjnym 

– w szczególności producentom OEM skupiającym się na mobilności elektrycznej, 

a także producentom akumulatorów. Nowe rozwiązania w zarządzaniu temperaturą 

http://kanitech.pl/zgrzewanie-tworzyw-sztucznych
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w elektronice zapewnią również korzyści producentom elektronarzędzi, lamp LED, 

stacji ładowania i wtyczek do ładowania, a także producentom urządzeń peryferyj-

nych i akcesoriów do rowerów elektrycznych, a także elektryki i elektroniki. Do tej pory 

często, w podobnych zastosowaniach stosowano aluminiowe radiatory z silikonami, 

podkładkami i  pastami, co zwykle wiązało się z wyzwaniami w zakresie przetwa-

rzania i niezawodności procesu. W porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami 

termoplastyczne materiałami przewodzącymi ciepło, TPE zapewniają przetwarzalność 

termoplastyczną, która jest lepsza od tradycyjnych metod. Ponadto rozwiązanie TPE 

może w pełni wykorzystać jego mocne strony:

– zakres twardości od 55 do 75 Sh A,

– dostępne różne przewodności cieplne do 3 W/(m·K),

– możliwa przyczepność do poliolefin lub PA metodą wtrysku wielokomponentowego,

– nie zawiera PVC i silikonów.

Niezawodność procesu formowania wtryskowego termoprzewodzących TPE 

zapewnia, że TPE jest utrzymywany na miejscu podczas montażu i użytkowania.

Niestandardowy TPE klasy medycznej łagodzący nadmierne podrażnienia i  bóle 

pacjentów oferuje firma United Soft Plastics. Niestandardowa wytłaczana folia TPE 

zapewnia wysoki poziom wsparcia dla pacjentów podczas łatwiejszego leczenia ran 

oraz zmniejszenia bólu. Pacjenci z ranami powstałymi podczas urazów ramion i nóg, 

muszą mieć zapewnioną regularną opiekę medyczną, aby upewnić się, że obszar 

opatrunku na ranę jest czysty i  suchy przed jakimkolwiek kolejnym leczeniem lub 

codzienną pielęgnacją, a jednocześnie w celu ochrony przed wnikaniem bakterii. Wcze-

śniej robiono to poprzez przykrycie opatrunku na ranę folią ochronną lub workiem 

ochronnym (torebką), którą następnie przyklejano do skóry taśmą samoprzylepną 

i uszczelniano. Jednak usunięcie folii ochronnej przez oderwanie taśmy od skóry zwykle 

powoduje nieprzyjemny ból w związku z niepożądanymi mikrouszkodzeniami warstwy 

skóry. Nowa folia TPE jest alternatywą bezlateksową i nie trzeba jej odrywać, ponieważ 

jest trwale zgrzana z  torebką foliową jako rozciągliwy, elastyczny i  stożkowy pasek 

uszczelniający. Dzięki temu można całkowicie wyeliminować stosowanie taśmy klejącej. 

Według dyrektora generalnego USP na Europę, Michaela Bodmanna, produkt z folii 

TPE stanowi znaczną ulgę w codziennym leczeniu pacjentów. Gatunek TPE charakte-

ryzuje się niską twardością Shore A (25-35), wysoką wytrzymałością na rozdarcie oraz 

niezbędnym wymogiem bardzo cienkiej grubości (0,2-0,4 mm). Firma zajęła się również 

kwestiami produkcyjnymi, aby TPE klasy medycznej mógł być produkowany w opła-

calny sposób. Nowy projekt wspólnego rozwoju jest w fazie przedkomercjalizacji i prze-

chodzi testy kliniczne. Po wstępnej komercjalizacji w Europie nowa folia TPE będzie 

dostępna na całym świecie. I
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Formowanie wtryskowe polipropylenu 
z długim włóknem szklanym

W wydaniu Plast News nr 02/2022 ukazał się artykuł dotyczący zbrojenia PP długim włóknem szklanym 
(PP-LGF). Opisano w nim technologię produkcji tych compoundów oraz ich zalety w porównaniu z innymi 
materiałami opartymi na PP. Zwrócono przede wszystkim uwagę na ich właściwości mechaniczne, które 
predestynują ten materiał do stosowania w dużych elementach konstrukcyjnych i strukturalnych pojaz-
dów mechanicznych, ale też w wyrobach konsumenckich, takich jak artykuły sportowe, narzędzia itp. 
Poniżej, w ramach kontynuacji tematu, opisano ogólne zalecenia dotyczące przetwórstwa PP-LGF.

Jacek Łyżwa
Plastoplan Polska Sp. z o.o.

Parametry przetwórstwa
Tworzywa PP-LGF mogą być przetwarzane na większości 

wtryskarek. Nie ma szczególnych wymagań dotyczących 

ślimaka, należy jedynie unikać stosowania końcówek miesza-

jących. Typowe wymiary ślimaka to 20-26 D, wielkość wtrysku 

to 1-2 D, głębokość zwojów w strefie zasilania to 0,1-0,15 D. 

Z  uwagi na kształt i  rozmiary granulek już na etapie dozo-

wania compoundy te wymagają szczególnej uwagi: ruch (prze-

pływ) granulek powinien być swobodny, tak by uniknąć zawie-

szania się materiału w  leju zasypowym. Średnica leja zasilają-

cego nie powinna być mniejsza niż 40 mm. Temperatury prze-

twórstwa i ciśnienie wtrysku nie odbiegają znacząco od innych 

compoundów PP. Temperatury cylindra to 230°C dla kopo-

limerów i  250°C dla homopolimerów, zaleca się profil płaski 

temperatur. Temperatura w strefie leja zasilającego to 30-60°C. 

Średnia temperatura formy to 50°C. Wyższa temperatura rzędu 

70-80°C poprawi wygląd zewnętrzny wyrobu (mniej widoczne 

ślady włókien szklanych na powierzchni). Wpływ formy na 

stopień krystaliczności polimeru, a  co za tym idzie na jego 

właściwości, jest pomijalny. Aby ograniczyć skracanie włókien, 

ciśnienie zwrotne powinno być jak najniższe. Zaleca się możliwie 

niskie prędkości obrotowe ślimaka, tak by czas uplastycznienia 

był możliwie zbliżony do czasu chłodzenia. Z uwagi na wysoką 

odporność termiczną compoundów PP-LGF przestój wtryskarki 

o temperaturze 260°C przez 1 godzinę nie spowoduje degradacji 

termicznej tworzywa. Szybkość wtrysku compoundów zawiera-

jących długie włókna szklane powinna być niska. Niemniej przy 

odpowiednio dobranym kanale dolotowym wtrysk wyrobów 

o  dużych wymiarach może być szybszy. Również długi czas 

wtrysku w połączeniu z niską temperaturą formy (już od 20°C ) 

może wpłynąć negatywnie na wygląd zewnętrzny wyrobu. Jeśli 

odpowietrzenie formy nie jest właściwe, w pierwszej kolejności 

zaleca się przesunięcie punktu przełączania w profilu wtrysku 

tak, aby pod koniec wypełniania formy szybkość przepływu 

była jak najniższa. Jeśli to konieczne, należy poprawić odpowie-

trzenie w konstrukcji formy. Ciśnienie docisku powinno wynosić 

50-80% ciśnienia wtrysku, czas docisku stosunkowo łatwo okre-

ślić ważąc kolejne wypraski. Zwiększając czas docisku spraw-

dzamy, czy masa wypraski przestaje rosnąć; wówczas wydłu-

żenie czasu docisku jest już bezcelowe. Na parametry proces 

wtrysku największy wpływ będzie miał projekt wyrobu i odpo-

wiednia konstrukcja formy.

Tworzywa PP-LGF przeważnie nie wymagają suszenia. Jeśli 

materiał był przechowywany w niskiej temperaturze, wystarczy 

przed przetwórstwem w  hali produkcyjnej otworzyć oktabinę 

i pozostawić ją na pewien czas. Suszenie jest konieczne, jeśli 

widoczna jest kondensacja pary wodnej na granulacie lub gdy 

istotna jest estetyka wyrobu. 

https://www.plastoplan.pl/
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Projekt wyrobu i konstrukcja formy
Skurcz compoundów PP-LGF jest niewielki: w  kierunku 

ułożenia włókien wynosi zwykle 0,15-0,20% a  w kierunku 

poprzecznym 0,50-0,55%. Z  uwagi na mniejszą orientację 

włókien długich (w stosunku do compoundów zawierających 

krótkie włókna szklane) warto uwzględnić średni skurcz wyno-

szący ok. 0,30%. Skurcz compoundów maleje wraz ze wzrostem 

zawartości włókien, które zwykle są na poziomie 20, 30 i 40%. 

Bezpośredni wpływ parametrów przetwórczych na skurcz jest 

znikomy, ale pośrednio odgrywa pewną rolę. Projekt wyrobu 

i drogi doprowadzenia tworzywa powinien minimalizować nieko-

rzystne zjawisko, jakim jest ścinanie (skracanie) włókien szkla-

nych podczas przepływu i wypełniania formy. A im dłuższe zacho-

wane włókno w wyrobie, tym mniejszy jest skurcz. W granulacie 

długość włókien wynosi zwykle 15 mm (10-25 mm), a w dobrze 

zaprojektowanym wyrobie ulega ona skróceniu do 1-4 mm, co 

jest wartością pożądaną. Zbyt krótkie włókna w wyrobie mogą, 

poza stratą wytrzymałości mechanicznej, zwiększyć średni 

skurcz nawet do ponad 0,50%. W projektowaniu żeber zaleca 

się uwzględnienie nachylenia 0,5°. Przy długich żebrach warto 

uwzględnić odpowiednie położenie wypychaczy, tak by uniknąć 

pęknięć wypraski podczas rozformowania.

Do konstrukcji formy można zastosować typowe stale 

konstrukcyjne, które są używane w formach do przetwórstwa 

PP z krótkim włóknem szklanym (LPP-SGF). W rzeczywistości to 

zakończenia włókien szklanych stanowią ostry element ścierny, 

a  takich zakończeń w  compoundach PP-LGF jest znacząco 

mniej niż w compoundach PP-SGF. 

Na układ włókien szklanych w wyrobie kluczowy wpływ ma 

położenie punktu wtrysku. Podczas modelowania kompute-

rowego można dobrać najlepsze jego położenie, które będzie 

kompromisem godzącym wytrzymałość wyrobu, jego kształt 

i koszt produkcji. Równie ważne, jak położenie punktu wtrysku, 

jest odpowiednie zaprojektowanie kanału doprowadzającego 

stopione tworzywo. Zasady są dość proste: im większa śred-

nica tym lepiej, im prostsza droga przepływu, tym lepiej. Zaleca 

się, by strata ciśnienia w  kanale doprowadzającym nie prze-

kraczała 100 bar. W  układach GK średnice nie powinny być 

mniejsze niż 20 mm, średnica zamknięcia iglicowego to minimum 

8 mm. W formach z zimnym wlewem, jego średnica to minimum 

10 mm, a dla dłuższych wlewów (200 mm) ta średnica powinna 

wynosić 12 mm. Przy zmianie kierunku przepływu zaleca się łuki 

o promieniu powyżej 20 mm. Należy unikać gwałtownej zmiany 

średnicy. W kanałach wlewowych prostokątnych zalecany wymiar 

minimalny to 2 x 20 mm, a preferowany to 2,5 x 30 mm. Dobrym 

rozwiązaniem jest dozowanie sekwencyjne, dzięki któremu 

można lepiej kontrolować orientację włókien oraz linie łączenia. 

Ilość czasu i zaangażowanie poświęcone na staranne przy-

gotowanie projektu wyrobu i  konstrukcji formy oraz dokładna 

symulacja komputerowa znacząco skrócą czas testów i urucho-

mienia produkcji. Nie jest to niczym wyjątkowym w przetwór-

stwie termoplastów, ale w przypadku projektu z zastosowaniem 

PP-LGF pozwoli to, być może, uniknąć kosztownych i czaso-

chłonnych zmian w konstrukcji formy.

W artykule korzystano z materiałów firmy SABIC, producenta 

compoundów STAMAX. I

Producenci i dostawcy compoundów PP-LGF zwracają szczególną uwagę na staranne modelowanie 

komputerowe wyrobu. Jest to istotne tym bardziej, że zwykle wyroby te mają bardzo złożoną geometrię. 

Pozwoli to przejść kolejne kroki projektu: analiza kształtu i funkcjonalności, analiza kosztu, analiza procesu 

produkcyjnego. Odpowiednio zaprojektowany kształt wyrobu ma zapewnić wymaganą wytrzymałość. Wpływ 

na to mają nie tylko elementy konstrukcyjne (grubości ścianek, żebra itd.), ale również orientacja włókien 

szklanych. Już na tym etapie określa się wagę, a zatem, koszt wyrobu. Co naturalne, dąży się do minimalizacji 

wagi wyrobu przy zachowaniu jego funkcjonalności, wytrzymałości mechanicznej. Modelowanie wypełnienia 

formy da pełny obraz procesu: orientację włókien, rozkład temperatur, ciśnienia, naprężeń, potencjalnych 

miejsc deformacji itd.
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Systemy sortowania tworzyw sztucznych działają w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR). Kamery 

i czujniki NIR o wysokiej rozdzielczości mogą jednocześnie sortować frakcje tworzyw sztucznych 

od dwóch do dwunastu milimetrów według koloru i  rodzaju polimeru. Ta technologia sprawdza się 

w przypadku wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych.

Produkty z sadzą zakłócają procesy sortowania
Wyjątkiem są na przykład polimery zawierające sadzę, która w dużej mierze pochłania promienio-

wanie emitowane przez urządzenie testujące. Zapobiega to przedostawaniu się sygnałów do detektora 

skanera NIR. W rezultacie tworzywo sztuczne pozostaje nierozpoznane, a przedmiot jest nieprawidłowo 

Wsparcie dla recyklingu tworzyw 
sztucznych barwionych na czarno

Obrazy zaśmieconych plaż i pozostawionych w naturze opakowań z tworzyw 
sztucznych wywierają dużą presję w branży przetwórców tworzyw sztucznych. 
Inicjatywa recyklingu staje się zatem przodującym tematem, szczególnie w sek-
torze opakowań. Jednak sortowanie zużytych tworzyw sztucznych według 
rodzaju i koloru polimeru nadal stanowi wyzwanie dla procesu recyklingu. Pro-
blemy pojawiają się w szczególności w przypadku czarnych tworzyw sztucz-
nych, które są barwione sadzą. Rozwiązaniem są koncentraty wykrywalne tech-
nologią NIR, które Lifocolor oferuje dla różnych tworzyw termoplastycznych.
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LifocolorFarbplast 

Lifocolor Group 

LIFOCOLOR FARBPLAST Sp. z o.o.
ul. B. Raczkowskiego 2
85-862 Bydgoszcz www.lifocolor.pl

Jesteśmy firmą z 30-letnią tradycją w projektowaniu, opracowy-
waniu oraz produkcji koncentratów barwiących i compoundów 
do przemysłu tworzyw sztucznych. Pięć oddziałów w Europie 
stanowi o sile i uniwersalności naszej firmy w dobieraniu kolorów 
dla projektów globalnych i indywidualnych. Wysoko wykwalifi-
kowani pracownicy laboratorium i produkcji, z nowoczesnych 
wyposażeniem, gwarantują właściwy dobór barwy, jego powta-
rzalność i weryfikację.

The World in Colour
Zapytaj naszych doradców
o produkty Lifocolor!

handel@lifocolor.pl 
+48 52 32 38 160

Jakie produkty znajdziesz w naszej ofercie?

LIFOCOLOR CUSTOM
koncentraty i compoundy 

indywidualnie 
dobierane dla Klienta

LIFOCOLOR PURE BLACK
koncentraty w kolorze 

głębokiej czerni

LIFOCYCLE
produkty optymalizujące 

proces recyklingu

LIFORMANCE PPS
koncentraty do przetwarzania 

w wysokich temperaturach

LIFOCOLOR BIO
koncentraty 

biodegradowalne

LIFOCOLOR EFFECTS
Brilliant Gold, Metal Look, 
Marble Effect, Multicolor

LIFOLAS M
dodatek do znakowania 

laserowego

LIFOMIX
koncentraty do tworzyw 

wzmocnionych 
włóknem szklanym

LIFOSTAB
dodatek chroniący przed 
działaniem promieni UV

LIFOSTAT
dodatek o działaniu 

antystatycznym

LIFOLAS W
dodatek do spawania 

laserowego

LIFOMOD
dodatek wspomagający 

przetwarzanie POM

LIFOCOLOR BLACK & WHITE
standardowa 

czerń i biel

LIFOSLIP
dodatek o działaniu 

poślizgowym

LIFOBACT
dodatek o działaniu 

antybakteryjnym

LIFOPAL
dodatek rozpraszający 

światło

http://www.lifocolor.pl
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posortowany. Wymagane są więc barwniki, które umożliwiają odbicie NIR przez polimery, a tym samym 

dają możliwość ich wykrycia.

Koncentraty wykrywalne w NIR również na bazie recyklatu
Firma Lifocolor wprowadziła wykrywalne w NIR koncentraty barwiące dla różnych tworzyw termopla-

stycznych i na różnych nośnikach polimerowych, w tym również na bazie recyklatu. Produkty z tworzyw 

sztucznych barwione tymi koncentratami pozostają w cyklu recyklingu, mogą być bezproblemowo 

sortowane automatycznie i trudno je wizualnie odróżnić od wariantów barwionych sadzą.

Analiza laboratoryjna NIR potwierdza zachowanie wykrywania 
i sortowania

Raport analityczny Instytutu cyclos-HTP wykazuje, że koncentraty barwiące Lifocolor dla poliolefin są 

skutecznie identyfikowalne i sortowalne. Koncentraty mogą być również opracowane do zastosowań 

w kontakcie z żywnością z niezbędnymi dopuszczeniami zgodnie z 10/2011 EC i FDA. I

Zapoznaj się z ulotką produktową

http://www.lifocolor.pl
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RUTALIA Masterbatches & Additives I ul. Bellottiego 1 lok. 24 I 01-022 Warszawa
tel.: (22) 495 94 40 I rutalia@rutalia.com I www.rutalia.com

RUTALIA swoje filary opiera na jakości produktów i co za tym 

idzie – na zadowoleniu klientów. Dlatego, aby sprostać oczeki-

waniom nawet najbardziej wymagających producentów, firma przy-

gotowała precyzyjną ofertę podzieloną na trzy kategorie główne.

Barwniki do tworzyw, to środki pigmentowe o  wysokim 

stężeniu, skoncentrowane w  tworzywie bazowym i zamknięte 

w  formie granulki. Poza paletą kolorów podstawowych 

w ofercie znaleźć można także barwniki perłowe, złote i meta-

liczne, barwniki na nośnikach biodegradowalnych stosowane 

m.in. w sektorze druków 3D, a także kombi masterbacze wzbo-

gacone o  modyfikatory spowalniające starzenie, koncentraty 

o niższej zwartości pigmentu z linii OPTIMAL dla mniej wymaga-

jących aplikacji, monokoncentraty o potężnej sile krycia i przede 

wszystkim najwyższej jakości barwniki białe i czarne o bardzo 

wysokim stężeniu mikrocząsteczkowej substancji pigmentowej. 

Drugą grupą produktów oferowanych przez RUTALIA są  

modyfikatory. Różnorodne Substancje aktywne wchodzące 

w reakcje w procesie przetwórstwa pozwalająca na poprawę para-

metrów końcowego wyrobu. Od nadania estetycznego wyglądu, po 

zwiększenie wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne i odpor-

ności na czynniki zewnętrzne, do nadania przyjemnego zapachu 

pobudzającego kolejny ze zmysłów. Na liście dodatków znaleźć 

można m in.: antystatyki, poślizgi, antybloki, uniepalniacze, pochał-

niacze wilgoci i gazów, absorbery zapachów, koncentraty zapa-

chowe, środki odstraszające gryzonie i ptactwo, inhibitory korozji 

VCI, stabilizatory UV, modyfikatory MFI, dodatki bakteriostatyczne, 

a także wiele innych środków i substancji pomocniczych.

Ostatnią gałęzią oferty RUTALIA Masterbatches & Additives są 

wypełniacze. Ich odpowiednie stosowane, pozwala na redukcję 

dozowania tworzywa bazowego, a  w efekcie zmniejsza koszty 

wytwarzania detalu bez straty jego jakości. Firma RUTALIA przygoto-

wała wypełniacze z drogocennych złóż w formie granulatów o nano-

cząsteczkach w postaci kredowej, śnieżnobiałej i transparentnej. 

Podążając za trendami i  dbając o  zadowolenie klientów, 

firma RUTALIA Masterbatches & Additives stale rozwija ofertę 

produktów, których odbiorcy mogą cieszyć się wysoką jako-

ścią i bezpieczeństwem stosowania. Zespół międzynarodowych 

specjalistów pozostaje w gotowości i służy pomocą w doborze 

odpowiednich koncentratów niezbędnych do zwiększenia efek-

tywności i wydajności zakładów produkcyjnych. I

Barwniki i środki pomocnicze 
od RUTALIA Masterbatches & Additives

Środki barwiące i  dodatki modyfikujące to nie-
odzowne elementy w  przemyśle przetwórstwa 
tworzyw sztucznych. Producenci dbają o  jakość 
i estetykę, a także ergonomię i bezpieczeństwo sto-
sowania wyrobów, których mnogość zastosowań 
dostrzegamy na każdym kroku w życiu codzien-
nym. RUTALIA Masterbatches & Additives to pro-
ducent i dystrybutor barwników oraz dodatków do 
tworzyw sztucznych, których stosowanie pozwala 
na spełnienie wszystkich tych kryteriów. Bogata 
oferta koncentratów pigmentowych i modyfikują-
cych, których substancja aktywna zdyspergowana 
w  nośniku o  szerokim spektrum kompatybilno-
ści, dostosowana jest do potrzeb odbiorców i stale 
modyfikowana w oparciu o potrzeby rynku i blisko 
dwie dekady doświadczenia. 
 

http://www.rutalia.com
http://rutalia.com/oferta/barwniki-do-tworzyw
http://www.rutalia.com/oferta/dodatki-modyfikujace
http://www.rutalia.com/oferta/wypelniacze-do-tworzyw
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W związku z coraz większą ilością produktów z  tworzyw 

sztucznych nie bez znaczenia pozostaje fakt możli-

wości powtórnego wykorzystywania do produkcji zużytych 

już tworzyw sztucznych. W  tym miejscu od razu pojawia 

się pytanie – jak zagwarantować, że regranulat będzie speł-

niał wymagania wizualne końcowego produktu. Dla takich 

aspektów warto zainteresować się spektrofotometrami Konica 

Minolta. Oferują one wysoki poziom parametrów pomiaro-

wych, co jest szczególnie istotne w zapewnieniu zgodności 

kolorów. Jeżeli rozważane jest urządzenie do laboratorium, 

to dobrym rozwiązaniem będzie model CM-36dG. Jest to 

najnowsza odsłona bardzo dobrze znanego poprzednika – serii 

CM-3600d i następnie CM-3600A. W sumie produkowany od 

1997 roku. Oznacza to, że w  tej klasie spektrofotometrów 

Konica Minolta ma ogromne doświadczenie i  zdobyła duże 

grono klientów z branży tworzyw sztucznych, którzy z powo-

dzeniem doświadczają korzyści z  użytkowania spektrofoto-

metrów. Dlaczego tak jest? Odpowiadając na te pytanie najle-

piej zacząć od tego, co może charakteryzować japońską tech-

nologię, czyli precyzja pomiaru. W najnowszym stacjonarnym 

spektrofotometrze CM-36dG została ona ulepszona. Oznacza 

to, że powtarzalność między instrumentami jest obecnie na 

poziomie dE≤0,12 dla pomiarów w odbiciu przy ustawieniach 

największej przysłony pomiarowej w  trybie SCI jako średnia 

z  12 kolorów BCRA. Natomiast powtarzalność pomiarowa 

prezentuje wysoki stopień precyzji i wynosi dE≤0,02. 

Urządzenia pomiarowe
Konica Minolta w branży 
tworzyw sztucznych

Branża tworzyw sztucznych stanowi ogromną część gospodarki i co za tym idzie naszego życia. Nie 
wyobrażamy sobie dnia bez nich. Tworzywa sztuczne są w większości produktów i urządzeń, które 
używamy codziennie. Dlaczego są tak ważne? Odpowiedź jest prosta. Sprawiają, że produkty, w któ-
rych je użyto, otrzymują lepsze własności niż dotychczas. Dzięki nim produkty codziennego użytku są 
lżejsze, mniejsze, bardziej wytrzymałe, nie tłuką się i mają zwiększoną odporność mechaniczną. Zdąży-
liśmy się już przyzwyczaić do nich i zapewne nie wyobrażamy sobie życia bez nich.

Andrzej Wojtkowski

Rys. 1   Spektrofotometr CM-36dGV  
w ustawieniu pionowym
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Zalety urządzenia
Przechodząc dalej, warto przedstawić widoczne cechy, jakie 

charakteryzuje najnowszy spektrofotometr Konica Minolta 

CM-36dG. Przede wszystkim występuje przedni panel, który 

zawiera informacje o  wprowadzonych ustawieniach. Takiego 

rozwiązania wcześniej nie było. Jest to cecha niesamowicie 

ułatwiająca pracę z  urządzeniem. Nie potrzebujemy zastana-

wiać się, gdzie są widoczne ustawienia urządzenia w programie. 

Wystarczy tylko spojrzeć na spektrofotometr i mamy odpowiedź. 

W  związku z  tym warto pokrótce opisać, jakie informacje są 

widoczne na przednim panelu. Przede wszystkim widoczny jest 

rodzaj założonej przysłony i rodzaj trybu pomiarowego, to znaczy 

czy urządzenie mierzy w odbiciu czy w przeźroczu. Ponadto dla 

trybu odbiciowego widzimy na panelu czy pomiar jest ze skła-

dową lustrzaną czy bez niej lub oba tryby na raz. W celu spraw-

niejszej i  szybszej pracy można wykonywać pomiary przyci-

skiem na panelu urządzenia. Kolejną istotną cechą spektro-

fotometru CM-36dG jest funkcja wykrywania przysłony 

nakładanej na pomiar w odbiciu. Jest to rozwiązanie, które 

sprawia, że nie popełnimy błędu z nałożeniem niewłaściwej 

przysłony. Pracując z tym urządzeniem, nie będzie sytuacji, 

w której programowo jest ustawione większe pole pomia-

rowe jak fizyczna przysłona. Taka sytuacja prowadzi prze-

cież do ogromnych błędów, które unikniemy mając do 

dyspozycji model CM-36dG.

W dobie coraz większej ilości pracy i  złożoności raportów 

z kontroli jakości nie bez znaczenia pozostaje fakt możliwości 

przyśpieszenia pracy. W tym miejscu z pomocą po raz kolejny 

przychodzi nam opisywany model, który od razu po pomiarze 

koloru mierzy połysk. Taka sytuacja daje jeszcze dodatkową 

korzyść, jaką jest pewny pomiar koloru i połysku w tym samym 

jednym miejscu. Czyli reasumując, następuje skrócenie czasu 

pomiarów. Przechodząc do kolejnych cech urządzenia warto 

wspomnieć o kamerze podglądu miejsca pomiarowego, która 

sprawia, że czas przygotowawczy ulega skróceniu i sprawia, że 

szybko i  łatwo znajdujemy właściwe miejsce, szczególnie gdy 

mamy do czynienia z próbką wzorzystą lub z nadrukiem. Dodat-

kowo spektrofotometr CM-36dG został standardowo wyposa-

żony w niespotykaną wcześniej przysłonę o rozmiarze Ø16 mm, 

czyli w pomiarach w odbiciu mamy do wyboru aż 4 rozmiary 

pól pomiarowych: Ø4 mm, Ø8 mm, Ø16 mm i Ø25,4 mm. Taki 

wachlarz wyboru odpowiedniego pola pomiarowego daje nam 

możliwość zwiększenia jakości pomiaru i lepszego dopasowania 

odpowiedniej przysłony dla różnorodnych próbek.

Spektrofotometr CM-36dG jest urządzeniem stacjonarnym, 

który oprócz pomiaru w odbiciu, czyli dla próbek nieprze-

świtujących posiada również możliwość pomiaru próbek 

przeźroczystych. Jakie ulepszenie nastąpiło w stosunku do 

poprzedniego modelu? Dla pomiaru w przeźroczu ogromne. 

Teraz część, w której mierzy się przeźroczyste próbki, jest 

odsuwana, a to oznacza, że próbka może być długa i prze-

chodzić na wskroś urządzenia. Daje to efekt ograniczenia 

cięcia próbek wyłącznie dla wykonania pomiaru.

Kolejną istotną częścią branży tworzyw sztucznych jest 

produkcja opakowań. Jest to przykład zapewne najlepiej obrazu-

jący potrzebę powtórnego wykorzystywanie zużytych opakowań. 

Poczynając od wody do picia, poprzez różnego rodzaju butelki na 

napoje i następnie te wykorzystywane w branży kosmetycznej. 

W dobie dbania o środowisko istotnym znaczeniem staje się 

kwestia odzyskiwania tworzyw i możliwości rozwijania kompo-

zytów. Nieodłącznym urządzeniem w takich zastosowaniach 

powinien być spektrofotometr, dzięki któremu możemy kontro-

lować parametry koloru, stopnia krycia czy parametrów zwią-

zanych z  zamgleniem przeznaczonych do przeźroczystych 

Rys. 2  Topowy model spektrofotometr CM-26dG
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Konica Minolta Sensing Europe B.V. I Sp. z o.o. Oddział w Polsce
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ZAPRASZAMY NA STOISKO FIRMY PODCZAS TARGÓW PLASTPOL W KIELECACH – E-8.

produktów. Tam, gdzie stosowane są rozjaśniacze optyczne, 

warto rozważyć spektrofotometr, który ma możliwość regu-

lowania źródła światła w zakresie UV. Taką funkcjonalnością 

może pochwalić się stacjonarny model CM-36dG opisywany 

na początku artykułu. Posiada on możliwość nałożenia filtra na 

źródło światła w zależności od zapotrzebowania na 400 nm 

lub 420 nm.

Rozważając inwestycję w  urządzenie pomiarowe 

zapewne powstanie pytanie – a co z sytuacją, kiedy trzeba 

wykonać pomiary w  innym miejscu jak laboratorium? Nie 

bez znaczenia jest fakt, aby pomiar koloru można było wyko-

nywać w każdym miejscu zakładu. A co z sytuacją, jeśli trzeba 

pojechać do klienta i tam na miejscu pomierzyć elementy. Odpo-

wiedzią Konica Minolta na powyższe pytania są przenośne spek-

trofotometry, które są od dawna w ofercie firmy. W tym miejscu 

warto omówić urządzenia w geometrii d/8. Są to modele Konica 

Minolta CM-25d, CM-26d i topowy CM-26dG. Pierwszą cechą, 

jaką od razu da się odczuć po krótkim zapoznaniu się z nimi to 

prosta i intuicyjna obsługa. Od momentu włączenia spektrofoto-

metr prowadzi nas przez kalibrację i nie pozwoli mierzyć, jeśli nie 

została ona poprawnie wykonana. Urządzenia są lekkie i dobrze 

leżą w ręku. Japońscy inżynierowie zadbali o najlepszą wygodę 

pracy. Za jednym przyciśnięciem urządzenia mierzą kolor 

i połysk. Wyniki są automatycznie zapamiętywane, a pomiar jest 

wykonywany wyjątkowo szybko. 

