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Centralne systemy podawania

3  Przepisy Dyrektywy SUP
nie weszły w życie 3 lipca
3  Kolejna edycja Plastics
Industry Meeting 2021
już za nami

Centralny system podawania – znany również jako automatyczny system podawania, scentralizowany system podawania i centralny system przenoszenia, wykorzystywany jest przy produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych i służy do realizacji bezobsługowych operacji. System
może w pełni automatycznie wykorzystywać materiały do wtrysku, sterować wszystkimi urządzeniami podającymi i zapobiegać zatykaniu się zbiorników magazynowych.
 34
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PRZEGLĄD
Urządzenia
peryferyjne

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 

Coboty i nie tylko...
 14

Ekonomiczne.
Intuicyjne.
Wydajne.

W literaturze technicznej występuje
wiele definicji określających czym tak
naprawdę jest robot przemysłowy.
W każdej z nich w różnym stopniu opisano cechy charakterystyczne dla
danego urządzenia. Jednak najbardziej
pasującym określeniem robota przemysłowego jest jego zdefiniowanie jako
manipulatora wielofunkcyjnego, skonstruowanego dla przenoszenia materiałów, części, narzędzi lub specjalnych przyrządów mający programowane ruchy w celu wykonania różnorodnych zadań. Roboty coraz powszechniej są stosowane w przemyśle tworzyw
sztucznych.
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 Aktualności 

Przepisy Dyrektywy SUP nie weszły w życie 3 lipca br.
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych poinformował,

poczuł się w obowiązku poinformować, że stosowne przepisy mające

że wobec braku przepisów wprowadzających do polskiego porządku

zaimplementować zapisy dyrektywy SUP do polskiego porządku praw-

prawnego zapisy tzw. dyrektywy SUP (ograniczającej możliwość

nego dotychczas nie zostały uchwalone.

używania niektórych jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych),

Miały one zacząć obowiązywać od tej daty, jednak na razie znaj-

od 3 lipca br. nie zaszły żadne zmiany w dotychczas obowiązujących

dują się w opracowaniu w resorcie klimatu i środowiska. Oznacza to,

uregulowaniach w tym zakresie. Dokładna data wejścia w życie tych

że proces legislacyjny, obejmujący przyjęcie projektu ministerialnego

unormowań (za stworzenie których odpowiada Ministerstwo Klimatu

przez całą Radę Ministrów, który jest następnie opracowywany i przyj-

i Środowiska) na dzisiaj nie jest znana. Przywołane regulacje to jedynie

mowany przez obie izby parlamentu i na koniec podpisany przez prezy-

unijne przepisy, które póki co nie zostały wprowadzone na polski grunt

denta, znajduje się w bardzo wczesnym stadium. Na dzisiaj brak infor-

prawny.

macji ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jakie są zakładane

Wobec pojawiających się w przestrzeni publicznej sprzecznych informacji na temat możliwego ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu

daty wejścia tych przepisów w życie.
Powyższe oznacza, że od 3 lipca br. w

obrocie jednorazo-

i używaniu niektórych jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych

wymi wyrobami z tworzyw sztucznych nie nastąpiły żadne zmiany,

od dnia 3 lipca br. Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych

obowiązują dotychczasowe przepisy. 

Kolejna edycja Plastics Industry Meeting 2021 już za nami
26 maja br. odbyła się kolejna edycja

czynienia z szeregiem nieprawdziwych infor-

sięcioleciach. Pamiętajmy tu też o ich funk-

corocznej konferencji Plastics Industry

macji w przestrzeni publicznej na temat

cjonalności – na przykład opakowania

Meeting. Tematem przewodnim spotkania,

szkodliwości tworzyw. Musimy nieustannie

z tworzyw sztucznych wydłużają okres przy-

organizowanego ponownie w formule

prowadzić akcje edukacyjne uświada-

datności żywności do spożycia i zapobie-

online, była sytuacja w branży i wpływ

miające konsumentom rzeczywistą rolę

gają jej przedwczesnemu marnowaniu.

tworzyw sztucznych na konsumentów

plastików w ich życiu, jednocześnie zachę-

Obawy, które na ich temat ostatnio pojawiają

i środowisko. Organizatorami byli Fundacja

cając do wszelkich działań mających na celu

się, dotyczą przede wszystkim obecności

PlasticsEurope Polska oraz Polski Związek

zawracanie odpadów do ponownego wyko-

odpadów z tworzyw sztucznych w niewła-

Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

rzystania jako surowce. Służy temu również

ściwych miejscach i są bardziej związane

Konferencja była podzielona na dwie sesje:

hasło, jakie PZPTS systematycznie propa-

z błędami w zachowaniu konsumentów, a nie

„Wokół rynku i legislacji” oraz „Tworzywa

guje, to jest „Nie śmieć plastikiem” – powie-

z samymi tworzywami sztucznymi. Teraz,

sztuczne a konsument”, zaś zakończyła ją

dział Tadeusz Nowicki, prezes zarządu

w czasie pandemii, po raz kolejny przeko-

dyskusja panelowa z udziałem przedstawi-

firmy Ergis oraz prezes zarządu Polskiego

naliśmy się, że tworzywa sztuczne są nieza-

cieli przemysłu FMCG oraz branży kosme-

Związku Przetwórców Tworzyw Sztucz-

wodne i zapewniają nowoczesne rozwią-

tycznej i detergentowej, w tym Dow Polska,

nych. Przedmiotem wystąpień i dyskusji

zania – są odpowiedzią na bardzo aktualne

Guillin Polska, Polskiego Stowarzyszenia

były takie zagadnienia, jak transpozycja

potrzeby sanitarne i higieniczne. Ważne jest,

Przemysłu Kosmetycznego i Detergen-

dyrektywy SUP do polskiego systemu

abyśmy teraz wszyscy ponownie zastano-

towego, Polskiej Federacji Producentów

prawnego, Rozszerzona Odpowiedzial-

wili się i odróżnili pozytywny wpływ tworzyw

Żywności oraz Replas Recycling Plastics.

ność Producenta, wpływ tworzyw na środo-

sztucznych na nasze codzienne życie od

Spotkanie było okazją do analizy wyzwań,

wisko oraz zagadnienia związane z recyklin-

obecności tworzyw sztucznych w środo-

z jakimi mierzy się branża. – Pomimo trwa-

giem tworzyw sztucznych. – Jeszcze przed

wisku, która jest negatywnym zjawiskiem. Te

jącej pandemii mają miejsce istotne zmiany

pandemią COVID-19, doświadczyliśmy, jak

dwa fakty niekoniecznie są ze sobą powią-

w otoczeniu biznesu tworzyw sztucz-

bardzo tworzywa sztuczne są potrzebne

zane, możemy mieć jedno bez drugiego –

nych, jak nowe regulacje związane z SUP

ludziom. Pełnią bardzo użyteczną rolę, są

powiedział Umberto Credali, prezes Basell

czy zapowiadany na jesień projekt ustawy

wytrzymałe, lekkie i ekonomiczne, można je

Orlen Polyolefins Sprzedażi członek zarządu

o ROP. Również mimo faktu, że tworzywa

poddawać recyklingowi, są alternatywnym

Basell Orlen Polyolefins, a także prezes

w czasie pandemii bezsprzecznie udowod-

rozwiązaniem dla tradycyjnych materiałów.

Fundacji PlasticsEurope Polska, podczas

niły swój pozytywny wkład w ochronę

Dzięki temu tworzywa sztuczne w znacznej

dorocznego spotkania branży tworzyw

zdrowia i życia ludzi, cały czas mamy do

mierze upowszechniły się w ostatnich dzie-

sztucznych. 
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 Tworzywo wydania 

POLICHLOREK WINYLU - PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Materiał o wielu obliczach
Polichlorek winylu (PVC) jest jednym z najczęściej stosowanych polimerów na świecie. Ze względu na swój wszechstronny charakter PVC jest stosowany w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych, technicznych i codziennych, w tym w budownictwie, transporcie, pakowaniu, zastosowaniach elektrycznych/elektronicznych i medycznych. PVC jest bardzo trwałym materiałem, który może być używany w różnych zastosowaniach, zarówno sztywnych, jak i elastycznych oraz w szerokiej gamie kolorów.

 Edyta Gibas 

W

2020 r. zapotrzebowanie na tworzywa

zastosowaniach podłogowych może wynosić

gnacyjnych dla dzieci. Wraz z innymi ftalanami,

sztuczne

wynosiło

zaledwie 25% masy, resztę stanowią dodatki.

związki te są regulowane przez REACH i kilka

50,7 mln ton, a PVC 5 mln ton. Tworzywo to

Kompatybilność omawianego tworzywa

innych przepisów. Powstała sytuacja stawia

zajmuje trzecie miejsce (po PE i PP) i stanowi

z dodatkami pozwala na dodanie środków

przed przemysłem chemicznym oraz przetwór-

obecnie około 10% wszystkich tworzyw

zmniejszających palność, chociaż PVC jest

cami tworzyw wyzwanie, by znaleźć zamienniki

sztucznych produkowanych na świecie.

samoistnie ognioodporny ze względu na

w pełni zastępujące ftalany pod względem tech-

obecność chloru w matrycy polimerowej.

nicznym i ekonomicznym. Nieftalanowe plastyfi-

w

Europie

Dodatki do PVC

Spośród dodatków dodawanych podczas

katory zostały opracowane z myślą o wymaga-

Przetwórstwo PVC wiąże się z dodaniem

przetwórstwa PVC najliczniejszą grupą są

jących zastosowaniach, w produktach, takich

do polimeru szeregu specjalnych dodatków.

plastyﬁkatory – ich udział w rynku to aż 55%

jak sprzęt medyczny, zabawki i opakowania

Mogą one wpływać lub determinować cechy

masy wszystkich wykorzystanych. Stabiliza-

żywności. Duża różnorodność rodzajów plasty-

produktów finalnych: właściwości mecha-

tory stanowią ok. 35% masy środków pomoc-

fikatorów prowadzi do coraz to większych ocze-

niczne, odporność na warunki atmosferyczne,

niczych; podobną wartość posiadają mody-

kiwań w stosunku do uzyskiwanych dzięki nim

kolor i przejrzystość, a także to, czy ma być

fikatory udarności i płynięcia. Jeżeli chodzi

właściwościom wyrobów. Należy pamiętać, iż

stosowany w elastycznym zastosowaniu.

o środki smarne wewnętrzne i zewnętrzne

ostateczny wybór plastyfikatora lub ich układu

Ten proces nazywa się mieszaniem. Twardy

jest to 15%, 12% stanowią środki opóźnia-

oraz jego udział ilościowy w kompozycji jest

PVC, oznaczany PVC-U jest szeroko stoso-

jące palenie, a 1% przeciwutleniacze. Wybór

kompromisem pomiędzy maksimum pożąda-

wany w zastosowaniach budowlanych, takich

plastyfikatorów zależy od właściwości wyma-

nych właściwości i minimum niepożądanych.

jak ramy okienne. Uplastyczniony, miękki PVC

ganych przez produkt końcowy, a także od

Obecnie producenci wyrobów z plastyfikowa-

(PVC-P) znajduje zastosowanie m.in. w produk-

tego, czy produkt jest przeznaczony do stoso-

nego PVC mają możliwość wyboru plastyfika-

tach podłogowych i medycznych.

wania na posadzkę, czy do zastosowań

tora o wymaganych właściwościach, korzy-

Dodatki funkcjonalne stosowane do wszyst-

medycznych. Istnieje ponad 300 różnych

stając z szerokiej oferty konkurujących ze sobą

kich polimerów PVC to stabilizatory termiczne

rodzajów plastyfikatorów, z których około

firm, a prace nad kolejnymi w dalszym ciągu

i smary, a w przypadku PVC elastycznego

50-100 znajduje zastosowanie komercyjne.

trwają w celu udoskonalenia ich właściwości

– plastyfikatory. Opcjonalne dodatki obejmują

W odniesieniu do plastyfikatorów, ftalany

szereg substancji, od środków pomocniczych

stanowią grupę efektywnych zmiękczaczy

Grupy AZOTY oferuje OXO plastyfikatory, które

w przetwórstwie, przez modyfikatory udar-

stosowanych do plastyfikacji PVC, przy

nie zawierają ftalanów. Adoflex to wysokiej jakości

ności, modyfikatory termiczne, stabilizatory

korzystnym stosunku jakości do ceny. Jednak

adypinian bis(2-etyloheksylu) rekomendowany

UV, środki zmniejszające palność, wypełniacze

UE od 1999 roku ograniczyła stosowanie sześciu

jest w produkcji materiałów do kontaktu z żywno-

mineralne, pigmenty, po biocydy i środki spie-

ftalanów – BBP, DBP, DEHP, DIDP (ftalan diizo-

ścią (w szczególności w produkcji folii spożyw-

niające do określonych zastosowań. Rzeczy-

decylu), DINP (ftalan diizononylu) i DNOP (ftalan

czych z PVC). Platyfikator ten wykazuje bardzo

wista zawartość polimeru PVC w niektórych

di-n-oktylu) w zabawkach i artykułach pielę-

dobre właściwości plastyfikujące, zachowuje
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i efektywności zmiękczania.
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 Tworzywo wydania 
swoje właściwości w aplikacjach niskotempera-

modyfikatory udarności, jak np. IM 812, który

cylu Jayflex DTDP oraz benzoesan izodecylu

turowych oraz charakteryzuje się bezpiecznym

zapewnia dobre właściwości mechaniczne

Jayﬂex MB10. Jayﬂex DIUP charakteryzuje się

profilem toksykologicznym. Adoflex znajduje

wyrobów z polichlorku winylu także w niskich

wysoką odpornością na wypacanie.

również zastosowanie w produkcji węży ogrodo-

temperaturach nie obniżając przy tym tempera-

Globalny asortyment plastyfikatorów Santi-

wych, kabli oraz tkanin powlekanych. W zależ-

tury mięknienia. Obok modyfikatorów procesu

cizer firmy Valtris składa się z wysoce rozpusz-

ności od aplikacji może być stosowany jako

niezbędne w przetwórstwie PVC jest stosowanie

czalnych ftalanów benzylu, uniepalniających

plastyfikator główny lub funkcyjny wraz z Oxovi-

środków poślizgowych zapewniających ochronę

i charakteryzujących się wysokim tłumieniem

flex. Oxoviflex czyli tereftalan bis(2-etylohek-

wrażliwego na temperaturę polichlorku przed

dymu estrów fosforanowych, plastyfikatorów

sylu) jest stosowany w przetwórstwie tworzyw

nadmiernie długim kontaktem z najgorętszymi

polimerowych oraz nowej nieftalanowej gamy

sztucznych jako plastyfikator oraz w przemyśle

częściami układu uplastyczniającego. W tym

Platinum, która posiada dobre właściwości

farb i lakierów. Natomiast Oxovilen to wysokiej

celu stosowane są zarówno pochodne kwasów

solwatacyjne i przetwórcze. Jako wszech-

jakości tereftalan di(n-butylu), który charaktery-

tłuszczowych (sole, estry, amidy), parafiny, woski

stronny dodatek, Santicizer 141, posiadający

zuje się szybkim tempem plastyfikacji polimeru,

mineralne i syntetyczne. Najlepsze właściwości

zezwolenie FDA (Food and Drug Administration)

niską migracją oraz nadaje większą elastycz-

wykazują przy tym oksydowane woski polie-

i będący przedmiotem europejskiego rozpo-

ność gotowym produktom. Dzięki tym właściwo-

tylenowe HDPE w kombinacji z odpowiednio

rządzenia 10/2011/WE jest odpowiednią opcją

ściom znajduje zastosowanie m.in. w produkcji

dobranymi homopolimerami PE. Pełne portfolio

dla aplikacji wymagających kontaktu z żywno-

wykładzin z PVC jako plastyfikator funkcyjny

wosków polietylenowych wytwarzane jest przez

ścią. Bezhalogenowy charakter Santicizera 141

wraz z Oxoviflex, klejów i uszczelniaczy oraz przy

światowego lidera firmę Honeywell.

oraz Santicizera 148 pozwala uniknąć nieko-

produkcji tuszów i atramentów.