Spektrofotometr CM-26dG jest obecnie najszybszym pod 

względem czasu pomiaru urządzeniem na rynku. Oprócz 

tej cechy legitymuje się ponadto najwyższą dokładnością 

i powtarzalnością wśród urządzeń przenośnych. Dodając 

do tego fakt lekkiej, zwinnej obudowy i posiadanie wizjera, 

który pozwala zobaczyć miejsce przed pomiarem, dosta-

jemy świetne urządzenie kontrolne. Pamięć pomiarowa 

pozwala zapamiętać do 7000 pomiarów. Zarówno koloru, 

jak i połysku. Niezależnie od tego, czy mierzone są z polem 

o średnicy 3 mm czy 8 mm z różnymi ustawieniami. 

Niezależnie od tego, którym modelem posługujemy się 

i  czy ma taką samą geometrię, to możemy ulepszyć funk-

cjonalność o  program komputerowy. Występuje jeden 

rodzaj programu do wszystkich urządzeń Konica Minolta. 

Taka sytuacja niezwykle ułatwia wdrożenie i  pracę. Jest to 

powszechnie znany program Spectra Magic NX, który wystę-

puje po polsku. Dzięki niemu możemy w prosty sposób prze-

słać dane ze spektrofotometrów do komputera lub wysłać do 

urządzeń. Ponadto, jeżeli pracujemy na wzorcach elektro-

nicznych, to możemy wprowadzić takie dane po współrzęd-

nych kolorystycznych lub przez wpisanie spektrum. Wyniki 

pracy w programie można wysyłać bezpośrednio do Excela 

zarówno pojedyncze dane, jak i całą bazę.

Kolejnym zastosowaniem spektrofotometrów są aspekty 

doboru koloru dla producentów barwników tworzyw sztucznych. 

Urządzenia Konica Minolta są wtedy sprzęgane z oprogramo-

waniem do recepturowania o nazwie Colibri. Takie połączenie to 

ogromne i wydajne rozwiązanie tam, gdzie należy kontrolować 

jakość i powtarzalność receptur. Ponadto to świetne narzędzie 

tam, gdzie trzeba dobierać kolory. Program po pomiarze odpowie 

na pytanie czy receptura jest odpowiednia, a jeżeli potrzebujemy 

skorygować dawkę, to program pomoże we wszystkich aspek-

tach tego typu. W takich rozwiązaniach korzysta się ze spektro-

fotometru stacjonarnego Konica Minolta CM-36dG. 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani urządzeniami do 

kontroli tworzyw sztucznych na każdym etapie produkcji, to 

chętnie zapraszamy do kontaktu z nami. Pomożemy i doradzimy 

w tego typu zastosowaniach. I

Rys. 3   System kolorymetryczny CIE L*a*b*

Artykuł promocyjny
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KĄCIK NOWYCH TECHNOLOGII BY

Na polu walki liczy się szybkość i  umiejętność działania w  każdych, nawet tych 

najmniej przewidywalnych warunkach. Druk 3D, wydawałoby się, jest idealną odpo-

wiedzią na te kluczowe potrzeby, szczególnie w perspektywie wystąpienia realnego 

zagrożenia, jakim jest niestabilny lub przerwany łańcuch dostaw. Wystarczy posiadać 

odpowiedni model 3D, urządzenie oraz niezbędny filament lub surowiec do produkcji.

Świetnym przykładem są Stany Zjednoczone. Technologie addytywne w amerykań-

skim wojsku są używane już od kilkunastu lat, a w roku 2018 została nawet wydzie-

lona część budżetu armii poświęcona badaniom i rozwojowi druku 3D. US Marine Corps 

Technologie addytywne 
– czy mogą stanowić wsparcie dla wojska?

Patrząc przekrojowo na nasze ostatnie artykuły, można śmiało stwier-
dzić – druk 3D daje mnóstwo możliwości: czy to protezy i medycyna, 
czy design i budownictwo, czy po prostu zabawki i gadżety, wszę-
dzie znajdzie się dla niego zastosowanie. Ale spójrzmy na techno-
logie addytywne szerzej i pod lupę weźmy temat „cięższy”, choć 
z pewnością bardzo aktualny – przemysł zbrojeniowy.

 

https://sygnis.pl/new/
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(Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych) w swoim uzbrojeniu posiada również 

warsztaty X-FAB. W skrócie – są to mobilne pracownie wyposażone w niezbędny do 

projektowania i produkcji sprzęt: komputery z odpowiednim oprogramowaniem, skanery 

3D, wielkoformatowe drukarki 3D oraz drony Nibbler służące do transportowania wypro-

dukowanych elementów do poszczególnych jednostek w terenie.

Drukowanie przestrzenne znalazło swoje zastosowanie w armiach państw z całego 

świata. Części można znaleźć w pojazdach, silnikach myśliwców czy okrętach podwod-

nych. Sprawdza się świetnie jako elementy ochronne dla żołnierzy. Wojsko wykorzystuje 

druk 3D od dużych, skomplikowanych projektów typu wydruk głowic pocisków, aż po 

te z pozoru drobne, jak klamki do drzwi samochodów terenowych Humvee, wkładki 

do butów, czy zatyczki chroniące słuch żołnierzy. Drukarki 3D pozwalają w szybkim 

czasie w warunkach polowych przygotować ważne części zamienne lub zastąpić zużyty 

element, wydłużając tym samym czas operacyjny jednostki w terenie bez konieczności 

powrotu do bazy, czy zawijania do portu.

Wspomniana już wcześniej US Marine wykorzystuje technologie addytywne również 

do druku konstrukcji betonowych. Drukarka Icon Vulcan pozwala na druk koszarów, 

schronów, a nawet sporych rozmiarów budynków z betonu o właściwościach szyb-

koschnących. Brzmi absurdalnie? A  jednak. W 36 godzin postawiona została spora 

konstrukcja betonowa stanowiąca magazyn dla zamontowanego na ciężarówce systemu 

wyrzutni rakietowej. Firma Icon od lat współpracuje z  USMC prototypując równego 

rodzaju konstrukcje, łącząc tym samym robotykę i druk 3D, badając oprogramowanie 

i tworząc coraz lepsze, zaawansowane materiały do druku.

Przenieśmy się na drugą część globu – w Australii trwają badania nad potencjałem 

wykorzystania metalu i  technologii natryskiwania na zimno w  procesach napraw-

czych podmorskiej floty Królewskiej Marynarki Wojennej Australii. Mając na celu szybką 

naprawę naturalnie występujących usterek kadłubów ciśnieniowych okrętów podwod-

nych, Australian Submarine Corporation (ASC) nawiązało współpracę z krajową orga-

nizacją naukową. Trwają badania nad strumieniem gazu naddźwiękowego i nad jego 

oddziaływaniem na przyśpieszenie cząstek proszku metalu na powierzchni, dzięki czemu 

mielibyśmy do czynienia z gęstym osadem naprawiającym usterki. Cały proces prze-

biega poniżej temperatur topnienia wykorzystywanych metali, pozwalając tym samym na 

uniknięcie uszkodzenia integralności strukturalnej elementów i otaczającego obszaru. I

Źródła:
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Z punktu widzenia procesu siła zamykania jest to suma sił dzia-

łających na kolumny wtryskarki (rozciąganie) po zakończeniu 

zamykania, a przed rozpoczęciem procesu wtrysku. Siła zwierająca 

jest sumą sił działających na kolumny (rozciąganie) przy wtrysku 

tworzywa do formy. Siła rozwierająca zaś to wynik maksymalnego 

ciśnienia wewnątrz formy pomnożonego przez rzut powierzchni 

wypraski. Resztkowa siła zamykania jest różnicą pomiędzy siłą 

rozwierającą a zwierającą. Siła ta powinna być dodatnia, aby nie 

doszło do otwarcia formy. Maksymalna dostępna siła utrzymująca 

formę w stanie zamkniętym jest siłą zamykania wtryskarki. 

Wg norm Euromap siła zamykania jest podawana w kN. W prak-

tyce czyściej wyrażana w tonach, stąd można spotkać się także 

z określeniem tonaż maszyny. Siła zamykania jest jednym z najczę-

ściej pomijanych parametrów procesu wtrysku. Wtryskarka wybrana 

do wtrysku określonej wypraski musi dysponować siłą zamykania 

z co najmniej 10-15% zapasem od wymaganej (obliczonej).

Jeśli ciśnienie tworzywa jest za wysokie w odniesieniu do siły 

zamykania utrzymującej formę zamkniętą, forma otworzy się, 

a  stop wypłynie w  płaszczyźnie podziału tworząc wypływkę 

(grat). Pojawiająca się wypływka nie zawsze jest spowodowana 

Siła zamykania
– istotny parametr w procesie wtrysku

Siła zamykania jest podstawowym parametrem w procesie wtrysku i ma istotne znaczenie dla prze-
biegu całego procesu. Wielkość siły zamykania jest często pierwszym parametrem branym pod uwagę 
przy wyborze, czy też zakupie nowej wtryskarki. Właściwe określenie i optymalizacja siły zamykania 
pozwala na przebieg procesu bez zakłóceń oraz zapewnia zużycie energii na optymalnym poziomie.

Andrzej Zwierzyński

SIŁA ZAMYKANIA jest postrzegana w dwojaki sposób, z jednej strony jest to wartość 

charakteryzująca wielkość wtryskarki, a z drugiej ważny parametr procesu wtrysku. Siła 

zamykania wtryskarki ma duże znaczenie, gdy podejmowana jest decyzja o zakupie maszyny, 

jak również przy jej doborze do produkcji konkretnej wypraski. Podczas wdrażania nowej 

wypraski do produkcji należy wziąć pod uwagę różne czynniki wpływające na wartość siły 

zamykania. Obliczenie siły zamykania jest niezbędne do prawidłowego doboru wtryskarki i jej 

jednostki zamykania. 

Rys. 1   Siły oddziałujące 
na formę po jej 
zamknięciu
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za niską siłą zamykania lecz także za małą sztywnością formy 

(np. za cienkie płyty formujące i/lub podporowe, słabo podparte 

powierzchnie formujące i podatne na ugięcie). 

Zdarzają się sytuacje, że siła zamykania jest ustawiona na 

maksymalną wartość lub blisko niej. Jest to poważny błąd i może 

prowadzić do uszkodzenia wtryskarki, powodować kłopoty 

z odpowietrzaniem formy bądź jej uszkodzenie, a także zwięk-

szyć zużycie energii. Ustawiona siła zamykania powinna mieć 

wartość uzyskaną z obliczeń dla danej wypraski.

Gdy siła zamykania zostanie ustawiona za wysoka i pozostanie 

taka bez dalszej optymalizacji i krytyczne wymiary mieszczą się 

w zakresie tolerancji, ale są bliskie jednej z wartości granicznych, 

wówczas niektóre z nich mogą łatwo znaleźć się poza polem 

tolerancji. 

Zmiana siły zamykania powoduje zmiany maksymalnej obję-

tości wtrysku i  ciśnienia w  gnieździe, szybkości chłodzenia, 

a także wymiarów wyprasek. Często bywa tak, że w celu przy-

wrócenia tolerancji wymiarów wprowadza się inne ustawienia 

różnych parametrów, bez korekty siły zamykania.

Za wysoka siła zamykania powoduje zatykanie odpowietrzeń, 

uszkodzeń powierzchni podziału, wstawek formujących, więk-

szego zużycia i mniejszej żywotności formy. Poza tym przyczynia 

się do większego zużycia energii i wyższych kosztów oraz skró-

cenia żywotności maszyny. To z kolei prowadzi do częstszych 

przestojów, napraw i strat finansowych dla wtryskowni. 

Zbyt mała powierzchnia form i  siła zamykania ustawiona 

w okolicy maksimum mogą prowadzić do trwałego odkształ-

cenia, pęknięcia płyt mocujących lub innych uszkodzeń wtry-

skarki, np. ramy. Zaleca się dobierać formy do wtryskarki tak, 

aby w miarę możliwości ich wymiary miały ok. 70% lub więcej 

odległości między kolumnami. Niektórzy producenci wtryskarek 

podają w danych technicznych minimalne wymiary płyt form dla 

danej wielkości maszyny (rys. 2.).

Obliczanie siły zamykania
Obliczenie siły zamykania nie jest trywialne i wymaga uwzględ-

nienia kilku czynników. Obecnie dla znacznej części wyprasek 

przeprowadzane są symulacje płynięcia tworzywa w  formie, 

które pozwalają również obliczać precyzyjne wartość siły zamy-

kania. Natomiast w innych przypadkach do obliczenia orienta-

cyjnej wartości siły zamykania można skorzystać z niżej przed-

stawionej formuły.

Fs = 
pwi x Aproj

[kN]
100

Fz = k x Fs [kN]

Fs – siła zamykania [kN],

Fz – siła zwarcia [kN],

pwi – ciśnienie wewnątrz formy [bar],

Aproj –  powierzchnia rzutu wtrysku (wypraski i  zimne kanały 

w płaszczyźnie podziału) [cm²],

k –  współczynnik bezpieczeństwa (1,1 – dla form standardo-

wych; 1,3 – dla form precyzyjnych i suwakowych)

Obliczenie powierzchni rzutu wytrysku: Pierwszym zada-

niem jest w  miarę dokładne określenie powierzchni rzutu 

wypraski. Gdy dysponujemy dokumentacją CAD, zadanie jest 

ułatwione. W obliczeniach należy dodać powierzchnię zimnych 

kanałów (systemów GK nie uwzględnia się). W przypadku form 

piętrowych należy uwzględnić tylko rzut wyprasek z jednej płasz-

czyzny (w kolejnych płaszczyznach siły rozwierające wzajemnie 

znoszą się). Należy także uwzględniać powierzchnie formowane 

za pomocą suwaków skośnych. Natomiast nie uwzględnia się 

rdzeni i szczęk prostopadłych do osi zamykania formy. 

Oszacowanie ciśnienia wewnątrz formy: Gdy forma jest wypo-

sażona w czujnik ciśnienia zabudowany w formie (obecnie stosun-

kowo rzadko spotykane) mamy możliwość dokładnego obliczenia 

wymaganej siły zamykania. Przy oszacowaniu ciśnienia wewnątrz 

formy należy uwzględnić spadki ciśnienia zależnie od rodzaju 

wypraski. Dla uzyskania dobrze wypełnionej wypraski ciśnienie na 

końcu drogi płynięcia powinno być na poziomie 150-200 barów, 

a dla wyprasek cienkościennych ok. 300 barów (rys. 3 i 4). 

Dla dokładniejszego określenia ciśnienia wewnątrz formy 

należy także wziąć pod uwagę inne czynniki, takie jak dane 

Rys. 2   Minimalny obszar mocowania form na wtryskarce 
(D – minimalny wymiar formy)

Rys. 3   Spadek ciśnienia stopu na drodze płynięcia w fazie wtrysku
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tworzywa tj. jego lepkość (wskaźnik szybkości płynięcia MFI/

MFR), obecność dodatków (włókna wzmacniające, środki unie-

palniające i  inne) geometria wypraski, tj. grubość ścianki (im 

cieńsza ścianka tym wyższe ciśnienie), długość drogi płynięcia, 

liczbę i wielkość (przekrój) przewężek oraz ich umiejscowienie 

na wyprasce, orientację wypraski w formie (różna wielkość rzutu 

powierzchni rys. 5), zastosowaną technikę wtrysku, np. wtrysk 

kaskadowy wymaga mniejszych ciśnień.

Dostępne dane techniczne nt. ciśnienia wewnątrz formy (w lite-

raturze technicznej i dane producentów tworzyw (tabela 1)) mają 

charakter orientacyjny i nie uwzględniają wszystkich istotnych czyn-

ników występujących w praktyce, które należy brać pod uwagę. 

Optymalizacja siły zamykania
Zasadniczym celem optymalizacji jest ustalenie siły zamykania 

najlepiej dostosowanej do wymagań dla danego procesu. Opty-

malizacja siły zamykania może być prowadzona np. przez stop-

niowe zmniejszanie ustawionej wartości zamykania na maszynie 

i obserwowanie zmiany masy wyprasek (wtrysku). Optymalna 

siła zamykania jest określana w punkcie, w którym waga wtrysku 

zaczyna wyraźnie rosnąć (rys. 6). Natomiast gdy siła zamy-

kania jest ustawiona za nisko, jej korekta następuje natychmiast, 

ponieważ skutki są widoczne jako wypływki.

Innym sposobem optymalizacji siły zamykania przez jej zmniej-

szanie jest obserwacja oddychania (uchylenia) formy podczas 

wtrysku pod kątem występowania gratu (wypływki). Jest to nieco 

trudniejsze w realizacji i wymaga doświadczenia w interpretacji 

wyników. Wartości oddychania formy odczytujemy z czujników 

zamontowanych na formie (rys. 7). W większych formach wyma-

gane jest zamontowanie kilku czujników. Dopuszczalne uchy-

lenie formy zależy od wymagań jakościowych dla wypraski, wtry-

skiwanego tworzywa i wielkości maszyny (siły zamykania). Przy 

Tabela 1. Zalecane ciśnienia wtrysku, docisku i wewnątrz 
formy dla wybranych tworzyw

Tworzywo Ciśnienie wewnątrz formy [bar]
PS 200-400 opakow. do 800

ABS 350-550
SAN 300-500
PE 200-400 opakow. do 800
PP 200-400 opakow. do 800
PA 350-700

POM 600-1000 (400-600)
PMMA 400-800

PETP/PBTP 400-700
PPO 400-700
CA 300-500

PC/ABS 350-500
PVC-h 300-500

Rys. 5   Zmniejszenie powierzchni rzutu wypraski przez zmianę  jej 
położenie w formie 

Rys. 6  Przykłady elektrod 
i obrobionych elementów

Rys. 4   Ciśnienie wewnątrz formy zależnie od grubości ścianki i długości 
drogi płynięcia
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produkcji małych wyprasek technicznych oddychanie formy 

może wynosić ok. 0,01 mm, a dla większych wyprasek wynosi 

ok. 0,06 mm (tabela 2). Pojawienie się gratu na obserwowanej 

wyprasce wyznacza graniczną wartość siły zamykania.

Podsumowanie
Siła zamykania jest jednym z kluczowych parametrów, który 

ma istotny wpływ na cechy wyprasek jak wymiary czy masa. Jest 

to parametr bardzo często pomijany i niedoceniany w działaniach 

optymalizacyjnych. Optymalizacja siły zamykania może przynieść 

korzystny wpływ na jakość wyprasek (zmniejszenia ilości wad) 

oraz wymierne korzyści finansowe wynikające z oszczędności 

energii, wydłużenia żywotności maszyn i form. Jeśli wtryskarka 

dysponuje opcją pomiaru zużycia energii, rezultaty obniżenia 

siły zamykania będą widoczne natychmiast. Potrzeba optymali-

zacji nie zawsze jest od razu widoczna. Zwłaszcza że negatywne 

skutki są rozłożone w dłuższym przedziale czasowym. Poza tym 

nie zawsze zostają one przypisane negatywnemu oddziaływaniu 

zwiększonej siły zamykania. I
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Tabela 2. Dopuszczalne oddychanie formy w zależności od klasy wypraski i wielkości maszyny

 Wypraska Tworzywo Siła zamykania [kN]
Oddychanie formy [mm]

Faza wtrysku Faza docisku

Obudowa kamery PC 600 0,01 0,01

Listwa wtykowa PBT 800 0,01 0,01

Wtyk PA6-GF 1000 0,01 0,01

Koło zębate POM 1000 0,01 0,01

Obudowa tel. komórkow. PC 1000 0,02 0,02

Krzywki programujące POM 1000 0,02 0,02

Doniczka PP 1200 0,02 0,02

Pojemniki na jogurt PP 1500 0,02 0,02

Zamknięcia gwintowane PP 1500 0,02 0,02

Korpus strzykawki PP 1500 0,01 0,01

Tłoczek strzykawki PP 1500 0,02 0,02

Filtr do kawy SAN 2000 0,03 0,03

Wiadro 5,5 l PP 2500 0,04 0,03

Opakowanie CD PS 3000 0,02 0,02

Pudełko na papier toaletowy PS 3300 0,03 0,04

Obudowa odkurzacza ABS 3000 0.04 0,04

Soczewka PMMA 3300 0,05 0,05

Kołpak na koło PA6 4000 0,04 0,05

Skrzynka magazynowa PS 5000 0,04 0,04

Obudowa telewizora PS 5000 0,06 0,06

Światło tylnie PMMA 6500 0,04 0,05

Rys. 7   Oddychanie formy



76  PlastNews 5’2022

MAS – lider w dziedzinie 
upcyklingu tworzyw sztucznych 

www.mas-austria.com
Przedstawiciel w Polsce
Andrzej Siess
tel. +48 602-355-320
e-mail: siess@poczta.fm

Linie MAS Austria to innowacyjne i oszczędzające zasoby naturalne rozwiązania dla wytłaczania dwuślimakowego 
w świecie recyklingu. Technologia MAS, opracowana przez specjalistów w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych, 
łączy w sobie doskonałe właściwości uplastyczniania, homogenizacji i odgazowywania wytłaczarek dwuślimakowych 
współbieżnych z solidną konstrukcją mechaniczną, wymaganą w zastosowaniach recyklingowych, compoundingowych 
oraz recompoundingowych. Wysoce elastyczne linie mają swoje zastosowanie w produkcji: tworzyw sztucznych (ABS, 
PE, PP, PC, PC/ABS, PBT/PC, PRT) napełnianych włóknem szklanym czy węglowym, tworzyw wysokonapełnionych (pow. 
80%), kompozytów oraz wielu innych. Modułowa koncepcja ślimaka umożliwia szybkie dostosowanie do specyficznych 
warunków zastosowania.

Ze względu na rosnące koszty energii i surowców na całym świecie, coraz ważniejsze staje się zwiększenie wydajności 
zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych. Jako jeden z wiodących producentów w dziedzinie recyklingu 
tworzyw sztucznych firma MAS Austria oferuje maszyny, które są szczególnie energooszczędne i  jednocześnie 
materiałooszczędne.

W porównaniu do innych linii compoundingowych redukcja kosztów energii może sięgać nawet do 30% 

Recycling i Compounding w jednym kroku
Sporządzanie mieszanek na zamówienie
Wysoka wydajność przy niskiej prędkości 
obrotowej ślimaka

Duża oszczędność energii
Łatwe podawanie materiałów z wtórnego 
przemiału, granulatów i materiałów o niskiej 
gęstości nasypowej

https://www.mas-austria.com/
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Przeciwciśnienie, ciśnienie spiętrzania, 
ciśnienie uplastyczniania…

Jednym z pierwszych tematów, które musimy wyjaśnić to fakt, 

że omawiany parametr procesu występuje pod wieloma nazwami, 

które używane są przez producentów maszyn wtryskowych. 

Dlatego istotne jest zrozumienie jego działania, żeby wykluczyć 

wszelkie nieporozumienia związane z różnym nazewnictwem.

Podczas procesu dozowania tworzywo sztuczne jest prze-

mieszczane przed ślimak. Gromadzący się materiał przed 

czołem końcówki ślimaka zaczyna wytwarzać ciśnienie, które 

powoduje ruch wsteczny ślimaka. W  ten sposób osiągamy 

zadaną objętość dozowania. Przemieszczenie się ślimaka bez 

oporu podczas pobierania tworzywa – czyli bez przeciwciśnienia 

– stanowi potencjalne ryzyko wystąpienia wad na wyprasce. 

Do najczęstszych problemów związanych z brakiem przeciwci-

śnienia możemy zaliczyć:

– srebrzenia w  związku z  zaciągnięciem powietrza na etapie 

dozowania (rys. 1);

– zmienna masa i wymiary wypraski;

– niejednorodny stop tworzywa.

W maszynach hydraulicznych funkcja przeciwciśnienia jest 

wytwarzana z wykorzystaniem siłowników służących do wtryski-

wania. Podczas cofania się ślimaka maszyna dławi odpływ oleju 

z siłowników, wytwarzając opór. Proces ten powoduje wzrost 

ciśnienia stopu w pobieranej dawce materiału (rys. 2). Dzięki 

USTAWIANIE PARAMETRÓW PROCESU WTRYSKU  
TWORZYW SZTUCZNYCH CZ. 5

Przeciwciśnienie

Przeciwciśnienie to parametr procesu wtryskiwa-
nia, który bardzo często jest błędnie rozumiany 
przez początkujących ustawiaczy maszyn wtry-
skowych. W tym artykule wyjaśnię, czym jest prze-
ciwciśnienie oraz jak powinniśmy je programować 
podczas ustawiania procesu wtryskiwania.

Adam Sobczyński
Ascons

Rys. 1   Srebrzenie na powierzchni wypraski  
(źródło: opracowanie własne)

Rys. 2   Wzrost ciśnienia w dawce tworzywa w wyniku zwiększania 
parametru przeciwciśnienia (źródło: opracowanie własne)
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temu powietrze jest efektywniej wypychane z pobranej dawki 

tworzywa, utrzymana jest gęstość dozy i poprawia się homoge-

niczność dozowanego stopu.

Zasada programowania przeciwciśnienia
Niektórzy producenci tworzyw sztucznych umieszczają 

w  kartach technicznych informację, w  jakim zakresie prze-

ciwciśnienia może pracować dany materiał. Niestety nie jest to 

powszechna zasada, dlatego musimy w wielu przypadkach zdać 

się na swoją wiedzę, doświadczenie oraz zalecenia z fachowej 

literatury (tabela 1).

Podczas ustawiania parametru przeciwciśnienia przyjmuje się 

zasadę, że powinno być możliwie na najniższym poziomie. Opty-

malne ciśnienie wsteczne to najniższe ciśnienie, które zapewnia:

– powtarzalny czas dozowania;

– usunięcie powietrza zassanego wraz z granulatem podczas 

plastyfikacji;

– prawidłowe wymieszanie tworzywa z dodatkami (np. barwni-

kiem);

– brak negatywnego oddziaływania na włókno szklane zawarte 

w przetwarzanym materiale (przy dużych wartościach ciśnienia 

wstecznego istnieje ryzyko skracania włókien);

– powtarzalną objętość dozy;

– brak negatywnego wpływu na tworzywo z uniepalniaczem.

W pierwszej kolejności programujemy stałą wartość prze-

ciwciśnienia dla całego profilu dozowania. Kolejnym etapem jest 

obserwacja homogenizacji stopu – jeżeli nie będzie wystarcza-

jąca, to powinniśmy zwiększyć wartość omawianego parametru.

Przypadki srebrzeń występujące na wtryskiwanych częściach 

to kolejny powód, który powinien skłonić nas do podniesienia 

przeciwciśnienia. Strefa sprężania na ślimaku i ciśnienie spię-

trzania to główne obszary pracujące na rzecz wypchnięcia 

powietrza ze stopu.

Gęstość i  jednorodność stopu wymaga zastosowania prze-

ciwciśnienia, które powoduje zbliżenie się cząsteczek do siebie. 

Jeżeli stop nie jest odpowiednio zwarty, może to mieć wpływ na 

fluktuację masy lub powstawanie niedolewów.

Zupełnie inaczej musimy podejść do ustawiania prze-

ciwciśnienia, gdy używamy materiału zbrojonego włóknem 

szklanym. W  takim przypadku obniżamy je, aby zapobiec 

mechanicznemu uszkadzaniu i skracaniu włókien. Stosowanie 

dużych wartości przeciwciśnienia może przyspieszyć zużycie 

się układu plastyfikacji.

Dłuższy czas dozowania to efekt uboczny zwiększania prze-

ciwciśnienia. Większe opory podczas wycofania ślimaka mają 

bezpośredni wpływ na ten czas. Jeżeli czas dozowania nie ulega 

zmianie podczas zwiększania przeciwciśnienia, może to świad-

czyć o uszkodzeniu lub zużyciu ślimaka. W  takim przypadku 

należy zgłosić konieczność przeglądu układu plastyfikacji do 

serwisu lub służb utrzymania ruchu.

Dobrą praktyką jest takie programowanie ciśnienia wstecz-

nego, które zapewnia powtarzalny czas dozowania. Dla małych 

i średniej wielkości maszyn dopuszczalna odchyłka czasu dozo-

wania nie powinna przekraczać +/- (0,2-0,5) sekundy. Dla 

dużych wielkości średnic ślimaka (Ø > 80 mm) odchyłka nie 

powinna przekraczać 1 sekundy.

Podsumowanie
Przy poprawnie ustawionym parametrze przeciwciśnienia 

możemy produkować wypraski bez widocznych wad na 

powierzchni z powtarzalną masą i wymiarem. Nie bez znaczenia 

jest także kontrola wpływu przeciwciśnienia na czas dozowania, 

która umożliwia wstępną diagnozę zużycia układu plastyfikacji. 

Odpowiednia kontrola omawianego parametru ma znaczący 

wpływ na jakość produkowanych części. I

Tabela 1: Dopuszczalne prędkości obwodowe dla 
wybranych tworzyw (źródło: Ustawianie procesu 
wtryskiwania tworzyw termoplastycznych, Henryk 
Zawistowski, Szymon Zięba. 2015)

Tworzywo

Amorficzne

PS 100 – 200
SAN 50 – 100
ABS 50 – 150

PMMA 100 – 250
PC 50 – 150

PSU 80 – 120
PEI 40 – 80

Częściowo 
krystaliczne

LD PE 50 – 200
HD PE 50 – 200

PP 50 – 200
PA 6 70 – 120

PA 6.6 50 – 150
POM 30 – 100
PBT 70 120

ZALETY PRZECIWCIŚNIENIA

–  poprawa jednorodności stopu,

–  poprawa mieszania barwników, 

pigmentów i innych dodatków,

–  usunięcie powietrza ze stopu,

–  utrzymanie gęstości i objętości dozy.

OGRANICZENIA PRZECIWCIŚNIENIA

–  uszkadzanie i skracanie dodatków 

w postaci włókien szklanych,

–  przy układach zimno kanałowych 

powstaje ryzyko wlewania tworzywa 

w obszar formowania wlewka 

i zastyganie,

–  ryzyko degradacji czułych termicznie 

tworzyw (np. PVC),

–  powoduje wydłużenie czasu dozowania.
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Priorytet – niższe koszty wytwarzania
Koszt energii znacząco wpływa na opłacalność biznesu, a jej 

ogólne zużycie bezpośrednio przekłada się na stan środowiska 

naturalnego. To fakt, z którego firma FANUC wyciąga wnioski, 

koncentrując się na tworzeniu nowych rozwiązań, ściśle dosto-

sowanych do aktualnych potrzeb przemysłu.

Wraz z wprowadzaniem przez firmę FANUC nowych, prośro-

dowiskowych rozwiązań rośnie grono użytkowników doceniają-

cych efektywność i energooszczędność jej technologii, zarówno 

wśród dużych, jak i mniejszych przedsiębiorstw. 

Jako przykład może służyć opinia Henryka Poznańskiego, 

specjalisty ds. przetwórstwa tworzyw w firmie Siropol Sp. z o.o., 

która wdrożyła wtryskarki FANUC ROBOSHOT na linię produkcji 

detali technicznych, wytwarzanych na potrzeby przemysłu samo-

chodowego, producentów maszyn i  urządzeń dla przemysłu 

włókienniczego oraz dla producentów liczników gazowych. 

– Nie da się ukryć, że korzyści finansowe są wyraźnie zauwa-

żalne i policzalne – np. oszczędności na kosztach serwisu – te 

maszyny mają aktualnie zero awarii – pomijając te, które wyni-

kają z błędów naszych pracowników. Jako firma doskonale rozu-

miemy konieczność zwiększania stopnia automatyzacji produkcji 

i liczymy na bezproblemową integrację wtryskarek ROBOSHOT 

z robotami firmy FANUC. To, że wtryskarki elektryczne pozwalają 

obniżyć zużycie energii w produkcji wiedzą już chyba wszyscy, 

ale nie każdy wie, że maszyny firmy FANUC są również oszczęd-

niejsze od wtryskarek elektrycznych innych wiodących produ-

centów – o około 10 proc. Energia elektryczna tanieć nie będzie, 

więc każdy procent ma tu swoją wagę – mówi Henryk Poznański.

Podobne korzyści zauważa bułgarska firma ITD Ltd. specja-

lizująca się w produkcji szerokiego asortymentu butelek PET, 

PEHD i PP, fiolek i nakrętek. 

– ROBOSHOT jest maszyną wyjątkową, wyposażoną w nieza-

wodne sterowanie z wieloma opcjami. Mechanika tej wtry-

skarki jest niezwykle solidna, podobnie jak ogólna jakość jej 

wykonania. Z naszego punktu widzenia nie do przecenienia jest 

fakt, że w  przypadku tej maszyny oszczędność energii prze-

kracza 50 proc. Nie wspominając o braku olejów, filtrów, pomp 

i konieczności ich ogrzewania – mówi Ivan Daradjanski, właści-

ciel i dyrektor generalny ITD Ltd.

FANUC jako jedyny dostawca na rynku zapewnia stupro-

centową kontrolę nad komponentami maszyn i  robotów, bo 

wytwarza je wyłącznie we  własnych fabrykach w  Japonii. 

Analizując przebieg poszczególnych procesów wytwórczych 

(w oparciu o  dane), zyskuje pewność, że gotowy produkt 

spełnia najwyższe standardy jakościowe i nie zaskoczy klienta 

w zderzeniu z żywą produkcją. Dysponując bardzo dużą wiedzą 

na temat komponentów i  ich zachowania się w ściśle określo-

nych warunkach, np. jakie prądy lub luzy występują w  silni-

kach podczas pracy, jakie efekty pojawiają się na skutek zmian 

temperatury itd może tworzyć unikalne funkcjonalności oparte 

o wybrane parametry, znane wyłącznie konstruktorom firmy.

Warto dodać, że zaawansowana serwotechnologia FANUC 

i  możliwość odzyskiwania energii podczas realizacji procesu 

sprawiają, że produkty marki FANUC zużywają znacznie 

mniej energii elektrycznej w  porównaniu do konkurencyjnych 

rozwiązań. W przypadku wtryskarek ROBOSHOT, stworzonych 

z myślą o przetwórstwie tworzyw sztucznych, zapotrzebowanie 

energetyczne jest aż o  50-70 proc. niższe w porównaniu do 

maszyn hydraulicznych i nawet o 10-15 proc. w porównaniu do 

konkurencyjnych wtryskarek elektrycznych.

Kolejnym sposobem firmy FANUC na zrównoważoną 

produkcję jest wyposażanie maszyn w  coraz szerszy zakres 

funkcji bazujących na sztucznej inteligencji. Dzięki ich obecności 

istnieje możliwość automatyzacji, a  jednocześnie precyzyjnej 

wizualizacji wszystkich etapów procesów wytwórczych. To prze-

kłada się na wzrost poziomu kontroli użytkownika (nad procesem 

i elementami maszyny), poszerzanie się pola do wprowadzania 

nagłych modyfikacji stosownie do potrzeb, a  także gwarancję 

TECHNOLOGIA FANUC
Rozwiązania tworzone w zgodzie z naturą

FANUC, pionier technologii CNC oraz wiodący dostawca robotów i obrabiarek przemysłowych, wytwa-
rzający ponad 3,8 mln produktów rocznie, udowadnia, że w dobie Przemysłu 4.0 istnieje możliwość 
łączenia ambitnych celów produkcyjnych z ochroną środowiska. Tym samym zachęca globalny prze-
mysł do włączenia się w nurt zielonej transformacji, zakładającej maksymalne wykorzystanie mocy 
energooszczędnych maszyn. 
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spełnienia najwyższych norm w  zakresie bezpieczeństwa. 

Dodatkowym efektem, szczególnie cenionym przez klientów 

w czasach, gdy na rynku brakuje pracowników i doświadczo-

nych operatorów, jest znaczne uproszczenie obsługi maszyn. 

W  przypadku wspomnianych wtryskarek ROBOSHOT użyt-

kownik może kontrolować zarówno pracę maszyny, jak i urzą-

dzeń peryferyjnych za pomocą nowoczesnego wyświetlacza 

FANUC PANEL iH Pro.

Precyzja i zrównoważone 
gospodarowanie zasobami

FANUC ROBOSHOT to pierwsza na świecie wtryskarka moni-

torująca przepływ tworzywa przez zawór zwrotny w  pierw-

szej fazie wtrysku wraz z  czasem jego zamknięcia. Zastoso-

wana we wtryskarce funkcja Backflow Monitor umożliwia szybką 

diagnozę zaworu na ślimaku w przypadku wystąpienia problemów 

z wtryskiem. Dzięki niej użytkownik unika konieczności demon-

tażu elementów układu plastyfikującego maszyny w celu okre-

ślenia stanu zaworu zwrotnego ślimaka, a w efekcie minimalizuje 

ryzyko kosztownych i zupełnie niepotrzebnych przestojów oraz 

zapewnia niezmiennie wysoką wydajność i jakość produkcji. 

Funkcja Backflow Monitor to nowoczesne narzędzie służące 

do optymalizowania procesu wtrysku pod kątem powtarzalności 

procesu. Ogranicza ryzyko wystąpienia wielu wad wypraski, 

takich jak przebarwienia powstające ze zdegradowanego 

tworzywa, niedolewy, wciągnięcia.

Uzupełnieniem funkcji BackFlow Monitor jest innowacyjna 

funkcja Precise Metering 2 i 3. Jest to odpowiedź firmy FANUC 

na potrzebę zapewnienia maksymalnej dokładności dozowania 

uplastycznionego tworzywa podczas sekwencji wtrysku. Precise 

Metering gwarantuje, że każdy wtrysk tworzywa w  gniazdo 

formy, charakteryzuje identyczna dawka tworzywa. Dzięki temu, 

proces nabierania tworzywa jest realizowany z wysoką i powta-

rzalną dokładnością, a tworzywo jest optymalnie uplastycznione. 

Dodatkowym atutem użycia funkcji Precise Metering jest brak 

występowania pęcherzy powietrza w stopie tworzywa, możli-

wość wyrównania ciśnienia przed i  za pierścieniem zaworu 

zwrotnego oraz wyeliminowanie ciągnącej się nitki za wlewkiem. 

Wszystkie trzy autorskie funkcje FANUC oparte na algorytmach 

AI pozwalają na pełną kontrolę parametrów nabierania tworzywa 

oraz przygotowania homogenicznie uplastycznionego tworzywa do 

wtrysku w gniazdo, eliminując ryzyko produkcji wadliwych detali. I

http://www.fanuc.pl
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Wytłaczarko-rozdmuchiwarki  
do produkcji butelek i pojemników

Produkuje między innymi w pełni zautomatyzowane 

wytłaczarko-rozdmuchiwarki (zwane również butelczar-

kami), przeznaczone do przetwórstwa takich tworzyw, 

jak LDPE, HDPE, PP, PET-G, 1- oraz 2-, 3- i 4-warstwowe 

(coex) z możliwością produkcji butelek i pojemników o pojem-

ności od 2 ml (np. fiolki) do 10 l (np. kanistry), a także automaty 

do tub do zniczy.

Maszyny mogą być dodatkowo wyposażone m.in. w wielo-

punktowy system regulacji grubości ścianki wyrobu, ruch obro-

towy trzpieni rozdmuchowych, układ automatycznego wykra-

wania, tester szczelności czy urządzenia do recyklingu, umożli-

wiające nawrót odpadu technologicznego.

Ekologiczne rozwiązania
Z myślą o  ochronie środowiska naturalnego, stosowane 

powszechnie w  tego typu maszynach układy hydrauliczne 

(m.in. układ jezdny wózka, zamykania formy, ruchu trzpieni kali-

brujących) zostały zastąpione napędami pneumo-mechanicz-

nymi lub elektrycznymi. Dzięki wyeliminowaniu czynnika olejo-

wego, maszyny te są szczególnie użyteczne dla branż o wyso-

kich wymaganiach, jak np. farmaceutyczna, kosmetyczna, 

spożywcza czy chemii gospodarczej. 

Linie do wytłaczania folii
Jednym z głównych produktów firmy są linie do wytłaczania 

folii LDPE, LLDPE, HDPE i  innych, metodą rozdmuchu. Są 

to urządzenia 1- oraz 2-, 3-, 4- i 5-warstwowe (coex) o śred-

nicy ślimaków od 25 mm do 125 mm i szerokości wałków od 

300 mm do 3000 mm.

Linie mogą zostać dodatkowo wyposażone m.in. w system 

grawimetrycznego dozowania surowców, układy pomiarowo-

-kontrolne z automatyczną regulacją parametrów (np. grubości, 

szerokości, naciągu folii), chłodzenie wewnętrzne rękawa (IBC), 

aktywator powierzchni folii (jonizator), moletkę czy mini recykling 

do paska brzegowego z nawrotem przemiału.

W ostatnich latach dość dużym zainteresowaniem cieszą 

się także linie do produkcji folii PE, PP, PS i PET wylewanych 

metodą CAST o wydajności od 30 kg/h do 180 kg/h i szerokości 

folii od 200mm do 1200mm.

Linie do regranulacji
Uzupełnieniem oferty są linie do regranulacji odpadów głównie 

poprodukcyjnych PE (LDPE, HDPE, LLDPE), o średnicy ślimaka 

od 40 mm do 120 mm. Linie te mogą być zintegrowane z aglo-

meratorem lub młynkiem. Ich niewątpliwą zaletą jest system 

chłodzenia granulek powietrzem.

Firma oferuje maszyny nowoczesne, wydajne, energo-

oszczędne i proste w obsłudze. Do ich budowy stosowane są 

podzespoły czołowych zachodnioeuropejskich producentów.

General Plastics przykłada ogromną wagę do bezpieczeń-

stwa, niezawodności oraz przyjaznej obsługi oferowanych 

maszyn, zapewniając klientom doradztwo techniczne i serwis. I

General Plastics 
– polski producent wytłaczarek

Firma General Plastics sp. z o.o. jest znanym polskim producentem różnego rodzaju maszyn do prze-
twórstwa tworzyw sztucznych na bazie wytłaczarek. Działa już ponad 25 lat na rynku polskim oraz 
zagranicznym. Zakład produkcyjny znajduje się w Łomiankach koło Warszawy.
 

http://www.generalplastics.pl
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Transport granulatu i suszenie
Jednym z  filarów działalności firmy Kanitech jest dostawa 

urządzeń dedykowanych do podciśnieniowego transportu 

granulatów oraz suszarek do tworzyw sztucznych. W ramach 

tych grup produktowych Kanitech pokaże rozwiązania zwią-

zane z centralnymi systemami transportu granulatu VisiBus od 

firmy Vismec, jak również pompy podciśnieniowe i podajniki od 

tego samego producenta ze sterowaniem Flexbus. Dzięki temu 

rozwiązaniu możliwa jest pełna integracja sterowania z dozowni-

kami grawimetrycznymi z serii WSB od firmy Maguire.

Odwiedzającym targi prezentowana będzie również krosow-

nica automatyczna, jak również pierścienie ważące Halo służące 

do rozliczania zużycia granulatu oraz kontroli pracy suszarek 

z serii Dryplus i Drywell.

W zakresie urządzeń suszących prezentowane będą suszarki 

z  obrotowym złożem molekularnym z  serii Vismec z  nowym 

sterowaniem ekranem dotykowym. Suszarki będą wyposażone 

w pierścienie ważące HALO. Taka konfiguracja z kolei pozwala 

na monitorowanie zużycia materiału przez suszarkę oraz auto-

matyczne dostosowanie parametrów suszenia do aktualnej 

wydajności, co pozwala na redukcję zużycia energii elektrycznej. 

Na stoisku prezentowana będzie również suszarka próżniowa 

Maguire z  serii ULTRA, ta unikalna technologia zapewniająca 

niższe zużycie energii elektrycznej i krótszy czas startu produkcji 

zyskała już ogromne grono zwolenników w Polsce.

Dozowanie 
Na stoisku dostępne będą również dozowniki grawimetryczne 

Maguire z serii WSB z ekranem dotykowym, który zapewnia pełną 

integracje z systemem podawania Flexbus. Dodatkowo prezen-

towany będzie grawimetryczny dozownik barwnika Maguire MGF 

oraz volumetryczny dozownik barwnika od firmy Vismec. Urzą-

dzenia dozujące od firmy Maguire dzięki swojej jakości i precyzji 

są od lat niedoścignionym wzorem dla konkurentów.

Kanitech 
na targach Plastpol 2022

Tegoroczna edycja targów Plastpol będzie doskonałą okazją dla firmy Kanitech do zaprezentowa-
nia nowości w ofercie oraz zmian organizacyjnych, jakie miały miejsce od początku tego roku. Pod-
czas majowego spotkania branżowego w Kielcach pokazane będą zarówno nowe modele urządzeń 
z oferty aktualnych partnerów, jak również cały wachlarz rozwiązań w ramach nowo utworzonego 
działu handlowego zajmującego się sprzedażą maszyn wtryskowych i automatyzacji.
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Młyny i regranulacja
Odwiedzający stoisko E-28 będą mogli zapoznać się również 

z  młynami z  firmy Tria. Prezentowane będą modele dedyko-

wane do maszyn wtryskowych z serii JM i JS oraz młyn z serii 

BM przygotowany specjalnie do mielenia elementów produko-

wanych metodą rozdmuchu. W  ramach rozwiązań z  zakresu 

odzyskiwania odpadów będzie również możliwość zapoznania 

się z pracującą linią do regranulacji od firmy Plasmac. Będzie to 

najnowszy kompaktowy model Alpha XS dedykowany do zawra-

cania odpadów foliowych zarówno z  rolki, jak i bezpośrednio 

trymu z linii do wytłaczania.

Chłodzenie
Targi Plastpol są doskonałą okazją, aby przeanalizować 

dostępne rozwiązania z zakresu chłodnictwa. Na stoisku firmy 

Kanitech można będzie zobaczyć chłodnię adiabatyczną 3DK 

od firmy Frigel wyposażoną w najnowsze sterowanie 3PR 4.0. 

Prezentowany będzie również pełen wachlarz jednostek stano-

wiskowych od małych termostatów po najnowszym model 

urządzenia Microgel RSD. Rozwiązania firmy Frigel pozwa-

lają na redukcję zużycia energii elektrycznej, poprawę efek-

tywności produkcji, a przy tym są bardzo przyjazne dla środo-

wiska. W obecnej sytuacji rynkowej i rosnących cenach energii 

dobór optymalnego systemu chłodzenia jest kluczowy dla utrzy-

mania rentownej produkcji, dla tego w tym celu warto zajrzeć 

na stoisko firmy Kanitech i omówić możliwości poprawy systemu 

chłodzenia.

Zmiany i nowości
Ten rok jest istotny dla firmy Kanitech ze względu rozpo-

częcie współpracy z  nowymi partnerami, takimi jak włoski 

producent maszyn wtryskowych, firma Negri Bossi, czy produ-

cent układów plastyfikujących, firma Euroviti. Dzięki temu aktu-

alnie firma Kanitech posiada kompletne portfolio produktów, 

które można zastosować w zakładach zajmujących się prze-

twórstwem tworzyw sztucznych.

Uzupełnienie oferty o  produkty tych dwóch producentów 

pozwoliło na utworzenie zupełnie nowego działu handlowego 

oraz na rozbudowę sieci serwisantów. Nowo powstały dział 

handlowy poza wspomnianymi maszynami wtryskowymi i ukła-

dami plastyfikującymi będzie również odpowiedzialny za roboty 

od japońskiego producenta firmy Yushin, maszyny do zgrze-

wania firmy Cemas Elettra oraz elementy do szybkiego montażu 

form od firmy Kosmek.

Maszyny Negri Bossi
Podczas wystawy prezentowana będzie w pełni elektryczna 

maszyna z serii Nova eT o sile zamykania 100T współpracu-

jąca z robotem Yushin z serii RC. Maszyny elektryczne są istotną 

grupą w portfolio firmy Negri Bossi. Włoski producent już od 

2002 roku podjął decyzję o rozwoju takiej serii maszyn, a obecnie 

dzięki połączeniu z  japońską firmą Nissei Plastics rozwój tej 

grupy produktów stał się jeszcze bardziej istotny. To, co wyróżnia 

firmę Negri Bossi to pełna oferta produktowa od maszyn o sile 

zamykania 50T po maszyny o sile zamykania 7000T. 
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Roboty i automatyzacja
Na stoisku Kanitech zaprezentowany będzie również robot 

kartezjański Yushin z serii RC z 5 osiami sterowanymi serwo-

napędami. Firma Yushin jest jednym z największych japońskich 

producentów robotów dedykowanych do maszyn wtryskowych. 

Szeroki wachlarz dostępnych modeli robotów, doskonała jakość 

i  precyzja oraz intuicyjny interfejs użytkownika plasują firmę 

Yushin w ścisłej czołówce dostawców robotów do wtryskarek.

Maszyny do zgrzewania
Dla wielu firm w Polsce zajmujących się produkcją wtryskową 

maszyny do zgrzewania od włoskiego producenta firmy CEMAS 

ELETTRA mogą być doskonałym uzupełnieniem ich linii produk-

cyjnej. Możliwość zaoferowania do klientów końcowych zarówno 

procesu wtrysku, jak i zgrzewania sprawia, że oferta wtryskowni jest 

bardziej atrakcyjna. Pozwala również na budowanie długofalowej 

współpracy z odbiorcami, ponieważ znacznie trudniej jest znaleźć 

producenta oferującego obie technologie wtrysk i zgrzewanie niż 

przenieść samą produkcję wtryskową. Na stoisku firmy Kanitech 

prezentowana będzie nowa maszyna do zgrzewania wibracyj-

nego 911 MK2. Ta seria maszyny posiada nowy interfejs użytkow-

nika, zmieniony układ, aby zapewnić jeszcze bardziej ergonomiczne 

warunki pracy dla operatora oraz wbudowane funkcje związane 

z przemysłem 4.0 do rejestrowania i analizowania danych.

Układy plastyfikujące
Uzupełnieniem oferty dla zespołu zajmującego się wtryskar-

kami i  automatyzacją są układy plastyfikujące od firmy Euro-

viti. Ten włoski producent posiada pełen wachlarz cylindrów, 

ślimaków i  końcówek ślimaków, z  czego większość kompo-

nentów dedykowanych do maszyn wtryskowych europejskich 

producentów jest dostępna w wysyłce w 48h.

Elementy do szybkich przezbrojeń
Co więcej, w ofercie Kanitech dostępne są również rozwią-

zania z zakresu szybkich przezbrojeń, takie jak klemy pneuma-

tyczne i hydrauliczne od japońskiego producenta, firmy Kosmek. 

Podsumowując, oferta firmy Kanitech rozwija się bardzo dyna-

micznie, a portfolio produktów pozwala obecnie na kompletną 

obsługę zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych. Nadcho-

dzące targi będą idealną okazją do zapoznania się z  nowo-

ściami, możliwościami nowego zespołu technicznego i  zoba-

czenia wymienionych wyżeń rozwiązań na własne oczy.

Cały zespół firmy Kanitech serdecznie zaprasza do odwie-

dzenia stoiska E-28 podczas tegorocznej edycji targów Plastpol 

w Kielcach. I

http://www.kanitech.pl
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Wyłączny agent 
d la Polski:

customization
BMB, elastyczność i redukcja kosztów.
Personalizacja to nasza prawdziwa siła. Naturalne predyspozycje dążenia do zadowolenia klienta zawsze 
prowadzą nas do konstruowania maszyn, koncentrując się przede wszystkim na produktach i materiale, na 
jego cechach, nie zaniedbując celu jakim jest produkcja z cyklem powyżej  wszelkich oczekiwań. Optymalizacja 
procesów za pomocą dedykowanych do produktu maszyn, charakteryzujących się dużą elastycznością, jest 
teraz łatwiejsza do osiągnięcia.

Wielostopniowe wtryskiwanie w celu niezależnego 
wypełniania różnych gniazd w formach typu “stack” 
lub w przypadku wtrysku wielokomponentowego  w 
2, 3, 4 kolorach ze stołem obrotowym, czy też coraz 
częściej w celu dotrysku materiałów kompostowalnych 
jest dla BMB standardem.

Jedna maszyna umożliwia wytwarzanie zupełnie 
różnych produktów wykomagających różnych 
sił zwarcia czy typów surowca.Pozwala to na 
obniżeniem kosztów operacyjnych, przestrzeni 
roboczej i konserwacji.
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MUEHSAM Rozwiązania Dla Przemysłu Sp.j. - ul. Zagnańska 149 C, 25-563 Kielce
NIP: 6572684209 | REGON: 260070677 - tel. +48 41 34 35 132 - fax +48 41 34 46 476 - www.muehsam.pl

CZY WIESZ, ŻE WIELE ELEMENTÓW SKUTERA MOŻNA WYKONAĆ Z TWORZYWA Z RECYKLINGU?
Z szerokiej gamy tworzyw pochodzących z recyklingu, produkuje się takie elementy jak: owiewki, 
liczniki, bagażniki, błotniki, obudowy. 
Jest to idealne rozwiązanie, wprawiające w ruch gospodarkę o obiegu zamkniętym!

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA W SŁUŻBIE ŚRODOWISKU. W świecie, w którym oszczędność energii i redukcja 
strat staje się koniecznością dla każdego, BMB oferuje pełną serię wtryskarek elektrycznych. 
Maszyny wyróżniają, napędzane bezpośrednio przez silniki chłodzone wodą, ślimaki plastyfikujące z innowacyjnymi profilami, 
które pozwalają na przetwarzanie tworzyw pochodzenia roślinnego, regranulatów i przemiałów w postaci płatka oraz innych 
innowacyjnych kompozytów. 
Maszyny BMB z serii FULL ELECTRIC są odpowiedzią na nowe standardy, z jakimi muszą się dziś zmierzyć działy produkcyjne.

Odwiedź nas w

PLASTPOL 2022
24 - 27 Maya
Kielce - Polska
Stoisko F1

BMB w pełni elektryczne maszyny, o wysokiej 
produktywności z poszanowaniem środowiska naturalnego.THE INJECTION MOULDING MACHINE

www.bmb-spa.com
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Campetella Robotic Center Srl
Via Grazia Deledda, 40/42 - Z.I. Villa Mattei I 62010 Montecassiano (MC) – Włochy
tel. kom.: 694 004 612 wojciech.nadolny@campetella.it I tel. kom.:693 636 232 wiktor.szklarek@campetella.it
www.campetella.com/en/

Ta ostatnia jest ultraszybkim i kompak-

towym połączeniem funkcjonalności 

i  dokładności, mającym na celu ofero-

wanie wysokiej wydajności przy najwyż-

szym stosunku jakości do ceny, gdy 

mamy do czynienia z odbiorem wyprasek 

z  wielogniazdowych form na wtryskar-

kach do 150 ton.

CO2 jest robotem liniowym ostat-

niej generacji, zaprojektowany z  myślą 

o  wysokiej wydajności, dokładności 

i  niezawodności. Zalecanym do małych 

i  średnich wtryskarek. Wyposażony 

w  najbardziej zaawansowane funkcje 

zapewniające najwyższy poziom kontroli.

Jednak w centrum uwagi z pewnością 

znajdzie się bestsellerowa seria Campe-

tella GS2 X. Przeznaczony głównie 

dla przemysłu opakowań do żywności. 

Jego siła tkwi w ekstremalnych osiągach 

podczas operacji odbioru wypraski, osią-

ganych dzięki innowacyjnym technologiom 

konstrukcyjnym i materiałom typowym dla 

przemysłu lotniczego, takim jak włókno 

węglowe i stopy lekkie.

Zaprojektowany tak, aby pasował do 

średnich tonażowych wtryskarek, oferuje 

ultrawydajne silniki i  wysoce zoptymali-

zowane struktury uzyskane dzięki najbar-

dziej zaawansowanym technikom metody 

elementów skończonych (FEM), co skut-

kuje najlepszymi w swojej klasie przyspie-

szeniami dla całkowitych czasów cyklu 

pracy do 2,5 sekundy, niskimi wibracjami 

i  najwyższą niezawodnością. Jednym 

słowem jest najszybszy.

Seria GS2 X jest teraz dostępna 

również w  nowych modelach GS2W 

i GS3W, wprowadzonych niedawno przez 

firmę Campetella do odbioru wyprasek 

z  form piętrowych. W całości wykonane 

z włókna węglowego, od podwójnej osi 

pionowej do dwuprofilowej osi poziomej. 

Oprócz tego, że są niezwykle eleganckie, 

wyróżniają się wydajnością pracy, 

zarówno pod względem czasu, kosztów, 

jak i powierzchni roboczej.

Zrównoważony rozwój leży u podstaw 

kultury korporacyjnej Campetella. Jak to 

osiągają?

Ich zwycięską strategią jest z pewno-

ścią znaczna redukcja zużycia energii.

Ich dynamiczny system zarządzania 

podciśnieniem został zaprojektowany 

w  celu zmniejszenia zużycia sprężo-

nego powietrza nawet o 60% w porów-

naniu z tradycyjnymi systemami chwytają-

cymi. Sprężone powietrze wymagane do 

wytworzenia podciśnienia jest włączane 

i wyłączane dynamicznie i automatycznie, 

aby podciśnienie było wytwarzane tylko 

wtedy, gdy produkt jest podnoszony, 

zanim zostanie wyłączony, aż do osią-

gnięcia minimalnego progu.

Technologia KERS jest również stoso-

wana przez Campetella w celu osiągnięcia 

oszczędności energii. Specjalna architek-

tura wzajemnie połączonych napędów 

pozwala na odzyskiwanie energii kine-

tycznej osi hamujących, która jest zatem 

dostępna dla osi będących w ruchu.

Wreszcie, dzięki Jog Over, Campetella 

optymalizuje cykle robota, zmniejszając 

prędkość i  zużycie IMM bez żadnego 

wpływu na całkowity czas cyklu.

Zastanawiasz się, jak zwiększyć wydaj-

ność przy jednoczesnej optymalizacji 

efektywności energetycznej?

Idź właściwą drogą. Odwiedź Campe-

tella na Plastpol 2022, stoisko G-1. I

Campetella na targach Plastpol 2022 
– zrównoważona automatyzacja dla Twojej branży

Campetella Robotic Center, włoski wiodący producent rozwiązań automatyzacji dla przemysłu tworzyw 
sztucznych, z dumą bierze udział w Plastpol 2022, wyjątkowej okazji do zaprezentowania niektórych swo-
ich renomowanych kartezjańskich robotów najwyższej klasy: kultowej serii GS2 X, CO2 i RHEA Prime.
 

https://www.campetella.com/en/cartesian-top-entry-robots/co1-co2-e-series/
https://www.campetella.com/en/cartesian-top-entry-robots/gs2-x-series/
https://www.campetella.com/en/cartesian-top-entry-robots/gs2-x-series/
https://www.campetella.com/en/cartesian-top-entry-robots/rhea-prime/
http://www.campetella.com/en/
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THE RIGHT WAY TO SAVE ENERGY

www.campetella.com

Dynamic vacuum
Reduction of compressed air 
consumption
Dynamic air management system 
used for retention of parts. 
Compressed air consumption 
reduced by 60% compared to 
traditional vacuum systems

Float balanced axis
Reduction of electricity consumption
Pneumatic balancing of the vertical 
axis that limits the use of electricity. 
Consumption reduced by 40% 
compared to non-assisted vertical 
axes

Vacuum optimizer system 
Reduction of compressed air 
consumption
Inlet ejector flow management. 
Energy savings of 25% compared to 
systems with unmanaged flow

High speed interface
Reduction of cycle time
H.S.I. interface for management 
of applications that require 
extremely low cycle times. 
Optimized installed power

Jog over
Reduction in consumption of 
electricity and compressed air
Optimization of robot cycle out of 
the IMM. Electricity and compressed 
air consumption saving of 10% 
compared to non-optimized cycles

3D printing device
Weight reduction and raw material 
saving
Mechanical components and 
gripping devices made with 3D 
printers reduce use of raw materials

Kers
Reduction of electricity consumption
The energy generated by the 
braking axes is recovered and 
used to drive the next moving axes. 
Savings of 10% on the energy used 
for the movement of the axles

Carbon technology
Weight reduction and consumption
Carbon fiber guarantees 
excellent results in terms of 
intervention times, low component 
wear and high precision

http://www.campetella.com/en/
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Dlaczego warto?
Największą zaletą systemów zarzą-

dzania wtryskownią jest na pewno możli-

wości planowania produkcji na wszystkich 

podłączonych maszynach, ale nie tylko. 

Takie systemy umożliwiają także zarzą-

dzanie procesem rozgrzewania maszyn 

przy ich starcie pod kątem zużycia przez 

nie energii elektrycznej, co przyczynia się do 

np. zmniejszenia poboru tzw. mocy biernej. 

Możliwe jest także zarządzenie zużyciem 

tworzyw sztucznych (dziennym / dobowym 

/ miesięcznym) dla poszczególnych maszyn, 

co pozwala na efektywniejsze planowanie 

zakupów tworzyw.

Obecnie w myśl idei Przemysłu 4.0, coraz 

częściej wtryskarki są zintegrowane sygna-

Automatyzujemy, 
czyli jak wykorzystać systemy 
zarządzania wtryskownią

W dobie rosnących wymagań produkcyjno-jakościowych obserwuje się zwiększony popyt na profesjo-
nalne systemy zarządzania wtryskownią. Obecnie takie systemy są bardzo rozbudowane i dostarczają 
nieskończone możliwości wykorzystania ich w codziennej praktyce produkcyjnej, a ich głównym zada-
niem jest właśnie skrupulatne planowanie produkcji. 

Adrian Kamiński
kierownik ds. projektów i automatyzacji Plastigo 

https://www.plastigo.pl/laboratorium.html
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SYSTEMY ZARZĄDZANIA WTRYSKOWNIĄ dobrze funkcjonują w państwach wysoko 

rozwiniętych. W Polsce, w ostatnim czasie, wiedza dotycząca wykorzystania ich możliwości 

także wzrasta. Dzieje się tak za sprawą zachodnich, zautomatyzowanych firm posiadających 

swoje oddziały w naszym kraju, w których są one wykorzystywane. Nie można ukrywać, 

że wśród zagrożeń związanych z wdrożeniem systemu do zarządzania produkcją pojawia 

się czynnik ludzki. Do prawidłowego wykorzystywania pochodzących z nich informacji oraz 

danych potrzebne są odpowiednie umiejętności oraz wiedza, a to może sprawiać pewne 

problemy. Dlatego właśnie decyzja dotycząca wdrożenia systemu zarządzania wtryskownią 

musi łączyć się z koniecznością profesjonalnego przeszkolenia pracowników. 

łowo z urządzeniami peryferyjnymi, np. termostatami, robotami, suszarkami, podajnikami 

itp. Główną zaletą takich rozwiązań jest możliwość zapisu danych formy wraz ze wszyst-

kimi parametrami ustawionymi na poszczególnych urządzeniach peryferyjnych (np. tempe-

ratura suszenia, temperatura termostatowania formy). Systemy zarządzające wtryskownią 

nie tylko dają możliwość podglądu parametrów dla poszczególnych urządzeń peryferyj-

nych, ale także pozwalają na kopiowanie danych form z  jednej maszyny do drugiej, co 

znacząco przyśpiesza proces uruchomienia formy na kolejnej maszynie.