Firma Shandong Rike Chemical posiada

rzystnych skojarzeń związanych z halogeno-

Firma Perstorp wprowadziła na rynek nowy,

w ofercie modyfikatory udarności, w tym

wymi środkami opóźniającymi palenie. Estry

na bazie surowców odnawialnych plastyfikator

opatentowany typ ACM, polietylen chloro-

fosforanowe Santicizer mogą być używane do

otrzymywany na bazie estrów polioli (nieftala-

wany, modyfikatory płynięcia, środki smarne.

produkcji mebli tapicerowanych, tapet, wykła-

nowych), Pevalen Pro. Według firmy dodatek

Współpraca MAJUMI CHEMICALS z firmą

dzin, arkuszy winylowych, pokryć tkaninowych,

ten sprawi, że elastyczne PVC będzie jeszcze

Shandong Rike Chemical doprowadziła do

kabli i przewodów, pianek poliuretanowych oraz

bardziej atrakcyjnym wyborem z tworzywa

powstania opatentowanej linii modyfika-

powłok ognioodpornych stosowanych w sekto-

sztucznego ze względu na znacznie niższy

torów udarności ACM. Modyfikatory ACM są

rach, tj. transport publiczny i budownictwo.

ślad węglowy w porównaniu z konkurencyjnymi

produktami otrzymywanymi w reakcji podczas

Firma Hebron do przetwórstwa PVC oferuje

materiałami i technologiami. Pevalen dostar-

której wytworzony zostaje kopolimer, którego

środki spieniające na bazie azodikarbonamidu,

czył przetwórcom PVC opłacalne rozwiązanie

zewnętrzną warstwę stanowi akryl otaczający

których zastosowanie wiąże się z uzyskaniem

o niskim wpływie na środowisko ze względu na

wyselekcjonowane cząsteczki CPE. W nowej

trzech podstawowych korzyści:

jego wydajność uplastyczniania (mniej wyma-

generacji ACM-G2 płaszcz polimerowy otacza-

– izolacja – struktura komórkowa tworząca

ganego materiału), szybszy czas przetwarzania

jący cząsteczkę CPE składa się z polimeru meta-

się dzięki uwalnianiu gazu zmniejsza prze-

(mniej energii), niską lotność, wysoką stabilność

krylanu metylu z butadienem i styrenem. Zasto-

noszenie hałasu, absorbuje wibracje, ale

UV (zapobiega przedwczesnemu starzeniu się)

sowania takich połączeń polimerów w ACM

też tworzy barierę zatrzymującą ciepło oraz

i odpowiednią plastyfikację na długie lata.

umożliwia obniżenie dozowania w stosunku do

zapobiega pochłanianiu wilgoci;

W przypadku nieplastyfikowanego, czyli twar-

modyfikatorów akrylowych. Modyfikatory udar-

– poprawa komfortu użytkowania – elastyczne

dego PVC konieczne jest stosowanie środków

ności ACM mogą być użyte do produkcji wszyst-

powierzchnie z tworzyw spienionych są

poprawiających przetwórstwo, które jedno-

kich typów profili i folii PVC. Duża rodzina modyfi-

przyjemne w dotyku, co przekłada się na

cześnie wspomagają działanie stabilizatorów

katorów ACM w skład której wchodzą: ACM-24,

wyższy komfort użytkowania. Ponadto,

termicznych. Ta grupa dodatków nazwana

ACM-30, ACM-G2, umożliwia dobranie odpo-

sprężystość pianek tworzy zabezpieczenie

modyfikatorami procesu (processing aid) obej-

wiedniego modyfikatora dla profili okiennych,

muje najczęściej polimery akrylowe, które

technicznych, rur czy folii w zależności od właści-

w zależności od swojej masy cząsteczkowej

wości, jakie się chce osiągnąć.

przeciwwstrząsowe;
– trwałość – bardzo często wyroby ze spienionych tworzyw sztucznych mogą z powo-

mogą być użyte do bardzo rozmaitych wyrobów,

Exxon Mobil Chemical oferuje szeroki

dzeniem stanowić alternatywę dla wyrobów

takich jak folie przezroczyste lub nietranspa-

wybór plastyfikatorów ftalanowych, takich

wyprodukowanych ze składników natu-

rentne, profile okienne i budowlane, rury, płyty

jak Jayflex DINP oraz Jayflex DIDP, które

ralnych, poprawiając właściwości mecha-

spienione, kompozyty polimerowe oraz detale

sprawdzają się w przetwórstwie PVC oraz

niczne i możliwości recyklingu.

wtryskiwane. Tego typu dodatki produko-

kauczuku, a także cechuje je wysoka odpor-

wane są przez firmę LG Chem z Korei pod

ność na migrację i niska lotność. W ofercie

Zastosowania

nazwami np. PA 912, PA 932 i dostępne na

Exxon Mobil Chemical znajdują się również

PVC to wszechstronny materiał, który

rynku polskim. Oprócz modyfikatorów proce-

plastyfikatory specjalistyczne, takie jak ftalan

oferuje wiele możliwych zastosowań, między

sowych, LG Chem produkuje także akrylowe

diizoundecylu Jayflex DIUP, ftalan diizotride-

innymi; ramy okienne, rury drenażowe, wodo-
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ciągi, urządzenia medyczne, worki do prze-

– okablowanie i kable energetyczne, do trans-

chowywania krwi, izolacje kabli i przewodów,

misji danych i telekomunikacyjne,

oferują ogromną przewagę nad konkurencyjnymi materiałami.

wykładziny sprężyste, membrany dachowe,

– kanały kablowe i usługowe,

materiały stacjonarne, wnętrza samochodów

– okładziny wewnętrzne i zewnętrzne,

i wyłożeniach zbiorników, które poma-

i pokrycia siedzeń, wykorzystywany jest w prze-

– systemy dachowe i sufitowe oraz mem-

gają w bezpiecznym i oszczędnym dostar-

myśle obuwniczym, do produkcji opakowań,
folii, karty kredytowych, płyt winylowych, skóry

brany,

W artykule przedstawionych zostanie kilka

cyjne,

Od ponad pół wieku PVC jest stosowane
w szerokiej gamie produktów budowlanych.

Rury lite PVC służą do grawitacyjnego przesyłania ścieków, osłony mniejszych prze-

– posadzka,

wodów oraz przepustów drogowych. Rury

– pokrycie ścian.

PVC wytłaczane posiadają litą, równą oraz

Nieplastyfikowany

PVC w budownictwie

czaniu wody pitnej i urządzeń sanitarnych.

– instalacje deszczowe, gruntowe i kanaliza-

syntetycznej i innych tkanin powlekanych.
ciekawych zastosowań PVC.

PVC jest również stosowany w rurach

jednym

gładką ściankę zarówno wewnątrz, jak i na

z najsztywniejszych polimerów w tempera-

PVC

jest

zewnątrz rury. Podczas procesu produkcyj-

turze otoczenia i wykazuje niewielkie pogor-

nego na końcu rury wytłaczany jest kielich,

szenie po wielu latach użytkowania.

do którego wkładana jest gumowa uszczelka.

To mocne, lekkie i trwałe tworzywo idealnie

Tworzywo PVC jest wszechstronne i jest

Do zalet systemów grawitacyjnych z PVC

nadaje się do produkcji profili okiennych oraz

powszechnie używane do produkcji ram okien-

należą: niski ciężar właściwy względem alter-

profili drzwi. Nieodłączna ognioodporność

nych w różnych kolorach, często stosowane

natywnych materiałów (kamionka, beton,

PVC i doskonałe właściwości elektroizolacyjne

jest jako alternatywa dla tradycyjnych ram

GRP), duża odporność chemiczna, gładkość

sprawiają, że jest on odpowiedni do zasto-

drewnianych, ponieważ oferuje ogromny poten-

powierzchni wewnętrznej zapewniająca niższe

sowań w okablowaniu.

cjał oszczędności energii przy niskich kosztach.

opory hydrauliczne, łatwość montażu, szczel-

Typowe przykłady produktów budowlanych

W połączeniu z różnorodnością dostępnych

ność połączeń, wysoka odporność na ście-

z PVC to:

kolorów (od różnych producentów), nieod-

ranie i całkowita odporność na korozję.

– profile okienne i drzwiowe, ogrody zimowe

łączną zdolnością PVC do recyklingu, mini-

Deski kompozytowe wykonane z PVC mogą

malną konserwacją (wymagane regularne

zastąpić drewniane deski i mogą być długo

czyszczenie) i łatwością naprawy, okna PVC-U

używane na zewnątrz, w porcie, doku, nad

i atria,
– rury i kształtki,

Knowledge in action.
Dodatki do przetwórstwa PVC:
Modyfikatory udarności i procesowe
Woski polietylenowe
Środki porotwórcze
Stabilizatory termiczne i uniepalniacze.
Napełniacze
Nordmann, Rassmann Polska Sp. z o.o., Warszawa
tel.: +48 22 651 74 14 info-pl@nordmann.global, www.nordmann.global
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morzem, na terenach podmokłych, na plat-

sprawiają, że krew może być bezpiecznie prze-

Motoryzacja

formie wodnej, drogach parkowych i wielu

chowywana przez dłuższy czas.

Według Grand View Research wartość świa-

innych projektach krajobrazowych i komunal-

Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego opaten-

towego rynku tworzyw sztucznych używa-

nych. Deska kompozytowa swoim wyglądem

towali innowacyjną metodę recyklingu opakowań

nych do produkcji samochodów zwiększy się

i zapachem przypomina drewno, jednak różni się

po tabletkach. Dotychczas komponenty odpa-

z 36 mld dolarów w 2019 r. do 84 mld dolarów

od niego swoimi właściwościami. W celu prze-

dowe z blistrów farmaceutycznych, w które

w roku 2027, co oznaczać będzie umiarko-

robienia drewna o niskiej wartości użytecznej na

pakowana jest większość leków w tabletkach,

wany średni coroczny wzrost o 11%. Przy-

produkt wysokiej klasy, wszystkie komponenty

były odzyskiwane w bardzo małym stopniu –

czyni się do tego głównie globalne ożywienie

połączone są ze sobą w odpowiedniej proporcji.

głównie ze względu na trudności w oddzieleniu

w sektorze motoryzacyjnym, lepsze możli-

Dzięki temu połączeniu deska kompozytowa

tworzących je materiałów (tworzywo polimerowe

wości projektowania pojazdów i coraz większy

nie absorbuje wody, przez co staje się bardzo

PVC i aluminium). Zaletą opracowanej metody

nacisk oraz rosnące zainteresowanie klientów

wytrzymała na niekorzystne warunki atmos-

jest to, że z dużej ilości materiałów odpadowych

pojazdami lżejszymi, a dzięki temu ener-

feryczne, nie wymaga konserwacji ani impre-

po blistrach, a także z nieużywanych blistrów,

gooszczędnymi. Istotny wkład wniesie też

gnacji, nie ma potrzeby odnawiania jej (poza

wycofanych z produkcji ze względu na stwier-

upowszechnianie się w autach systemów

czyszczeniem) po okresie zimowym.

dzone zakażenie bakteriologiczne, po procesie

informacyjno-komunikacyjnych wymagających

recyklingu powstają dwa pełnowartościowe

wbudowywania w deskę rozdzielczą i inne

PVC w opiece zdrowotnej

produkty: polichlorek winylu i aluminium, które

części kabiny układów elektronicznych.

PVC jest używany w wielu produktach opieki

można dalej wykorzystać.

PVC zapewnia przemysłowi motoryzacyj-

zdrowotnej i ratujących życie od prawie 50 lat.

Cały proces technologiczny jest bezodpa-

nemu zarówno wysokie właściwości użyt-

Materiał ten znalazł zastosowanie w chirurgii,

dowy. Blistry segreguje się według koloru PVC

kowe, jak i istotne korzyści kosztowe. Nieza-

farmaceutykach, dostarczaniu leków i opako-

użytego do ich produkcji, a następnie mieli do

leżne badania przeprowadzone przez Mavel

waniach medycznych ze względu na jego

odpowiedniej granulacji. Potem umieszcza się

Consultants wykazały, że typowy koszt użycia

niezrównane właściwości użytkowe i opłacal-

w hermetycznie zamykanym prototypowym

alternatywnych materiałów jest o 20-100%

ność produkcji.

zbiorniku, zaprojektowanym przez zespół

wyższy w przeliczeniu na komponent.

Typowe przykłady produktów medycznych

łódzkich naukowców, do którego dozuje

Typowe przykłady komponentów samocho-

z PVC obejmują:

się ciekłą substancję, rozdzielającą kompo-

dowych z PVC obejmują:

– „sztuczna skóra” w nagłym leczeniu oparzeń,

nenty blistrów na zasadzie różnicy gęstości.

– tablice przyrządów i związane z nimi listwy,

– zestawy do transfuzji krwi i osocza,

W prototypowym urządzeniu rozdzielającym

– wewnętrzne panele drzwiowe i kieszenie,

– naczynia krwionośne do sztucznych nerek,

blistry zaproponowano dodatkowo urzą-

– osłony przeciwsłoneczne,

– cewniki i kaniule,

dzenie mieszające tzw. talerzowe (które nie

– pokrowce na siedzenia,

– worki na krew,

powoduje wznoszenia się warstw), przyśpie-

– błotniki,

– zestawy do transfuzji krwi i osocza,

szające sedymentację, czyli tworzenie osadu

– powłoka podwozia,

– rękawiczki chirurgiczne i diagnostyczne,

aluminium. Wdrożeniem projektu zaintereso-

– automatyczne okablowanie wiązki.

– pojemniki na zestawy do podawania roz-

wana jest już jedna z łódzkich firm.

Sport

tworu dożylnego,
– pojemnik na nietrzymanie moczu i produkty

Elektronika

Oprócz zastosowania na stadionach i obiek-

Polichlorek winylu jest tworzywem twardym

tach sportowych, PVC jest szeroko stoso-

– rurki dotchawicze,

i w zasadzie trudno zapalnym. Jednak w tej

wane przez sportowców, począwszy od

– maski do inhalacji,

formie materiał ten zupełnie nie nadawałby się na

ubrań i butów, które noszą, po sprzęt, którego

– nadmuchiwane szyny,

powłoki żył i izolacje przewodów elektrycznych,

używają, i nawierzchnie, na których rywalizują.