Kolejną zaletą takich systemów jest budowanie tzw. status report, czyli wprowadzania 

określonych powiadomień typu push na maila, bądź telefon. Powiadomienia możemy 

konstruować dowolnie np. o  zakończonej planowanej produkcji, o  awarii, o przestoju 

maszyny, gdy ta nie pracuje ponad ustalony limit czasu. 

Systemy do zarządzania wtryskownią pozwalają na obrazową prezentację danych. 

Dzięki serwerowi poprzez złącze HDMI, możemy wizualizować na dużych ekranach proces 

produkcji na całej wtryskowni, dając w ten sposób możliwość szybkiego poglądu aktu-

alnego stanu licznika produkcji oraz czasu cyklu na każdej maszynie. W kwestii bezpie-

czeństwa system nie pozwala na zmianę jakichkolwiek parametrów wtrysku podczas pracy 

urządzenia, ale daje możliwość podglądu i weryfikacji danych produkcyjnych. I
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Dozowniki Ferlin  
w ofercie KMP Plastics

Ferlin MECS
Zalety nowego dozownika Ferlin MECS:

– wzmocniona konstrukcja, która pozwala na pracę 

dozownika bezpośrednio na agregatach wykonują-

cych ruchy w każdym cyklu, a także umożliwia insta-

lację na dozowniku większych podajników materiału, 

– w standardzie dozownik będzie wyposażony w dodat-

kowe wyjście alarmowe bezpotencjałowe oraz w port 

Ethernet, co umożliwi podłączenie dozownika do sys-

temu FerlinBridge,

– dzięki standaryzacji zbiorników, będzie można 

dowolnie zamieniać miejscami pozycje zbiorników,

– poprawiona konstrukcja i dedykowana osłona będą 

zapobiegać przypadkowemu zanieczyszczeniu granu-

latu w zbiorniku przez obcy materiał,

– niezmiennie jak we  wszystkich dozownikach Ferlin: 

odporność na wibracje, odporność na zapylony mate-

riał oraz opcje pozwalające na pracę z naelektryzo-

wanym i trudnym do podawania materiałem.

Firma Ferlin jest pierwszym europejskim 
producentem dozowników grawime-
trycznych typu Batch-Blender. Bazując 
na ponad 30-letnim doświadczeniu Fer-
lin dostarcza rozwiązania, które zapew-
niają ciągłość produkcji nawet przy dużych 
wibracjach maszyny. Poza dozownikami 
firma produkuje również centralne sys-
temy podawania z  bezobsługowym fil-
trem implozyjnym. Ferlin nieustannie pra-
cuje nad nowymi rozwiązaniami i udosko-
nalaniem tych już sprawdzonych i istnieją-
cych. Tylko w tym roku do produkcji zosta-
nie wprowadzona nowa wersja dozownika 
MECS, automatyczny rozdzielacz i całkiem 
nowy dozownik jednokomponentowy Fer-
lin ONE, który zostanie zaprezentowany na 
tegorocznych targach K w Dusseldorfie.
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KMP Plastics I ul. Myśliborska 98E/115 I 03-185 Warszawa
tel.: (22) 747 18 65 I info@kmpplastics.com.pl I www.kmpplastics.com.pl 

Ferlin-ONE
W aplikacjach, w których wymagane jest dokładne dozowanie tylko jednego kompo-

nentu z małą wydajnością, doskonale sprawdzi się dozownik FERLIN ONE Dzięki ekstre-

malnie lekkiej konstrukcji i małej komórce wagowej dozownik Ferlin ONE jest w stanie 

precyzyjnie odmierzać bardzo małe dawki dodatku gwarantując najwyższą precyzję.

Sterownik dozownika nie uśrednia kilku dawek, tylko przedstawia faktycznie dozo-

waną każdą dawkę. Ponadto dozownik Ferlin ONE można łatwo połączyć z bazą danych 

SQL, co umożliwia bardzo wygodny dostęp do danych dozowania.

Ferlin ONE posiada intuicyjny interfejs użytkownika wraz z poręcznym samouczkiem, co 

umożliwia szybkie zapoznanie pracowników z systemem. Samouczek został stworzony 

wspólnie z klientami firmy Ferlin, bo kto inny wie lepiej, co jest najbardziej przydatne.

Ferlin ONE nie wykorzystuje ślimaka dozującego lub tulei, lecz podajnik taśmowy. 

Podczas badań Ferlin odkrył, że ślimaki lub tuleje powodują silny efekt pulsacji. Ponadto 

wymagają one często cięższego silnika do ich napędzania, co sprawia, że dozownik jest 

niepotrzebnie ciężki. 

Ferlin nieustannie udoskonala również centralne systemy podawania stosując 

np.  system sterowania i monitorowania FerlinBridge, który umożliwia pełną kontrolę 

pracy dozowników i  systemu podawania. W  systemach podawania stosowane są 

bezobsługowe centralne filtry CF500, które nie wymagają ręcznego oczyszczania. Takie 

filtry można zastosować również w systemach podawania już istniejących.

Obecnie Ferlin kończy prace nad wdrożeniem nowego automatycznego rozdzielacza 

do systemu podawania granulatu. I

http://www.kmpplastics.com.pl
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Nie ma międzynarodowych standardów dotyczących 

warunków przechowywania tworzyw sztucznych – ogólnie 

rzecz ujmując, można przyjąć następujące warunki: stabilna 

wilgotność względna (RH) utrzymywana na poziomie około 50%, 

temperatura 18°C-20°C, poziomy światła często zerowe i maksy-

malnie 50–100 luksów oraz całkowita eliminacja promieniowania 

ultrafioletowego. Ponieważ przyczyny degradacji pięćdziesięciu 

najbardziej znanych rodzajów tworzyw sztucznych nie są iden-

tyczne, ważne jest, aby zidentyfikować konkretne przyczyny przed 

określeniem najlepszych warunków ich przechowywania. Na przy-

kład poliester, który jest podatny na degradację w wyniku reakcji 

z wodą (hydroliza), znacznie skorzystałyby na przechowywaniu 

w niższej wilgotności względnej niż te tworzywa, które ulegają 

degradacji głównie przez utlenianie, takie jak polietylen. W przeci-

wieństwie do tworzywa sztucznego, które jest plastyfikowane parą 

wodną, takiego jak np. formaldehyd kazeiny, który skorzystałoby 

z wyższej wilgotności względnej, co z kolei zapobiegłoby pękaniu.

Przechowywanie z adsorbentami
Dużo uwagi poświęcono ostatnio stosowaniu adsorbentów. 

Spowalniają degradację tworzyw sztucznych poprzez adsorpcję 

gazów inicjujących degradację lub przyspieszających rozkład. 

Węgiel aktywny, żel krzemionkowy i zeolity to najczęściej stoso-

wane adsorbenty. Adsorbent można zainstalować w  systemie 

filtracyjnym. Ponieważ degradacja często wiąże się z  reakcją 

z tlenem, ogólnie uważa się, że usuwanie tlenu ogranicza rozkład. 

Jednak do tej pory w mikroklimacie beztlenowym badano tylko 

szybkość pękania kauczuku naturalnego. Zamykanie obiektów 

w azocie to tradycyjna metoda wykluczania tlenu, ale aby była 

ona skuteczna, wymaga doskonałej bariery zapobiegającej 

przedostawaniu się powietrza. Przedmioty mogą być zamknięte 

w nieprzepuszczalnych dla tlenu przezroczystych workach skła-

dających się z Escal: folii z tworzywa sztucznego pokrytej cera-

miką wraz z adsorberami tlenu; wszelkie pozostałości tlenu są 

usuwane przez przepłukanie worków azotem przed zgrzewaniem. 

Problem jest tylko taki, że należałoby je, co jakiś czas wymieniać, 

ponieważ niemożliwe jest zapobieganie powolnemu uwalnianiu się 

powietrza, nawet gdy worki są dobrze zamknięte. Z kolei węgiel 

aktywny łatwo adsorbuje cząsteczki organiczne, ale nie wodę. 

Adsorbuje tlenki azotu, zapobiegając udziałowi tych tlenków 

w rozpadzie autokatalitycznym lub korodowaniu metali. Ponieważ 

węgiel aktywny jest czarny i nie zmienia koloru wraz ze zmianami 

chemicznymi, nie można stwierdzić, czy jego zdolność adsorpcji 

jest wyczerpana. Dlatego należy go zastąpić nowym węglem 

aktywnym lub regularnie regenerować poprzez ogrzewanie do 

650ºC. Wszystkim znane saszetki z  żelem krzemionkowym 

Rozwiązania i nowości 
w zakresie magazynowania 
tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne mogą ulegać degradacji pod wpływem wielu czynników, w tym światła, promienio-
wania ultrafioletowego, tlenu, wody, ciepła i zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia mogą pochodzić z róż-
nych źródeł: atmosfery, wszechobecnego brudu, materiałów magazynowych i opakowaniowych itp. 
Ponieważ wiele tworzyw sztucznych spędza większość swojego czasu w magazynach, skuteczna 
strategia ich przechowywania może opierać się na spowolnieniu ich procesu degradacji – trzeba im 
zapewnić jak najlepsze, stabilne warunki środowiskowe. Jakie rozwiązania w zakresie magazynowania 
tworzyw sztucznych są dostępne na rynku?

Mia Walasek
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z napisem „nie jedz” są często dodawane do paczek ciastek lub 

krakersów, aby były suche podczas transportu. Żel krzemionkowy 

(dwutlenek krzemu) jest używany do kontrolowania wilgotności 

względnej poprzez adsorpcję wody. Może również adsorbować 

formaldehyd i  kwas octowy. Woda i  zanieczyszczenia przyłą-

czają się do cząsteczek żelu krzemionkowego za pomocą wiązań 

fizycznych, które mogą zostać zerwane lub odwrócone podczas 

ogrzewania. Zeolity to kolejna rodzina adsorbentów. Są to poro-

wate kryształy o dobrze określonej średnicy porów. Zeolit o śred-

nicy porów 4 Å (4 × 10-10 m) nie może zatrzymywać cząsteczek 

większych niż on sam. Ponieważ cząsteczki wody i kwasu octo-

wego mają średnicę 4 Å, do ich wychwytywania można stosować 

zeolity, a tym samym spowalniać degradację. Z badań wynika, że 

generalnie adsorbenty mają ograniczoną skuteczność i ulegają 

wyczerpaniu poprzez adsorpcję szerokiego spektrum zanieczysz-

czeń zamiast tylko jednego. 

Przechowywanie w niskiej temperaturze
W ten sam sposób, w  jaki żywność jest przechowywana 

w zamrażarce, aby przedłużyć jej żywotność poprzez spowol-

nienie degradacji lub psucia się, przechowywanie tworzyw sztucz-

nych w  temperaturach poniżej –20°C można uznać za tanią, 

bezobsługową technikę spowalniania tempa degradacji. Schło-

dzenie o 10°C zmniejsza o połowę szybkość wszystkich reakcji 

chemicznych. Niektóre procesy degradacji fizycznej są również 

hamowane przez przechowywanie w chłodni. Obniżenie tempe-

ratury przechowywania z temperatury otoczenia do temperatury 

w zwykłej zamrażarce (–20°C) zmniejsza ponad dziesięciokrotnie 

migrację plastyfikatora z  PVC. Tworzywa sztuczne wykazują 

zarówno odwracalne zmiany, takie jak kurczenie się i usztywnianie, 

jak i nieodwracalne zmiany, w tym zmiany chemiczne, podczas 

chłodzenia. Kurczą się lub kurczą znacznie bardziej niż inne mate-

riały, takie jak metale, ceramika i szkło. Rura miedziana skurczy 

się o 0,01%, jeśli temperatura zostanie obniżona o 10°C. W tych 

samych warunkach rura z  polietylenu o dużej gęstości kurczy 

się o 0,07%, a rury z polipropylenu i sztywnego PVC o 0,04%. 

Chociaż kurczenie się tworzyw sztucznych jest nieuniknione 

podczas chłodzenia, jest odwracalne po ogrzaniu do tempera-

tury pokojowej. Kurczenie się w wyniku chłodzenia ma większy 

wpływ na kompozyty. Gdy kompozyt jest chłodzony, każdy mate-

riał kurczy się niezależnie, ale może być wtedy ograniczony przez 

inne. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę wpływ towarzyszącej 

temu redukcji zawartości wilgoci w zimnym powietrzu otacza-

jącym tworzywo sztuczne. Aby uniknąć kondensacji, należy 

zachować różnicę temperatur 6°C–10°C między tworzywem 

sztucznym a  jego pojemnikiem do przechowywania. Można to 

osiągnąć, otaczając tworzywo sztuczne materiałem izolacyjnym, 

takim jak wióry styropianowe. Wiele tworzyw sztucznych ulega 

trwałym uszkodzeniom w wyniku kontaktu z wodą z kondensacji. 

Aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia przez wodę, cienkościenne 

tworzywa sztuczne można bezpiecznie przechowywać w zamra-

żarce, chronionej jedynie zamkniętą torbą polietylenową. Grubsze 

materiały wymagają stopniowego chłodzenia poprzez przeno-

szenie ich z  temperatury otoczenia do chłodzonego pomiesz-

czenia – do lodówki, a następnie do zamrażarki. Podczas rozgrze-

wania należy postępować w odwrotnej kolejności. 

Od worka do silosu:  
rozwiązania magazynowe

Silos jest narzędziem przemysłowym o szerokim zastosowaniu 

do przechowywania różnego rodzaju surowców w celu zaosz-

czędzenia miejsca, ochrony środowiska i ochrony właściwości 

materiałów. Różne rozwiązania magazynowe są dostosowane 

do indywidualnych potrzeb, zgodnie z  różnymi charakterysty-

kami materiałów, potrzebami funkcjonalnymi, sytuacjami geogra-

ficznymi miejsca i planem inwestycyjnym.

Tab. 1. Korzyści z silosu magazynowego

Redukcja kosztów

Obniżenie kosztów na tonę surowca z tworzyw sztucznych w porównaniu z dostawą „workową”. Opłaty za dostawę 
mogą być również niższe, ponieważ bardziej wydajny transport masowy zmniejsza częstotliwość dostaw. Ponadto 
istnieją oszczędności, ponieważ torby / pojemniki / palety nie są już wymagane, w tym koszty ich utylizacji / usunięcia. 
Istnieje również wiele innych oszczędności kosztów, w tym zmniejszenie kosztów obsługi materiałów związanych 
z rozładunkiem pojazdów dostawczych i opróżnianiem worków do lejów zasypowych. Koszty magazynowania są 
zredukowane, ponieważ nie ma potrzeby przechowywania surowca wewnątrz, a całkowita przestrzeń magazynowa 
wymagana na miejscu jest zmniejszona w porównaniu do przechowywania workowego, gdyż silosy oferują mniejszą 
powierzchnię dla danej pojemności magazynowej. Ponieważ silosy oferują system zamknięty, uwalniana jest niewielka 
ilość pyłu, co skutkuje niższymi kosztami czyszczenia.

Poprawa bezpieczeństwa
Jedną z ważnych niefinansowych korzyści wynikających z używania silosów jest fakt, że kontenery nie muszą być 
przenoszone, a wózki widłowe (FLT) nie są zatem wymagane do przemieszczania palet z workami magazynowymi: 
rezultatem jest większe bezpieczeństwo na terenie zakładu.

Korzyści dla środowiska
Zmniejszenie zanieczyszczenia/hałasu wynikającego ze zmniejszonych ruchów pojazdów dostawczych. Ponadto 
dostawy cystern negują potrzebę wykorzystania / utylizacji opakowań surowców, poprawiając w ten sposób 
referencje środowiskowe.

Względy przemysłu  
tworzyw sztucznych

W przemyśle tworzyw sztucznych istnieje ogólny ruch w kierunku zwiększenia ilości materiału pochodzącego 
z recyklingu w łańcuchu dostaw surowców, jednak chociaż materiał pierwotny jest bardzo jednorodny, nie zawsze 
jest to prawdą w przypadku materiału pochodzącego z recyklingu. Aby uformować spójne produkty z tworzyw 
sztucznych, surowce z recyklingu muszą być dobrze wymieszane zarówno między partiami, jak i z materiałem 
pierwotnym. Innowacyjna konstrukcja mieszarki, którą można również zamontować w istniejących silosach, zapewnia 
pobieranie materiału z różnych części silosu podczas procesu rozładunku, zapewniając znacznie lepsze mieszanie, 
bez użycia energii lub wprowadzania wymagań konserwacyjnych.
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Zainstalowanie silosu magazynowego stanowi znaczną inwestycję kapitałową, więc jakie 

są kluczowe korzyści wynikające z przechowywania tworzyw w ten sposób? Przejście 

z surowców dostarczanych w workach do silosów niesie ze sobą wiele korzyści (tab. 1).

Systemy silosowe to pojęcie kryjące pod swoją nazwą szereg urządzeń spełniają-

cych poszczególne funkcje, połączonych ze sobą w całość. W systemach silosowych 

możemy wyróżnić przede wszystkim: układ magazynujący, układ napowietrzający, 

układ transportujący, układ odbiorczo-ważący, układ zasilająco-sterujący.

Silos jest używany w różnych konstrukcjach. W zwykłym zbiorniku silosowym napełnianie 

odbywa się zawsze od góry, a usuwanie materiału sypkiego z silosu od dołu. W szerszym 

znaczeniu można to nazwać metodą FIFO – First In First Out; ściśle mówiąc, nie można 

tego zagwarantować w przypadku usunięcia z silosu. Podczas napełniania, na wylocie - na 

dnie silosu różne warstwy wypełnienia mieszają się i tworzą mieszaninę materiału sypkiego 

napełnionego wcześniej i później. Dlatego w przypadku nieprawidłowego napełnienia silosu 

należy również najpierw ponownie usunąć niewłaściwy materiał sypki od góry za pomocą 

odpowiedniego urządzenia, zanim będzie można przeprowadzić dalsze usuwanie. Istnieją 

różne formy silosów. Silosy płaskie lub mobilne składają się z płyty podstawy i otaczają-

cych ją ścian bocznych. W celu ochrony składowanego materiału sypkiego silos napędowy 

przykryty jest od góry plandeką z tworzywa sztucznego. Materiał sypki jest równomiernie 

rozprowadzany w mobilnym silosie i odpowiednio zagęszczany. 

Silosy wysokie znajdują zastosowanie głównie w przemyśle do przechowywania mate-

riałów sypkich (granulaty). Te podwyższone silosy to wysokie cylindryczne konstrukcje 

wykonane ze stali, betonu, kamienia, drewna lub tworzywa sztucznego, w zależności od 

ich zastosowania. Wysoki silos ma zwykle wysokość od 10 do 20 metrów. Istnieją jednak 

również szczególnie wysokie silosy, które nazywane są wówczas wieżami silosowymi.

Ponadto coraz częściej stosuje się silosy tekstylne, które charakteryzują się elastycz-

nością i zmiennością wielkości.

Nowoczesne rozwiązania w magazynowaniu  
tworzyw sztucznych

Wakro
Firma Wakro oferuje duży wybór silosów o objętości od 9 do 2000 m3 do mate-

riałów sypkich w szerokim zakresie ich właściwości fizycznych. Wykonuje również silosy 

ze specjalnym wyposażeniem do przechowywania materiałów mogących tworzyć 

z powietrzem atmosferę o właściwościach wybuchowych. Firma produkuje silosy ze 

stali węglowej lub stopowej w wielu konfiguracjach: jednokomorowe, wielokomorowe, 

z dnem stożkowym lub z dnem aeracyjnym itd. W zależności od potrzeb klienta zała-

dunek silosu może być wykonywany w sposób:

– grawitacyjny – za pomocą podajnika kubełkowego lub taśmowego;

– pneumatyczny – z wykorzystaniem transportu pneumatycznego z cystern samo-

chodu lub układu technologicznego.

Wakro wykonuje silosy wolnostojące, jak również połączone w grupę silosów i  zabudo-

wane na jednej wspólnej konstrukcji wsporczej, tzw. stacje magazynowe. Silosy są wypo-

sażone w system bezpieczeństwa, który kontroluje proces napełniania, a także w filtry 

silosowe, aparaturę kontrolno-pomiarową, przewody załadowcze oraz systemy spulch-

niania materiału, montowane na leju w celu ułatwienia opróżniania silosu i inne rozwiązania 

uzasadnione ze względu na specyficzne właściwości magazynowanego materiału.

Agremo
Agremo oferuje silosy z  lejem zsypowym typu ZL, a  także płaskodenne typu ZP, 

specjalnego przeznaczenia typu ZT oraz zbiorniki ekspedycyjne typu ZE. W  zależ-

ności od typu zostały zaprojektowane do przechowywania m.in. tworzyw sztucznych. 

Zespoły silosów wraz z dodatkowym osprzętem tworzą kompleksowe bazy magazy-

http://kanitech.pl/dozowniki-grawimetryczne
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nowe. W przemyśle używane do składowania granulatów tworzyw sztucznych, jako 

zbiorniki buforowe przy liniach produkcyjnych. Szeroki zakres oferowanych pojem-

ności pozwala optymalnie dopasować strukturę magazynową do istniejących potrzeb. 

Oferowane silosy mogą być opcjonalnie wyposażone w szereg rozwiązań i systemów 

kontrolno-pomiarowych pozwalających na indywidualną konfigurację, np. system 

aktywnej wentylacji, sygnalizacja poziomu zasypu, pomiar temperatury składowanego 

surowca, czy systemy ważenia. Wszystko to zwiększa bezpieczeństwo przechowywania 

surowców w silosach i pozwala na sprawne prowadzenie procesów technologicznych. 

Silosy lejowe produkowane przez Agremo dostępne są w różnych średnicach i kątach 

pochylenia leja, by optymalnie dopasować je do składowanych surowców. Firma oferuje 

także systemy załadunku i rozładunku silosów oparte o tradycyjne rozwiązania mecha-

niczne, jak np. podnośnik kubełkowe, przenośnik taśmowe, łańcuchowe czy ślimakowe, 

ale także systemy transportu pneumatycznego. Istnieje także możliwość zamontowania 

aktywnych systemów wybierania, które pozwalają na rozładunek surowców posiadają-

cych właściwości utrudniające swobodne przesypy. W wersji do składowania granulatów 

tworzyw sztucznych silosy lejowe można wyposażyć w obudowę leja wysypowego.

Eichholz
Firma Eichholz oferuje silosy przeznaczone do magazynowania tworzyw sztucznych 

w postaci granulatów lub proszków oraz innych materiałów sypkich. Do przechowy-

wania materiałów standardowych oferowane są silosy aluminiowe, natomiast do tworzyw 

wymagających dużej czystości (np. do zastosowań optycznych lub medycznych) służą 

silosy ze stali nierdzewnej. Ponadto Eichhol oferuje różnego typu silosy specjalne 

np. przeznaczone do materiałów o wysokiej ścieralności, agresywnych mechanicznie. 

Każdy typ silosa może występować w wykonaniu jedno- lub wielokomorowym.

W ofercie znajduje się kilka typów systemów pomiarowych poziomu materiału w silosie: 

bardzo dokładny system wagowy oparty na wagach tensometrycznych z kompensacją 

zakłóceń pomiaru spowodowanych np. działaniem wiatru, system mechaniczny z sondą 

pomiarową stosowany do materiałów pylistych, system ultradźwiękowy.

Ponadto producent oferuje szeroką gamę wyposażenia dodatkowego, np. nadciśnie-

niowe systemy utrzymania suchej atmosfery w silosie, mieszalniki instalowane w silo-

sach, podstawy wibracyjne do materiałów trudno płynących lub też płyty fundamentowe 

umożliwiające stawianie silosów bezpośrednio na podłożu, bez zezwoleń budowlanych. 

Digicolor
Firma posiada w ofercie szeroką gamę profesjonalnych zbiorników na granulat, barw-

niki lub inne dodatki, wykonanych ze stali nierdzewnej. Ergonomiczny kształt oraz 

gładkie krawędzie pozwalają na swobodny przepływ materiału i ułatwiają oczyszczanie 

zbiorników. Silosy Digicolor cechuje bardzo odporna konstrukcja oraz kształt dopa-

sowujący się do większości przestrzeni produkcyjnych. Konstrukcja pozwala na łatwe 

i szybkie oczyszczanie. 

Wyposażenie dodatkowe do zbiorników i silosów: technika pomiaru stanu napeł-

nienia; pokrywa uchylana z siłownikami; pokrywa do montażu podajnika granulatu; 

2-krotna, 4-krotna lub 6-krotna skrzynka odsysająca; szybkozłącza do podłączenia 

przewodów podawania.

Schmadel
Modułowy, profesjonalny system NEVA składa się z wytrzymałej bazy z zamocowa-

nymi lekkimi wspornikami rurowymi, na których zawiesza się worek big bag o różnej 

pojemności. To bardzo prosty i wygodny sposób do przewożenia materiałów sypkich 

np. proszku, granulatu. System jest bardzo funkcjonalny, ponieważ pojedyncze moduły 

można bezpiecznie ustawiać w regały.

http://kanitech.pl/systemy-chlodzenia-frigel
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Dodatkowe zalety:

– szybki i łatwy montaż i demontaż przez jedną osobę,

– bezpiecznie pakowane materiałów sypkich podczas transportu, stabilne układanie 

w stosy za pomocą wózka widłowego,

– optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej,

– zmniejszenie liczby przewozów poprzez optymalne ładowanie,

– bezpieczne i czyste środowisko pracy,

– automatyczne i ręczne stacje opróżniania,

– komponenty o długiej żywotności produkowane z wysokiej jakości materiałów, podle-

gają recyklingowi w 100%.

HUZAP GmbH
Wszystkie silosy firmy Huzap są technicznie przygotowane pod odpowiednią zdolność 

wyprowadzania surowców i  jego homogenizacji oraz uśredniania w trakcie magazyno-

wania. Transport pneumatyczny odbywa się na zasadzie podciśnienia lub nadciśnienia. Do 

budowy instalacji używa się rurociągów wykonanych ze stali nierdzewnych i kwasoodpor-

nych, jak również rurociągów elastycznych. W instalacjach firma wykorzystuje standardowe 

łuki ze stali szlachetnej o dużym promieniu gięcia, jak również łuki o specjalnej konstrukcji 

odporne na ścieranie. Firma Huzap używa powietrza jako medium w transporcie pneuma-

tycznym. Poszczególne elementy systemu magazynowania i transportu są ze sobą połą-

czone w sposób umożliwiający ich łatwą wymianę, bądź rozbudowę w razie takiej koniecz-

ności. Elementy rurociągu nie są ze sobą spawane, tylko łączone za pomocą specjalnych 

uszczelnionych złączek rurowych. Dzięki temu zmiana trasy rurociągu bądź rozbudowa 

jest bardzo łatwa, wymaga jedynie odkręcenia złączek, a nie cięcia rurociągu i jego ponow-

nego spawania. Wszystkie instalacje magazynowania i transportu działają w pełni automa-

tycznie. Firma korzysta ze sprawdzonych sterowników firmy Siemens i Mitsubishi Electric 

wraz z wizualizacją na panelu dotykowym. Umożliwia to w pełni automatyczne kontrolo-

wanie całościowych systemów magazynowania i transportu pneumatycznego. 

A.B.S.
Elastyczne silosy A.B.S. znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie trzeba szybko, 

skutecznie i tanio stworzyć magazyn tworzyw sztucznych. Pozwalają optymalnie wyko-

rzystać będące do dyspozycji pomieszczenie, mają bardzo długi okres użytkowania 

i są przede wszystkim rzeczywiście elastyczne i uniwersalne. Konstrukcja i konfiguracja 

w zakresie średnicy wylotowej, pochylenia stożka i geometrii są dostosowane do danego 

rodzaju tworzywa sztucznego. Dzięki magazynowaniu wewnątrz pomieszczeń proces 

produkcyjny może być w znacznym stopniu zoptymalizowany. Ponieważ silosy elastyczne 

stoją w stałych warunkach klimatycznych na hali, zredukowany jest nakład energii prze-

znaczonej na suszenie i podgrzewanie, jak również zapewniona jest stała jakość maga-

zynowanego surowca. Przy silosach zewnętrznych dochodzi często z powodu uwarun-

kowanych klimatycznie różnic temperatury do tworzenia się wody kondensacyjnej, jak 

również do dużych wahań temperatury surowca. Silosy elastyczne firmy A.B.S. są wyko-

nane z wysokowytrzymałej, przepuszczającej powietrze i ekskluzywnej tkaniny. 

Achberg
Elastyczne silosy wewnętrzne SFLEX składają się z bardzo stabilnej konstrukcji stalowej 

i worków materiałowych, które nadają się do przechowywania granulatu, zmielonego mate-

riału, ponieważ są bardzo odporne na rozdarcia, oddychające, odprowadzające ładunki 

elektrostatyczne i bezpieczne. Firma produkuje silosy o wielkości do 50 ton granulatu oraz 

na specjalne zamówienie do 60 ton. Elastyczne silosy stosowane są do różnych materiałów 

sypkich, które mają różne właściwości, szczególnie w odniesieniu do sypkości. Dla bezpro-

blemowej eksploatacji elastycznych silosów, znajomość właściwości materiału sypkiego jest 

http://kanitech.pl/roboty-przemyslowe
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podstawą do doboru właściwego urządzenia wyładowczego. Urzą-

dzenia rozładunkowe są mocowane bezpośrednio do zaawanso-

wanej technologicznie tkaniny. Na etapie planowania brane jest pod 

uwagę rozciąganie tkaniny, dzięki czemu elementy przymocowane 

pod spodem mają wystarczająco dużo miejsca, aby w 100% speł-

niać swoją funkcję. Oprócz sygnalizacji i wskazywania poziomów 

granicznych (Max, Min i  Min-Min), elastyczne silosy mogą być 

również wyposażone w systemy ważenia. W tym celu pod czterema 

nogami silosu zainstalowane są ogniwa wagowe, które rejestrują 

ciężar wypełnienia. Dane pomiarowe są analizowane i wyświetlane 

w systemie sterowania silosami. Do wizualizacji wyników pomiarów 

poziomu napełnienia pojedynczych silosów lub bardziej rozbudo-

wanych systemów silosów firma oferuje ekonomiczne oprogramo-

wanie. Wewnętrzne silosy SFLEX mogą być napełniane za pomocą 

pneumatycznego tłoczenia ciśnieniowego lub ssącego.

MIP
MIP buduje się i rozwija trwałe silosy na granulat z kompozytu. 

Mogą być używane do przechowywania różnych granulatów 

tworzyw sztucznych i  materiałów termoutwardzalnych. Silosy 

firmy MIP na granulat są zawsze wykonane z kompozytu, najbar-

dziej odpowiedniego materiału do budowy systemów magazyno-

wania. Kompozyt zapewnia gładką ścianę wewnętrzną, wysoką 

izolacyjność i odporność na korozję. Wszystkie te właściwości 

są niezbędne do bezpiecznego i zrównoważonego przechowy-

wania produktów/substancji syntetycznych. Ponadto kompozyt, 

z którego wykonany jest silos, zapewnia wiele korzyści w ogólnej 

konstrukcji i rozmieszczeniu silosów. Silosy mogą zostać wypo-

sażone również w dodatkowe instalacje ważenia i dozowania 

oraz systemy transportowe. Firma oferuje silosy na granulat na 

w dowolnej skali, o pojemności magazynowej od 10 do 1500 m³. 

Enduramaxx
Tworzywowe zbiorniki do przechowywania granulatów firmy Endu-

ramaxx, znane również jako zbiorniki to bezpieczne przemysłowe 

pojemniki wielokrotnego użytku. Silosy te są dostępne w 17 rozmia-

rach i skonstruowane dla szerokiej gamy standardów i zastosowań 

specyficznych dla przemysłu. Enduramaxx oferuje obecnie gamę 

standardowych zbiorników magazynowych i pionowych silosów, 

które zawierają stromą stożkową podstawę, aby ułatwić opróż-

nianie. Stożkową podstawę można wyposażyć w różne rozwiązania 

ułatwiające wypływ produktów, takie jak ślimaki, wysokiej jakości 

ramy ze stali nierdzewnej, pojemniki i kosze zasypowe.

Lorandisilos
Silosy są główną częścią asortymentu produkcyjnego firmy 

Lorandsilo. Zbudowane są ze stali nierdzewnej lub aluminium. 

Silosy monolityczne całkowicie są spawane za pomocą innowacyj-

nych technik kalandrowania i zautomatyzowanych technik spawal-

niczych. Firma specjalizuje się też w budowaniu silosów z zacho-

dzącymi na siebie pierścieniami ze specjalnymi profilami, które są 

objęte wieloma licencjami, zarówno ze stali nierdzewnej, jak i ze 

stali Magnelis (pierwszy na świecie). Silosy te posiadają optymalne 

rozwiązania w  zakresie monitorowania i  kontroli, zarówno pod 

względem wagi zawartości, jak i wewnętrznej filtracji wilgoci lub 

konserwacji. Dostosowane są do wymagań Industry 4.0 i wypo-

sażone w oprogramowanie o nazwie DRIVESILOS, które zostało 

opracowane wewnętrznie przez firmę Plamatic. Dla modeli z pier-

ścieniami zakładkowymi firma posiada opatentowany system 

LOCKED Silos System, który ułatwia transport i montaż w odle-

głych miejscach na całym świecie i gwarantuje pełne bezpieczeń-

stwo. Klient ma do wyboru różne średnice oraz konstrukcję jedno-

częściową lub modułową, silosową, dzięki opatentowanej techno-

logii LOCKED Silos System. 

Podsumowanie
Przejście z worka do przechowywania w silosie może zapewnić 

zarówno znaczne bezpośrednie, jak i pośrednie koszty i poprawę 

bezpieczeństwa. Nie ma jednej strategii przechowywania, która 

byłaby idealna dla każdego tworzywa sztucznego. Należy wziąć 

pod uwagę rodzaj tworzywa sztucznego i jego zachowanie podczas 

degradacji. Jednak wszystkie tworzywa sztuczne skorzystają ze 

zmniejszonego poziomu światła podczas przechowywania i ekspo-

zycji; dlatego wszystkie powinny być przechowywane w ciemności. 

Co więcej, przechowywanie tworzyw sztucznych w temperaturze 

poniżej temperatury pokojowej – np. w zwykłej zamrażarce dzia-

łającej w temperaturze około –20°C – spowolni wszystkie reakcje 

rozkładu chemicznego, a tym samym spowolni tempo rozkładu wielu 

tworzyw sztucznych przy stosunkowo niskich kosztach. Skutecz-

ność adsorbentów konserwujących w spowalnianiu tempa degra-

dacji tworzyw sztucznych poprzez usuwanie materiałów powodują-

cych rozkład lub kwaśnych gazów przyspieszających proces pozo-

staje niepewna i wymaga dalszych badań.

Ponieważ wysokie temperatury stają się coraz częstsze w Europie, 

należy zwrócić szczególna uwagę na warunki magazynowania 

tworzyw sztucznych, gdyż niewłaściwe ich przechowywania może 

spowodować zmiany, które wpływają na ich właściwości techniczne, 

a tym samym na właściwości otrzymanych produktów. I

Literatura:

1. https://www.getty.edu/conservation/publications_resources/newsletters/29_1/

storage.html

2. https://spnhc.biowikifarm.net/wiki/Storage_Materials:_Plastics

3. https://labotek.com/solutions/storage/

4. https://dopak.wtryskarki.biz/Transport-i-magazynowanie_8

5. https://muehsam.com.pl/pl/o/silosy-magazynowe

6. https://www.huzap.com

7. www.abs-silos.de

8. https://www.achberg.com/pl/produkty/silo/

9. https://www.mip-nv.com/en/markets/plastic-granules

10. https://www.cementsilo.com/industry-silo-solution/plastics-plant.html

11. https://www.lis.eu/en/lexikon/silo/

12. https://enduramaxx.co.uk/tanks/specialist-tanks/granular-storage-silo/

13. https://www.plastikcity.co.uk/blog/from-sack-to-silo-storage-solutions/

14. https://www.lorandisilos.it/en/lorandi-silos/



102  PlastNews 5’2022 103  PlastNews 5’2022

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych Artykuł promocyjny

Zintegrowany wymiennik ciepła, który jest standardowym wyposażeniem ze wszystkich suszarkach serii EKO-N, zapewnia zużycie 

energii zmniejszone nawet o 20% zależnie od parametrów pracy układu.

Suszarki w wersjach sterowanych falownikiem pozwalają oszczędzić od 25 do 75% energii potrzebnej do pracy pomp dzięki 

płynnie regulowanemu wydatkowi powietrza zgodnemu z chwilowym zapotrzebowaniem suszarki.

Regulacja pracy sit absorbcyjnych w suszarkach z serii EKO-N odbywa się na podstawie pomiaru zawilgocenia i temperatury. 

Tym samym regeneracje odbywają się nie wg schematu czasowego a wg odczytów parametrów pracy w zakresie punktu rosy od 

-30° do -60°C. Istotnie zmniejsza to zużycie energii oraz wydłuża okresy serwisowe suszarki.

Wyposażeniem standardowym są też sterowniki z kolorowymi dotykowymi panelami o przekątnej 10,4” obsługujące bazę danych 

dla 240 tworzyw oraz komunikację sieciową poprzez interfejs OPC-UA w standardzie INDUSTRY 4.0.

Energooszczędny układ EKO mierzy rozkład temperatur w zbiornikach suszących i płynnie reguluje przepływ powietrza wg bieżą-

cego zapotrzebowania, zapewniając oszczędność energii do 50% oraz gwarantując zabezpieczenie przed degradacją termiczną 

suszonego surowca.

Agregaty suszące dostępne są w wielkościach od 100 do 2000 m3/h, a zbiorniki suszące od 40 do 6000 l.

Najnowsza generacja suszarek EKON jest wyposażona w 2 czujniki temperatury w układzie regeneracji, montowane przed i za 

złożem absorbera, co pozwala na pełną kontrolę parametrów osuszania złoża. Podczas regeneracji powietrze przepływa w prze-

ciwnym kierunku niż podczas pracy dla optymalizacji parametrów procesu. Regeneracja automatycznie kończy się po osiągnięciu 

temperatury 160oC. W ten sposób zmniejszane jest zużycie energii i wydłużana żywotność absorberów. I

Inteligentne suszarki  
KOCH TECHNIK z serii EKO-N

Suszenie granulatów tworzyw sztucznych jest jednym z podstawowych procesów przygotowujących surowiec do przetworzenia. 

Część tworzyw, a zwłaszcza te wykorzystywane w produkcji elementów technicznych muszą być suszone w celu: uzyskania niezbęd-

nych, szczególnych cech materiału, optymalizacji właściwości przetwarzania, uzyskania powierzchni produktu wolnej od smug, zmniej-

szenia przewodności elektrycznej itd. Najnowsze suszarki molekularne KOCH TECHNIK z serii EKO-N zapewniają nie tylko wysoki stopień 

suszenia tworzyw, lecz również efektywność energetyczną i pełną kontrolę parametrów pracy. Urządzenia te automatycznie mierzą 

i odpowiednio regulują ilość powietrza przechodzącego przez poszczególne zbiorniki suszące na podstawie odczytu wilgotności, czasu 

suszenia, odchyłek temperatury w dolnej i górnej części leja, a także ilości tworzywa odbieranego z danego zbiornika suszącego w okre-

ślonej jednostce czasu. W skrajnym przypadku suszarka nie zezwoli na odbiór tworzywa, jeśli nie zostanie ono właściwie wysuszone. 

Tym samym sterownik suszarki staje się jednym z narzędzi do kontroli jakości produkcji jeszcze zanim tworzywo zostanie przetworzone. 

Mniejsza brakowość na produkcji przy zmniejszonym zużyciu energii – tak działają inteligentne suszarki KOCH TECHNIK z serii EKO-N.

 

ELBI-Wrocław Sp. z o.o.
ul. Muchoborska 4a, 54-424 Wrocław I tel.: (71) 333 00 33 I elbi@elbi.com.pl I www.elbi.com.pl

http://www.elbi.com.pl
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Pompy do pracy 
z wytłaczarką

Głównym zadaniem pomp zęba-

tych jest zwiększenie i ustabilizowanie 

ciśnienia oraz dokładność dozowania. 

Wybierając odpowiednie urządzenie, 

warto zwrócić uwagę na pompy extrex 

szóstej generacji. Nie tylko wpływają 

na zwiększenie wydajności procesu, 

są odporniejsze na zużycie i wykorzy-

stują mniej energii, ale także zapewniają 

m.in. aż 90% mniej pulsacji. 

Zmieniacze sit 
W każdym procesie wytłaczania 

tworzyw sztucznych powstają zanie-

czyszczenia, których obecność może 

niekorzystnie wpłynąć na jakość 

produktu. Bardzo ważne staje się zatem 

zapewnienie jak najlepszej filtracji, która 

poprawi jakość produktu końcowego. 

Zmieniacze sit eliminują w bardzo dużym 

stopniu wszelkie zanieczyszczenia i żele 

powstałe w polimerze w wyniku procesu 

wytłaczania tworzyw sztucznych, jak 

również zanieczyszczenia znajdujące się 

w już przetapianym materiale.

Granulatory 
Wybór odpowiedniego procesu granu-

lowania zależy od wielu elementów 

m.in.  właściwości reologicznych i  ciepl-

nych polimeru, wydajności czy zużycia 

energii elektrycznej. Modele granula-

torów znajdujące się w  naszej ofercie 

dobierane są w zależności od oczekiwa-

nych efektów końcowych. Nasi eksperci 

pomogą dobrać odpowiednie urządzenie. 

Ekstrudery – wytłaczarki 
Wytłaczarki to urządzenia umożliwia-

jące przetwarzanie szerokiej gamy mate-

riałów syntetycznych oraz innych mate-

riałów wykorzystywanych w  produkcji. 

Dzięki ekstruderom otrzymujemy gotowy 

i odpowiednio uformowany produkt dalej 

znany jako wytłoczyna.

Pulweryzatory 
Pulweryzatory rozdrabniają materiał na 

proszek. Nasz asortyment rozciąga się 

od jednostek o  małej przepustowości, 

np. do zastosowań laboratoryjnych lub 

pilotażowych, po systemy pulweryza-

torów o średniej i dużej przepustowości. 

Charakteryzują się wysoką wydajno-

ścią w stosunku wyprodukowanych kilo-

gramów do zużytej energii. 

Masterbatche 
Nazywane także przedmieszkami. 

Stanowią stały dodatek do tworzyw 

sztucznych, stosowany do ich barwienia 

lub nadawania im innych właściwości. 

W  naszej ofercie posiadamy przed-

mieszki, które mogą być stosowane 

w wielu branżach. I

Rozwiązania dla branży tworzyw 
sztucznych od CORONA SERWIS

W CORONA Serwis od ponad 30 lat zajmujemy się wdrażaniem na polskim rynku najnowocześniejszych 
rozwiązań technicznych w branży m.in. zabezpieczeń przeciwwybuchowych, jak również w szeroko poję-
tej branży tworzyw sztucznych. Współpracujemy z najlepszymi producentami na rynku, gwarantując pro-
dukty wyłącznie najwyższej jakości. Nasi specjaliści pomagają dobierać rozwiązania dedykowane do kon-
kretnych instalacji, w zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszą się wysokiej jakości pompy zębate do pracy z wytłaczarką, zmieniacze sit, pulweryzatory, granula-
tory czy ekstrudery. Posiadamy także szeroki wybór masterbatchy i dodatków do tworzyw sztucznych.
 

http://www.corona1.eu
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Klienci firmy mogą korzystać z kompleksowej, innowacyjnej 

oferty dotyczącej wiodących, proekologicznych rozwiązań, 

obejmujących gospodarkę zrównoważonego rozwoju, które 

zaprojektowano specjalnie dla sektora dozowania tworzyw 

sztucznych i materiałów pochodzących z recyklingu. Dzięki temu 

mają oni zapewnioną najwyższą jakość, spójność i elastyczność, 

a jednocześnie przyczyniają się do dalszego rozwoju gospodarki 

w  obiegu zamkniętym i  tworzą lepszą, przyjazną środowisku 

naturalnemu przyszłość. 

Firma Schenck Process zachowuje najwyższe standardy 

w  zakresie technologii dozowania wolumetrycznego i  grawi-

metrycznego oraz pomiarów przepływu masy. Dlatego nasze 

dozowniki Simplex® FB, MechaTron® i  ProFlex® C powstały 

specjalnie z myślą o optymalizacji przetwarzania tworzyw sztucz-

nych w zastosowaniach dotyczących masterbaczy, compoun-

dingu i produktów pochodzących z recyklingu.

Simplex FB – proekologiczne rozwiązania 
dozujące w gospodarce o obiegu 
zamkniętym

Innowacyjny podajnik Simplex Flat Bottom (FB) zaprojekto-

wano z myślą o wydajnym podawaniu do wytłaczarek trudnych 

w  obsłudze materiałów, takich jak rozdrobniony polipropylen 

lub folia PET. Jest to modułowy dozownik, pracujący w  trybie 

grawimetrycznym lub wolumetrycznym. Podajnik Simplex FB 

jest wyposażony w napędzane od dołu mieszadło pionowe oraz 

mieszadło pomocnicze. Dzięki temu znakomicie sprawdza się 

w procesie podawania lekkich i puszystych materiałów o gęstości 

nasypowej w zakresie 0,01-0,5 kg/dm³, takich jak płatki, włókna 

i inne organiczne lub nieorganiczne materiały pierwotne, a także 

– co ważne dla gospodarki o obiegu zamkniętym – materiałów 

pochodzących z  recyklingu. Cylindryczny kształt leja zasypo-

wego wykonanego ze stali nierdzewnej zapobiega blokowaniu 

się i  mostkowaniu materiału. Ponadto wewnętrzne mieszadła 

wspomagają poprawny, masowy przepływ materiału i zapewniają 

dokładne i stałe podawanie materiału w ilości do 31 m³/godz. 

Dodatkowe zalety modelu Simplex FB:
– Modułowa konstrukcja umożliwia stosowanie wielu wspól-

nych, różnorodnych komponentów, dzięki czemu można 

dostosować wydajności dozowania do wymagań procesu.

– Napędzane od dołu pionowe mieszadło umożliwiające pełne 

wypełnienie ślimaka dozującego.

– Ślimak z progresywnym skokiem zapewnia bezpieczne, sta-

bilne dozowanie materiału.

– Wykonanie wolumetryczne może być używane jako system 

uzupełniania lub jako zbiornik buforowy dla mniejszych dozow-

ników grawimetrycznych pracujących w trybie loss-in-weight.

– Dostosowany do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych.

– Możliwość umieszczenia wysypu z urządzenia po lewej lub 

prawej stronie.

MechaTron – bardzo dokładne dozowanie 
materiałów sypkich

Model MechaTron oferuje klientom idealne rozwiązanie do 

podawania materiałów sypkich, takich jak proszki, granulaty, 

pelety, płatki i włókna. Unikalna konstrukcja leja zasypowego tego 

podajnika charakteryzuje się stromymi ścianami i umieszczonym 

pionowo mieszadłem wewnętrznym. Dzięki temu mamy zapew-

niony stały objętościowy lub grawimetryczny przepływ materiału 

przy zachowaniu dokładności na poziomie lepszym niż +/- 0,5%.  

Dzięki modułowej konstrukcji urządzenia i możliwości dokony-

wania uniwersalnych połączeń w  jednym systemie klienci mogą 

realizować różne zakresy dozowania od wydajności 0,2 dm³/h do 

32 m³/h. Mieszadło oczyszcza cały obszar leja zasypowego i zapo-

biega zapychaniu się leja. Mieszadło można też łatwo demon-

tować, czyścić, konserwować minimalizując ewentualne okresy 

przestojów.

Kluczowe cechy modelu MechaTron to: 
– Praca w trybie wolumetrycznym lub grawimetrycznym. 

– Konfiguracja urządzenia zarówno z jednym, jak i dwoma ślima-

kami lub napędem wibracyjnym.

Optymalne rozwiązania dozujące 
dla przemysłu tworzyw sztucznych

Firma Schenck Process od dawna współpracuje z przetwórcami tworzyw sztucznych i integruje swoje 
rozwiązania dotyczące ważenia, dozowania i transportu materiałów z kluczowymi procesami produk-
cyjnymi swoich klientów. W ten sposób zapewnia im precyzyjną obsługę produktów, nawet w przy-
padku trudno zachowujących się produktów pochodzących z recyklingu.
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– Łatwy demontaż od strony nieprocesowej – upraszcza czysz-

czenie i wymianę elementów. 

– Modele wibracyjne idealnie nadają się do podawania granu-

latów z tworzyw sztucznych bez pulsacji materiału.

– Dokładność do 0,5% zadanej wydajności.

ProFlex C — oszczędność miejsca, 
elastyczna konstrukcja, wysoka wydajność

Producenci compoundów i koncentratów barwiących docenią 

zoptymalizowaną konstrukcję podajników ProFlex C, które 

są dostępne w czterech rozmiarach i zapewniają następujące 

prędkości dozowania: do 6000 dm³/h, 3000 dm³/h, 500 dm³/h 

i  100  dm³/h. Dzięki tym możliwościom oferują one nadzwy-

czajną elastyczność w integracji instalacji oraz efektywne wyko-

rzystanie przestrzeni.  

Dzięki asymetrycznemu umieszczeniu ślimaków istnieje możli-

wość zainstalowania do ośmiu podajników oraz ich indywidualne 

dostosowanie podczas montażu. Pionowe ściany urządzenia 

umożliwiają prawidłowy przepływ materiału i pełne wykorzystanie 

wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Ze względu na możliwość 

adaptacji model ProFlex C idealnie spełnia oczekiwania klientów 

związanie z maksymalizacją produkcji.

Model ProFlex C: zalety i funkcje
– Dokładne, ciągłe, zarówno objętościowe, jak i grawimetryczne 

podawanie materiałów sypkich, takich jak proszki i granulaty. 

– Możliwość zamiany miejsca montażu napędu i  ślimaka, co 

pozwala spełniać różne wymagania przestrzenne dotyczące 

montażu i grupowania urządzeń. 

– Serwisowanie można prowadzić z obu stron urządzenia, co 

zmniejsza wymagania dotyczące miejsca zabudowy.

– Łatwe czyszczenie i konserwacja.

– Możliwość jedno- lub dwuślimakowej konfiguracji. 

– Wydajność od 1 do 6 000 litrów/godz.

Niezrównana dokładność,  
elastyczność i jakość umożliwiająca 
produkcję doskonałych produktów

Wytwórcy i przetwórcy tworzyw sztucznych muszą w obec-

nych czasach mierzyć się z wieloma niespotykanymi wcze-

śniej wyzwaniami. Firma Schenck Process opracowała szereg 

rozwiązań, które mają na celu maksymalizację wyników 

produkcyjnych i  stawienie czoła nowym wyzwaniom zwią-

zanym z wprowadzeniem materiałów pochodzących z  recy-

klingu. Wszystkie oferowane przez firmę dozowniki są 

dostępne jako samodzielne urządzenia, urządzenia służące 

do modernizacji istniejących układów lub jako w pełni zinte-

growane systemy, które kompleksowo obsługują cały proces 

produkcji tworzyw sztucznych. I

Schenck Process to wiodący, działający globalnie dostawca ekologicznych produktów i rozwiązań w zakresie materiałów 

sypkich, a także usług dla krytycznych zastosowań. Grupa zatrudnia ponad 3000 pracowników i jest obecna w ponad 

21 krajach na sześciu kontynentach. Jej produkty znajdują zastosowanie w branży spożywczej, wydobywczej, chemicznej, 

materiałów eksploatacyjnych oraz infrastruktury i energetyki.

Oferta produktowa firmy obejmuje rozwiązania do przemysłowego ważenia, dozowania, przenoszenia, rozdrabniania 

i klasyfikacji, przesiewania, mieszania materiałów oraz powiązane zastosowania cyfrowe.

Od 2017 r. Grupa Schenck Process należy do Blackstone International, a na dzień 31 grudnia 2020 r. osiągnęliśmy roczne 

przychody w wysokości prawie 600 mln euro.

http://www.schenckprocess.pl
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Spektrum produktów oferowanych przez 
ONI-Wärmetrafo GmbH:
– systemy chłodzenia,

– agregaty chłodnicze, 

– kontenerowe systemy chłodzenia

– odzysk ciepła, 

– uzdatnianie wody – AquaClean 2G,

– wentylacja, 

– technika czystych pomieszczeń, 

– systemy sprężonego powietrza, 

– doradztwo i planowanie, po budowę „pod klucz”,

– wynajem urządzeń chłodniczych, 

– ONI Rhytemper,

– ONI EtaControl, 

– przeglądy i serwis.

Oszczędność energii i ochrona 
środowiska to dla nas priorytet

Szczególny nacisk kładziemy na oszczędność energii elek-

trycznej, innowacyjność i bezawaryjność. 

Jak dotąd ponad 6.000 klientów w 70 krajach świata zaufało 

energooszczędnej i ekonomicznej technologii systemowej ONI.

W świetle drastycznych podwyżek cen energii elektrycznej 

wyjątkowa energooszczędność systemów chłodzenia ONI nabiera 

dodatkowego wymiernego znaczenia. Droższa energia elektryczna 

bezpośrednio przekłada się na koszty produkcji w zakładach i tylko 

ten, kto utrzymuje swoje koszty energii na jak najniższym poziomie, 

może zwiększyć konkurencyjność swojego przedsiębiorstwa.

Nasze rozwiązania technologiczne poprawiają konkurencyj-

ność przedsiębiorstwa poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia 

środowiska i obniżenie kosztów energii.

Nowoczesne i energooszczędne 
systemy chłodzenia firmy ONI

W dniach 24-27 maja odbędą się targi Plastpol w Kielcach.
Serdecznie zapraszamy Państwa na nasze stoisko F2, na którym z przyjemnością przedstawimy Pań-
stwu naszą firmę ONI-Wärmetrafo GmbH oraz oferowane przez nas produkty. 
Od prawie 40 lat produkujemy zaawansowaną technologię dla branży tworzyw sztucznych.

mgr inż. Izabela Miękus
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ROZSĄDNIE WYKORZYSTUJEMY ENERGIĘ

NOWOCZESNE SYSTEMY CHŁODZENIA MASZYN 

Z ODZYSKIEM CIEPŁA

NAJWIĘKSZA LICZBA WYKONANYCH INSTALACJI W POLSCE I W EUROPIE

  PROJEKTY   INSTALACJE   SERWIS

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA TARGI PLASTPOL 2022 – STOISKO F2

https://www.oni.de/pl/leistungen/kuehlanlagentechnik/
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Rozsądnie wykorzystujemy energię

Kontenerowe systemy chłodzenia:
Na targach Plastpol między innymi zaprezentujemy Państwu 

nasz system chłodzenia w zabudowie kontenerowej.

W ostatnich latach zapotrzebowanie na systemy chłodzenia 

w zabudowach kontenerowych znacznie wzrosło, czego przyczyną 

jest szybka dyspozycyjność, elastyczność i oszczędność prze-

strzeni montażu i pracy urządzeń. Wszystkie funkcje i urządzenia 

począwszy od zaopatrzenia w  wodę chłodniczą, do odzysku 

energii cieplnej i  instalacji sprężonego powietrza, włączając w to 

pompy, zbiorniki i automatykę, umieszczone są w przestawnym 

kontenerze, ustawianym na zewnątrz zakładu. W zakładzie firmy 

ONI wykonujemy wewnętrznie pełen montaż i przeprowadzamy 

wstępne rozruchy. Po ostatecznej kontroli centrala modułowa jest 

wysyłana na miejsce przeznaczenia do klientów.

AquaClean 2G – nasze najnowsze, 
opatentowane rozwiązanie uzdatniania wody

Odwiedzając nas na tegorocznych targach Plastpol, będzie 

można również zapoznać się z urządzeniem AquaClean 2G. Jest 

to druga generacja naszego cieszącego się bardzo dużą popular-

nością, techniczne zaawansowanego rozwiązania służącego do 

oczyszczania przemysłowej wody technologicznej z zanieczyszczeń 

biologicznych i cząstek stałych bez użycia biocydu. W 2018 roku na 

targach Plastpol otrzymaliśmy wyróżnienie za AquaClean.

W AquaClean 2G dokonaliśmy modyfikacji membrany ultra-

filtrującej, której wewnętrzna powierzchnia filtracji jest prawie 

dwukrotnie większa niż w  pierwszej generacji urządzenia, 

a ilość wody służącej do przepłukiwania ultrafiltra została zredu-

kowana o  ok. 50%. Zachowując bardzo wysoką dokładność 

filtracji 0,1 µm pozwalającą na odfiltrowanie z wody 99% bakterii, 

wyraźnie wydłużyliśmy czas między przepłukiwaniami złoża oraz 

zredukowaliśmy częstotliwość wymian wkładów filtracyjnych 

w celu ich specjalistycznego czyszczenia.

Realizacja projektów  
z firmą ONI-Wärmetrafo GmbH

Powierzając nam realizację projektu dotyczącą systemu chło-

dzenia, decydują się Państwo na współpracę z  niezawodną 

i kompetentną firmą, która przykłada szczególną uwagę do:

– fachowego doradztwa technicznego,

– bardzo wysokiej jakości oferowanych produktów,

– niezawodności,

– terminowości,

– serwisu.

Nasze wysokiej jakości rozwiązania i doradztwo oraz profesjo-

nalizm w zakresie budowy systemów chłodzenia zostały zweryfi-

kowane przez bardzo wielu klientów zarówno w Polsce, Europie, 

jak i na całym świecie.

Naszym priorytetem jest kompetentne doradztwo i przedsta-

wienie Państwu optymalnego rozwiązania technicznego.

Serdecznie zapraszamy Państwa na targi Plastpol 2022 na 

nasze stoisko F2. I

Rys. 1   
System 
chłodzenia 
w zabudowie 
kontenerowej

Rys. 3   
Wyróżnienie dla 
ONI AquaClean  
na targach  
Plastpol 2018

Rys. 2  
ONI AquaClean 2G  
– wersja 
standardowa 
i wersja Smart  
na ramie stalowej

Rys. 4  
Montaż systemu 
chłodzenia ONI 
w zabudowie 
kontenerowej

AKTUALNIE NASI KLIENCI DZIĘKI TECHNOLOGII ONI OSZCZĘDZAJĄ ROCZNIE:

– ENERGIA GRZEWCZA – roczne koszty oszczędności Klientów ONI: 10.371.088.000 kWh

– PRĄD – roczne koszty oszczędności energii Klientów ONI: 5.988.370.200 kWh
– REDUKCJA ZANIECZYSZCZEŃ – roczna redukcja emisji CO2 Klientów ONI: 5.460.939.000 CO2

Artykuł promocyjny

https://www.oni.de/pl/leistungen/kuehlanlagentechnik/
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Rodzaje wymienników
Niezależnie od typu i konstrukcji, wszystkie wymienniki ciepła 

działają zgodnie z  tymi samymi podstawowymi zasadami – 

mianowicie zerową, pierwszą i  drugą zasadą termodynamiki 

– które opisują i  dyktują przenoszenie lub „wymianę” ciepła 

z jednego płynu na drugi. Dostępnych jest wiele różnych typów 

wymienników ciepła, wśród których możemy wymienić: 

– płaszczowo-rurowe składają się z dużej liczby cienkościen-

nych rurek, które znajdują się w cylindrycznej obudowie (nie-

które z dostępnych typów wymienników płaszczowo-rurowych 

obejmują wymienniki ciepła z wężownicą spiralną i z podwójną 

rurą, wykorzystywane do podgrzewania, chłodzenia oleju 

i wytwarzania pary),

– płytowe wymienniki ciepła wykorzystując szereg ułożonych 

w stos płyt zamiast rur. Każda para płytek tworzy kanał, przez 

który może przepływać jeden płyn, a  pary płyt są układane 

w stos i mocowane – za pomocą śrub, lutowania twardego lub 

spawania w taki sposób, żeby pomiędzy płytami powstało przej-

ście, przez które może przepływać drugi płyn. Standardowa kon-

strukcja płytowa jest również dostępna w niektórych wariantach, 

takich jak wymienniki płytowe z  lamelami lub płytami podusz-

kowymi. Płytowe wymienniki lamelowe wykorzystują lamelki 

lub przekładki między płytami i pozwalają na wiele konfiguracji 

przepływu i więcej niż dwa strumienie płynu przepływającego 

przez urządzenie. Wymienniki płytowe poduszkowe wywie-

rają nacisk na płyty, aby zwiększyć wydajność wymiany ciepła 

na powierzchni płyty. Wśród wymienników płytowych dostępne 

są także wymienniki płytowo-ramowe, płytowo-płaszczowe 

oraz spiralne. Ich kompaktowa konstrukcja ze stali nierdzewnej 

sprawia, że   są odpowiednim wyborem do stosowania z czynni-

kami chłodniczymi lub w przetwórstwie żywności i napojów. Pły-

towe wymienniki ciepła zapewniają bardzo efektywną wymianę 

ciepła, mają niewielki ciężar i kompaktową budowę. Znajdują 

zastosowanie w przemyśle chemicznym, papierniczym, kok-

sowniczym, energetycznym, spożywczym do procesów chło-

dzenia, podgrzewania, odzysku ciepła i skraplania. 

– spiralne wymienniki skonstruowane są z płyt owiniętych spi-

ralnie tworzących przestrzenie dla przepływających płynów. Ze 

względu na konieczność rolowania płyt liczba materiałów kon-

strukcyjnych jest ograniczona. Wymienniki te są zwykle krótkie 

i mają dużą średnicę. Maksymalna temperatura pracy wynosi 

ok. 500°C, a maksymalne ciśnienie ok. 25 barów.

Wymienniki tego typ wykorzystuje się w  przemyśle celulo-

zowym i alkoholowym. 

Co nowego  
na rynku 
wymienników 
ciepła?

Wymienniki ciepła są wykorzystywane 
w  różnych aplikacjach przemysłowych. 
Znajdują zastosowanie jako elementy insta-
lacji klimatyzacyjnych i chłodniczych, syste-
mów grzewczych oraz służą do bezpiecz-
nej regulacji temperatury maszyn, che-
mikaliów, wody, gazu i  innych substancji 
w zakładach przemysłowych. Jakie nowe 
rozwiązania w konstrukcji wprowadzili pro-
ducenci wymienników ciepła?

Justyna Pawłowska

Wymiennik ciepła to urządzenie ułatwiające proces wymiany ciepła pomiędzy dwoma płynami, 

tj. cieczami lub gazami o różnych temperaturach. W zależności od rodzaju zastosowanego 

wymiennika ciepła, proces wymiany ciepła może być typu gaz-gaz, ciecz-gaz lub ciecz-ciecz 

i zachodzą przez stały separator, który zapobiega mieszaniu się płynów lub bezpośredniemu 

kontaktowi z płynem. Inne cechy konstrukcyjne, w tym materiały i komponenty konstrukcyjne, 

mechanizmy wymiany ciepła i konfiguracje przepływu, również pomagają klasyfikować 

i kategoryzować dostępne typy wymienników ciepła. 
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Zastosowanie wymienników ciepła 
w przemyśle

Jak już wspomniano wymienniki ciepła to urządzenia stoso-

wane w przemyśle zarówno w procesach ogrzewania, jak i chło-

dzenia. Dostępnych jest kilka wariantów wymienników ciepła, 

które znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, w tym 

i chemicznym.