– rękawiczki chirurgiczne i diagnostyczne,

które muszą być elastyczne. Dodatek plastyfi-

Firma EVERSPORT ma w swojej ofercie

– butelki i słoiki nietłukące,

katorów powoduje zwiększenie palności. Mate-

Gerflor TARAFLEX, czyli syntetyczną wielo-

– ochraniacze na buty,

riał ten, po modyfikacji zwany polwinitem, jest

warstwową nawierzchnię sportową, której

– folie ochronne i pokrowce na miarę,

tani i powszechnie stosowany. PVC został po raz

wierzchnia warstwa o strukturze „skórki poma-

– pokrowce na materace i pościel,

pierwszy użyty jako izolacja kabli jako zamiennik

rańczy” (gr. 2,1 mm) wykonana jest z czystego

– wykładziny ścienne i podłogowe,

gumy podczas II wojny światowej i jest szeroko

winylu, środek wzmocniony siatką z włókna

– blistry i opakowania dozujące do farmaceu-

stomijne,

stosowany do dnia dzisiejszego ze względu na

szklanego, a warstwa spodnia (sprężysta)

tyków i leków.

jego elastyczność, łatwość obsługi podczas

z pianki PVC. Powierzchnia wykładziny zabez-

Plastyfikowany PVC jest używany do produkcji

instalacji i nieodłączną ognioodporność. Kable

pieczona jest środkiem PROTECSOL, który

worków do przechowywania krwi i jest to jedyny

PVC nie twardnieją i nie pękają z czasem, znaj-

tworzy usieciowaną strukturę zabezpieczającą

materiał zatwierdzony do tego celu przez Farma-

dują zastosowanie w wielu zastosowaniach, od

przed zabrudzeniami, zmniejsza koszty konser-

kopeę Europejską. Właściwości tego tworzywa

telekomunikacji po koce elektryczne.

wacji oraz łagodzi skutki niszczenia. Cała wykła-
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dzina impregnowana jest środkiem SANOSOL,

Wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu

pod nazwą handlową ORINIT, granulatów

stanowiącym zabezpieczenie przeciwpleśniowe

rynku w kierunków elastycznych produktów

litych i uplastycznionych (tzw. polwiplastów)

i bakteriostatyczne. Dzięki swojej konstrukcji,

wolnych od plastyfikatorów ftalanowych, firma

pod nazwą handlową ORIPLAST, jak również

przeciwdziała poślizgom, jest odporna na dzia-

opracowała innowacyjną serię elastycznych

mieszanek na bazie PVC (tzw. dry-blend) pod

łanie bakterii i chemikaliów, łatwa w utrzymaniu

mieszanek PVC na bazie biologicznej, wyko-

nazwą handlową ORIMIX.

czystości i długowieczna w eksploatacji.

nanych wyłącznie ze składników zatwierdzo-

Novochem Trading and Service Co. Ltd.

nych przez FDA. Otrzymywane z surowców

Co na rynku granulatów PVC?

oferuje miękkie i twarde granulaty PVC do

odnawialnych, nowe materiały z serii 39 Sylvin,

wtrysku i wytłaczania oraz dry-blendy do
wytłaczania.

Jedynym polskim producentem PVC jest

zawierają plastyfikator roślinny. Znajdują

ANWIL, który we wrześniu 2019 r. wyprodu-

szeroką gamę zastosowań, takich jak rury,

Vinnolit GmbH & Co. KG jest producentem

kował 7-milionową tonę polichlorku winylu.

zabawki, taśmy do przetwórstwa spożywczego

szerokiej gamy produktów z PVC odpowied-

Obecnie firma może wytworzyć nawet

i urządzeń medycznych.

nich do wszystkich rodzajów zastosowań,

1 tys. ton polichlorku winylu dziennie. ANWIL

Teknor Apex oferuje szeroki wybór mieszanek

np. w sektorze budowlanym, motoryzacyjnym

oferuje suspensyjny poli(chlorek winylu) pod

Apex Flexible PVC specjalnie zaprojektowanych

lub medycznym. Wśród nowych produktów jest

nazwą handlową POLANVIL S. Może być

do wytłaczania i formowania wtryskowego.

suspensyjny kopolimer chlorku winylu i octanu

wykorzystywany m.in. do produkcji profili

Dostępne w różnych twardościach i właści-

winylu pod nazwą Vinnolit S 3250/13 przezna-

budowlanych, płyt, rur kanalizacyjnych, ciśnie-

wościach, elastyczne mieszanki PVC Apex są

czony do produkcji płyt winylowych i podłóg.

niowych, drenarskich, złączek, syfonów, rynien,

stosowane w szerokiej gamie produktów. Od

Emulsyjny Vinnolit E 2169 opracowany jest do

wykładzin, listew podłogowych, taśm uszczel-

kabli elektrycznych i rur medycznych po profile

produkcji półsztywnych i sztywnych profili oraz

niających, płytek, tapet, powłok kablowych,

samochodowe i luksusowe płytki winylowe.

podłóg, natomiast Vinnolit E 2178 o wysokiej

izolacji przewodów elektrycznych, różnego

Alfa PVC Sp. z o.o. będąca częścią Benvic

stałej K – do kalandrowania folii. Natomiast nowy

rodzaju folii, sztucznej skóry, elementów

Group specjalizuje się w produkcji granulatów

suspensyjny Vinnolit S 100 przeznaczony jest do

obuwia, opakowań. Wykorzystywany jest

PVC. Granulaty miękkie PVC transparentne

produkcji elastycznych artykułów z PVC, oferuje

również w przemyśle samochodowym, elektro-

i wypełnione, przeznaczone do przetwórstwa

lepszą chłonność plastyfikatora i wysoką wytrzy-

nicznym, lotniczym, budowy maszyn oraz do

metodą wytłaczania lub wtrysku, wytwarzane

małość mechaniczną, szczególnie dla uszczelek

wytwarzania wszelkiego rodzaju detali, takich

są na bazie stabilizatorów wapniowo-cynko-

gumopodobnych z matową powierzchnią.

jak kubki, pojemniki czy doniczki.

wych. W ofercie są mieszanki plastyfikowane

Vinnolit K 301 NF jest zalecany do wyrobów

DEHT, DPHP, DIDP oraz DINP, ale są też

o właściwościach antystatycznych, gdzie wyma-

granulatów kablowych podzielonych na dwie

wyroby całkowicie bezftalanowe z zastosowa-

gana jest dobra przejrzystość i lepsza drukowal-

kategorie: polwinity osłonowe i polwinity izola-

niem m.in. DOA oraz T810T.

ność, szczególnie w sztywnych foliach.

W ofercie ANWIL znajduje się 40 typów

cyjne. Polwinity izolacyjne (EWI) to granulaty

Natomiast twarde granulaty techniczne

Vynova wprowadziła na rynek pierwszą na

dedykowane do izolacji kablowej. Produko-

oferowane przez Alfa PVC Sp. z o.o. produko-

świecie gamę żywic PVC z certyfikatem zgod-

wane są w szerokim spectrum gęstości, twar-

wane są na bazie stabilizatorów cynoorganicz-

ności z założeniami gospodarki obiegu zamknię-

dości (44-94 °ShA), stabilności termicznej

nych i wapniowo-cynkowych oraz zawierają

tego. Innowacyjna oferta PVC oparta na etylenie

(w 200°C wynosi 50-300 min) i rezystywności

różne dodatki procesowe, takie jak modyfika-

produkowanym w obiegu zamkniętym, wytwa-

skrośnej. Polwinity osłonowe to granulaty dedy-

tory udarności, modyfikatory płynięcia, stabili-

rzanym z mieszanych odpadów tworzyw

kowane do osłon kablowych. Produkowane

zatory UV czy środki smarne.

sztucznych, pomaga zamknąć obieg recyklingu

są w szerokim spectrum gęstości, twardości

Benvic oferuje nową gamę mieszanek

tworzyw sztucznych. Nowy PVC z certyfikatem

(76-93 °ShA), stabilności termicznej (w 200°C

ProVinyl KCC składające się z PVC i wypeł-

zgodności z założeniami gospodarki obiegu

wynosi 30-240 min) i rezystywności skrośnej.

niacza przewodzącego. Mieszanki mają właści-

zamkniętego jest produkowany z etylenu,

Sylvin Technologies, Inc. oferuje zróżnicowaną

wości przewodzenia elektrycznego, zapewniają

który powstaje z oleju pirolitycznego. Surowiec

linię mieszanek winylowych do ogólnego stoso-

ochronę przed ryzykiem wyładowań elektro-

ten jest wytwarzany z mieszanych odpadów

wania i aplikacji przemysłowych. W portfolio

statycznych. W 2021 roku seria ProVinyl KCC

tworzyw sztucznych poprzez pirolizę. Jest to

są mieszanki miękkie o twardości od 45 Shore

zostanie wzbogacona o nowe gatunki do innych

proces recyklingu chemicznego, w którym

A aż do 70 Shore D. Mieszanki mogą być wzbo-

zastosowań: rury do płynów przemysłowych,

odpady z tworzyw sztucznych są podgrze-

gacone o dodatki zwiększające: odporność

antystatyczne rozwiązania podłogowe, zapo-

wane bez tlenu, aby uległy rozkładowi na skład-

ogniową (flame resistance), odporność ogniową

biegające powstawaniu ładunków w wrażliwych

niki, które można dalej przetwarzać na surowiec

(flame resistance), grzybobójczą, na UV i odpor-

środowiskach, takich jak pomieszczenia czyste,

chemiczny, w tym przypadku etylen. Podejście

ność chemiczną oraz elastyczność w niskich

szpitale, zakłady produkcyjne, zwłaszcza te

to przyczynia się do zrównoważonego zarzą-

temperaturach. Dostępne są również produkty

montaż elementów elektronicznych.

dzania strumieniami odpadów z tworzyw sztucz-

nieftalanowe jako ekologiczna alternatywa dla
gatunków ogólnego przeznaczenia.

ORIANEX jest producentem granulatów

nych trudnych do recyklingu, przyspieszając

izolacyjnych i kablowych (tzw. polwinitów)

drogę do gospodarki o obiegu zamkniętym.
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 Tworzywo wydania 
Co więcej, olej pirolityczny zastępuje konwen-

jest wytwarzanych w Europie. PVC jest bardzo

Literatura:

cjonalny surowiec kopalny, powodując redukcję

dobrym tworzywem do recyklingu, a na świecie

1. http://www.alfapvc.com.pl/pl/produkty

emisji CO2 o 50%. Etylen cyrkularny jest dostar-

jest duża liczba jego odpadów. Powtórne wyko-

2. https://pvc.org/

czany do Vynova przez SABIC. Oferowane PVC

rzystywanie przetworzonego PVC pomaga

3. https://www.eversport.pl/pl/oferta/obiekty-wewnetrzne/

z certyfikatem zgodności z założeniami gospo-

chronić zasoby naturalne. Recykling tego mate-

darki obiegu zamkniętego Vynova może być

riału zmniejsza też emisję szkodliwych gazów

4. https://www.bpf.co.uk/

stosowane zarówno w aplikacjach twardych, jak

i ilość składowanych odpadów. Wg danych Viny-

5. https://www.plastech.pl/wiadomosci/Vynova-PVC-z-

i miękkich oraz obejmuje szeroki zakres liczby K.

lPlus w 2018 r. w Europie zostało poddanych

certyﬁkatem-zgodnosci-z-zalozeniami-GOZ-15948

sportowe-podlogi-elastyczne-pvc-oraz-kauczuk-

recyklingowi prawie 740 tys. ton, a w 2019 r.

6. https://www.lenntech.com/polyvinyl-chloride-pvc.htm

Recykling PVC

ponad 771,000 tys. ton PVC i mało brakowało

7. https://www.vynova-group.com/products/pvc/

Na całym świecie przemysł PVC zainwestował

do osiągnięcia celu recyklingu 800 000 ton

znaczne środki w opracowanie wyrafinowanych

rocznie do 2020 r. przed pandemią COVID-19.

8. https://www.jagritipolymers.com/

schematów recyklingu, aby zapewnić możli-

Pomimo wyzwań, przed jakimi stanęła branża

9. https://auroraplastics.com/

wość ponownego wykorzystania dużych ilości

w 2020 r., osiągnięto wynik ponad 730 000 ton

10. https://www.plastech.pl/wiadomosci/

PVC w nowej generacji zaawansowanych, ener-

PVC poddanego recyklingowi i ponownie wyko-

11. https://jordan-matcon.pl/polichlorek-winylu-pvc/

gooszczędnych i zrównoważonych produktów.

rzystanemu w nowych produktach. Większość

12. https://www.ikopolymeric.pl/

Inwestycja ta oznacza, że nie tylko ścinki produk-

przetworzonego tworzywa pochodzi z profili

13. https://oxoplast.com/

cyjne są poddawane recyklingowi, ale także

okiennych i innych powiązanych produktów

14. https://www.plasticsconverters.eu/post/vinylplus-

produkty, takie jak drzwi i okna z PVC-U.

budowlanych.

commercial-information

marking-20-years-of-progress-towards-circularvinyl

W ostatnich latach przemysł podjął zobo-

VinylPlus to dobrowolne zobowiązanie prze-

wiązanie, że do 2025 r. recyklingowi zostanie

twórców PVC mające na celu podnoszenie

16. www.nordmann.global

poddanych minimum 900 tys. ton PVC rocznie,

poziomów recyklingu tego materiału. Przewi-

17. http://majumi-chemicals.com/

natomiast do 2030 r. co najmniej 1 mln ton

duje ono ciągły wzrost liczby produktów z PVC

rocznie. Obecnie na całym świecie produkuje się

poddawanych recyklingowi w skali całej Europy,
co stanowi jeden z głównych celów programu. 

ok. 37 mln ton surowca, z czego ok. 5,5 mln ton

15. www.krahn.eu/pl/pl/

Majumi Chemicals najlepszy dostawca rozwiązań do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Lider wśród dostawców.

SPOTKAJMY SIĘ NA XXV MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH
PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY PLASTPOL 2021
KIELCE 21-23/09

OFERTA PRODUKTOWA:
/ MODYFIKATORY UDARNOŚCI
- opatentowany typ ACM
– polietylen chlorowany
/ MODYFIKATORY PŁYNIĘCIA
/ STABILIZATORY WAPNIOWO-CYNKOWE
/ STABILIZATORY CYNOORGANICZNE
/ ŚRODKI SMARNE

/ PLASTYFIKATORY
/ KAUCZUKI
/ SODA KAUSTYCZNA
/ STEARYNIANY
/ PVC
/ TPU
/ TERMOWKŁADKI
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 Temat wydania  PERYFERIA 

URZĄDZENIA PERYFERYJNE – PRZEGLĄD

Rozwiązania dostosowane
do potrzeb klienta od KMP Plastics

K

MP Plastics już od 13 lat dostarcza urzą-

się poprzez mały lub duży panel sterowania,

dzenia peryferyjne stosowane zarówno

komputer, telefon lub tablet.

w procesie wtrysku, jak i wytłaczania. Firma

Firma New Omap to jeden z najstarszych

zajmuje się doborem, dostawą, uruchomie-

i najbardziej doświadczonych włoskich produ-

niem, szkoleniem i serwisem dostarczanych

centów suszarek, odwilżaczy, dozowników

przez nią urządzeń.

wolumetrycznych, podajników podciśnienio-

Flagowym produktem dostarczanym przez

wych 1- i 3-fazowych, a także centralnych

KMP Plastics są bezkonkurencyjne dozowniki

systemów podawania. Najbardziej rozpoznawal-

grawimetryczne typu „batch-blender” holen-

nymi i cenionymi produktami firmy New Omap

300°C, rotametry, a także systemy precy-

derskiej firmy Ferlin. Jest to pierwszy euro-

są odwilżacze ze złożem obrotowym serii WD

zyjnej i niezależnej regulacji temperatury dla

pejski producent dozowników grawimetrycz-

o różnych pojemnościach, a także małe na sprę-

poszczególnych obiegów w formie. Pompy

nych wielokomponentowych. To, co wyróżnia

żone powietrze do montażu na maszynie serii

o różnych przepływach, a także standardowe

Ferlina spośród innych producentów to

ADK. Wszystkie urządzenia mogą zostać wpięte

sterowniki lub sterowniki z ekranem doty-

precyzja dozowania, niezawodność, łatwość

w centralny system zarządzania, a parametry

kowym pozwalają na dostosowanie urządzeń

czyszczenia i 100% odporność na drgania

procesu mogę być przechowywane w chmurze.

dla potrzeb nawet najbardziej wymagających

maszyny. Drugą bardzo mocną stroną Ferlina

Dostępna jest również opcja zdalnego serwisu.

aplikacji.

są centralne systemy podawania, które wypo-

W zakresie dozowników grawimetrycz-

Od wielu lat KMP Plastics współpracuje

sażone są standardowo w implozyjne filtry.

nych jednokomponentowych do barwnika lub

również z firmą Mass z Włoch. Jest to produ-

Taki filtr poza opróżnieniem zbiornika na pył

dodatku KMP Plastics współpracuje z firmą

cent transporterów taśmowych, a także

nie wymaga dodatkowego czyszczenia, ani

Liad (obecnie Ampacet). Liad słynie z precy-

systemów pakowania detali w kartony.

żadnej dodatkowej obsługi. Zarówno system

zyjnych dozowników grawimetrycznych Color

KMP Plastics dostarcza transportery o stan-

podawania, jak i dozowniki mogą być wpięte

Save, w których zbiornik z materiałem umiesz-

dardowych wymiarach, a także rozwiązania

w centralny system zarządzania Ferlin Bridge,

czony jest na tensometrze, a całość ukryta jest

dostosowane do potrzeb klientów. Transpor-

który może komunikować się z zewnętrznymi

w dodatkowej obudowie. Takie rozwiązanie

tery zależnie od aplikacji mogą być wypo-

systemami MES funkcjonującymi już w zakła-

zabezpiecza przed przypadkowym uszko-

sażone w wiele rodzajów taśm, wentyla-

dach. Sterowanie urządzeniami może odbywać

dzeniem tensometru. Dość nową funkcją jest

tory, chłodziarki, separatory, osłony, falowniki,

funkcja automatycznego czyszczenia przy

klapy sortujące, systemy pakowania, a także

zmianie barwnika. Zastosowany system próż-

sterowniki do pracy niezależnej, do współ-

niowy oczyszcza dozownik z pozostałego barw-

pracy z robotem lub wtryskarką. Wszystkie

nika, bez konieczności demontażu dozownika.

wymiary mogą być dowolnie modyfikowane.

Liad produkuje również dozowniki grawime-

Uzupełnieniem oferty są kurtyny i zsypy

tryczne wielokomponentowe typy loss-in-weight

niemieckiego producenta firmy Holzer, która

wykorzystywane, np. przy produkcji folii. Liad

produkuje kurtyny boczne i zsypy do form.

może się również pochwalić jedynym w swoim

Zarówno kurtyny, jak i zsypy stosowane są aby

rodzaju urządzeniem do automatycznej kontroli

zapobiec rozsypywaniu się drobnych detali

koloru detalu lub granulatu SpectroSave,

poza obszar pracy.

Hiszpańska firma Marse produkuje
termostaty wodne do 160°C, olejowe do

KMP Plastics dostarcza rozwiązania pod
konkretne potrzeby klienta. 

KMP Plastics
ul. Myśliborska 98E/115, 03-185 Warszawa
tel.: (22) 747 18 65, info@kmpplastics.com.pl
www.kmpplastics.com.pl
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„Wszystko z jednej ręki”
od WITTMANN Technology
WITTMANN Technology GmbH jest jednym z największych producentów urządzeń peryferyjnych przeznaczonych dla przetwórstwa tworzyw metoda wtrysku. Dzięki połączeniu z WITTMANN BATTENFELD GmbH jest jedyną
firmą mogącą w ramach własnej struktury oferować kompletne wyposażenie: wtryskarka-peryferia. Od wielu lat
spółka działa i konsekwentnie rozwija swe konstrukcje w ramach hasła „Wszystko z jednej ręki”.

J

ednym z najbardziej znanych produktów WITTMANN są roboty
3-osiowe. W zakładzie w Wiedniu powstają roboty o nośności do 150 kg

i długości osi Z do 18 m. W roku bieżącym do oferty wprowadzone zostały
nowe generacje robotów W9 i WX oraz robotów szybkobieżnych SONIC.
Nowe konstrukcje uzupełniają proste roboty „Plug & Play” serii PRIMUS.
Bazując na budowanych przez firmę robotach WITTMANN jest
również dostawcą kompletnych systemów automatyzacji, które są
produkowane w zakładzie w Norymberdze.
Działem nie mniej znanym jak roboty WITTMANN są termostaty. W zakładzie firmy w Wiedniu powstają zarówno proste termostaty serii PRIMUS,
jak i urządzenia o zaawansowanej budowie TEMPRO PLUS. Urządzenia
termostatujące są budowane w oparciu o medium, jakim jest woda,
o temperaturach pracy 90-120-140-160-1800C. Poszczególne typy urzą-

automatyczne przepływomierze. Pierwotnie urządzenia te oferowane

dzeń wyróżnia nie tylko temperatura pracy, ale także moce grzania i chło-

były tylko z wtryskarkami BATTENFELD, gdyż ich sterowanie było zinte-

dzenia oraz wydatki przepływu. Dzięki szerokiej ofercie konstrukcji, firma

growane z sterowaniem wtryskarki. Obecnie jednak firma oferuje także

może zaoferować właściwe rozwiązania do każdej z aplikacji. Nowością

wersję z osobnym układem sterowania, co pozwala na zastosowanie

wprowadzoną z początkiem tego roku jest termostat TEMPRO Basic C120

tych urządzeń na wtryskarkach innych producentów.

o wydatku do 280 l/min. Konstrukcja ta przeznaczona jest do termostatowania dużych form wymagających intensywnego przepływu medium.

WITTMANN to również duży producent systemów podawania tworzyw,
suszarek oraz urządzeń dozujących. W najnowszym zakładzie produk-

Dział termostatów połączony jest z produkcją rotametrów i automa-

cyjnym w Wolkersdorf w Austrii powstają suszarki i podajniki przezna-

tycznych przepływomierzy. W tym roku do oferty weszły nowe rotametry

czone do zastosowań jako indywidualne urządzenia oraz do systemów

serii 110 i 310. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się także

centralnego podawania i suszenia. W sposób stały firma rozwija oferowane konstrukcje kładąc duży nacisk na ich ekonomiczne aspekty pracy,
w tym na zużycie energii. Wszystkie układy oferowanych suszarek są
projektowane pod kątem ograniczenia zużycia energii.
W zakładzie firmy we Francji powstają młynki WITTMANN. Na dzień
dzisiejszy rozwijane są dwie grupy młynów przystanowiskowych:
młyny wolnoobrotowe serii S-Max i młyny G-Max. Urządzenia są oferowane o różnych parametrach pracy i z szerokim wyposażeniem opcjonalnym. W ramach realizacji idei „Gospodarki zamkniętej” wspólnie
z BATTENDELD powstała konstrukcja INGINDER, w której to młyn został
zintegrowany i zabudowany w ramach osłon wtryskarki.
WITTMANN Technolgy GmbH jest reprezentowany w Polsce
od roku 2016 przez WITTMANN BATTENFELD Polska Sp. z o.o. 

Wittmann Battenfeld Polska
Adamowizna, ul. Radziejowicka 108, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: (22) 724 38 07
info@wittmann-group.pl, www.wittmann-group.p
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Kompleksowa oferta urządzeń
peryferyjnych od firmy KANITECH
Firma KANITECH specjalizuje się w doborze, projektowaniu i instalacji nowoczesnych systemów transportu, suszenia i dozowania granulatów z tworzyw sztucznych oraz innowacyjnych układów chłodzenia przemysłowego.
W swojej ofercie skupia wyłącznie producentów o ugruntowane pozycji na rynku dostarczających rozwiązania na
najwyższym światowym poziomie.

Rozwiązania od VISMEC

układ suszący, co pozwala na nieograni-

W zakresie transportu granulatu oraz

czoną elastyczność i bezawaryjność w porów-

suszarek z obrotowym złożem molekularnym

naniu z rozwiązaniem z centralnym agre-

reprezentuje włoskiego producenta firmę

gatem. Nawet najmniejsze modele w gamie

VISMEC, która została wybrana do grona

posiadają swoje dmuchawy procesowe, żeby

120 najbardziej innowacyjnych włoskich ﬁrm

nie zużywać sprężonego powietrza, które jest

przez lokalną redakcję miesięcznika Forbes.

najdroższym do wytworzenia medium w zakła-

Oferowane systemy podciśnieniowego trans-

dzie przetwórstwa tworzyw sztucznych, dzięki

portu granulatu mogą funkcjonować w oparciu

czemu są bezkonkurencyjne w porównaniu do

o pompy bocznokanałowe jak i kłowe. Możliwe

rozwiązań, które pobierają sprężone powietrze

jest zastosowania zapasowych pomp z auto-

do przedmuchania suszonego granulatu.

matycznym przełączaniem, jak i samych
podwójnych filtrów, dzięki czemu ich czysz-

Dozowniki MAGUIRE

czenie jest możliwe na ruchu. System trans-

W zakresie dozowników grawimetrycznych

portu granulatu może być doposażony o pier-

firma KANITECH współpracuje z amerykańskim

ścienie ważące HALO, dzięki którym można

producentem firmą MAGUIRE, jest to marka,

rejestrować i kontrolować rzeczywiste zużycie

której nie trzeba przedstawiać na polskim

materiału poprzez poszczególne podajniki

rynku. Wieloskładnikowe dozowniki grawime-

podciśnieniowe na bazie wagi.

tryczne z serii WSB są najbardziej popularnymi

Oferowane suszarki z serii DRYWELL

jednostkami tego typu na świecie, a ich legen-

i DRYPLUS umożliwiają perfekcyjne wysuszenie

darna precyzja i solidność są dobrze znane

granulatów przy jednoczesnym minimalnym

wśród przetwórców tworzyw sztucznych.

zużyciu energii. Urządzenia te wykorzystują

Obecnie dostępna funkcjonalność z nowym

obrotowe złoża molekularne, dzięki czemu

sterownikiem z ekranem dotykowym pozwala

można pracować cały czas ze stałym punktem

na jeszcze lepszą ergonomię dzięki możliwości

rosy oraz znacząco zredukować zużycie energii

połączenia sterowania dozownikiem ze sterowa-

w porównaniu do suszarek z podwójnym

niem układem podawania granulatu. Dostępne

złożem, ponieważ temperatura regeneracji jest

są również jednoskładnikowe dozowniki grawi-

znacznie niższa. Możliwe jest również zastoso-

metryczne MGF. Użytkownicy dozowników

wanie urządzeń z obniżoną temperaturą pracy

grawimetrycznych MAGUIRE mogą cieszyć się

nawet do 35°C, dzięki czemu można je zasto-

doskonała precyzją dozowania i dzięki temu też

sować do materiałów biodegradowalnych.

oszczędnościami w zużyciu najbardziej kosz-

Suszarki te mogą być zestawiane w centralny

townych dodatków.
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Kolejnym unikalnym produktem w port-

rozwiązaniem są jednostki Microgel Syncro

A ponadto

folio amerykańskiego producenta są

umożliwiające synchronizację chłodzenia

Firma KANITECH reprezentuje również

suszarki próżniowe z serii ULTRA. Ta rewo-

z procesem, dzięki czemu można otrzymać

włoskiego producenta urządzeń peryferyjnych

lucyjna metoda suszenia zapewnia idealnie

detale doskonałej jakości przy jednoczesnym

do linii do wytłaczania firmę SYNCRO. Produ-

wysuszony granulat w znacznie krótszym

skróceniu czasu cyklu.

cent ten zajmuje się kompleksową modernizacją linii do wytłaczania folii rozdmuchiwany lub

czasie niż w przypadku suszarek ze złożem
oraz przy znacznie niższych kosztach

Młyny Tria

wylewanych, rur, profili oraz izolacji kablowej.

zużycia energii, ponieważ nie występuje

Istotnym punktem oferty firmy KANITECH

W swoim portfolio posiada takie produkty, jak

są młyn od firmy Tria. Ten włoski produ-

urządzenia dozujące wykorzystujące techno-

cent słynie z solidności i wydajności swoich

logię Loss-In-Weight do różnorodnych mate-

młynów. Produkty te posiadają wiele unikal-

riałów, wszelkiego rodzaju pomiary grubości

nych cech istotnych przy zawracaniu

folii, odciągi oraz panele sterujące. Dzięki boga-

tutaj złoże molekularne.

Rozwiązania do
termostatowania od FRIGEL
W ofercie dostępne są również urządzenia

odpadów z linii do termoforowania, gdzie

temu doświadczeniu możliwe są kompleksowe

do termostatowania form od włoskiego

można zmielić w jednym urządzeniu zarówno

przebudowy i doposażenie starszych linii tak,

producenta firmy FRIGEL. Poza centralnymi

pełną folię podczas rozruchu, folię z niewy-

aby spełniały najnowsze standardy.

systemami chłodzenia firma ta ma w swojej

ciętymi detalami, jak i ażur na później-

Dopełnieniem oferty są urządzenia pozwa-

ofercie bogaty wachlarz jednostek stanowi-

szym etapie, a braki z produkcji nawet po

lające na szeroko rozumianą automaty-

skowych od najprostszych z serii TBX i TDK

wycięciu dorzucić do tego samego młyna

zację produkcji. Zaczynając od najprostszych

pracujących odpowiednio z temperaturami

poprzez boczny wlot. Doskonale spraw-

rozwiązań, jak transportery taśmowe, karu-

90°C i 120°C po urządzenia z serii Turbogel

dzają się również przy liniach do wytłaczania

zele, separatory wlewków itd. od firmy Fratelli

i Thermogel pozwalające na pracę na wodzie

z rozdmuchem dzięki powiększonej komorze

Virginio po roboty przemysłowe firmy japoń-

nawet do 140°C oraz unikalne mikrochło-

tnącej oraz standardowemu przyłączu dla

skiego producenta firmy Yushin.

dziarki stanowiskowe Microgel pozwala-

wody chłodzącej. Jednorodny przemiał

Szczegółowy opis tych produktów znajduje

jące na zredukowanie temperatury poniżej

o małym zapyleniu, jaki można uzyskać

się na stronie www.kanitech.pl. Firma Kanitech

tej z centralnego systemu chłodzenia, jak

z młynów firmy Tria pozwala na stabilną

zachęca również do kontaktu i omówieniu indywi-

również nastawę do 90°C. Najnowszym

produkcję o wysokiej jakości.

dualnych rozwiązań dedykowanych dla klienta. 

KANITECH Michał Królik
ul. Warszawskie Przedmieście 15, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.: +48 25 749 70 34, fax: (25) 740 42 43
biuro@kanitech.pl, www.kanitech.pl
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Muchoborska 4a
54-424 Wrocław
tel. 71 333 00 33
elbi@elbi.com.pl

PODAJNIKI, DOZOWNIKI,
MIESZALNIKI, SUSZARKI
KOCH TECHNIK produkuje urządzenia
peryferyjne dla przetwórstwa tworzyw
sztucznych. W ofercie są zaawansowane
konstrukcyjnie suszarki, dozowniki
objętościowe i grawimetryczne, a także
kompaktowe podajniki podciśnieniowe
oraz centralne instalacje transportu
pneumatycznego.

TRANSPORTERY TAŚMOWE
MB Conveyors jest producentem
transporterów taśmowych w pełnym
zakresie typów oraz rozmiarów. W ofercie
są również separatory walcowe,
bębnowe oraz spiralne, stoły obrotowe
czy detektory metalu. W MB Conveyors
wysoka jakość i nowoczesny design idą
w parze z atrakcyjnymi cenami.

DOZOWNIKI GRAWIMETRYCZNE
I SYSTEMY WIĄŻĄCE
ELBi Wrocław jest producentem szerokiej
gamy dozowników grawimetrycznych
z opatentowanym systemem redukcji drgań
oraz systemów ważących które pozwalają
na dokładne ewidencjonowanie ilości
przetwarzanych surowców.

MŁYNY, ŁAMACZE,
LINIE DO REGRANULACJI
WANNER TECHNIK dostarcza młyny
w pełnym zakresie wielkości i wydajności.
Od małych mobilnych młynków i łamaczy,
aż po duże stacjonarne młyny z cyklonami
ze zintegrowanym odpylaniem i separacją
wtrąceń metalicznych. Dodatkowo
w ofercie znajdują się wytłaczarki do
produkcji regranulatu.

TERMOREGULATORY
HB-THERM jest producentem termostatów
wodnych oraz olejowych. Ponadto w ofercie
są urządzenia do czyszczenia form,
uzdatniania wody, rozdzielacze obiegów
z kontrolą temperatury i przepływu
oraz zaawansowane wyposażenie do
termostatowania naprzemiennie gorącą
i zimną wodą. Urządzenia HB THERM
gwarantują pełną kontrolę procesu oraz
najwyższą jakość produkcji.