Odpowiedni wymiennik ciepła może przenieść zastosowania 

na zupełnie nowy poziom wydajności i  niezawodności. Zatem 

znalezienie odpowiedniego dostawcy wymienników ciepła może 

sprawić ogromną różnicę – nie tylko w zakresie produktów, ale 

również korzyści. Dzięki odpowiedniemu procesowemu wymien-

nikowi ciepła użytkownicy mogą kontrolować reakcje egzoter-

miczne i endotermiczne, utrzymywać temperaturę kąpieli, usuwać 

ciepło spowodowane rozcieńczeniem chemicznym oraz popra-

wiać ogrzewanie i chłodzenie płynów do procesów chemicznych 

na dużą skalę. Wymienniki ciepła są również wykorzystywane do 

odzyskiwania ciepła ze strumieni wylotowych w celu wstępnego 

podgrzania dopływającego powietrza z otoczenia lub wytworzenia 

ciepła do wykorzystania w  innym miejscu obiektu. Aby wybrać 

najbardziej efektywny wymiennik ciepła dla operacji procesowych, 

ważne jest, aby zrozumieć, jak działa wymiennik ciepła. 

Nowości
Firma Farad wprowadziła na rynek nowe uszczelkowo-pły-

towe wymienniki ciepła. PHE to szeroka seria wymienników 

ciepła, które są odpowiednie dla wielu gałęzi przemysłu z wieloma 

zastosowaniami, w  tym ogrzewaniem, chłodzeniem, konden-

sacją i parowaniem. Materiały wszystkich komponentów PHE są 

dobierane tak, aby spełniały wymagania zoptymalizowanej wydaj-

ności i przedłużonej żywotności. Stal nierdzewna jest używana do 

standardowych operacji, natomiast w przypadku wody morskiej 

jest wybierany tytan ze względu na zaawansowaną odporność 

na korozję. Produkty FARAD są zgodne z odpowiednimi dyrek-

tywami płytowych wymienników ciepła i są gwarantowane przez 

system jakości zatwierdzony przez stronę trzecią. Dostępne są 

wszystkie główne atesty towarzystw klasyfikacyjnych. 

Linia K°Bloc firmy Kelvion stanowi efekt wieloletnich doświad-

czeń w tworzeniu rozwiązań do wymagających zastosowań, ponad 

30-letniego doświadczenia w  technologii spawania i  zaangażo-

wania w nieustanne doskonalenie produktów. Obecnie te spawane 

płytowe wymienniki ciepła zostały udoskonalone pod kątem jeszcze 

większej niezawodności i wydajności. K°Bloc odgrywa wiodącą 

rolę w pakiecie zrównoważonych rozwiązań firmy Kelvion, mając 

zastosowanie w szerokim zakresie cieczy, temperatur i ciśnień. 

Oferuje kilka unikalnych korzyści. K°Bloc jest dostępny w wersjach 

wykonanych z różnych materiałów i w 2 wariantach profilowania 

płyty. Unikalna technologia grzebieniowa i wzmocniona konstrukcja 

narożników sprawiają, że nadaje się do stosowania w procesach 

wymagających wysokich temperatur i ciśnień – do 400°C i 50 bar. 

Unikalny profil płyt dzięki zwiększonej turbulencji zapewnia efek-

tywniejszą wymianę ciepła oraz zwiększają odzysk ciepła, bez 

znacznego wpływu na nakłady inwestycyjne. Wymiennik ciepła 

jest efektywnym rozwiązaniem pozwalającym zwiększyć wydaj-

ność w przypadku ograniczonej przestrzeni oraz uzyskać najlepszą 

równowagę między nakładami inwestycyjnymi (w tym całkowitym 

kosztem instalacji) a wydajnością odzyskiwanego ciepła. Unikalna 

technologia grzebieniowa zapewnia solidne połączenia najbardziej 

krytycznych obszarów w prostopadłościennym wymienniku ciepła. 

Jednoczęściowe wyłożenia kolumn i grzebień podtrzymują cały 

pakiet płytowy. Nowy wymiennik nadaje się do pracy z najbardziej 

agresywnymi substancjami.

Alfa Laval wprowadziła na rynek najnowocześniejszy na 

świecie uszczelkowo-płytowy wymiennik ciepła – TS45. Każdy 

element projektu jest celowo stworzony z  myślą o  elastycz-

ności i  wydajności. TS45 jest wypełniony innowacjami, które 

podnoszą wydajność cieplną na wyższy poziom. Pierw-

szym z nich jest nieokrągły wlot i wylot Alfa Laval OmegaPort. 

MECHANIZM WYMIANY CIEPŁA

Istnieją dwa rodzaje mechanizmów wymiany ciepła wykorzystywane przez wymienniki ciepła: 

–  jednofazowy, płyny w wymienniku nie ulegają żadnej przemianie fazowej podczas procesu 

wymiany ciepła, co oznacza, że   zarówno cieplejsze, jak i chłodniejsze płyny pozostają w tym 

samym stanie skupienia, w którym weszły do   wymiennika ciepła. Np. w zastosowaniach 

związanych z przenoszeniem ciepła woda-woda cieplejsza woda traci ciepło, które jest 

następnie przenoszone do chłodniejszej wody i nie zmienia się w gaz ani ciało stałe;

–  w dwufazowy, płyny w wymienniku ulegają przemianie fazowej podczas procesu wymiany 

ciepła. Zmiana fazy może wystąpić w jednym lub obu zaangażowanych płynach, powodując 

zmianę z cieczy w gaz lub gazu w ciecz. Zazwyczaj urządzenia wykorzystujące dwufazowy 

mechanizm wymiany ciepła wymagają bardziej złożonych rozważań projektowych niż 

te, które wykorzystują jednofazowy mechanizm wymiany ciepła. Niektóre z dostępnych 

dwufazowych wymienników ciepła obejmują kotły, skraplacze i parowniki.
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Ta niewielka zmiana w projekcie ma znaczące rezultaty. Dzięki 

zwiększonej powierzchni termicznej może zwiększyć wydaj-

ność całego pakietu płyt. W niektórych przypadkach oznacza to 

nawet, że na opakowanie potrzeba mniej płyt, bez utraty wydaj-

ności. Drugą innowacją jest konstrukcja FlexFlow Alfa Laval. 

Zawiera ona asymetryczne kanały, które optymalizują wydajność 

cieplną, co skutkuje nawet o 30% wyższą wydajnością i zmniej-

szeniem zanieczyszczenia. Innymi słowy, pomaga zapewnić 

długoterminową, opłacalną i wysokiej jakości wydajność. Trzecią 

i  ostatnią innowacją, która sprawia, że TS45 wyróżnia się na 

tle innych, jest instalacja wzoru płyt CurveFlow firmy Alfa Laval. 

Ten nowy wzór poprawia przepływ i dystrybucję mediów, dzięki 

czemu ryzyko zanieczyszczenia nieplanowanych przestojów jest 

znacznie zmniejszone. Dzięki tej nowej technologii klient Alfa 

Laval może zaoszczędzić jeszcze więcej czasu, energii i kosztów 

konserwacji. Te funkcje to trzy świetne przykłady tego, jak firma 

wprowadza innowacje w zakresie efektywności energetycznej 

w wyścigu do zerowej emisji netto. Ponadto bez względu na 

zastosowanie lub położenie tego uszczelkowego płytowego 

wymiennika ciepła pomoże on zaoszczędzić energię i zminima-

lizować emisję dwutlenku węgla w każdym procesie. 

Alfa Laval połączyła siły z  Microsoft, aby ułatwić serwis 

i konserwację swoich płytowych wymienników ciepła. Obie firmy 

wspólnie opracowują cyfrowe narzędzia, które pozwolą klientom 

na samodzielną ocenę, czy i  jakie usługi wymienników ciepła 

mogą być potrzebne. Według Alfa Laval szacunki pokazują, że 

można by zapobiec nawet 2,5 procent światowych emisji CO2, 

gdyby wymienniki ciepła zainstalowane obecnie w procesach 

przemysłowych były odpowiednio czyszczone i konserwowane. 

Ponadto firma twierdzi, że jej płytowe wymienniki ciepła mogą 

działać przez ponad 20 lat w procesie przemysłowym, jeśli są 

odpowiednio serwisowane i konserwowane.

Grupa FAMET specjalizuje się w dostawach płaszczowo-ruro-

wych wymienników ciepła odpowiadających wymogom konstruk-

cyjnym i  technologicznym określonym w  przepisach TEMA. 

Oferowane wymienniki ciepła obejmują pełny zakres odmian 

konstrukcyjnych aparatów w układzie jedno- i wielodrogowym z: 

– rurami prostymi i stałymi ścianami sitowymi,

– rurami prostymi i głowicą pływającą,

– U – rurami,

– przegrodami helikoidalnymi,

– typu Grid,

– wyparki.

Grupa FAMET oferuje również chłodnice powietrzne, które są 

wymiennikami ciepła, w  których czynnikiem chłodniczym jest 

powietrzne atmosferyczne. Ze względu na dostępność taniego 

czynnika chłodniczego, są szeroko stosowane w  przemyśle 

chemicznym, rafineryjnym i petrochemicznym, a także w energe-

tyce i gazownictwie. 

CG Thermal Impervite oferuje grafitowe wymienniki ciepła, które 

nadają się do przetwarzania kwasu siarkowego, solnego, fosfo-

rowego, kwasów odpadowych i  węglowodorów chlorowanych. 

W  pełni grafitowane rury Impervite łączą wysoką przewodność 

cieplną, niską rozszerzalność cieplną i niską zawartość węgla, co 

skutkuje wysoką sprawnością cieplną, wyższą odpornością na 

szok termiczny i doskonałą trwałością zmęczeniową. Składa się 

z podłoża grafitowego impregnowanego przy użyciu zastrzeżo-

nego procesu impregnacji fenolowej. Posiada dobre właściwości 

skrawające, fizyczne i  termiczne. Grafit od dawna jest poszuki-

wanym materiałem do przenoszenia ciepła w trudnych i korozy-

jnych strumieniach procesowych, ponieważ wykazuje zarówno 

właściwości metaliczne, jak i niemetaliczne, które przyczyniają się 

do trwałości i niezawodności sprzętu. Oprócz wysokiej przewod-

ności cieplnej grafit ma również niski współczynnik przewodności 

cieplnej (CTE), podobny lub lepszy niż ten występujący w meta-

lach. Dodatkowo grafit jest obojętny, dzięki czemu jest wyjątkowo 

odporny na korozję. Sumarycznie te właściwości sprawiają, że grafit 

jest odpowiednim nośnikiem ciepła w wielu wysoce korozyjnych 

procesach. Ponieważ grafit jest bardzo stabilny w wysoce reduku-

jących środowiskach, jest powszechnie uważany za ekonomiczny 

i wartościowy wybór w procesach obejmujących kwas solny, kwas 

fosforowy i chlorek metylu; zwłaszcza w podwyższonych tempera-

turach i wyższych stężeniach, które przekraczają możliwości więk-

szości materiałów metalicznych. Branże, w których powszechnie 

stosowane są grafitowe wymienniki ciepła, obejmują nawozy, 
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agrochemię, VCM, tworzywa sztuczne, rekultywację środowiska, 

specjalistyczne chemikalia i inne.

TITAN Metal Fabricators jest producentem specjalnie zaprojek-

towanych wymienników ciepła typu TEMA. Specjalnością firmy są 

stopy odporne na korozję, tytan, tantal, cyrkon, hastelloy, inconel, 

monel, stopami o wysokiej zawartości niklu, stalami nierdzew-

nymi typu duplex i  super duplex. Konstrukcje chemicznych 

wymienników ciepła obejmują opcje arkuszy sitowych z  luźną, 

solidną i antywybuchową powłoką. TITAN produkuje urządzenia 

ciśnieniowe zgodnie ze wszystkimi głównymi międzynarodowymi 

normami projektowymi i  kodeksami zbiorników ciśnieniowych. 

Możliwości produkcyjne chemicznych wymienników ciepła obej-

mują szerokość do 120`` średnicy i wagę do 200 ton. 

API Schmidt-Bretten jest producentem uszczelkowych 

i spawanych płytowych wymienników ciepła oraz systemów do 

obróbki termicznej mediów pompowalnych na wszystkich głów-

nych rynkach. Różnorodność wariantów płytowych wymien-

ników ciepła stale się powiększa. Mogą być używane w szerokim 

zakresie zastosowań i coraz częściej zastępują inne konstrukcje, 

takie jak wiązka rur lub spiralne wymienniki ciepła. Nie tylko 

wysoce wydajny transfer ciepła, ale także niższe koszty mate-

riałów przy minimalnych wymaganiach przestrzennych prowadzą 

do zastąpienia płytowymi wymiennikami ciepła. Optymalną 

geometrię płyt wymiennika ciepła można dobrać do prawie 

każdego zastosowania. Wbudowane monitorowanie procesu 

i automatyczna zmiana narzędzi zapewniają niezmiennie wysoką 

jakość i elastyczność, a także niezawodne wyniki. I
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Lista modyfikacji jest długa, więc 

wymienimy tu tylko kilka, ale najpierw 

przedstawimy nowy moduł ZW3D, 

ZWStructural poszerza wachlarz funk-

cjonalności programu o  analizę wytrzy-

małościową. Dodatek integruje mode-

lowanie i  symulację za pomocą metody 

elementów skończonych. Dostępne są 

różne rodzaje analizy, statyka liniowa, 

wyboczenia, analiza modalna, dyna-

mika, transfer ciepła w stanie ustalonym 

i nieustalonym. Użytkownik ma do dyspo-

zycji całą gamę więzów oraz obciążenia 

strukturalne i termiczne. Program zawiera 

bibliotekę materiałów i  generuje różne 

rodzaje siatek. Korzystanie z tego rozwią-

zania pozwala ocenić racjonalność projek-

towanej konstrukcji, podejmować szybsze 

decyzje oraz skrócić czas i koszty badań.

Nowe funkcje
W nowej wersji mamy wiele usprawnień 

istniejących funkcji, ale warto wymienić 

parę nowości. Pojawił się nowy rodzaj 

operacji: Inteligentne Połączenia, jest to 

narzędzie, które może znacznie zwiększyć 

efektywność projektowania. Operacja 

ta zawiera: automatyczne wyszukiwanie 

otworów, do których mają być wsta-

wione części standardowe oraz sugeruje 

typ standardowych części na podstawie 

rozmiaru i głębokości otworu. Ponadto po 

wstawieniu kompletu śrub, uszczelek lub 

nakrętek, program automatyczne wstawi 

wiązania pomiędzy komponentami.

Jedno z  nowych poleceń to zagięcie 

przez obrót, pozwala szybciej tworzyć 

obrotowe kołnierze, ponadto w  ZW3D 

możemy teraz projektować także 

podwójnie zagięte kołnierze. Rozwinęła 

się też wstążka wiązań mechanicznych, 

w  tym roku dodano przekładnię pasową 

oraz uniwersalny przegub, ze zmienną lub 

stałą prędkością. Ponadto nowa wersja 

to duży krok naprzód w kwestii prezento-

wania projektów, możemy teraz tworzyć 

doskonalsze widoki rozstrzelone, a także 

lepsze animacje. Do animacji dodano 

Silnik złożenia. Całe złożenie będzie symu-

lowało ruch pod obciążeniem, wspierane 

są dwa typy: Silnik obrotowy i Silnik liniowy.

W przestrzeni CAM pojawiła się obsługa 

wielostanowiskowej stacji roboczej, aby 

zaspokoić potrzeby w zakresie wielosta-

nowiskowej obróbki. ZW3D 2023 wspiera 

zarówno otwór stożkowy, jak i  stożek 

jako cechę w  operacji heliklanej oraz 

frezowaniu gwintów. Wciąż rozwijana jest 

też pełna symulacja maszynowa, bardzo 

ważna dla pełnej kontroli obróbki, na tym 

polu nowości pojawiły się w  5-osiowej 

obróbce.

Jest to tylko garść informacji z długiej 

listy funkcji i optymalizacji, jakie pojawiły 

się w ZW3D 2023, aby dowiedzieć się, 

więcej warto skorzystać z  możliwości 

testowania programu przez 30 dni. I

ZW3D 2023 – kompleksowe rozwiązanie

Program ZW3D do niedawna kojarzony był, z tzw. budżetową wersją programu CAD 3D, jednak od 
kilku lat ZWSOT – producent programu, zmierza w inną stronę. Program ZW3D dynamicznie się roz-
wija i określenie wszechstronny program CAD/CAM/CAE jest w pełni uzasadnione. Obserwując roz-
wój ZW3D na przestrzeni ostatnich kilku lat, można zauważyć, iż twórcom zależy, aby program speł-
niał potrzeby firm, które potrzebują wsparcia od projektu modelu, przez projektowanie obróbki – aż do 
zarządzania cyklem życia produktu.

mgr inż. Iwona Baron

https://www.zwcad.pl/zw3d-2023-lista-zmian.html
https://www.zwcad.pl/zw3d-2023-lista-zmian.html
https://www.zwcad.pl/pobierz-zw3d-i-cadbro.html
http://www.zwcad.pl
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Wobec wykorzystania nowej gamy inteligentnych techno-

logii produkcji, jak np. wirtualnych symulacji, zaawansowa-

nych sensorów, druku 3D, robotyki przemysłowej, analizy dużych 

zbiorów danych czy łączności bezprzewodowej pojawia się zapo-

trzebowanie na ekspertów, którzy mogą udzielić wskazówek, 

kiedy i jak skorzystać z nowych możliwości. softPROGRESS wraz 

ze swoimi partnerami, dostawcami systemów i oprogramowania 

wspomagającego procesy produkcyjne, pomaga w usprawnianiu 

tych procesów w  firmach produkcyjnych na etapie przygoto-

wania i realizacji produkcji za pomocą innowacyjnych rozwiązań 

IT. Wdrażanie rozwiązań określanych mianem cyfrowej fabryki, 

czy Industry 4.0 nie musi oznaczać konieczności inwestowania 

ogromnych środków finansowych już na samym początku. 

Analiza przedwdrożeniowa i identyfikacja obszarów, które można 

poddać optymalizacji i digitalizacji, szybko pokazuje, że zaim-

plementowane we  wskazanych obszarach narzędzia pozwa-

lają na uzyskiwanie oszczędności już na wstępnym etapie wdro-

żenia, przy wykorzystaniu zastanych zasobów, generując szybko 

wymierny zwrot inwestycji.

Do zarządzania i planowania
Żeby zatem umożliwić producentom podejmowanie traf-

nych decyzji biznesowych na bazie rzeczywistych danych,  

softPROGRESS oferuje systemy Operator MES (m.in. moduły 

OEE, SPC, QA) firmy Operator Systems do zarządzania 

realizacją produkcji oraz MangoGem APS Optimizer firmy 

MangoGem SA do zaawansowanego planowania i  harmo-

nogramowania. Z systemami tymi (również z ERP, PLM) może 

współpracować oprogramowanie do tworzenia interaktywnych 

publikacji technicznych 3D – procedur produkcyjnych, instrukcji 

(de)montażu, instrukcji użytkowania i serwisowania oraz mate-

riałów szkoleniowo egzaminacyjnych, które mogą być wykorzy-

stane w środowisku AR/VR.

Dla branży tworzywowej
Dla branży przetwórstwa tworzyw pod kątem optymalizacji 

samej fazy przygotowania produkcji oferowane jest oprogramo-

wanie: Virtural Extrusion Laboratory™ firmy COMPUPLAST 

do symulacji procesu wytłaczania tworzyw oraz za pośrednic-

twem firmy Wadim Plast oprogramowanie CADMOULD do symu-

lacji procesu wtrysku tworzyw. Ofertę uzupełniają konkurencyjne 

cenowo maszyny do termoformowania próżniowego rodzinnej 

firmy Machinecraft z  Indii do produkcji wyrobów dużych, jak 

np. wanny oraz linie do wyrobów z folii dla branży opakowań.

Możliwości efektywnego wykorzystania funkcjonujących 

w świecie wirtualnym pomysłów i wiedzy do osiągania stawia-

nych sobie celów biznesowych w świecie rzeczywistym jest dla 

przedsiębiorstw zawsze nieocenioną korzyścią. Cechą wspólną 

oferowanych przez softPROGRESS rozwiązań do symulacji 

procesów przetwórstwa tworzyw, takich jak:

– Symulacja procesu wtrysku tworzyw – oprogramowanie  

CADMOULD

– Symulacja procesu wytłaczania tworzyw – oprogramowanie 

Virtural Extrusion Laboratory

jest to, że w każdym z  tych procesów przetwórstwa tworzyw 

symulacje mogą dotyczyć tych samych faz przygotowania 

produkcji:

– optymalizacji konstrukcji wyrobu,

– optymalizacji konstrukcji narzędzia,

– optymalizacja parametrów procesu.

Do symulacji wytłaczania  
tworzyw sztucznych

O ile oprogramowanie do symulacji procesu wtrysku tworzyw 

jest bardziej znane na rynku, to dlatego warto przedstawić tu więcej 

informacji na temat symulacji procesu wytłaczania tworzyw. Oczywi-

ście warto wspomnieć o wspólnych cechach obu rozwiązań, które 

softPROGRESS – przetwórstwo tworzyw 4.0

Chcąc zapewnić swoim przedsiębiorstwom bezpieczną przyszłość, producenci szukają sposobów na 
utrzymanie konkurencyjności w swoich branżach. Jako kluczowy sposób na odnoszenie sukcesów na 
rynku postrzegane jest łatwe wdrożenie różnych aspektów koncepcji Industry 4.0 oraz cyfrowej fabryki. 
Łącząc zaawansowane systemy oraz sensory IoT ze wzrostem możliwości symulacji wirtualnych i analizo-
wania danych, można w czasie rzeczywistym gromadzić prawdziwe dane o wykonywanych operacjach 
w zakresie całego procesu produkcji. Podejście takie coraz częściej staje się niemal koniecznym warun-
kiem do podejmowania trafnych decyzji biznesowych w oparciu o zebrane dane. Wydaje się, że sytuacja 
zaczyna nabierać znamion pozytywnego wyścigu napędzającego rozwój technologii cyfrowej, w którym 
zwycięzcy wygrywają wszystko. Tak czy inaczej, przemysł i klienci bez wątpienia skorzystają na poszuki-
waniach sposobów na zwiększanie wydajności, polepszenie jakości i szybkości wprowadzania innowacji. 
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zapewniają wydajne i kompletne analizy, przy szybkim zwrocie inwe-

stycji. Korzyści jakich można oczekiwać po wdrożeniu oprogramo-

wania do wirtualnej symulacji wtrysku i wytłaczania tworzyw to m.in.:

– ograniczenie do minimum konieczności przerywania produkcji 

dla zrobienia prób,

– 25-30% zmniejszenie kosztów przygotowania produkcji,

– krótszy czas wypuszczenia produktu na rynek,

– optymalizacja konstrukcji i jakości,

– zwiększenie stopnia skomplikowania produktów,

– zwiększenie częstotliwości wprowadzania nowych produktów,

– zwiększenie wydajności produkcji.

Virtural Extrusion Laboratory™ (VEL™) firmy COMPUPLAST® 

to wiodące rozwiązanie do symulacji procesu wytłaczania. 

Dzięki najlepszej w swojej klasie metodologii analizy, VEL umoż-

liwia symulacje najszerszego zakresu zadań w procesie wytła-

czania tworzyw oraz wyciskania aluminium. Oprogramowanie VEL 

zostało opracowane przez doświadczonych inżynierów związa-

nych z procesem wytłaczania głównie pod kątem efektywnego 

skrócenia czasu przygotowania produkcji w branży wytłaczania 

tworzyw. Jest to najbardziej wszechstronne i jednocześnie łatwe 

w użyciu oprogramowanie symulacyjne. Oprogramowanie można 

wykorzystać zarówno do oceny i optymalizacji funkcjonujących już 

procesów i narzędzi, jak i do projektowania i optymalizacji nowych.

VEL daje użytkownikom możliwość wirtualnego „eksperymento-

wania” z ich procesami, bez ryzyka uszkodzenia maszyn i narzędzi 

lub marnowania materiału. Przede wszystkim jednak nieocenione 

pozostają możliwości prowadzenia niezliczonych eksperymentów 

w  środowisku wirtualnym bez konieczności wyłączenia części 

maszyn, urządzeń i narzędzi na dłuższy czas z normalnego cyklu 

produkcyjnego. Stąd właśnie płyną największe oszczędności 

czasu i kosztów procesu przygotowania produkcji. VEL pomaga 

zwiększyć efektywność produkcji za pomocą szeregu specjalnie 

przygotowanych modułów, ukierunkowanych na analizę specy-

ficznych aspektów procesu wytłaczania np.: moduł Material 

Properties (wliczając Extrusion Calculator), 2D FEM, 3D FEM, 

Extruder, Multi-Layer, Profile Die, Cooling, Spiral Die, Side Fed 

Die, Flat Die itd. Moduły oferowane są w specjalnie przygotowa-

nych pakietach odnoszących się do specyficznych typów procesu 

wytłaczania, jak np.: Profile Extrusion, Pipe Extrusion, Sheet Extru-

sion, Cable Coating Extrusion, Rubber & TPE Extrusion, Medical 

Applications, Extrusion Blow Molding itd.

Warto też zwrócić uwagę, że COMPUPLAST® to firma nie tylko 

produkująca oprogramowanie, ale przede wszystkim bardzo 

doświadczony zespół praktyków oraz wykładowców uniwersytec-

kich, którzy przede wszystkim są w stanie pomóc w najtrudniejszych 

wyzwaniach produkcyjnych, kiedy inni rozkładają ręce w niemocy.

Więcej informacji można znaleźć w webinariach na życzenie 

zamieszczonych na stronie: 

https://softprogress.clickmeeting.com/ I

https://softprogress.clickmeeting.com/
http://www.softprogress.pl
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Klasyfikacja odkurzaczy przemysłowych 
Kärcher 

Odkurzaczy przemysłowych marki Kärcher nie należy mylić 

z  odkurzaczami uniwersalnymi WD – kierowanymi do konsu-

menta i z odkurzaczami profesjonalnymi NT. Są to urządzenia 

większe, przeznaczone do przemysłowych zastosowań, tak by 

wspierać wydajna i ciągłą produkcję. 

Kärcher oferuje kilka grup odkurzaczy: IVC, IVM, IVS, IVR, 

IVR-L, IVR-B oraz odpylacze. 

W portfolio produktowym Kärcher możemy wyróżnić: 
– IVC – cyklonowe, kompaktowe odkurzacze przemysłowe

 Wyróżniają się wysoką mobilnością i  pomimo kompaktowej 

budowy charakteryzują się bardzo dobrą wydajnością. Odku-

rzacze te cechują się najlepszym stosunkiem jakości do ceny. 

Grupami odbiorców linii IVC są miedzy innymi: przemysł, che-

miczny, farmaceutyczny, tekstylia, przemysł szklarski czy przemysł 

spożywczy. Zainteresować one mogą też małe i średnie firmy sek-

tora budowlanego, przemysłu drzewnego i logistycznego.

– IVM – klasa średnia odkurzaczy przemysłowych. Przezna-

czona do zasysania dużych ilości pyłów sypkich, jak i mokrych. 

Są to modele charakteryzujące się maksymalna wydajnością 

przy pracy na zasilaniu jednofazowym. Przeznaczone do wielu 

gałęzi przemysłu, między innymi przemysłu spożywczego, 

obróbki metali, tworzyw sztucznych, farmacji.

– IVS – klasa super odkurzaczy przemysłowych. Jest ona prze-

znaczona do zasysania dużych ilości pyłu, w tym także pyłów 

niebezpiecznych i wybuchowych (w strefie 22).

Rozwiązania Kärcher
dla przemysłu
Wymagające warunki i wiele wyzwań, to codzienność pracy w szeroko rozumianym przemyśle. Warto 
sięgać po rozwiązania sprawdzone, wydajne i niezawodne. Takimi z pewnością są odkurzacze prze-
mysłowe marki Kärcher. Bogate portfolio pozwala znaleźć rozwiązanie dla każdego zakładu przemysło-
wego, niezależnie od jego specyfiki. Doradcy Kärcher indywidualnie dopasowują technologię do kon-
kretnych zastosowań, tak by najlepiej służyła w danym zakładzie. Warto zaufać profesjonalistom – fir-
mie, która ma ponad pół wieku doświadczenia w zapewnianiu czystości.
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– IVR – odkurzacze cyklonowe przemysłowe dedykowane 

do przemysłu obróbki metali. Przystosowane do zasysania 

odpadów metalu po frezowaniu przy frezarce, pyłów metalo-

wych – niewybuchowych.

– IVR-L – odkurzacze przemysłowe do zasysania i separowania 

cieczy oraz wiórów w przemyśle obróbki metali.

– IVR-B – odkurzacze przemysłowe tzw. „podstołowe”. Ze 

względu na kompaktowe rozmiary, dedykowane do stoso-

wania w ograniczonych przestrzeniach. Przeznaczone są do 

odsysania wiórów, skrawków po obróbce ubytkowej, granu-

latów oraz innych materiałów wiórowych.

Dlaczego warto wybrać rozwiązania 
Karcher?

Odkurzacze przemysłowe marki Karcher charakteryzują się 

wieloma cechami, które wyróżniają je na rynku, sprawiając, że 

są chętnie wybierane do zakładów przemysłowych. Rozumienie 

procesu produkcji przemsyłowej prowadzi inżynierów marki, do 

tworzenia rozwiązań, które minimalizują przestoje, są bezawa-

ryjne i niezawodne. 

Modele IVC wyróżniają się wysoką mobilnością i   bardzo 

dobrą wydajnością. Maszyny 3-fazowe nadają się do pracy 

ciągłej. Produkty zostały zaprojektowane tak, aby sprostać 

najcięższym wymaganiom w warunkach produkcji przemysłowej. 

Opatentowany system automatycznego otrzepywania filtra 

Tact² wielokrotnie przedłuża jego żywotność.

IVM to najwyższa możliwa wydajność przy prądzie jednofazowym.

Modele te to także wytrzymałość dzięki korpusowi i zbiorni-

kowi ze stali nierdzewnej

Odkurzacze te zapewniają oszczędność czasu i niezawodne 

działanie filtra, co prowadzi do zminimalizowania przestojów.

IVS, czyli klasa super odkurzaczy przemysłowych może 

być używana do zasysania dużych ilości typowego pyłu / pyłu 

niebezpiecznego lub wybuchowego (w strefie 22). Linia 

IVS 100 wyróżnia się wysoką wydajnością i  elastycznością 

w użyciu. Sprawdzone komponenty, duża powierzchnia filtra-

cyjna, innowacyjne ręczne oczyszczanie filtra zapewniają długą 

żywotność, bez nieprzewidzianych przestojów. Jednocze-

śnie wiele cech ergonomicznych gwarantuje łatwą obsługę. 

Odkurzacze IVS 100 mogą być użyte jako jednostki mobilne 

z wężem ssącym o długości do 30 m lub jako jednostki stacjo-

narne pracujące w systemie 24/7 bezpośrednio zintegrowane 

z procesem produkcyjnym.

IVR – to solidne odkurzacze przemysłowe, zaprojektowane 

specjalnie do zasysania zarówno pyłów oraz wiórów, jak i niewiel-

kich ilości płynów w przemyśle obróbki metali. Dzięki pojem-

ności zbiornika od 35 l do 100 l oraz różnej mocy silników, urzą-

dzenia mają uniwersalne zastosowanie. Wszystkie IVR posiadają 

solidną konstrukcję oraz wysoki poziom mobilności.