SILOSY I INSTALACJE
TRANSPORTUJĄCE
ZEPPELIN produkuje silosy magazynujące
w szerokim zakresie rozmiarów oraz
zastosowań, specjalistyczne silosy
procesowe z funkcją mieszania.
Ponadto w ofercie znajdują się zbiorniki
magazynujące oraz kompleksowe instalacje
magazynowo przesyłowe. Doskonalona od
kilkudziesięciu lat technologia oraz bogate
doświadczenie inżynieryjne są gwarancją
niezawodności dostarczanych urządzeń.

CHILLERY I INSTALACJE
WODY LODOWEJ
MTA produkuje urządzenia do budowy
instalacji wody lodowej w szerokim
spektrum zastosowań oraz wydajności.
Energooszczędne chiller’y oraz chłodnie
wentylatorowe pozwalają projektować
kompleksowe systemy chłodzenia
maszyn oraz form o stabilnych
parametrach pracy.

MŁYNY I KRUSZARKI
REINBOLD dostarcza urządzenia do
rozdrabniania detali oraz zlepów
z tworzyw sztucznych. Niedźwiedzia
siła oraz unikalny typ gniazd
mocujących noże, a także szeroki zakres
wielkości urządzeń sprawia, że znajda
zastosowanie bezpośrednio w zakładach
przetwórstwa tworzyw lub w firmach
zajmujących się recyclingiem

ODPYLACZE
MB Engineering produkuje szeroką
gamę zaawansowanych odpylaczy do
tworzyw sztucznych. Od małych urządzeń
stanowiskowych, z możliwością montażu
bezpośrednio na maszynie do dużych
centralnych odpylaczy o dużej wydajności.

 Temat wydania  PERYFERIA 

URZĄDZENIA PERYFERYJNE – PRZEGLĄD

Urządzenia peryferyjne
– innowacje w przetwórstwie tworzyw
VGT Polska jest kompleksowym dostawcą innowacyjnych urządzeń peryferyjnych, systemów optymalizacji w przetwórstwie tworzyw sztucznych
i dodatków procesowych. Oferuje kompletne rozwiązania w zakresie centralnych systemów suszenia tworzyw, centralnych systemów podawania
surowca w wersji standardowej podciśnieniowej, jak i najnowszego energooszczędnego rozwiązania „próżniowego”. Posiada w ofercie również
jednostkowe urządzenia wyróżniające się na rynku najnowocześniejszymi,
innowacyjnymi technologiami zapewniającymi klientom redukcję kosztów
produkcji, stabilną, bezawaryjną produkcję i szybki zwrot inwestycji.

W ofercie VGT Polska
znajdują się:

– suszarki RDS – jedyny na rynku produkt
z opatentowanym systemem karuzelowych sit molekularnych. Zagwarantowany

SOMOS®

1. Urządzenia peryferyjne
firmy ProTec Polymer Processing:

stały punkt rosy. Siedmiokrotnie mniej
środka osuszającego niż w konkurencyjnych suszarkach. Oszczędność energii

Energooszczędne suszarki
molekularne SOMOS

do 60% w porównaniu do urządzeń konkurencji.

Posiadające unikalny, opatentowany energooszczędny system regeneracji sit mole-

Podajniki pneumatyczne SOMOS

kularnych „Super SOMOS ® ”, energo-

Do granulatów, przemiałów tworzyw i mate-

oszczędne pompy o zmiennej wydajności

riałów w postaci proszku, do załadunku zasob-

powietrza dopasowujące ilość powietrza do

ników wag, mieszalników, suszarek, dozow-

potrzeb, wyjątkowo skuteczny 100% adsorber

ników oraz bezpośrednio do maszyn.

i specjalną konstrukcję sit molekularnych.
niejsze na rynku suszarki mobilne z poje-

Dozowniki grawimetryczne i wolumetryczne SOMOS – produkty do precy-

dynczym sitem molekularnym z opcją poda-

zyjnego dozowania i mieszania: MiniMix MM,

wania wysuszonego tworzywa suchym

GRAMIX E, GRAMIX S9, Batch Mix.

– Suszarki mobilne RDM – najoszczęd-

powietrzem w celu zapobieżenia wtórnemu
zawilgoceniu,
– suszarki modułowe RDF wielozbiornikowe – 3 sita molekularne pracujące ze
stałym punktem rosy, gwarantujące stabilne
parametry suszenia bez przełączania sit.
Możliwości pracy z wieloma zbiornikami od
30 l do 600 l,
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2. Regulatory gorących kanałów
GAMMAFLUX®
– Gammaflux LEC – regulacja 2-48 stref,
z funkcją diagnostyczną Mold Doctor®,
– Gammaﬂux G24 – regulacja do 480 stref,
z funkcją diagnostyczną Mold Doctor®.
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3. Suszarki i krystalizatory
na podczerwień KREYENBORG,
uzdatnianie przemiału PET
do zastosowań spożywczych IR Clean

10. Środki spieniające firmy Plastron
Plastronfoam to obecnie jedne z najlepszych poroforów na rynku gwarantujące drobnokomórkowe spienianie oraz brak srebrzenia

Urządzenia do suszenia i krystalizacji granu-

na powierzchni wyrobu.

latów i przemiałów z wykorzystaniem promieniowania podczerwieni. Urządzenia gwarantu-

11. Granulaty czyszczące VegaClean

jące krótki czas suszenia i minimalne zużycie

Do szybkiej zmiany surowca, koloru

energii. Mozliwość użycia przemiałów PET do

i czyszczenia osadów i nagarów oferowane

zastosowań na opakowania spożywcze.

są granulaty czyszczące VegaClean. Nie
zawierają one składników ściernych, mogą

4. Urządzenia AIRTECT
do zabezpieczania form
przed zalaniem tworzywem

być tłoczone aż do narzędzia lub poprzez
narzędzie. VegaClean to szybkie działanie
czyszczące, małe zużycie, nadaje się do

Urządzenie Airtect zaalarmuje już w fazie

form z gorącymi kanałami.

początkowej rozszczelnienia układu i zatrzyma

roszenia formy. Generują powietrze z obni-

proces zanim nastąpią szkody. Airtect ma

żonym punktem rosy (do 4°C). Zużywają

VGT Polska zaprasza klientów do współ-

strukturę modułową i można dowolnie konfi-

nawet 75% energii mniej niż urządzenia

pracy. Zapewnia indywidualne podejście do

gurować układ w zależności od ilości chronio-

konkurencyjne.

każdego tematu. Klient i jego zadowolenie ze

nych punktów.

5. Chłodnie i chillery do systemów
wody chłodzącej

współpracy z firmą są dla niej najważniejsze. 

8. Chillery do optymalizacji procesu
rozdmuchu CAC
Przyspieszają

proces

produkcyjny

L&R Kaeltetechnik jest producentem najno-

opakowań metodą rozdmuchu nawet do 50%

wocześniejszych urządzeń do chłodzenia

wykorzystując sprężone, suche powietrze

wody przemysłowej. Chillery firmy L&R Kael-

o bardzo niskiej temperaturze (do -35°C).

tetechnik. wykorzystują technologie i rozwiązania pozwalające na redukcję zużycia energii,
wydłużenie żywotności urządzeń, zmniejszenie gabarytów, ochronę środowiska. VGT
oferuje pojedyncze urządzenia oraz kompletne
systemy chłodzenia.

9. Urządzenia do bezchemicznego
uzdatniania wody procesowej BAUER
WT Systems
Systemy uzdatniania wody, dzięki zastosowaniu urządzenia firmy Bauer WT Systems,
funkcjonują całkowicie bez stosowania

6. Suszarki na sprężone powietrze RDX

środków chemicznych. Mają szerokie zasto-

Dla niewielkich wydajności (do 60 kg/h)

sowanie, głównie w przemyśle, w tech-

można stosować bezpośrednio na zasypie

nice grzewczej i chłodniczej, gdzie służą do

urządzenia przetwórczego. Energooszczędne

zapobiegania powstawaniu korozji, osadów

urządzenia do suszenia nawet najbardziej

i szlamów oraz oczyszczania układów z już

wymagających tworzyw.

powstałych osadów.
System uzdatniania wody – Bauer WT

7. Osuszacze strefy wtrysku
i rozdmuchu MSP oraz DMS

Systems zbudowany jest z mikroprocesorowo
sterowanej elektroniki i elektromagnetycznego

Pozwalają na maksymalną wydajność

generatora impulsów oraz jednostki prze-

urządzenia przetwórczego bez efektu

pływu, która jest zainstalowana w systemie rur.

VGT Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków
tel.: (12) 281 34 87(88), fax: (12) 281 34 89
info@vgt.com.pl, www.vgt.com.pl
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X Comb by Moretto – nowa era
suszarek ze złożem obrotowym
Przy przetwarzaniu małych i średnich produkcji higroskopijnych polimerów istotne jest stosowanie rozwiązań
zapewniających nie tylko jednorodne i dokładne suszenie w celu usunięcia nadmiaru wody i uzyskania odpowiedniego poziomu wilgotności, ale także oszczędność energii i zwartą konstrukcję.

W

ilgoć to jeden z głównych czynników,

W połączeniu z silnikiem cyfrowym pomaga

Turbosprężarki Hyper Flow w połą-

który w największym stopniu wpływa

utrzymać stały punkt rosy na poziomie -52ºC.

czeniu z technologią OTX wymagają mniej

na jakość gotowego produktu zarówno pod

Jednolity przepływ materiału i powietrza co

miejsca, dzięki czemu X Comb jest najbar-

względem estetycznym, jak i funkcjonalnym.

zapewnia optymalne suszenie, gwarantuje

dziej kompaktową i wydajną suszarką na

W temperaturach przetwarzania tworzyw

ekskluzywna geometria leja OTX. Ponadto skró-

rynku. Można go zainstalować bezpośrednio

sztucznych woda może zamienić się w parę,

cenie czasu przebywania polimeru wewnątrz

na gardzieli maszyny lub obok niej na dedy-

powodując defekty, takie jak nieprzezroczy-

leja znacząco przyczynia się do zmniejszenia

kowanym wózku z szybkim i natychmia-

stość, smugi, niekompletne elementy, pęche-

zużycia energii. Ten ostatni cel został również

stowym programowaniem poprzez dotykowy

rzyki, pęknięcia, a także problemy z wyjmowa-

osiągnięty dzięki zastosowaniu specjalnych

ekran LCD 7’’, który wymaga ustawienia

niem elementów z formy.

turbosprężarek Hyper Flow ze zmiennymi natę-

tylko dwóch parametrów: rodzaju materiału

Oferta suszarek na rynku jest szeroka, ale

żeniami przepływu, które zapewniają wykorzy-

i godzinowej produkcji, wszystko inne jest

pewność znalezienia solidnego partnera, który

stanie dokładnej ilości powietrza niezbędnego

automatyczne.

mądrze wie, jak połączyć technologię, wydaj-

do procesu oraz izolacji z wełny mineralnej

Operator jest stale informowany o procesie

ność i wiedzę, wykracza poza nie. Coś dobrze

OTX, która pomaga w eliminacji wilgoci i utrzy-

suszenia dzięki dobrze widocznemu słup-

znanego Moretto, ﬁrmie działającej od 40 lat

maniu prawidłowej temperatury przetwarzania.

kowi LED, który stale sprawdza wewnętrzną

w projektowaniu i dostarczaniu urządzeń pery-

temperaturę leja i na czas ostrzega o zmia-

feryjnych do przetwórstwa tworzyw sztucz-

nach temperatury.

nych, która uczyniła suszenie jednym z jej

Asortyment obejmuje 7 modeli do produkcji

podstawowych obszarów działalności, oferując

od 2,4 do 24 kg/h.

rynkowi kompletną i wydajną gamę rozwiązań.

X Comb jest przeznaczony do zarządzania

Przykładem jest X COMB, kompaktowa,

wieloma połączeniami: RS485, Modbus,

w pełni elektryczna mini suszarka, która

USB w celu łatwego pobierania danych oraz

gwarantuje bardzo wysoką wydajność, abso-

MOWIS, ekskluzywny system nadzoru i stero-

lutną spójność procesu, maksymalną elastycz-

wania Moretto. Opcjonalne jest podłączenie

ność i energooszczędność. Łatwa w insta-

wielojęzycznego palmtopa Master 300 do

lacji i obsłudze suszarka, która szybko spełnia

zdalnego zarządzania X Comb.

potrzeby przetwórców.

O firmie

Pewność idealnego odwilżania gwarantuje zastosowanie sit molekularnych wykona-

Od 1980 roku Moretto S.p.A. prowadzi

nych ze 100% zeolitu o wysokiej chłonności

badania, opracowuje i produkuje systemy

oraz specjalnego w pełni elektrycznego mecha-

automatyki dla przemysłu przetwórstwa

nizmu koła - całkowicie opracowanego w labo-

tworzyw sztucznych, które są uznanym na

ratoriach Moretto - o dużej mocy modułowej.

całym świecie technologicznym liderem. 

Master Colors Sp. z o.o.
ul. Wędkarzy 5, 51-050 Wrocław
tel.: (71) 350 05 25, biuro@mastercolors.com.pl,
www.mastercolors.com.pl, www.moretto.com
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Labotek Polska – pełna gama
urządzeń peryferyjnych
Labotek Polska może zaoferować pełną gamę urządzeń peryferyjnych potrzebnych do przetwórstwa tworzyw
sztucznych. W swojej ofercie posiada m.in. mobilne suszarki do tworzyw sztucznych, podajniki, termostaty,
dozowniki barwnika, dozowniki grawimetryczne z mieszaniem, kontrolery systemów GK, systemy sterowania
wtryskiem sekwencyjnym, młyny, stacje rozładowcze do big bag i oktabin oraz urządzenia do pomiaru średnicy,
owalności i laserowe urządzenia do pomiaru prędkości i długości.

Centralne systemy
podawania

Suszarki
Nieodzownym

elementem

systemu

Współpracując z cenioną za niezawodność

centralnego podawania są suszarki do

urządzeń duńską marką Labotek A/S buduje

tworzyw sztucznych. Labotek A/S może

centralne systemy podawania i suszenia, które

dostarczyć zarówno kompletne systemy

charakteryzują się niezawodnością, prostym

suszenia surowca składające się z centralnej

w obsłudze sterowaniem, energooszczędno-

suszarki i określonej liczby zbiorników suszą-

ścią oraz łatwością w późniejszej rozbudowie

cych z możliwością przyszłej rozbudowy, jak

systemu.

i indywidualne suszarki mobilne lub monto-

Budowane przez firmę systemy dopaso-

wane na leju.

wane są do indywidualnych potrzeb klienta
zarówno pod kątem oprogramowania, doboru

Stacje Oktomat

urządzeń i orurowania. Dostarczane przez

Uzupełnieniem dla systemów podawania

Labotek urządzenia i elementy systemu są

są oferowane przez firmę unikalne i opaten-

starannie dobrane pod kątem użytkowym oraz

towane stacje rozładowcze serii Oktomat

jakościowym, dzięki czemu w standardzie

niemieckiej firmy Helios GmbH. Charaktery-

Dozowniki

firma udziela 3-letniej gwarancji.

zują się one łatwością obsługi oraz brakiem

W celu prawidłowego dozowania kilka mate-

konieczności używania wózka widłowego

riałów stosujemy dozowniki grawimetryczne

do wkładania big baga na stację rozła-

firmy TSM, które mogą osiągnąć wydajność

dowczą. Urządzenie współpracuje z podaj-

od kilku kilogramów do 3000 kg/h, umożliwiają

nikami podciśnieniowymi lub systemami

dozowanie i mieszanie do 12 komponentów.

podawania każdego producenta. Zastoso-

Cechą charakterystyczną dozowników firmy

wanie stacji rozładowczej Oktomat eliminuje

TSM jest opatentowany system mieszający

konieczność ciągłego doglądania oraz prze-

w postaci śruby o dwóch przeciwbieżnych

sypywania tworzywa w big bagu/oktabinie

zwojach, który eliminuje problem zatykania się

przez operatora. Urządzenie pracuje w pełni

wylotu z dozownika w przypadku stosowania

automatycznie, rola pracownika rozpoczyna

dużej ilości przemiałów. Dodatkowo dozowniki

się i kończy na podstawieniu big baga lub

zapewniają stabilną pracę, łatwe czyszczenie

oktabiny.

oraz proste sterowanie. 