IVR-L – odkurzacze przemysłowe zaprojektowane specjalnie 

do zasysania i odseparowywania wiórów i cieczy w przemyśle 

obróbki metali. Dzięki specjalnym akcesoriom dopasowanym do 

zastosowań, takich jak: podwozie, system opróżniania zbiornika 

oraz zastosowane materiały, rodzina odkurzaczy IVR-L zapewnia 

rozwiązanie w wielu aplikacjach.

IVR-B – dzięki kompaktowym rozmiarom i solidności, urzą-

dzenia IVR-B firmy Kärcher, oferują odkurzacz przemysłowy, 

który może być zintegrowany z procesem produkcyjnym, nawet 

w ograniczonej przestrzeni. Dzięki mocnej turbinie bocznoka-

nałowej, urządzenie może pracować przez długi czas. Odku-

rzacze IVR-B są odpowiednie zarówno do zasysania odpadów 

po procesie obróbki metali, jak i do grubych zanieczyszczeń. I

http://www.kaercher.com/pl
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Zapraszamy również na stoisko firmy DREMECO D-23 

podczas targów PLASTPOL na zapoznanie się z  naszą 

pozostałą bogatą ofertą firm, takich jak LIDEM, WiPa, 

AUSTROPRESSEN, TRENNSO, ALTERO, DELL’ORCO & 

VILLANI czy TECHNOplants. 

DREHER Granulatores: Aachen Niemcy 
PLASTPOL 2022 D-23
Firma DREHER posiada 70 lat tradycji w produkcji młynów, 

w  tym czasie rzetelną pracą konstruktorzy stworzyli ponad 

13.000 wzorowo funkcjonujących, wielozadaniowych urządzeń. 

Dzięki takiej historii ten wiodący niemiecki producent posiada 

olbrzymie doświadczenie w  doborze właściwej technologii. 

Można powiedzieć, że firma DREHER to jeden z najdłużej istnie-

jących na rynku producent granulatorów. Solidna, bardzo wytrzy-

mała i precyzyjna konstrukcja sprawia, że urządzenia te pracują 

nieprzerwanie przez wiele lat, gwarantując bezpieczeństwo 

procesów na każdym zakładzie. Do dyspozycji naszych klientów 

pozostaje oczywiście centrum testowe w Aachen posiadajcie 

kilkanaście urządzeń czekających na Państwa materiał na testy. 

Co ciekawe, na naszym krajowym rynku wydaje się, że rozpo-

znawalność marki jest umiarkowana, choć oczywiście większość 

Nowi i już znani partnerzy 
firmy DREMECO
Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowe produkty w ofercie firmy DREMECO. Jeśli jesteście 
Państwo recyklerem, producentem z tworzyw, włóknin, przetwarzacie tekstylia, czy zajmujecie się sze-
roko pojętymi surowcami, możemy mieć dla Państwa ciekawe rozwiązania. W ostatnich miesiącach 
udało nam się podjąć współpracę z kilkoma istotnymi producentami w Europie. Poniżej przedstawiamy 
profile dwóch wybranych, którzy szczególnie pod kątem przetwarzania tworzyw sztucznych wydają się 
mieć bardzo interesującą dla naszych krajowych klientów propozycję. Mamy Państwu do zaprezento-
wania rynkowy powrót wytrawnego, ugruntowanego producenta młynów, firmę DREHER oraz nową, 
wschodzącą gwiazdę filtracji ciągłej firmę BREAK. 
 

Rys. 1   
Dreher – młyn 
stanowiskowy

Rys. 2   
Wipa – wanna 
flotacyjne

https://www.dreher-aachen.de/en/products.html
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klientów kojarzy ją z najwyższą jakością, niezawodnością i precyzją. 

DREHER produkuje wiele rodzajów urządzeń mielących, począwszy 

od mniejszych przystanowiskowych, kompaktowych uniwersal-

nych, poprzez pracujące w linii np. do termoformowania, do zawra-

cania odpadów z rur, profili, kanistrów z produkcji z rozdmuchu, jak 

i dużych centralnych młynów recyklingowych, czy to do butelek PET, 

czy HDPE poużytkowych w technologi na mokro, bądź sucho. 

Zakres zastosowań jest pełen, a wiedza zdobyta przez dzie-

sięciolecia niezastąpiona. 

Na zbliżających się targach PLASTPOL 2022 w  maju, 

będziemy mogli się przekonać, jak wygląda jeden 

z  klasyków firmy DREHER, sprawdzony średniej wielkości  

model DELTA  26/41 oraz porozmawiać z  producentem 

o innych trudnych, popularnych czy niszowych rozwiązaniach do 

Państwa zakładów. Urządzenie targowe ze wzmocnioną komorą 

cięcia oraz w pełni wyposażone, gotowe do pracy będzie również 

na sprzedaż dostępne od ręki na targach na naszym stoisku. 

Od tego roku nasza firma DREMECO jest jedynym przedsta-

wicielem firmy DREHER w kraju i wierzymy, że będzie to długa 

i  owocna współpraca, na której skorzystają dotychczasowi 

i przyszli klienci. 

BREAK: Grantorto, Włochy
PLASTPOL 2022 D-23
Firma BREAK POLYMER to włoski producent filtrów prze-

znaczonych do ciągłej filtracji tworzywa za wytłaczarką. Blisko 

50-letnia historia grupy na początku zajmującej się produkcją 

z  tworzyw dla budownictwa oraz recyklingiem zaowocowała 

powstaniem nowej marki. Z czasem pierwsze zbudowane na 

własne potrzeby filtry rozpoczęły swą ciągłą pracę ww włoskich 

firmach Granplast i  Geoplast, na sam koniec okazały się tak 

niezawodne, że po latach pracy w ciężkich warunkach w recy-

klingu tworzyw przyszedł czas na komercjalizację konstrukcji na 

rynku lokalnym, a z czasem w Europie i na świecie. 

W 2021 na targach Equiplast w  Barcelonie firma BREAK 

i  DREMECO zainicjowały początek współpracy i  już kilka 

tygodni później aktywnie rozpoczęły promocję produktu na 

rynku krajowym. Obecnie na majowych targach PLASTPOL 

2022 na stoisku D-23 będzie można zobaczyć filtr ciągły  

BREAK WP 500, urządzenie to jest również na sprzedaż, 

więc wszystkich pilnie poszukujących maszyny zapraszamy do 

rozmów. Zapraszamy również, oczywiście tym samym wszystkie 

firmy pragnące modernizować czy automatyzować swój park 

maszynowy w tej bądź jakiejkolwiek innej część procesu.  

Ciągłe filtry firmy BREAK pracują nieprzerwanie na wielu 

tworzywach głównie na rynkach europejskich. W bardzo krótkim 

czasie również polscy klienci poznali się na jakości sprzętu i już 

instalujemy pierwsze urządzenia w  kraju. Serdecznie zachę-

camy do zapoznania się z koncepcją filtra, oraz zapraszamy do 

kontaktu i na targi. 

Nasi pozostali dostawcy to:

– ALTERO: nowoczesne i  intuicyjne wytłaczarki do tworzyw 

sztucznych,

– AUSTROPRESEN: doskonałe i niezawodne belownice i gilo-

tyny do różnych materiałów, 

– DELL’ORCO & VILLANI: lider w produkcji maszyn w prze-

myśle włókienniczym i tekstylnym 

– LIDEM: sprawdzone i dzielne rozdrabniacze rotacyjne, roler-

cuty i inne maszyny do przemysłu włókienniczego, tekstylnego 

i nie tylko, 

– TECHNOPLANTS: nowoczesne linie przemysłowe do włó-

kien, tworzyw i tekstyliów, 

– TRENNSO: niezawodne i nowoczesne sortery, przesiewacze 

do każdych materiałów, 

– WIPA: wydajne i zaawansowane technologicznie urządzenia 

i linie do mycia, przygotowania, aglomeracji, suszenia tworzyw 

sztucznych i innych. I

Rys. 3   Lidem – roller-cut Rys. 4   Break – zmieniacz sit do pracy ciągłej Rys. 5   Trensso – stół separujący

Reprezentujemy m.in.

https://www.dreher-aachen.de/en/products/compact-granulators/delta-line.html
https://breakpolymer.com/en/products/screenchangers/technical-data/
https://breakpolymer.com/en/
http://www.dremeco.pl
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W ofercie producenta znajdują się 

rozwiązania mające zastosowanie 

na różnych etapach produkcji oraz recy-

klingu tworzyw sztucznych. Odpowiednio 

dobrane separatory metali są w stanie 

oczyścić w 100% przetwarzany surowiec 

z zanieczyszczeń metalicznych.

– Czyste granulaty i komponenty do pro-

dukcji tworzyw to ograniczona liczba 

przestojów na naprawy i  remonty 

uszkodzonych maszyn przez zanie-

czyszczenia metalowe.

– Oczyszczone tworzywa sztuczne pod-

dawane recyklingowi to cenny suro-

wiec, a  przede wszystkim powrót 

surowców do obiegu produkcyjnego. 

– Kontrola surowców i półproduktów pod 

kątem obecności metali za pośred-

nictwem bardzo czułych wykrywaczy 

metali to bezpieczeństwo końcowego 

klienta. Szczególnie ważne w produkcji 

opakowań spożywczych.

W gamie produktów Magnetix znajdują 

się urządzenia do instalacji na przenośni-

kach taśmowych zsypach oraz rurociągach.

Separatory magnetyczne pozwa-

lają na separację metali żelaznych, 

w  tym także stali nierdzewnej. Inną 

gamę produktów stanowią separa-

tory wiroprądowe SWP, które prze-

znaczone są do separacji aluminium, 

miedzi, mosiądzu i innych metali nieżela-

znych z przemiałów różnych surowców 

odpadowych.

Magnetix dysponuje zestawem testo-

wych separatorów i  wykrywaczy metali, 

umożliwiających dokonywanie prób 

i  analizy osiąganych wyników. Możliwość 

taka ułatwia optymalny dobór urządzeń na 

etapie projektowania i planowania inwestycji 

Modelowanie 3D podczas projek-

towania urządzeń umożliwia wirtualne 

skomponowanie całej instalacji i  dopra-

cowanie najmniejszych szczegółów, aby 

uniknąć późniejszych problemów z funk-

cjonowaniem i obsługą instalacji.

Każdy klient traktowany jest indywi-

dualnie i  otrzymuje produkt najwyższej 

jakości, dokładnie dostosowany do jego 

instalacji i potrzeb. I

Skuteczna separacja metali to czyste produkty 
i ograniczona ilość awarii linii produkcyjnych

Firma MAGNETIX projektuje i produkuje nowoczesne systemy separacji i detekcji metali dla instalacji 
przemysłowych już od ponad 22 lat. Nowoczesne układy separacji metali polskiego producenta znala-
zły uznanie w firmach produkcji i recyklingu tworzyw sztucznych na terenie całej Europy. 
 

Rys. 1   Instalacja oczyszczania granulatów 
polimerowych z zanieczyszczeń 
metalicznych

Rys. 2   Sito magnetyczne 11000 Gauss 
umożliwia wychwytywanie 
najmniejszych opiłków 
ferromagnetycznych > 0,01 mm

Rys. 3   Instalacja do separacji metali 
żelaznych i nieżelaznych z przemiału 
tworzyw sztucznych

Rys. 4   Detekcja metali w surowcach 
transportowanych przenośnikiem 
taśmowym

https://magnetix.com.pl/
https://magnetix.com.pl/separatory-magnetyczne,4,pl,2.html
https://magnetix.com.pl/separator-wiropradowy-swp,4,pl,2,1,106.html
https://magnetix.com.pl/separator-wiropradowy-swp,4,pl,2,1,106.html
http://www.magnetix.com.pl
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Nowoczesny system multizłączy HASCO 
System umożliwia bezpieczne podłączenie obwodów regu-

lacji temperatury za pomocą tylko jednego kroku. Dostępny 

jako rozbudowany system standardowy oraz jako system clean 

break. Najważniejsze cechy to:

– centralne podłączenie przewodów regulacji temperatury,

– bezpieczne i proste blokowanie,

– znacznie krótsze czasy przezbrajania,

– dostępne systemy 6-, 12- i 20-krotne,

– zabezpieczenie przed niewłaściwym podłączeniem.

Okrągły zespół centrujący  
z powłoką DLC Z083/…

Dla precyzyjnego centrowania form wtryskowych, 

narzędzi oraz wkładek. Zapewnia optymalne centrowanie 

połówek w  osiach i  kompensację tym samym rozszerzal-

ności cieplnej. Dzięki powłoce DLC zespół nie wymaga 

smarowania, a  jego niezawodność jest na najwyższym 

poziomie. Zespół centrujący posiada płaskie powierzchnie 

centrujące o dokładności 0,002-0,012 mm. Zakres średnic 

od 10 do 42 mm pozwala na zastosowanie w narzędziach 

o różnych gabarytach. Okrągła budowa pozwala na montaż 

z  linii podziału formy. Zespół jest zabezpieczony przed 

obrotem za pomocą kołka walcowego.

Płyty termoizolacyjne – standard obróbki 
w produkcji seryjnej

Oferowane wiercone płyty termoizolacyjne są standardowo 

wyposażone w otwory pod słupy prowadzące, śruby dociskowe, 

kołnierze centrujące i otwory mocujące. Doskonale nadają się do 

izolacji cieplnej i mają znakomite właściwości izolacyjne. Gotowe 

do montażu, obrabiane maszynowo płyty termoizolacyjne 

umożliwiają znaczną oszczędność kosztów podczas montażu 

i demontażu. 

Co-Cart – bezpieczne ustawienie 
termoregulatorów

Firma HASCO od wielu lat oferuje wysokiej jakości, wydajne 

termoregulatory w  różnych wersjach, które są w stanie spro-

stać wielu specyficznym wymaganiom operatorów. Dzięki 

nowemu wózkowi transportowemu Co-Cart termoregulator 

można w bezpieczny sposób umieścić tuż obok wtryskarki. Cały 

niezbędny sprzęt jest przechowywany w wózku wraz z termore-

gulatorem, dzięki czemu jest zawsze pod ręką. I

Hasco na targach Plastpol 2022

Firma Hasco serdecznie zaprasza na swoje stoisko na hali F na targach Plastpol w dniach 24-27 maja 
br. Zaprezentuje wiele nowych i ciekawych rozwiązań przeznaczonych głównie do budowy form wtry-
skowych oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych.
 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach Plastpol w Kielcach – hala F stoisko 17.

http://www.hasco.com/pl/
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86-005 Trzciniec I tel. kom.: 781 520 047 I poland.hrsflow@oerlikon.com I www.hrsflow.com

Ponieważ rynek projektowania części z  tworzyw sztucz-

nych wciąż przesuwa granice swych możliwości, a zrów-

noważony rozwój będzie przyszłością dla wszystkich produ-

centów, wyzwania związane z  formowaniem wtryskowym są 

coraz większe. Zaprojektowana do wtrysków o małej masie – od 

0,2 do 30 gr – seria multi-cavity firmy Oerlikon HRSflow została 

stworzona, aby zapewnić maksymalną elastyczność projekto-

wania i jednocześnie zapewnić niskie tolerancje produkcyjne. 

Nadaje się do wielkoseryjnej produkcji elementów formowa-

nych wtryskowo, jest idealnym rozwiązaniem, gdy wymagana 

jest wyjątkowa jakość powierzchni i krótkie czasy cyklu, na przy-

kład w  przypadku części medycznych, nakrętek i  zamknięć, 

opakowań cienkościennych, produktów kosmetycznych i higieny 

osobistej oraz zastosowań technicznych. Minimalny rozstaw 

między dyszami wynosi do 22 mm dla dyszy otwartej i 25 mm dla 

dyszy samozamykającej przy średnicy zabudowy dyszy 16 mm. 

Gorące połówki firmy Oerlikon HRSflow to szybkie rozwią-

zanie typu „plug and play” do systemu wtryskowego. Geome-

tria wewnętrzna jest odpowiednio wyprofilowana, aby zagwa-

rantować doskonałą odporność na zginanie i skręcanie, nawet 

przy dużej kawitacji. Specjalna konstrukcja kanału i  specjalna 

powłoka znacznie zwiększają zużycie komponentów, zapew-

niając również zoptymalizowaną odporność na korozję.

Firma może zaoferować konformalne obwody chłodzenia, 

zaprojektowane i zbudowane w ramach własnej technologii SLM 

w przypadku wymagających zastosowań, niezależnie od prze-

znaczenia segmentu rynku.

Na drodze do odpowiedzialności  
za środowisko

Coraz więcej firm stara się zmniejszyć wpływ swoich 

produktów na środowisko, wykorzystując tworzywa sztuczne 

pochodzące z  recyklingu. Dostarczamy dedykowane rozwią-

zania techniczne dla biopolimerów i  żywic PCR, ponieważ 

często charakteryzują się one wąskimi oknami procesowymi 

ze względu na wrażliwość termiczną lub na ścinanie. Systemy 

gorącokanałowe Oerlikon HRSflow zostały ponadto opracowane 

w  celu zapobiegania uszkodzeniom spowodowanym przez 

obce cząstki przypadkowo obecne w mieszance bio lub PCR. 

Pozwala to uniknąć smug i zacieków, które mogłyby zagrozić 

efektowi kosmetycznemu i funkcjonalnemu detalu. I

ROZWIĄZANIA GORĄCOKONAŁOWE OERLIKON HRSFLOW  
DLA WTRYSKÓW O NISKIEJ GRAMATURZE

Wysokowydajne systemy gorącokanałowe 
do małych i precyzyjnych części

Na tegorocznych targach Plastpol w Kielcach Oerlikon HRSflow zaprezentuje swoją linię rozwiązań 
gorącokanałowych do małych zastosowań na stoisku 26 w hali D. Przeznaczona do wtrysków o niskiej 
gramaturze, seria o wysokiej wydajności łączy maksymalną precyzję i krótkie czasy cyklu ze szczególną 
dbałością o zrównoważony rozwój. 
 

  Seria systemów gorącokanałowych do małych zastosowań firmy 
Oerlikon HRSflow umożliwia produkcję bardziej wymagających 
aplikacji. Nadaje się głównie do tworzyw konstrukcyjnych, oferuje 
kompaktowe rozwiązanie o zmniejszonym skoku. © Oerlikon HRSflow

http://www.hrsflow.com/ww/en/
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SYSTEMY GK W PRAKTYCE. CZ. 5 

Systemy GK zwykłe i przykręcane 
do rozdzielacza

Istnieją 2 sposoby współpracy dysz GK z rozdzielaczem:

– połączenie ślizgowe, gdy dysze nie są mechanicznie związane 

z rozdzielaczem (i uszczelnienie następuje w czasie nagrze-

wania systemu dzięki rozszerzalności cieplnej),

– połączenie wkręcane, gdy dysze są przykręcane do rozdzielacza.

Oba te rodzaje dotyczą zarówno systemów z dyszami otwar-

tymi, jak i zamykanymi.

Połączenie ślizgowe
Charakteryzuje się ono stałą prostopadłą pozycją osi dysz 

w stosunku do powierzchni rozdzielacza. Uszczelnienie nastę-

puje po osiągnięciu temperatury przetwórstwa dzięki rozszerzal-

ności elementów systemu – grubości belki rozdzielacza, wyso-

kości podkładek dystansowo-nośnych i główek dysz.

Bardzo istotne jest właściwe wykonanie płyty dystansowej 

A z uwzględnieniem rozszerzalności cieplej systemu dla danej 

temperatury pracy (rys. 1)

A = (S1+S+S2)+ [(S1+S+S2)* ∆t * k] - y = wartość w [mm]

gdzie :

∆t - stanowi różnicę temperatur między rozdzielaczem a formą,

k – współczynnik rozszerzalności cieplnej stali 0,0000125,

y – wartość wstępnego docisku (np. 0,05 mm).

Wymiar elementu dystansowego jest zawsze podawany 

przez producenta systemu GK. Musi być uwzględniony wraz 

z założoną tolerancją w konstrukcji formy i wykonany prawi-

dłowo przez narzędziownię. Jest to jeden z  elementów 

gwarancji, że nie nastąpi wyciek między główkami dysz 

a powierzchnią rozdzielacza.

Drugim warunkiem prawidłowego uszczelnienia jest zapew-

nienie rozpoczęcia wtrysku po osiągnięciu przez układ założo-

nych temperatur.

W praktyce oba te warunki są proste do spełnienia i ewentu-

alne zalanie systemu z tego powodu zdarza się bardzo rzadko 

i wynika z błędu zabudowy lub obsługi wtryskarki.

Systemy ślizgowe zalecane są w  przypadkach form wielo-

krotnych, szczególnie dla przemysłu zamknięć, pojemników, 

opakowań, gospodarstwa domowego, zastosowań medycz-

nych itp. Ich ewentualne naprawy i  serwisowanie jest proste 

i zwykle nie wymaga odesłania systemu do producenta.

Maryla Marciniak

Rys. 1   Płyta dystansowa

https://marciniak.pl/
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Połączenie wkręcane
Te systemy mają szczególne znaczenie dla wtrysku części 

o dużych wymiarach dla przemysłu motoryzacyjnego (zderzaki, 

deski rozdzielcze samochodów i ciężarówek), dużych elementów 

gospodarstwa domowego (duże opakowania, pojemniki, 

skrzynie, meble), palet itp.

W tych zastosowaniach często używa się wtrysku sekwencyj-

nego w celu zapewnienia wymaganych własności mechanicz-

nych wyrobu i polepszenia jego estetyki dzięki kontroli miejsc 

łączenia strug tworzywa.

Zastosowanie systemów przykręcanych wymaga zapewnienia 

odpowiedniej długości dysz ze względu na konieczność ograni-

czenia ich przekoszenia w związku z  rozszerzalnością cieplną 

–  tak, by nie nastąpiła utrata szczelności w połączeniu gwin-

towym. Ważny jest stosunek odległości dyszy od osi systemu 

do jej długości. Przyjmuje się, że ten rozstaw nie powinien być 

większy niż 2 długości dyszy.

Uszczelnienie systemu realizowane jest nie tylko przez wkrę-

cenie dysz w rozdzielacz. Stosuje się również elementy docisku 

dla dysz.

Najnowsze rozwiązania, dzięki specjalnym elementom dyla-

tacyjnym, pozwalają na kompensację rozszerzalności cieplnej 

rozdzielacza. Dzięki temu istnieje możliwość zastosowania krót-

szych dysz, gdyż nie ulegają one przekoszeniu w czasie rozgrze-

wania systemu. Ich długość może wynikać jedynie z konstrukcji 

formy. Możliwe jest dzięki temu zapewnienie mniejszych 

wymiarów zabudowy.

Z drugiej strony, gdy wymaga tego konstrukcja detalu, systemy 

przykręcane dają możliwość zastosowania bardzo długich dysz. 

Pozwalają również na znaczące zwiększenie gramatury wtrysku 

na dyszę (kanały wewnętrzne nawet ok 25 mm). 

W przypadku, gdy rozdzielacz nie zapewnia kompensacji 

rozszerzalności cieplnej, jego montaż jest trudniejszy ze względu 

na konieczność wstępnego podgrzania (ok. 100° C). Ta operacja 

jest również konieczna przy wyjmowaniu systemu z formy.

Ewentualne naprawy wymagające odkręcenia dysz są bardzo 

trudne ze względu na możliwość uszkodzenia połączeń gwin-

towych. Producenci zalecają wykonanie takich prac przez swój 

serwis.

Okablowanie systemów
Każdy producent systemów z  dyszami wkręcanymi może 

dostarczyć już zmontowany system z  pełnym okablowaniem 

elektrycznym, hydraulicznym lub pneumatycznym i  obiegami 

chłodzenia – zgodnie ze standardami przyłączy stosowanymi 

przez klienta.

Analogicznie producenci systemów z  dyszami ślizgowymi 

oferują dostarczenie całkowicie zabudowanego systemu 

tzw. „gorącej połówki”, która jest przystosowana do połączenia 

z  częścią zimną wykonywaną przez narzędziownię. Rozwią-

zanie to jest jednak kosztowne i zdecydowana większość wyko-

nawców form zabudowuje system samodzielnie. 

Niektóre firmy oferujące systemy GK są w  stanie dokonać 

okablowania u klienta lub uczestniczyć podczas tego montażu 

udzielając pomocy technicznej i  instruując w zakresie popraw-

nego wykonywania działań serwisowych.

Rozwiązanie hybrydowe
Rozwiązaniem pośrednim pomiędzy systemami z dyszami ślizgo-

wymi, które wymagają zapewnienia większej kontroli przy rozpoczy-

naniu produkcji, a  systemami z dyszami wkręcanymi jest zastoso-

wanie dysz ślizgowych z rozdzielaczem przykręcanym do płyty dysz.

Dodatkową zaletą jest w  tym przypadku brak elementów 

nośno-dystansowych, co zmniejsza odprowadzenie ciepła do 

płyty mocującej.

Wybór co do rodzaju współpracy dysza – rozdzielacz zależy 

od klienta i  najczęściej od jego przyzwyczajeń. Jednakże nie 

każdy system może być realizowany w obu przypadkach.

Producenci GK, którzy mają w  ofercie oba te rozwiązania, 

są w stanie technicznie uzasadnić propozycję wyboru jednego 

z  nich – w  przeciwieństwie do wytwórców oferujących tylko 

dysze ślizgowe lub tylko dysze wkręcane. I

Rys. 2   Kompensacja rozszerzalności rozdzielacza

Rys. 3   System GK z dyszami ślizgowymi przykręcany do płyty dysz
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Wstęp
Powodem takiego stanu rzeczy jest czas wycen. Często przy 

dużej ilości zapytań firmy wycenę przesyłają po kilkunastu dniach. 

Tak długi czas kalkulacji kosztów sprawia, że często przez to 

firma traci klienta. Rzetelna wycena „ręczna” (bez dedykowa-

nych programów do wycen) w zależności od skomplikowania 

formy może trwać nawet cały dzień. Co w połączeniu z innymi 

obowiązkami sprawia, że nie da się w szybki sposób odpowie-

dzieć na zapytanie ofertowe. Kolejnym problemem jest dokład-

ność wycen. Często w  narzędziowniach wycena jest robiona 

na „oko”, bazując na podobnych projektach. Przykład zgrubnej 

wyceny: korpus 10 tys zł, 800 h pracy na narzędziowni itd. Jak 

można usprawnić proces wyceny? Stosując zaawansowane 

narzędzia. Na polskim rynku funkcjonują obecnie dwa programy 

do wycen. Jeden jest oparty na zaawansowanych formułach 

wprowadzonych w Excelu, a drugi na programie 3D rozpozna-

jącym model i programie, w którym „zaszyte” są koszty pracow-

ników, maszyn, ceny materiałów itd. Poniżej opiszę główne etapy 

wyceny, bazując na parametrycznym programie połączonym 

z bazą danych.

Analiza bryły
Pierwszym etapem dokładnej wyceny jest analiza wypraski. Po 

wskazaniu głównego kierunku formowania program rozpoznaje 

gabaryt, liczbę żeber, liczbę podcięć do formowania mechani-

zmami (np. suwakami) oraz liczbę zamknięć. Żebra są grupowane 

wg ich wielkości i umieszczane na wirtualnej elektrodzie. Podcięcia 

wymagają od użytkownika określenia sposobu uwalniania. Mamy 

tu do dyspozycji szereg rozwiązań, począwszy od standardowych 

suwaków poprzez wypychacze skośne, a skończywszy na mecha-

nizmach wykręcanych. W przypadku zamknięć użytkownik określa 

czy są to zamknięcia na wkładkach wymiennych (rdzeniach) czy 

wykonane w monolicie. Istnieje możliwość definiowania wkładek 

„ślepych” w miejscach odpowietrzenia, głębokich żeber itd.

Uzupełnianie informacji o wyprasce
W kolejnym etapie wyceny rezultaty analizy są przenoszone do 

programu kalkulującego. Po przeniesieniu wyników wybierany 

jest typ podziału, precyzyjność wykonania itd. Na podstawie tych 

parametrów cena narzędzia odpowiednio jest powiększana lub 

pomniejszana. W końcowym etapie definiowania wypraski okre-

ślany jest sposób wykonania powierzchni gniazd formujących 

(poler, osełkowanie, faktura po drążeniu itd.) Można definiować 

własne faktury przez podanie ceny za wykonanie 1 cm^2

Uzupełnienie informacji o narzędziu
W następnym etapie definiowany jest kraj, w którym będzie 

wykonywane narzędzie, profil narzędzia, liczba gniazd oraz typ 

Wycena form wtryskowych

W Polsce obecnie funkcjonuje dużo firm wykonujących kompletne narzędzia do produkcji wyprasek 
(formy wtryskowe). Dużym wyzwaniem dla firm jest wycena narzędzia. Coraz więcej klientów wysyła 
zapytania ofertowe do kilku firm jednocześnie w celu porównania cen. Z tego względu ilość zapytań 
ofertowych jest często kilkunastokrotnie wyższa niż realizowanych projektów. 

Marcin Antosiewicz

Rys. 1   Analiza modelu 3D (widok rozpoznanych żeber)

https://www.camdivision.pl/pl/
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formy (monolit, wkłady wymienne). Profil narzędzia zawiera infor-

macje o  strukturze formy, materiałach, technologiach wytwa-

rzania itd. Profil można dostosować do sposobu konstruowania 

i wytwarzania funkcjonującego w danej firmie.

Weryfikacja listy narzędziowej
Po zdefiniowaniu poprzedniego kroku uzyskamy pierwszą infor-

mację o cenie, którą możemy zweryfikować, sprawdzając wirtualną 

listę narzędzia. Program tworzy zestawienie elementów wraz z tech-

nologią obróbki. Przykładowo, jeżeli w strukturze znajduje się suwak, 

to zawiera informacje o materiale potrzebnym do jego wykonania, 

czasie obróbki oraz pozostałych elementach składowych (listwy 

prowadzące, słup prowadzący, płytka ślizgowa itd.). Każdy element 

można edytować i dokonywać zmian np. dodając powłokę PVD 

zmieniając maszynę, na której element jest obrabiany itd.

Po każdorazowej zmianie cena jest aktualizowana.

Analiza wyników 
W końcowej fazie program udostępnia wyniki w  postaci 

wykresów poszczególnych składowych, jaki i dokładnego zesta-

wienia materiałów oraz procesów obróbczych.

Dla klienta jest generowany uproszczony raport (rys. 5).

Podsumowanie
Dysponując odpowiednimi narzędziami do kalkulacji ceny 

form, można znacznie skrócić czas wycen. Wyceny mogą być 

przeprowadzane przez mniej doświadczonych pracowników. 

Pracownikowi wystarczy podstawowa wiedza konstrukcyjna, 

bez znajomości dokładnej technologii. Raporty z wycen ułatwiają 

negocjacje z klientem. I

Rys. 2   Widok informacji o wyprasce i podziale

Rys. 3   Widok układu formy oraz jej rozmiaru

Rys. 5   Fragment 
uproszczonego raportu 
generowanego dla 
klienta

Rys. 4   Widok podziału kosztowego formy
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Fakturowanie form, często określane jest jako teksturowanie, strukturowanie, czy też 

po prostu trawienie, jest najczęściej stosowaną techniką wykańczania powierzchni 

narzędzi formujących.

Początkowo fakturowanie było stosowane w  celu „tuszowania” pewnych wad 

produkcyjnych przy procesie formowania wtryskowego. Dzisiaj nadawanie faktury 

elementom z tworzyw sztucznych zyskało nową wartość. Podnoszenie dekoratywności 

produktów poprzez modne wzornictwo, jak również uwarunkowania techniczne, prak-

tyczne i ergonomiczne decydują o  wyborze faktury.