Labotek Polska
ul. Poznańska 1, 63-005 Kleszczewo
tel.: (61) 67 08 867
biuro@labotek.pl, www.labotek.pl
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URZĄDZENIA PERYFERYJNE DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

Suszarki do tworzyw
Podajniki do granulatu i proszków
Sterowniki sekwencją wtrysku
Sterowniki grzanych kanałów
Pomiar średnicy i owalności
Dozowniki grawimetryczne

Labotek Polska • ul. Poznańska 1 • 63-005 Kleszczewo • tel. +48 61 67 08 867 • biuro@labotek.pl

www.labotek.pl
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URZĄDZENIA PERYFERYJNE – PRZEGLĄD

Technika termostatowania
i chłodzenia SINGLE
Główną działalnością SINGLE Temperiertechnik GmbH jest konstrukcja oraz produkcja wydajnych i energooszczędnych urządzeń termostatujących.
Klienci firmy korzystają od ponad 45 lat z jej doświadczeń w zakresie budowy urządzeń i instalacji oraz obszernej wiedzy na temat wielu obszarów zastosowania. Odbiorcami produktów SINGLE są przede wszystkim zakłady
przetwórstwa tworzyw sztucznych i producenci maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, branża odlewnictwa ciśnieniowego, przemysł chemiczny, farmaceutyczny i spożywczy, jak i klienci z branży produkcji kontroli i półprzewodników. Oprócz wysokiej jakości produktów doceniają oni również doradztwo i serwis.

P

aleta produktów SINGLE obejmuje różne energooszczędne
systemy termostatowania, wymiany ciepła oraz schładzania.

Systemy regulacji temperatury podłączone
do sieci
Nowa platforma „SmartLine” to koncepcja Plug & Play pozwalająca

Urządzenia dla branży przetwórczej

na połączenie wielu systemów w sieć operatora. Dzięki możliwości połą-

SINGLE oferuje szeroką paletę wysokiej jakości systemów termo-

czenia urządzeń, system regulacji temperatury można monitorować,

statowania z wodą lub olejem jako medium. Urządzenia chłodzące

analizować, a nawet obsługiwać bezpośrednio z poziomu centralnej,

z własnym obiegiem chłodzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych

lokalnej strony internetowej platformy „SmartLine”.

i odlewnictwa mogą być chłodzone powietrzem lub wodą.

Dzięki partnerom SINGLE dysponuje gęstą siecią serwisu i sprzedaży
na całym świecie. Dzięki temu oferuje indywidualne doradztwo, szybkie

Rozwiązania specjalne
do szczególnych zastosowań

dostawy części zamiennych oraz kompetentną pomoc techniczną na
miejscu. Szkolenia, konserwacja, rozruchy oraz usługi w zakresie techniki

Ze względu na wieloletnie doświadczenie firma jest solidnym part-

termostatowania są kolejnymi proponowanymi przez firmę elementami.

nerem w zakresie opracowania, dostosowania i konstrukcji specjalnych

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów oraz stale analizując

urządzeń: Rozwiązania trudnych i kompleksowych zadań w optymalnym

sytuację na rynku, produkuje także urządzenia na stan magazynowy,

stosunku ceny do jakości, również przy ekstremalnych wymogach.

z dostępnością „od ręki”, aby móc zareagować na nagłe przypadki. 

Master Colors Sp. z o.o.
ul. Wędkarzy 5, 51-050 Wrocław
tel.: (71) 350 05 25
biuro@mastercolors.com.pl, www.mastercolors.com.pl
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HD-DOZOWNIKI S.J. to firma specjalizująca się w produkcji
urządzeń stosowanych w przetwórstwie tworzyw
sztucznych, wytwórniach pasz, młynach i mieszalniach.
Efektem zastosowania tych urządzeń i wykorzystania
możliwości ich współpracy ze sterowaniem wspomaganej
maszyny lub linii technologicznej jest wyeliminowanie pracy
ludzkiej, stabilizacja procesu technologicznego, co w efekcie
daje pewność uzyskania produktu końcowego o najwyższych
standardach światowych.

W ofercie firmy znajdują się:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dozowniki ślimakowe do proszków
dozowniki ślimakowe do granulatów
dozowniki grawimetryczne
urządzenia transportowe
manipulatory przemysłowe
separatory metali
grawimetryczne linie transportowo - dozujące
pobieracze prób
zrobotyzowane linie technologiczne

Kompleksowe usługi
Oferowane przez spółkę HD-DOZOWNIKI usługi są zawsze na najwyższym poziomie, tak aby sprostać wymaganiom
każdego klienta. Firma służy poradą oraz wsparciem technicznym oferując fachową pomoc przy wdrażaniu nowych
produktów jak i modernizacji i usprawnianiu dotychczasowych rozwiązań. Wszystkie realizacje oraz projekty są
dostosowane do indywidualnych wymogów i potrzeb klienta.

POLSKI PRODUCENT | NAJWYŻSZA JAKOŚĆ | INDYWIDUALNE PODEJŚCIE | WIELU ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

ul. Pionierów 10 85-886 Bydgoszcz tel. (052) 333 19 79 biuro@hd-dozowniki.pl www.hd-dozowniki.pl
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Centralne systemy podawania
Centralny system podawania – znany również jako automatyczny system podawania, scentralizowany system
podawania i centralny system przenoszenia, wykorzystywany jest przy produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
i i służy do realizacji bezobsługowych operacji. System może w pełni automatycznie wykorzystywać materiały do
wtrysku, sterować wszystkimi urządzeniami podającymi i zapobiegać zatykaniu się zbiorników magazynowych.
Jest to automatyczny system z automatycznym podawaniem, automatycznym osuszaniem, automatycznym
ważeniem, automatycznym mieszaniem i automatycznym odpylaniem. Dzięki utworzeniu centralnej stacji monitorującej wszystkie operacje są całkowicie zautomatyzowane.

 Mia Walasek 

S

centralizowany

system

podawania

z recyklingu. Automatyczne sterowanie, moni-

Systemy są skonstruowane na zasadzie modu-

jest wyposażony w scentralizowane

torowanie itp. Może zaspokoić 24-godzinne

łowości, dzięki czemu można je zawsze rozsze-

nieprzerwane potrzeby produkcyjne.

rzać lub modyfikować w zależności od potrzeby

automatyczne sterowanie mikrokomputerem. W zależności od wydajności różnych

Oszczędność energii: centralny system poda-

użytkownika. Instalacje do centralnego rozdziału

maszyn, ilość podawanego materiału można

wania jest łatwy w obsłudze i tylko kilka osób

surowca na maszyny przetwórcze zawierają nie

elastycznie zmieniać. Konstrukcja wielu

może kontrolować wymagania dotyczące zasi-

tylko system orurowania do transportu materiału,

rur zasilających może zapewnić zróżnico-

lania całej wtryskarki, zmniejszając w ten sposób

ale również podajniki, dozowniki, wysokowy-

wane wymagania dotyczące głównych mate-

wiele kosztów pracy. Po drugie, taśma surow-

dajne pompy próżniowe, filtry powietrza zapew-

riałów. System posiada wiele funkcji monitoro-

cowa i odpowiedni sprzęt pomocniczy obok

niające bezpyłowe podawanie granulatu. Stero-

wania i ochrony, jest bezpieczny i niezawodny.

wtryskarki są zmniejszone, a stopień wykorzy-

wanie systemem odbywa się przez sprawdzone

stania przestrzeni ulega poprawie. Ponadto,

i niezawodne sterowniki Siemensa. To stero-

Jak to się dzieje?

dzięki scentralizowanej metodzie zasilania, wiele

wanie Digicolor wpisuje się w czwartą rewo-

Centralny system podawania polega na

niezależnych urządzeń jest odpowiednio redu-

lucję przemysłową „Industry 4.0” i oznacza cyfry-

próżniowej metodzie przenoszenia surowców

kowanych, oszczędza się również energię elek-

zację przemysłowej produkcji z wykorzystaniem

ze zbiornika magazynowego do centralnego

tryczną i zmniejsza się koszty konserwacji.

zaawansowanej techniki.

systemu osuszania za pośrednictwem scentra-

Wizerunek nowoczesnej fabryki: centralny

lizowanego systemu rurociągów, skąd kolejno

system podawania zminimalizuje zanieczysz-

surowce te kierowane są do wtryskarki. Można

czenie surowców i pyłu w produkcji wtry-

Naprzeciw nowym projektom wyszła firma

powiedzieć że centralny system podawania

skowej, co pozwoli utrzymać czysty warsztat

Asten Group, właściciel marki Plastigo,

to metoda projektowania „jednej maszyny

produkcyjny. Posiada unikalny scentralizo-

proponując klientom indywidualne narzędzia

i jednej rury”. Ważne, aby taki system zapew-

wany system odpylania, który jest wygod-

z zakresu automatyzacji. Jednym z nich są

niał ciągłość pracy i transport był realizowany

niejszy i czysty. Efektem ochrony środowiska

centralne systemy podawania surowca.

powietrzem oraz nie dochodziło do zawilgo-

jest spełnienie standardów wymaganych do

Wdrożenie centralnych systemów poda-

cenia surowców. Proces przedstawić można

działania czystego pomieszczenia na poziomie

wania daje możliwość lepszego kontrolowania

tak: Surowce → przechowywanie → odmie-

100 000 i zmniejszenie hałasu, a ostatecznie

cykli produkcyjnych, przy zachowaniu więk-

rzanie → suszenie → transport → użytkowanie.

może zrealizować bezobsługowy zautoma-

szej stabilności procesu. Wpływa na zmini-

tyzowany warsztat produkcyjny i stworzyć

malizowanie poboru energii elektrycznej,

nowoczesny wizerunek zarządzania fabryką.

oszczędność czasu dzięki obsłudze wszyst-

Charakterystyka centralnego
systemu podawania
Wydajny: centralny system podawania
może realizować automatyczne dostarczanie

Asten Group: Plastigo

kich urządzeń odpowiedzialnych za poda-

Przykładowe rozwiązania
dostępne na rynku

wanie surowca z jednego miejsca oraz lepsze
wykorzystanie przestrzeni produkcyjnej. Wdro-

różnych surowców do dowolnego urządzenia

Digicolor

żenie centralnych systemów ułatwia moni-

do formowania wtryskowego w wielu komo-

Gwarancją optymalnej wydajności produkcji

torowanie stanów magazynowych tworzyw

rach, w tym suszenie surowców, przetwa-

jest zapewnienie podawania tworzywa, które jest

oraz ich aktualnego zużycia. Co ciekawe,

rzanie i stosowanie materiałów pochodzących

dostosowane do aktualnego zapotrzebowania.

w każdej chwili centralne systemy podawania
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surowców mogą być rozbudowane o dodat-

granulatu i tworzenia się kurzu. Z kolei odpo-

AS-Interface & Siemens Profi Net. Sterowanie

kowe funkcjonalności, takie jak: dozowanie,

wiednia dystrybucja materiału przynosi szybsze

Labo-Net oferuje bardzo dużą ilość możliwości

suszenie, odwilżanie czy mielenie.

cykle produkcyjne. Przekłada się to również na

konfiguracji, dając pełną wizualizację procesów,

optymalizację zużycia energii, która jest osią-

bazę danych dla zapamiętania parametrów

Piovan

gana dzięki zastosowaniu centralnych pomp

suszenia oraz transportu, krzywą obrazującą

Firma Piovan od lat tworzy specjalne

próżniowych. Co więcej propozycje firmy

historię zmiany temperatury oraz punktu rosy

centralne systemy podawania najbardziej różno-

w omawianym zakresie przynoszą też możli-

dla każdego zbiornika suszącego, pełną kontrolę

rodnych i specyficznych typów materiałów.

wość wykonywania dalszej rozbudowy systemu

nad wszystkimi parametrami każdej stacji.

Systemy podawania przystosowane są do

podawania i to bez potrzeby przerabiania istnie-

podawania materiałów o różnej wadze nasy-

jących zespołów i systemu sterowania.

Somos
Oferuje zarówno standardowe podciśnie-

powej i różnym stopniu zapylenia, jak np. płatki

Labo-Net

niowe centralne systemy zaopatrywania

zania związanego z podawaniem gorącego

System sterowania Labo-Net umożliwia pełną

w surowce na bazie urządzeń peryferyjnych,

granulatu w sytuacji, gdy musi on zachować

kontrolę nad centralnym systemem transportu.

jak również najnowocześniejszy system próż-

swoją temperaturę aż do momentu wprowa-

Łatwy w obsłudze 10-calowy panel sterujący

niowy. System próżniowy Somos pozwala na

dzenia do wtryskarki lub też ślimaka ekstrudera.

umożliwia sterowanie suszeniem oraz trans-

równoczesną pracę wielu podajników pneu-

W takich przypadkach istotne jest zarówno

portem tworzyw. System Labo-Net jest zamon-

matycznych (standardowe systemy to systemy

zastosowanie odpowiednich konstrukcji, jak

towany w obudowie umożliwiającej montaż

sekwencyjne, może w danej chwili pracować

też obiegu zamkniętego. Stale są one unowo-

na ścianie, operator ma możliwość bieżącego

tylko jeden podajnik, a pozostałe czekają

cześniane i wzbogacane tak, by umożliwić

podglądu graficznego w parametry procesu.

w kolejce). Pompy podciśnieniowe pracują

kompleksowe rozwiązywanie problemów zwią-

System Labo-Net standardowo obsługuje

kaskadowo z regulowaną wydajnością (standar-

zanych z podawaniem tworzywa. Piovan oferuje

system oszczędzania energii Labotek Energy

dowe systemy mają możliwość pracy pomp na

przede wszystkim pneumatyczne dostarczanie

Saving (LESS) oraz regulację częstotliwości

zasadzie działa/nie działa). W systemie, nawet

materiału, zapewniając tym samym kontro-

pracy stacji próżniowej. System Labo-Net wyko-

bardzo rozbudowanym, jest tylko jedna insta-

lowaną prędkość podawania, bez zniszczeń

rzystuje system komunikacji oparty na systemie

lacja podciśnienia (w standardowych systemach

PET. Umożliwiają ponadto znalezienie rozwią-
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rozbudowanych występuje konieczność stoso-

takiego systemu szybkie zmiany materiałowe

Emplast

wania wielu oddzielnych obiegów podciśnienia).

stają się normą, źródła materiałów, takie jak

Firma wykonuje centralne systemy poda-

suszarki, kontenery na rolkach czy zewnętrzne

wania tworzywa bazując na podciśnieniowych

MainTech

silosy mogą być wykorzystywane równocześnie

pompach dla maszyn wtryskowych. Specjalnie

Centralne Systemy Podawania projektowane

dla kilku wtryskarek, a ogólnie monitorowanie

przystosowany do potrzeb klienta układ rozpro-

RFID zapewnia bezbłędny proces produkcji.