Fakturowanie form 
wtryskowych Cz. 1

Wraz z coraz większą ekspansją produktów z  tworzyw sztucznych w nasze codzienne otoczenie 
rośnie również zapotrzebowanie na różnorodne wykończenie powierzchni produktów w sposób nie-
drogi, szybki i powtarzalny.

Michał Birenbaum
OPENGRAIN SP. Z O.O.

Uzyskanie faktury na 

powierzchni narzędzia 

można osiągnąć poprzez 

chemiczne trawienie 

wzoru bezpośrednio na 

powierzchni formy, gdzie 

kształt i powierzchniowa 

faktura są wiernie 

przeniesione z modelu. 

W porównaniu z innymi 

metodami fakturowanie 

chemiczne dobrze 

imituje wzorzec, a przy 

tym pozwala na dużą 

dowolność kształtu. 

Rys. 1   Przykładowe wzory faktur
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http://www.sumaris.pl
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Obszary zastosowania są nie mniej szerokie niż paleta 

produktów z  tworzyw sztucznych: elementy wewnętrzne oraz 

zewnętrzne w przemyśle motoryzacyjnym, elementy wyposa-

żenia wnętrz w lotnictwie, elementy obudów urządzeń, elementy 

części elektrycznych, artykuły gospodarstwa domowego, 

zabawki, akcesoria meblowe i budowlane itd. 

Technika fakturowania
Technika fakturowania bazuje na zdolności reakcji metali 

z  kwasami. Aby działanie to nie prowadziło do niekontrolo-

wanej korozji i  zniszczenia powierzchni, konieczne są pewne 

czynności przygotowawcze. Decydująca dla przyszłego obrazu 

faktury jest warstwa odporna na działanie kwasów, która służy 

jako nośnik wzoru (maska wzoru). Wzór ten nanosi się równo-

miernie na powierzchnie. Wszystkie nieprzeznaczone do faktu-

rowania powierzchnie zabezpiecza się przed działaniem kwasu. 

Zawsze przed trawieniem następuje kontrola wzoru i ewentualne 

retuszowanie.

Tak przygotowana forma zostaje zanurzona w kąpieli 

kwasowej, dopasowanej odpowiednio do konkretnego rodzaju 

metalu. W zależności od składu i czasu działania kwasu 

możemy uzyskać różne głębokości faktur. Poprzez powta-

rzanie tej czynności możliwe jest również otrzymanie wielo-

poziomowego plastycznego obrazu faktury (efekt naturalnej 

głębi). Możliwe jest również ustawienie stopnia matowości, 

ewentualnie połysku faktury.

Najważniejszym warunkiem determinującym wynik 

trawienia, jest homogeniczna struktura materiału. Każda 

różnica twardości w masie metalu prowadzi do powstania 

różnic w efektach trawienia. I

Rys. 4   

Rys. 2   Forma przygotowana do wklejenia maski Rys. 3   Retusz po wklejeniu maski
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Sposoby wkładkowania elementów 
formujących w celu ograniczenia 
kosztów napraw form wtryskowych

Elementy stalowe czy aluminiowe wykorzysty-
wane w przetwórstwie tworzyw sztucznych, czę-
sto maja bardzo skomplikowane kształty odwzo-
rowywanych wyrobów gotowych. Każdy zapo-
biegawczy konstruktor już na etapie projektowa-
nia formy powinien przeprowadzić analizę ryzyka 
i  wytypować wszystkie newralgiczne obszary 
formy, gdzie mogą występować potencjalne 
uszkodzenia. Takie elementy należy zawsze pro-
jektować jako elementy wymienne tzw. wkładki. 
Dzięki takiemu podejściu mamy uproszczone 
zadanie podczas naprawy elementu w  trakcie 
produkcji seryjnej, ponieważ nie musimy wykony-
wać całego korpusu tylko wybrany obszar formu-
jący, w którym mamy już zamontowaną wkładkę.

Krzysztof Sawicki
NIFCO Poland

Rys. 1   Aluminiowa płyta mocująca nakrętki do formy – zawkładkowana 
przez berylowe wkładki AMPCO

ANALIZA KRYTERIÓW 

WKŁADKOWANIA ELEMENTÓW 

FORMUJĄCYCH

Pierwszym podstawowym kryterium 

analizy wkładkowania jest oszacowanie 

kosztów wykonania całego elementu 

vs. koszt wykonania wkładki, obróbki 

korpusu, mocowania i pasowania 

elementów. Czasami okazuję się, że koszt 

wykonania wkładki jest niewspółmiernie 

niższy od wykonania całego nowego 

elementu i wówczas nie opłaca się 

realizować tej koncepcji. Jeśli kwestie kosztów mamy określoną i decydujemy się jednak na 

wykonanie wkładki, pierwszą bardzo istotną kwestią jest sprawdzenie czy wkładka zmieści 

się w korpusie obecnego elementu, tzn. czy nie ma kolizji z kanałami chłodzącymi, czy po 

wycięciu kieszeni lub mocowania nie osłabimy korpusu na tyle, aby ścianki elementów nie były 

mniejsze niż 4-5 mm. Metod mocowania jest kilka i ich wybór zależy głównie od dostępnego 

miejsca w korpusie. 

Rys. 2   Suwak z brązu berylowego – wkładkowana na wpuście 
i kołku przelotowym
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Nowoczesne i sprawdzone rozwiązania:

– wytłaczarki dwuślimakowe
– linie do compoundingu
– linie do recyklingu (EdelweissCompounding)

Przedstawicielstwo w Polsce:

www.breplast.pl
e-mail: info@breplast.pl

http://www.breplast.pl
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Niestety, ale nie zawsze jesteśmy w  stanie przewidzieć 

wszystkie problemy lub po prostu na produkcji mamy formy 

z transferu, które nie były wdrażane i projektowane przez nasz 

zespół inżynierów. Wówczas w przypadku awarii formy, uszko-

dzenia krawędzi, złamania, pęknięcia elementu monolitycznego, 

warto przeanalizować możliwość wkładkowania elementu.

Przykłady wkładkowania elementów form
Zazwyczaj stosuje się jaskółczy ogon, wpust, kołek, śrubę 

mocującą, stożek klinujący. Nie ma jasnej zasady, które rozwią-

zanie będzie najlepsze, oczywiście, jeśli mamy na to czas można 

zweryfikować kilka rozwiązać pod kątem naprężeń za pomocą 

analizy MES.

Wkładkowania elementów często stosuje się nie tylko dla ich 

łatwiejszej naprawy, ale również w przypadku elementów współ-

pracujących ślizgowo, aby ograniczyć naprężenia i występujące 

karby. Dobrze jest podzielić element, który finalnie może deli-

katnie pracować względem siebie i dopasować indywidualnie do 

każdego wtrysku, bez niepotrzebnych naprężenia.

Kolejnym przykładem wykorzystania wkładek jest płyta robota do 

podawania nakrętek przez robota do formy. Płyta ze względu na 

ograniczenia dopuszczalnego udźwigu przez robota musi być wyko-

nana z jak najlżejszych elementów, czyli w tym przypadku aluminium. 

Rozwiązanie to jednak jest bardzo awaryjne, ponieważ alum-

inium to dość miękki materiał i w trakcie eksploatacji krawędzie 

funkcjonalne tej płyty są uszkadzane, co powoduje kantowanie 

nakrętek i  błędne podawanie do formy. Rozwiązaniem tego 

problemu była metoda wkładkowania i  zastosowanie bardziej 

twardszego materiału – brązu berylowego. Sam brąz jest oczy-

wiście cięższy niż aluminium, ale jego zastosowanie jedynie 

w kilku funkcyjnych obszarach płyty nie wypłynęło znacząco na 

całą dopuszczalną masę robota. I

Rys. 3   Wkładkowania zacisk stalowy, zastosowany jaskółczy ogon oraz 
kołek przelotowy na kontrę

Rys. 4   Przykładowa analiza MES, dla rozpatrywanego powyżej 
rozwiązania

Rys. 5   Przykładowa analiza MES, dla rozpatrywanego powyżej 
rozwiązania

Rys. 6   Aluminiowa płyta mocująca nakrętki do formy – zawkładkowana 
przez berylowe wkładki AMPCO
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3-POKOLENIOWA FIRMA RODZINNA 
od 1990 r. dostarcza wtryskarki i maszyny 
do recyklingu na rynek Polski i UE

WARTACZ, 51-416 Wrocław ul. Kościerzyńska 21-23, Tel 71-3255065, biuro@wartacz.com.pl, www.wartacz.com.pl

Energooszczędne nowoczesne wtryskarki z szybką dostępnością 
z magazynów we Wrocławiu, Holandii, Niemczech i Chinach. 
Chen Hsong Machinery Co,Ltd produkuje wtryskarki 
od 1958 r. a od 2011 r. współpracuje z Mitsubishi z Japonii.

Zużycie energii w przedziale 290-350 Watów/1 kg tworzywa. 
Wykonujemy pomiary u klienta i u nas w czasie testów.

W OFERCIE:
� wtryskarki od 60 do 6500 ton.   
� młyny, kruszarki
� linie do recyklingu
� urządzenia peryferyjne

Polski szybki i kompetentny serwis, 
prowadzi również szkolenia. 

Magazyn części zamiennych we Wrocławiu, 
Holandii, Niemczech i Chinach 

Zapraszamy na Plastpol 24-27.05.2022. Hala G-32 oraz C-14

http://www.wartacz.com.pl
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Światowy debiut na PLASTPOL 2022  
– stół warsztatowo-serwisowy

Specjalnie na targi PLASTPOL 2022, firma Technic Solution 

przygotowała absolutną nowość na rynkach światowych. Hybry-

dowa konstrukcja została opracowana w oparciu o sprawdzone 

rozwiązania wykorzystywane przy stołach do serwisowania form 

oraz stołach warsztatowych.

Zalety:

– obszerny blat szlifowany segmentowo zapewnia uniwersalną 

przestrzeń roboczą dla rozmaitych prac warsztatowych,

– dodatkowa obrotowa płyta robocza gwarantuje wygodny 

dostęp do wszystkich powierzchni w trakcie obsługi narzędzi,

– dolna półka do odkładania i przechowywania,

– stół może zostać opcjonalnie wyposażony w szafkę narzę-

dziową i regulowane oświetlenie, a także może być przystoso-

wany do podłączenia do sieci elektrycznej i pneumatyki.

Stół do serwisowania form wtryskowych
Stanowi niezastąpione rozwiązanie do wszystkich prac mają-

cych związek z  utrzymaniem narzędzi w  ruchu. Gwarantuje 

szybkie i bezproblemowe rozłożenie oraz ponowne złożenie formy. 

Nowa, udoskonalona konstrukcja stołu gwarantuje najlepszy na 

rynku stosunek jakości do ceny. Technic Solution umożliwia dosto-

sowanie konstrukcji do indywidualnych potrzeb klienta.

Kompleksowa oferta produktów  
dla utrzymania form wtryskowych 
w ruchu

W asortymencie Technic Solution znajduje się wiele sprawdzonych i niezawodnych produktów, które 
ułatwiają i przyspieszają procesy związane z utrzymaniem form w ruchu, przyczyniając się do maksy-
malizacji wydajności produkcji oraz bezpieczeństwa pracy.
 

Rys. 1   Stół serwisowo-warsztatowy
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Technic Solution I ul. Puszczyka 2c/1 I 05-500 Zgorzała
tel. kom.: 788 803 391, 601 636 741 I info@t-solution.eu I https://www.t-solution.eu/

Zalety:

– najwyższa jakość konstrukcji i wykonania oraz wysoka war-

tość współczynnika bezpieczeństwa i minimalne ugięcie pod 

obciążeniem (analiza MES),

– pełna ergonomia oraz zwiększona efektywność i  szybkość 

wykonywania prac serwisowych,

– jedna platforma stała, druga przesuwna (z hamulcem i możli-

wością blokady w pozycji krańcowej),

– obie formy mają możliwość pełnego obrotu oraz zablokowania 

pozycji co 90 stopni,

– półka wyłożona gumą olejoodporną do wygodnego odkła-

dania narzędzi, sprejów itd.,

– wkręcane rączki ułatwiające manipulowanie platformami,

– certyfikat CE,

– zespół kątowników do mocowania formy na stole (opcja).

Stół warsztatowy 
Technic Solution produkuje również wyjątkowo stabilne stoły 

warsztatowe z wytrzymałym stalowym blatem szlifowanym segmen-

towo. Uniwersalna konstrukcja sprawdzi się zarówno przy serwisie 

i konserwacji form, jak i wielu rozmaitych pracach warsztatowych.

Zalety:

– bardzo stabilna i wytrzymała konstrukcja,

– blat wykonany ze stalowej płyty szlifowanej segmentowo 

(materiał 1.2312 – ok. 30 HRC – lub inny),

– dolna półka do odkładania narzędzi,

– szeroka gama wymiarów i obciążalności stołów,

– możliwość wykonań specjalnych.

 

Obracarka do form i narzędzi
W przypadku dużych i  masywnych form, często zachodzi 

potrzeba ich obracania. W ofercie Technic Solution znajdują się 

atrakcyjne cenowo obracarki przeznaczone do narzędzi o masie 

od 5T do nawet 65T. Urządzenie gwarantuje szybkie i bezpieczne 

obracanie form, jest proste w obsłudze i bezawaryjne.

Zalety:

– redukcja nakładu pracy przy obsłudze form oraz zwolnienie 

suwnicy/dźwigu do innych zadań,

– skrócenie czasu obracania w bezproblemowym procesie,

– brak ryzyka uszkodzenia formy, podłoża, przewodów czy oto-

czenia, 

– proste i bezpieczne użytkowanie przez jednego operatora.

Środki chemiczne
Serwisowanie narzędzi wiąże się również z  ich czyszcze-

niem i  konserwacją. Sprawdzone środki chemiczne TORO_

clean i TORO_sol: granulaty do czyszczenia układów plasty-

fikujących, pianka czyszcząca, silikonowe i  bezsilikonowe 

środki rozdzielcze oraz antyadhezyjne środki konserwujące 

– stanowią zatem niezbędny element wyposażenia każdej wtry-

skowni i narzędziowni. 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy. I

Rys. 2   Stół do serwisowania form Rys. 3   Obracarka do form

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach Plastpol w Kielcach – hala F, stoisko 24.

https://www.t-solution.eu/
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Dobry start – szybka wymiana
M-TECS to oszczędność czasu, krótkie czasy przestoju, 

wysoka produktywność, niskie koszty przezbrojenia.

Wszędzie tam, gdzie konieczność produkowania krótkich serii 

detali, generuje potrzebę częstej wymiany form, system moco-

wania magnetycznego M-TECS oferuje optymalne korzyści:

– krótkie czasy przestoju, 

– niskie koszty przezbrojenia,

– wzrost produktywności.

Jest on idealny dla branży przetwórstwa tworzyw termopla-

stycznych lub termoutwardzalnych oraz gumy.

M-TECS to system mocowania magnetycznego, wprowa-

dzający nowe standardy w technice magnetycznych systemów 

wymiany form w  obróbce tworzyw sztucznych. Systemy 

M-TECS P, M-TECS R/H-TECS R bazują na technologii trwa-

łych magnesów. Specjalne podłużne, kwadratowe lub mieszane 

pola magnesujące zapewniają niezrównane bezpieczeństwo, siłę 

i pewność mocowania.

Wersja wysokotemperaturowa M-Tecs R to opatentowany 

system szybkiego mocowania form we wtryskarkach, prasach 

i prasach transferowych, zarówno pionowych, jak i poziomych. 

Dostępne w 2 wersjach: płyty magnetyczne i płyty magnetyczne 

ze zintegrowanymi elementami grzejnymi.

H-Tecs R to kompletna linia płyt grzewczych z gwarantowaną 

∆T +/- 3° do 5°C, mierzoną w odległości 50 mm od zewnętrznej 

krawędzi.

Systemy można stosować we  wszystkich typach maszyn 

(pionowych i  poziomych) i  są łatwe w montażu. Stosunkowo 

niskie koszty inwestycji oraz efektywny i relatywnie krótki czas 

amortyzacji mogą przekonać tych przedstawicieli branży prze-

twórstwa tworzyw sztucznych, którzy stawiają na elastyczność 

i szybkość procesu produkcji.

Sprawdzony w wymagających warunkach
Systemy mocowania M-TECS pierwotnie pochodziły z zasto-

sowań w przemyśle ceramicznym. Stosowane były tam od dzie-

sięcioleci w znacznie trudniejszych warunkach pracy niż w prze-

myśle tworzyw sztucznych i  sprawdziły się tam doskonale. 

Systemy M-TECS P i H-TECS R przekonują swoją siłą, bezpie-

czeństwem i niezawodnością. Ogólna obsługa i logika systemu 

jest niezwykle elastyczna oraz przyjazna dla użytkownika. Inter-

fejs zgodny z Euromap ułatwia implementację systemu, minimali-

zując nakłady inwestycyjne.

Ponad 30-letnie doświadczenie w dziedzinie magnetycznych 

systemów mocujących zagwarantowało produktom M-TECS 

wiodącą pozycję technologiczną na rynku.

Magnetyczny system mocowań M-TECS posiada wiele zalet: 

wszelkie niestandardowe formy wtryskowe można wymienić 

w  łatwy i  szybki sposób, nie zmieniając ustawień narzędzia. 

Mocowanie na całej powierzchni powoduje znikome zużycie 

narzędzia, a co za tym idzie pozwala na zmniejszenie kosztów 

utrzymania narzędzia. Sam system nie zawiera elementów 

ruchomych i  w zasadzie nie wymaga specjalnej konserwacji. 

Można go dostosować do już funkcjonujących maszyn bądź 

adaptować go do całkiem nowych projektów. 

Magnetyczne systemy 
mocowania form
 

Rys. 2   System M-Tecs R + płyta grzewcza H-Tecs R  
do pracy w temperaturach do 230˚C

Rys. 3   System M-Tecs P składający się 
z dwóch części

Rys. 1   System M-Tecs P 
z kwadratowymi polami 
magnetycznymi
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Doradztwo techniczne i sprzedaż w Polsce
INMET-BTH I ul. Jasna 1-5  I 43-190 Mikołów 
tel.: (32) 738 49 49, (32) 793 93 70, (32) 793 93 46 I biuro@inmetbth.pl I www.rivimagnetics.it

M-TECS P 
System o  wytrzymałości termicznej do 120°C doskonale 

spełnia wymagania stawiane procesom termoplastycznym. Dzia-

łające efektywnie siły mocowania pól magnetycznych osiągają 

wartość 18 kg/cm². Technologia podłużnych pól zakłada zasto-

sowanie materiałów najwyższej jakości oraz charakteryzuje się 

zastosowaniem podwójnych magnesów. W porównaniu ze stan-

dardowymi płytami magnetycznymi efekt szczególnej koncen-

tracji pola daje naszemu systemowi zdecydowaną przewagę.

Technika, która przekonuje 
bezpieczeństwem

System mocowania za pomocą trwałych magnesów gwaran-

tuje bezpieczeństwo mocowania, także na wypadek braku zasi-

lania. Zasilanie potrzebne jest jedynie w pierwszych 1-2 sekun-

dach do namagnesowania systemu. Dalej system funkcjonuje 

już niezależnie od źródła zasilania.

Siła mocowania wytwarzana jest przez magnesy permanentne. 

Energia elektryczna potrzebna jest dopiero przy odłączaniu formy 

(1-2 sekund) dla rozmagnesowania magnetycznej płyty mocującej.

Zintegrowany system elektronicznego sterowania kontroluje 

siłę magnetyczną, narzędzie oraz chroni cały system przed prze-

grzaniem, zapewniając tym samym bezpieczeństwo obsłudze 

i maszynie.

M-TECS R
Szybki system wymiany narzędzi i  form w  przetwórstwie 

elastomerów, gumy i duroplastów, zakres pracy w temperatu-

rach do 230°C.

System M-TECS R otwiera całkiem nowe możliwości dla 

maszyn – dzięki niemu czas wymiany narzędzia można skrócić 

nawet o kilka godzin, ponieważ nie występuje czas przestoju 

wymagany dla wystudzenia lub nagrzania narzędzi. 

Płyty magnetyczne posiadają płaską metalową 

powierzchnię. Brak rowków T pomiędzy płytą grzewczą 

a  narzędziem zapewnia stabilność temperatury w  narzę-

dziu, zapewniając tym samym wyższą jakość produkcji. 

System jest dostępny w  różnych wersjach, do pras, wtry-

skarek różnych rozmiarów, pionowych i poziomych, z funkcją 

grzewczą oraz bez tej funkcji. Na szczególną uwagę zasłu-

guje magnetyczna płyta mocująca M-TECS R ze zintegro-

waną płytą grzewczą.

Gwarancja wydajności i elastyczności
Produkty M-TECS posiadają certyfikaty CE i spełniają normy 

dyrektyw maszynowych EN 201/EN 289.

Płyty magnetyczne wykonuje się w takich wersjach, aby paso-

wały do innych systemów narzędziowych. Dzięki ich elastycznej 

konstrukcji można je łatwo dostosować do wymaganych wiel-

kości oraz form.

Każdy biegun może być samodzielnym źródłem siły. Dostępne 

są rozmiary standardowe oraz wersje na indywidualne zamó-

wienie klienta.

Płyty magnetyczne M-TECS cechuje szczególny efekt koncen-

tracji pola magnetycznego. Przy narzędziach, które nie pokry-

wają całej powierzchni płyty magnetycznej, siły ukierunkowane 

są bezpośrednio do punktów styku, czyli tam gdzie są one 

niezbędne. Jest to zdecydowanie bezpieczniejsze rozwiązanie, 

szczególnie przy mocowaniu małych i średnich form.

Także duże narzędzia mocuje się w bezpieczny sposób przy 

użyciu dużych sił. Wymianę narzędzia w maszynach o różnej wiel-

kości można przeprowadzić dosłownie w kilka minut. Masywne 

łączniki pomiędzy biegunami nadają konstrukcji znaczną sztyw-

ność. Ma to szczególne znaczenie dla poprawienia jakości 

procesu produkcji oraz wpływa na zmniejszenie zużycia narzędzi 

i redukcję kosztów ich utrzymania. I

Główne zalety systemu: 

– perfekcyjna technika,

– najkrótsze czasy przestoju, 

– niższe koszty przezbrojenia, 

– wyższa produktywność, 

– niższe nakłady inwestycyjne,

– krótszy czas amortyzacji, 

– lepsza jakość produkcji, 

– mniejszy odsetek braków, 

– mniejsze zużycie narzędzi, 

– niższy koszt utrzymania.

Rys. 4   System M-Tecs R dostosowany  
do systemu próżniowego

Rys. 5   System M-Tecs R

Artykuł promocyjny

https://www.rivimagnetics.it/pl/home_pl/
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Istotą jest wytworzenie między narzędziem – elektrodą a przed-

miotem obrabianym, wyładowań elektrycznych o  wysokiej 

częstotliwości. Powstający łuk elektryczny powoduje dezinte-

grację materiałów przewodzących prąd elektryczny, takich jak 

hartowana stal lub węglik.

Proces przypomina nieco wciskanie twardego stempla w miękki 

materiał, w wyniku czego otrzymujemy odcisk tego stempla. Tyle, 

że w przypadku EDM wciskany stempel nie dotyka materiału, tylko 

stopniowo go wypala. Całość tego procesu odbywa się w otoczeniu 

dialektyka – cieczy przewodzącej, w której zanurzone są elektroda 

i przedmiot obrabiany. Dielektryk, oprócz izolowania elektrody od 

ELEKTODRĄŻENIE CZ. 1

Drążenie wgłębne

ELEKTRODRĄŻENIE (EDM) jest 

sposobem usuwania nadmiaru materiału, 

w którym na obrabiany detal nie działają 

żadne siły pochodzące od narzędzia. 

Narzędzie w ogóle nie wchodzi w kontakt 

z materiałem. 

Rys. 1   Schemat drążenia wgłębnego

Rys. 2   Schemat drążenia drutowego: 1) drut (anoda), 2) iskra,  
3) różnica potencjałów, 4) materiał obrabiany (katoda)

Tradycyjne metody obróbki skrawaniem, takie jak toczenie frezowanie czy szlifowanie, mają ograni-
czenia wynikające chociażby z kształtu narzędzia, czy jego ruchu roboczego. Nie da się wyfrezować 
otwory o ostrych narożach lub dużych wewnętrznych pochyleniach ścianek bocznych. Tutaj na scenę 
wchodzi technologia elektrodrążenia, w skrócie EDM (ang. Electrical Discharge Machining). Na czym 
właściwie polega tego typu obróbka? Jakie są jej zalety i wady. W tym artykule postaram się odpowie-
dzieć na te pytania.

Ireneusz Bukszyński
Nifco Poland

Rys. 3   Schemat drążenia lutowego



148  PlastNews 5’2022

 Narzędziownia 

materiału, odprowadza ciepło generowane przez wyładowania, 

wypłukuje produkty spalania i dejonizuje układ. Najważniejszą cechą 

dielektryka, która powinna decydować o jego wyborze, jest tempe-

ratura zapłonu, ponieważ wpływa ona na bezpieczeństwo pracy 

operatora i osób w jego pobliżu. W przypadku drążenia wgłębnego 

są to najczęściej ciecze na bazie nafty kosmetycznej, w przypadku 

cięcia drutowego najczęściej woda destylowana.

Wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje obróbki elektroerozy-

jnej: elektrodrążenie wgłębne (EDM), wycinanie drutem (WEDM), 

drążenie otworów.

Sam proces usuwania materiału odbywa w każdym przypadku 

w ten sam sposób. Elektroda zbliża się się do materiału obra-

bianego na odległość umożliwiająca zajarzenie łuku. W wyniku 

wylądowania niewielka część materiału ulega wypaleniu, a efekty 

spalania są wypłukiwane na zewnątrz. 

Proces drążenia jest niestety procesem powolnym, bowiem 

jednorazowo usuwana porcja materiału jest bardzo niewielka. 

Przyjrzymy się bliżej po kolei każdemu z  trzech, głównych 

rodzajów drążenia.

Drążenie wgłębne
W drążeniu wgłębnym elektroda jest odwrotnością gniazda, 

pomniejszoną o tzw. szczelinę roboczą. Przy ustalaniu wymiaru 

elektrody musimy tę szczelinę uwzględnić, gdyż ostateczny 

uzyskany w  wyniku obróbki wymiar będzie powiększony o  jej 

wartość w osi pionowej i o dwie wartości szczeliny, w osi poziomej.

Metodą tę możemy uzyskać nawet bardzo skomplikowane 

geometrie, co czyni ją bardzo przydatną w procesie wytwarzania 

form wtryskowych. Najczęściej stosowane są elektrody miedziane 

bądź grafitowe. O wyborze decyduje fakt, że materiały te w znacznie 

mniejszym stopniu ulegają spaleniu podczas wyładowań niż stal. 

Elektrody miedziane można wykonywać na uniwersalnych obra-

biarkach CNC. Materiał wyjściowy jest droższy, zaś same elektrody 

mniej trwałe. W przypadku elektrod grafitowych materiał wyjściowy 

jest dużo tańszy i są one bardziej trwałe. Niestety, wymagają dodat-

kowego, drogiego osprzętu do obrabiarek, w postaci specjalnych 

odciągów i uszczelnianych prowadnic. Powodem jest pył grafitowy, 

powstający przy obróbce elektrod. W połączeniu z cieczą chło-

dzącą tworzy ścierną mieszaninę, która bardzo szybko zniszczyłaby 

prowadnice uniwersalnej obrabiarki.

Wydajność i jakość uzyskanej powierzchni zależą od natężenia 

prądu obróbki, zadanego przez operatora. Kształt elektrody nie 

ma na to wpływu.

Poprzez odpowiednie nastawy prądu uzyskujemy oczekiwane 

wartości Ra lub tzw. VDI, jednostki chropowatości powierzchni 

drążonej.

Większe natężenie wytwarza większy obszar mikroeksplozji. 

W efekcie chropowatość finalną można uzyskać przez odpo-

Rys. 5   Wpływ szczeliny na wymiary gniazda

Rys. 4   Przebieg procesu drążenia

Rys. 6   Przykłady elektrod i obrobionych elementów
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wiednie nastawy generatora. We  współczesnych drążarkach 

wgłębnych wystarczy ustawić wymagany parametr VDI, a odpo-

wiedni prąd maszyna dobierze sama. Oczywiście za gładszą 

powierzchnię płacimy skokowo rosnący czasem obróbki.

Parametr VDI można wprost przeliczyć na parametr chropo-

watości Ra.

Współcześnie przygotowanie elektrod odbywa się najczę-

ściej w dedykowanych oprawach, których mocowania pasują 

zarówno do uchwytu obróbkowego, jak i uchwytu obrabiarki. 

Dzięki temu elektroda, dopóki nie zostanie odkręcona od oprawy, 

jest jednoznacznie zorientowana względem układu współ-

rzędnych obrabiarki. Jest to ogromna zaleta, ułatwiająca pracę 

operatorowi i skracająca czas ustawienia. Najbardziej popularne 

są dwa systemy mocowań: EROWA i 3R.

Zaletą tych systemów jest również możliwość paletowania 

elektrod i automatyzacji procesu drążenia, co z uwagi na jego 

czasochłonność, jest bardzo istotne. Możliwa jest wtedy praca 

obrabiarek 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Warto na koniec wskazać na fakt, że elektrody ulegają 

podczas obróbki zużyciu. Co prawda spalają się znacznie 

wolniej niż materiał obrabiany, ale proces ten również zachodzi, 

tym szybciej im większe natężenie prądu zastosujemy. Dlatego, 

w przypadku konieczności wykonania dokładnej obróbki, bądź 

obróbki wielu gniazd w formie wtryskowej, konieczne jest wyko-

nanie kilku elektrod. Najczęściej wykonuje się elektrodę zgrubną, 

do obróbki objętościowej, z wysokimi parametrami i elektrodę 

wykańczającą, przy której parametry są znacznie łagodniejsze. 

Na tym zakończę część pierwszą, a w drugiej części omówione 

zostaną drążenie drutowe i wiercenie EDM. I

Rys. 8   Przykład wzorca VDI

Rys. 10   Przykład rozbudowanego systemu EROWA: różne elektrody 
pasują do jednego gniazda obrabiarki

Rys. 7   Wpływ natężenia prądu na wielkość mikroeksplozji

Rys. 9   Oprawa i uchwyty systemu a) EROWA, b) 3R

a) b)

Tabela 1. Zestawienie parametru VDI i odpowiadającego 
mu parametru Ra

VDI 3400 Ra [µm] Aa [µm] VDI 3400 Ra [µm] Aa [µm]
00 0,1 4 23 1,4 56
01 0,112 4,48 24 1,6 64
02 0,126 5,04 25 1,8 72
03 0,14 5,6 26 2 80
04 0,16 6,4 27 2,2 88
05 0,18 7,2 28 2,5 100
06 0,2 8 29 2,8 112
07 0,22 8,8 30 3,2 128
08 0,25 10 31 3,5 140
09 0,28 11,2 32 4 160
10 0,32 12,8 33 4,5 180
11 0,35 14 34 5 200
12 0,4 16 35 5,6 224
13 0,45 18 36 6,3 252
14 0,5 20 37 7 280
15 0,56 22,4 38 8 320
16 0,63 25,2 39 9 360
17 0,7 28 40 10 400
18 0,8 32 41 11,2 448
19 0,9 36 42 12,6 504
20 1 40 43 14 560
21 1,12 44,8 44 16 640
22 1,26 50,4 45 18 720
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