wadzenia rur przy dość złożonej topologii

przez MainTech umożliwiają transport materiału
także w formie pyłu i proszku. Zalety to m.in. mini-

umożliwił optymalne zagospodarowanie hali

MP System

produkcyjnej. Układ poprzez swoją modular-

łowa budowa systemu (umożliwia jego dalszą

Firma oferuje profesjonalne systemy automa-

ność zapewnia w przyszłości szybką i bezpieczną

rozbudowę w miarę rozwoju firmy), stabilna

tyczne do tworzyw sztucznych jedno- i trójfa-

rozbudowę. Cały system zasypowy, jak i pompy

jakość w związku z powtarzalnością mieszanki

zowe. Systemy podawania tworzyw sztucznych

został zaprojektowany z myślą o zmniejszeniu

oraz brakiem zanieczyszczeń zewnętrznych,

są szeroko wykorzystywane w nowoczesnych

zużycia energii, dzięki czemu koszty eksploatacji

centralizacja procesu zarządzania produkcją,

przedsiębiorstwach zajmujących się przede

nie są duże, a zainwestowane pieniądze przekła-

możliwość stałego jej monitoringu, wykluczenie

wszystkim przetwórstwem tworzyw synte-

dają się na realną stopę zwrotu. Dopełnieniem

przestojów produkcyjnych w związku z zaniecha-

tycznych. Dzięki zainstalowaniu systemu linia

układu podawania jest układ suszenia oparty na

niem czy błędem pracownika.

produkcyjna może pracować sprawniej i wydaj-

energooszczędnych suszarkach.

malizacja kosztów energii i pracowników, modu-

niej niż do tej pory. Podajnik do tworzyw jedno-

Wittmann Codemax

fazowy wyposażony w bezszczotkowy silnik

Podsumowanie

Konfiguracja systemów centralnego poda-

o wydajności do 120 kg będzie odpowiednim

Centralny system podawania elastycznie

wania surowców zawsze jest indywidualnie

rozwiązaniem zwłaszcza w przypadku ograni-

i szybko przetwarza surowce polimerowe

dostosowywana do potrzeb użytkownika. Indy-

czonej powierzchni uniemożliwiającej zainsta-

i kontroluje cały przepływ przetwarzania mate-

widualnie dobierane są także materiały, z jakich

lowanie większego urządzenia. Nadaje się do

riału, od przechowywania do transportu,

budowane są instalacje. Może to być wyko-

podawania sypkiego granulatu tworzyw sztucz-

a następnie do zasilania urządzeń przetwór-

nanie ze stali szlachetnej lub nierdzewnej stali

nych o minimalnej wielkości granulki 3 mm.

czych. Pełen zestaw zautomatyzowanych

hartowanej łączonej z elementami wykonanymi

Dla bardziej wymagających linii potrzebujących

procesów zapewnia brak odpadów materiało-

ze szkła. W oferowanych instalacjach Wittmann

podajnika o większej mocy oferuje podajniki

wych z powodu niewłaściwej obsługi. Ponieważ

celowo nie stosuje rozwiązań spawanych. Stacje

trójfazowe serii PGT i SVR. Oba systemy prze-

ręczną obsługę charakteryzuje większa subiek-

sprzęgające Codemax RFDI oferują wariant

znaczone są do transportu sypkiego granulatu

tywność i losowość w efekcie trudno jest zagwa-

wtykowy z uszczelnionymi zaciskami ruro-

z big baga lub innego zbiornika.

rantować dokładność, a w przypadku produkcji

wymi. Umożliwia to łatwą późniejszą wymianę

Podajniki do tworzyw z serii SVR są nato-

wielkoseryjnej łatwo jest spowodować straty

elementów rurowych i, w razie potrzeby, zasto-

miast specjalistycznymi urządzeniami peryfe-

ekonomiczne dla przedsiębiorstwa. Z punktu

sowanie elementów odpornych na zużycie.

ryjnymi, których przeznaczeniem jest transport

widzenia kontroli kosztów i zysku konieczna jest

Specjalne szybkozłącza Camlock do linii mate-

materiału w obrębie zakładów przemysłowych,

poprawa wydajności produkcji w celu zapew-

riałowych są produkowane wyłącznie do użytku

linii produkcyjnych oraz stacji rozładunkowych.

nienia jakości, a zastosowanie technologii auto-

w stacjach sprzęgających Wittmann Codemax.

Posiadają one sterowniki oddzielone od zbior-

Anteny i tagi RFID dla każdego złącza stacji

nika. Dodatkowo w tej wersji mogą zostać

matyzacji, w tym centralnych systemów podania,
może skutecznie rozwiązać ten problem. 

sprzęgającej zapewniają, że w każdym indy-

wyposażone w specjalny zawór proporcjonalny

widualnym przypadku wykonane są prawi-

przeznaczony do mieszania dwóch materiałów.

dłowe połączenia między przewodami doprowadzającymi materiał a maszynami przetwór-

Literatura
1. https://www.plastech.pl/wiadomosci/Wittmann-Codemax-

Koch Technik

Monitorowana-dystrybucja-materialow-dla-16434

czymi. Połączenia są zarządzane przez stero-

Centralne systemy podawania granulatów

wanie sieciowe Wittmann dla systemów central-

firmy Koch Technik są energooszczędnym

nego podawania surowców. Przy każdym połą-

i wydajnym sposobem transportu mate-

czeniu następuje porównanie instalacji z danymi

riałów do maszyn przetwórczych. Umożli-

wejściowymi operatora systemu. Jeśli nastąpi

wiają centralne zarządzanie procesem produk-

4. https://ascons.pl/wlosy-anielskie-i-pyl/

podłączenie niewłaściwego przewodu z mate-

cyjnym oraz jego wizualizację, powtarzalność

5. https://docplayer.pl/132459084-Labo-net-zaawansowany-

riałem do sprzęgła danej wtryskarki, system

mieszanki surowców, eliminują błędy ludzkie

system-sterowania-centralnymi-systemami-transportu.html

automatycznie generuje komunikat błędu

i zanieczyszczenia surowców. Modułowość

6. http://www.dopak.pl/oferta/podajniki/podawanie-centralne/

i blokuje przesył materiału.

systemu pozwala na stałe dopasowywanie go

7. http://central-feeding-system.wto-btb.com/technology/

Codemax jest łatwy w użyciu, a wszystkie

do zmieniających się potrzeb produkcyjnych,

aktualnie dostępne opcje łączenia można

a szeroki wachlarz komponentów zaspokaja

wywołać w centralnym punkcie. Przy pomocy

nawet najbardziej wyrafinowane wymagania.
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DOZOWNIKI W PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Dozowanie z zegarmistrzowską precyzją
Przetwórstwo tworzyw sztucznych wymaga odpowiedniego oprzyrządowania, nic więc dziwnego, że w raz z rozwojem nowych technologii nieustannie rozwija się branża producentów urządzeń peryferyjnych. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom możliwe jest dziś to, co jeszcze kiedyś wydawało się niemożliwe, również w kwestii precyzyjnego dozowania barwników lub rozmaitych dodatków niezbędnych na poszczególnych etapach produkcyjnych.
Oferowane dziś dozowniki pozwalają na działanie z zegarmistrzowską wręcz precyzją, nic więc dziwnego, że znajdują się na czele urządzeń pojawiających się w przestrzeniach hal produkcyjnych.

 Justyna Pawłowska 

Dozowniki wolumetryczne
a grawimetryczne

dodatków (z reguły również bardzo drogich)

nego. Urządzenia w tej grupie mogą dozować

jest istotnym czynnikiem wpływającym na

od 1 do 6 dodatków. Wydajności są również

Z tworzywami sztucznymi można zrobić

oszczędności w trakcie produkcji. Dokładność

zróżnicowane, gdyż można dozować od

bardzo dużo, jednak konieczne jest właściwe

dozowania jest możliwa głównie za sprawą

5 g/h do 1500 kg/h. Ponadto ww. dozow-

ustalenie proporcji pomiędzy poszczegól-

precyzyjnie dopracowanego systemu ważenia,

niki dzielą się na urządzenia do dozowania

nymi składnikami mieszaniny, w tym i barwni-

pozwalającego na ustalanie masy skład-

dodatków w ilości do 2% i > 2%. Wśród tych

kami. W produkcji najczęściej stosowane są

nika z dokładnością 0,01 grama. Niezbędne

urządzeń występuje dodatkowy podział na

więc dozowniki, wśród których wyróżnia się

dane pojawiają się na elektronicznym wyświe-

urządzenia o pracy ciągłej lub „szarżowej”

dozowniki objętościowe i grawimetryczne.

tlaczu, przez co masy komponentów są odpo-

(porcjowej). Proces porcjowy polega na tym,

W dozownikach objętościowych (wolume-

wiednio dobrane, podobnie zresztą jak ich

że najpierw odważana jest odpowiednia ilość

trycznych) ilość zadanego materiału określa

proporcje. Dokładność mieszanki wymagana

składników, a następnie mieszana ze sobą

się poprzez kalibrację oraz przeliczenie, przy

jest również ze względu na fakt, że przedaw-

(odważanie i zasypywanie składników można

jakich nastawach dozownik poda właściwą

kowanie dodatku np. poroforu może dopro-

wykonać ręcznie). W procesie ciągłym dozo-

ilość materiału (pamiętać należy, że dla

wadzić do zaburzenia procesu produkcyj-

wanie i mieszanie odbywa się w tym samym

każdego rodzaju materiału powinna być

czasie i wszystkie czynności wykonywane są

nowa kalibracja). Do podstawowych para-

automatycznie. Dozowanie ciągłe stosuje się

metrów, które należy wprowadzać w prze-

najczęściej wówczas, gdy należy wymieszać

biegu procesu na wtryskarkach to wyma-

wiele składników lub chce się dodać nowy

gana zawartość procentowa dodatku oraz

składnik do procesu ciągłego. Typowy układ

masa wtrysku. Wytłaczarki wymagają zapro-

dozowania ciągłego: surowce podawane są

gramowania m.in. wydatku godzinowego.

ze zbiorników do wag dozujących, a następnie

Dozowniki objętościowe projektowane są po

mieszane w mieszarce ciągłej i podawane do

to, aby dozować barwniki w postaci granu-

zbiornika końcowego.

latów. Ze względu na to, że granulat nie

W każdej z tych grup można wydzielić urzą-

zawsze zapewnia sto procent mieszalności

dzenia, o małej wydajności (do dozowania

zebranych surowców, przedsiębiorcy inwe-

dodatków w ilości do 2%) oraz dużej wydaj-

stują w profesjonalne miksery, które dbają

ności do dozowania składników głównych.

o to, aby wszystkie komponenty dokładnie

Co na rynku?

się ze sobą połączyły.
Dozowniki grawimetryczne z kolei znane są

Firma Movacolor z Holandii wprowadziła

z wyjątkowej dokładności w dozowaniu, rzędu

na rynek trzy nowe grawimetryczne systemy

99,995%, co dla bardzo skoncentrowanych

dozowania, podawania i mieszania. Wśród
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oferowanych urządzeń jest również system

ników i dodatków mogą być podawane przy

i zawory są tak zaprojektowane, żeby prze-

MCTwin do ponownego przetwarzania prze-

najniższym możliwym współczynniku poda-

ciwdziałać osadzaniu i kawaleniu się granu-

miałów kolorowych w postaci wlewów

wania i przy niskim końcu specyfikacji tole-

latu. Wśród głównych zalety dozownika

i odrzutów powstałych podczas formowania

rancji, aby zaoszczędzić na zużyciu barw-

można wymienić prostą obsługę, bardzo

wtryskowego. System ma na celu zaosz-

nika. Dozownik dodoatkowo ma możli-

precyzyjne zawory pomiarowe, wymienne

czędzenie na kosztownych barwnikach lub

wość odbierania sygnałów z wtryskarki

leje stalowe. GRAVIMAX seria od 7 do 27 to

innych dodatkach poprzez automatyczne

zarówno w fazie odzysku (cofanie ślimaka),

seria dozowników o wielkości dozowania od

dostosowanie dozowania barwnika/dodatku

jak i wtrysku, zapewniając dodawanie

7 do 27 kg. Dozownik wolumetryczny z serii

proporcjonalnie do ilości podawanego prze-

przedmieszki w całym procesie. Produ-

DOSIMAX MC30, MC BASIC oraz MC 12

miału. System składa się z pary dozowników

cent twierdzi, że jest to najwyższa w branży

i MC18 wyposażony jest w cylinder dozu-

grawimetrycznych, jednostki głównej, która

precyzja w dozowaniu addytywnym, precyzja

jący, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie

podaje przemiał oraz jednostki podrzędnej dla

ColorSave 1000 pozwala zaoszczędzić do

regularnej i powtarzalnej ilości dozowanego

koloru/dodatków. Obydwa dozowniki mają

35% na zużyciu koncentratu w porównaniu

materiału. Ten system eliminuje wszelkie

zintegrowane niskoprofilowe leja załadowcze.

ze zdalnymi systemami mieszania wsado-

pulsacje. Grawimetryczne jednostki dozo-

Wydajność wynosi od 0,07 do 180 kg/godz.

wego, do 15% w porównaniu z mieszalni-

wania firmy Witmann-Battenfeld posiadają

(0,15 do 396 funtów/godz.). System może

kiem wsadowym na gardzieli maszyny i do

pamięć receptury. W celu łatwego przeno-

być dostarczony z nową jednostką MCNu-

50% w porównaniu do podajnika wolume-

szenia zapamiętanej receptury pomiędzy

mera firmy Movacolor, która sumuje prze-

trycznego. Zdaniem przedstawicieli Ampacet

jednostkami dozującymi firma WITTMANN

pustowość wszystkich materiałów. Ponadto

Corp. dokładność ColorSave 1000 umożliwia

opracowała oprogramowanie o nazwie

ofertę wzbogacił mieszalnik MCContinuous

producentom uzyskanie znacznych oszczęd-

GraviLog. Ponadto GraviLog może zdalnie

Blender do wytłaczania przewodów i kabli.

ności w kosztach surowców i produkcji.

sterować wszystkimi podłączonymi urządze-

Ten modułowy system mieszania w linii wyko-

ColorSave zwraca się dzięki potencjalnej

niami, a także dokumentować swoje dane

rzystuje grawimetryczne dozowanie granulek,

oszczędności 0,5% dodatku na cykl. Inne

graficznie i w formie tabelarycznej.

proszków, przemiału i cieczy od 0,5 kg/godz.

zalety podajnika to przyjazna dla użytkownika

Firma Moretto posiada w swoim port-

do 2000 kg/h. System może podawać dwa

konstrukcja, która umożliwia operatorom

folio szeroką gamę dozowników. Jedną

różne kolory i wprowadzać zmiany w trakcie

szybkie opróżnianie komponentów między

z nowszych jest jednostka dozującą pracu-

pracy. Sterownik z 8-calowym. kolorowym

zadaniami za pomocą szybkiego systemu

jącą w technologii ubytku wagi – DPK, jak

ekranem dotykowym jest opisany jako

automatycznego czyszczenia, co skut-

i grawimetryczna jednostka dozująca DGM

„gotowy na Przemysł 4.0” i może kontro-

kuje znacznymi oszczędnościami w pracy

Gravix i DBK Gramixo – odpowiednia do

lować do 15 komponentów na jednej lub kilku

i czasie produkcji. Ponadto funkcja kontroli

zastosowania w ekstruderach. Urządzenia te

wytłaczarkach.

ubytku masy umożliwia optymalną regulację

umożliwiają precyzyjne dozowanie, moduło-

Liad

punktów pracy. ColorSave 1000 jest wypo-

wość, szybkość reakcji, są dostępne zdalnie

Smart ColorSave 1000 firmy Ampacet

sażony w automatyczną kalibrację, która

i zdalnie sterowane. Przykładowe urządzenie

zapewnia wyższy poziom precyzji dozo-

pozwoli przetwórcom na konsekwentne

Moretto DPK do dozowania niewielkich ilości

wania i oszczędności kosztów. Oferowany

podawanie surowców w żądanym punkcie

przedmieszki lub dodatków, wyposażone

dozownik grawimetryczny do koncentratów

nastawy. Oferowany dozownik może być

w ogniwa obciążnikowe i algorytm stero-

barwiących i dodatków jest pierwszym,

używany z dowolną maszyną do formowania

wania, wg firmy zapewnia dokładność dozo-

który posiada zewnętrzną powłokę ochronną

wtryskowego, wytłaczania i rozdmuchiwania

wania DPK do ± 0,03%. Zasobnik systemu

z wewnętrznym pływającym zbiornikiem

i jest zdolny do integracji z technologią zarzą-

wykonany jest z przezroczystego materiału

wagowym i jednopunktowym ogniwem

dzania kolorami w czasie rzeczywistym LIAD

akrylowego, wolnego od ładunków elek-

obciążnikowym, aby zapewnić dokładność,

Smart Spectro.

trostatycznych, co umożliwia przetwórcom

Dozownik

grawimetryczny

nawet w warunkach przemysłowych narażo-

Grupa Witmann-Battenfeld w swoim

obserwację poziomu i przepływu materiału.

nych na wibracje i inne czynniki zewnętrzne.

portfolio posiada dozowniki grawime-

Zasobnik można wyjąć bez użycia narzędzi,

Liad Smart ColorSave 1000 został wprowa-

tryczne i wolumetryczne. Jednym z nich jest

w celu szybkiej zmiany materiału. Inteligentne

dzony na rynek przez Ampacet Corp., który

GRAVIMAX G14. Dozowanie odbywa się przy

przechowywanie i rozpoznawanie master-

na początku ub.r. przejął izraelską firmę Liad

zastosowaniu bardzo precyzyjnych zaworów

bacz jeszcze bardziej przyspieszają zmiany.

Weighing and Control Systems. Dozownik

ze stali szlachetnej, które są odporne na

Do mikrodozowania Moretto oferuje również

nowej generacji wykorzystuje również

ścieranie. Model GRAVIMAX G34 bazuje na

DPM, precyzyjny mikrodozownik dostępny

zaawansowane algorytmy, które wg firmy

modelu GRAVIMAX G14. Jednostka G34

w wersjach jednoskładnikowych, jak i do

zapewniają niezrównaną precyzję dozo-

osiąga wydajność do 200 kg/h, co jest

czterech zbiorników. Dozowniki Moretto są

wania, niezależnie od zmian gęstości mate-

wystarczające dla większości aplikacji wyko-

również wyposażone w modułowe oprogra-

riału, dzięki czemu drogie koncentraty barw-

nywanych na wtryskarkach. Leje zasypowe

mowanie do nadzoru MOWIS 3, które zostało
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niedawno uruchomione. Oprogramowanie

wanie przemiału, tworzyw sztucznych pocho-

tworzy wymagany profil dozowania. Standar-

jest zdalnie sterowane i może komunikować

dzących z recyklingu i innych składników,

dowe lub mikrogranulki są wychwytywane na

się z systemami zarządzania przedsiębior-

które mają tendencję do aglomeracji lub

opatentowanym systemie dozującym, gdzie

stwem, produkcją i systemami zarządzania

„mostkowania”, utrudniając przepływ przez

są optycznie zliczane za pomocą sygnału

danymi klientów za pośrednictwem uniwersal-

zawór dozujący leja.

świetlnego i dozowane z dokładnością do

nego protokołu OPC UA.
Firma Maguire Products, Inc. opracowała

Nowe sterowniki SLT i MCT od KOCH-Technik

zostały

zaprojektowane

jednej granulki. Mikropodajniki TrueFeed

do

wyposażony jest w 8-calowy wielofunkcyjny

system sterowania dozowaniem przedmieszki

mieszalnic wolumetrycznych i stacji dozują-

ekran dotykowy HMI z graficznym inter-

do procesu formowania wtryskowego, który

cych. Położono przy tym nacisk na łączność,

fejsem. Jedno sterowanie może obsługiwać

zapewnia jednolitość koloru i oszczędność

komfort obsługi i łatwiejszą obsługę maszyny

jeden lub dwa dozowniki, które mogą współ-

kosztów poprzez dozowanie barwnika w fazie

przetwórczej. Wszystko to podkreślone

pracować ze sobą lub jedno urządzenie

wtrysku, gdy konwencjonalne dozowniki się

prostym i intuicyjnym interfejsem użytkownika

można sparować z większym, standar-

nie sprawdzają. Nowa technologia ofero-

na 7-calowym ekranie dotykowym. Wyma-

dowym urządzeniem TrueFeed.

wana jest jako opcja dla podajnika grawi-

gane parametry procesu są obliczane w pełni

Powyżej w dużym skrócie przedsta-

metrycznego MGF. Podczas cyklu formo-

automatycznie. Skutkuje to ciągłym, równo-

wiono kilka nowszych dozowników znaj-

wania wtryskowego około 75% czystego

miernym dozowaniem. Oferowane urządzenie

dujących zastosowanie w przetwórstwie

tworzywa wchodzi do ślimaka podczas fazy

posiada teraz rozszerzoną pamięć receptur,

tworzyw sztucznych. Oczywiście na rynku

„recovery” i 25% podczas wtrysku. Ponieważ

przyjazne dla użytkownika zarządzanie recep-

dostępnych jest wiele innych rozwiązań. Od

konwencjonalne dozowniki dodają kolor

turami, przełączanie języka, hierarchię haseł

nabywcy zależy, na który się zdecyduje przy

tylko podczas „recovery”, może wystąpić

i użytkowników, wyjście alarmowe dla opcjo-

zakupie – nie należy zapominać o spraw-

niewystarczające wymieszanie. W nowym

nalnego detektora błędów, historię alarmów

dzeniu opłacalności zakupu i serwisie oraz

systemie 100% Injection Colouring specjalny

i wiele więcej. Wyjście USB umożliwia łado-

dostosowaniu do profilu produkcyjnego.

kontroler na podajniku MGF odbiera sygnały

wanie danych i tworzenie kopii zapaso-

Nowe linie dozowników najczęściej wyposa-

z maszyny przetwarzającej w obu fazach,

wych oraz aktualizację oprogramowania.

żona są we wszystkie najważniejsze rozwią-

zapewniając, że kolor jest dodawany podczas

Dzięki łatwemu połączeniu z siecią firmową

zania, które nie ingerują jednak w niezbędny

całego cyklu. Technologia 100% Injection

poprzez złącze Ethernet, użytkownicy mają

poziom funkcjonalności, chyba najważniej-

Colouring sprawia, że niepotrzebne są dwa

zaletę centralnego sterowania dozowaniem

konwencjonalne rozwiązania nieodpowied-

za pomocą oprogramowania wizualizacyjnego

szej w całym procesie przetwarzania tworzyw
sztucznych. 

niego mieszania, które powodują dodatkowe

KOCH. Dzięki zaawansowanemu standardowi

koszty lub komplikacje: użycie wcześniej-

komunikacji OPC-UA, sterowniki SLT i MCT

szego mieszalnika wstępnego lub przebar-

oferują wszystkie aspekty wymiany danych

wienie w celu skompensowania niewystar-

między podawaniem materiału do maszyn

czającego mieszania, co niestety powoduje

a odpowiednio systemem MES (Manufac-

wzrost kosztów produkcji.

turing Execution System).

Maguire Products Inc. w odpowiedzi na

Nowy TrueFeed Micro Feeder firmy Conair

problemy przetwórców tworzyw pochodzą-

może zliczać i dozować standardowe

Literatura:

cych z recyklingu oraz rosnące wykorzy-

i mikrogranulki indywidualnie. To precy-

1. https://plastline.tworzywa.biz/Dozowniki_3

stanie przemiału jako sposobu na obniżenie

zyjne dozowanie może mieć zastosowanie

2. https://www.kmpplastics.com.pl/index.php/dozowniki-

kosztów produkcji, wprowadził Rotary Bridge

do małych części formowanych wtryskowo

grawimetryczne-i-objtosciowe-ferlin-liad.html?gclid=E-

Break – zapobiegający tworzeniu aglome-

i wytłaczarek laboratoryjnych lub do fila-

AIaIQobChMI1K6IlKL48AIVhqjVCh1ozQbtEAAYAiA-

ratów. Coraz więcej przetwórców zauważa,

mentów, a także do dozowania i mieszania

że utrzymanie stałego przepływu takich mate-

bardzo niskich dawek wysoce skoncen-

riałów stanowi wyzwanie. Rotary Bridge Break

trowanych dodatków. Według firmy, zdol-

pomaga dozować materiały słabo płynące

ność do dozowania mniej niż 5 granulek na

i zostało zaprojektowane dla największych

sekundę pochodzi z opatentowanej techno-

mikserów grawimetrycznych Maguire. Rozwią-

logii wykrywania i dozowania TrueFeed. Użyt-

5. https://www.hd-dozowniki.pl/index.php

zanie to pomaga dokładnie dozować prze-

kownicy wprowadzają liczbę granulek na

6. https://www.maguire.com/news/new-100-injection-

miał, recykling i inne składniki podatne na

gram do sterownika TrueFeed Micro, wraz

powstawanie mostków. Pneumatycznie stero-

z wymaganym dozowaniem (w gramach),

wane urządzenie, które jest rozmieszczone

obliczoną szybkością produkcji i trybem

7. https://www.moretto.com/en/products/dosing/dpk

wewnątrz jednego z lejów w mieszalniku

pracy (formowanie wtryskowe, wytłaczanie

8. https://www.ptonline.com/products/plastics-

grawimetrycznym, umożliwia dokładne dozo-

lub partia), a Micro Feeder automatycznie
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Transport pneumatyczny
w przetwórstwie tworzyw
Transport pneumatyczny jest obecnie stosowany w wielu branżach, w tym w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Stanowi on metodę wewnątrzzakładowego przesyłu różnego rodzaju materiałów – czy to w postaci sypkiej
proszkowej czy granulatu. Jego zaletą jest oszczędność miejsca, czasu, pracy ludzi, a także dbałość o czystość
oraz bezpieczeństwo i higienę na terenie zakładu. Przyspiesza on również czas przesyłu półproduktów i surowców. Najczęściej są one wprowadzane do obiegu w formie granulatów, których transport i przeładunek stają się
możliwy technologicznie wyłącznie dzięki transportowi pneumatycznemu. Takie granulaty wymagają skutecznego
przesyłu, nie tylko pomiędzy producentem i jego odbiorcą, ale i wielokrotnej dystrybucji już na terenie samego
zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych.

 Mia Walasek 

T

ransport pneumatyczny to przenoszenie

lacje ssawne mają przewody o większej śred-

rzyć odpowiednio wysoką różnicę ciśnień

materiału, poprzez unoszenie go w stru-

nicy niż ciśnieniowe systemy transportowe, przy

pomiędzy punktem załadunku a punktem

mieniu powietrza płynącego zamkniętym rurocią-

takiej samej ilości transportowanych produktów.

odbioru produktu. W tym celu wykorzystuje się

giem w wyniku różnicy ciśnień na jego końcach.

Przenośniki pneumatyczne dzieli się na:

stacje sprężonego powietrza lub układy wytwa-

Odbywa się on za pomocą przenośnika pneu-

– ssące – wykorzystują podciśnienie, mogą

rzające podciśnienie. Te pierwsze montowane

matycznego (próżniowego), a składa się z urzą-

pobierać materiał z kilku miejsc równocze-

są na początku rurociągu i tłoczą gaz wraz

dzenia zasilającego (sprężarki, wentylatora

śnie i transportować do jednego miejsca,

z produktem w kierunku punktu rozładowczego.

lub dmuchawy), rurociągu, oddzielacza mate-

– tłoczące – wykorzystują nadciśnienie, mogą

Analogicznie układy wytwarzające podci-

riału (odpylacza) i urządzeń oczyszczających

przemieszczać materiał pobrany z jednego

śnienie montowane są na końcu rurociągu, a ich

powietrze przed wypuszczeniem do atmos-

miejsca do kilku różnych.

zasada działania zbliżona jest do pracy typo-

fery. A działa to mniej więcej tak: dmuchawa

wego odkurzacza – wytworzone podciśnienie

Plusy i minusy

powoduje zassanie gazu wraz z produktem,

trza zassanego z atmosfery. W wyniku wzrostu

W każdym przemyśle występuje wewnętrzny

a następnie ich transport w kierunku punktu

ciśnienia powietrze wpływa do przewodu trans-

transport materiałów produkcyjnych, półpro-

rozładowczego. W obu przypadkach w miejscu

portowego. Obrotowa śluza powietrzna kieruje

duktów, wyrobów gotowych czy nawet

odbioru produktu konieczne jest zabudowanie

przenoszone produkty do przewodu trans-

odpadów.

układu filtracyjnego, który oddzieli surowiec od

wytwarza wymagany poziom ciśnienia powie-

portowego. Powietrze wraz z produktami

Zalety transportu próżniowego:

transportującego go gazu. Stacje wytwarzające

płynie przez przewód transportowy do separa-

– generowanie hałasu, ale na niskim poziomie,

nad- i podciśnienie, jak również układy sepa-

tora, gdzie następuje rozdzielenie produktów

– automatyczna praca z funkcjami automa-

racji pyłu stanowią poważne koszty – zarówno

i powietrza. Powietrze wypływa przez przewód

tycznego czyszczenia filtra,

inwestycyjne, jak i ruchowe, związane z użytko-

czystego powietrza z powrotem na zewnątrz.

– kompaktowa obudowa o niskiej wadze,

waniem instalacji. Najważniejsze z nich to zakup

Przenoszone produkty opuszczają separator

– bezpyłowy transport z wysoką wydajnością,

i montaż urządzeń, koszty energii – szczególnie

i są następnie przechowywane, transportowane

– intuicyjna obsługa.

koszty wytworzenia sprężonego powietrza lub

lub przetwarzane. Ruch produktów zależy od

Instalacje tego typu są kompaktowe i nie

podciśnienia, a także nakłady na utrzymanie

sposobu transportu oraz konstrukcji instalacji

wymagają dużej powierzchni pod zabudowę.

oraz serwis urządzeń. Choć zakłada się, że

transportowej. Ze względu na niewielką różnicę

Pomimo wielu zalet metoda ta posiada również

instalacje tego typu są hermetyczne, to w prak-

ciśnień możliwą do uzyskania w ssawnych syste-

kilka istotnych wad i ograniczeń. Aby proces

tyce dochodzi w nich do licznych rozszczel-

mach transportowych, pneumatyczne insta-

transportu mógł być realizowany, należy wytwo-

nień. Zjawisko to, poza oczywistym spadkiem
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 Temat wydania  PERYFERIA 
wydajności i efektywności procesu, powo-

800 mbar. Prędkość powietrza nie wytworzy

Schenck Process E-finity

duje kontaminację produktu poprzez zasysanie

wystarczającej siły, aby umożliwić płynność

Schenck Process E-finity to opatentowany

zanieczyszczeń z otoczenia do instalacji (trans-

cząstek produktu (flotacji). Produkt pozostaje

system ciągłego transportu w fazie gęstej do

port podciśnieniowy) lub pylenie produktu na

więc zwarty i jest całkowicie przenoszony

materiałów kruchych. Precyzyjne monitoro-

zewnątrz (transport nadciśnieniowy).

w „blokach”. Energia potrzebna do tego

wanie ciśnienia i korekty przepływu powie-

typu transportu jest porównywalna z fazą

trza pozwalają systemowi działać wydajnie

półgęstą. Może być również stosowany do

w każdych warunkach, jednocześnie delikatnie

transportu produktów lepkich lub ciekłych.

wprowadzając materiały przez linię transpor-

Rodzaje transportu
pneumatycznego
W skrócie można go tak opisać: pompa
lub jednostka ssąca wytwarza podciśnienie
wewnątrz przewodu przenoszącego (ruro-

tową w postaci ślimaka. E-finity nadaje się do

Co kto ma lub co kto
wprowadza nowego?

materiałów granulowanych. Rezultatem są
znaczne oszczędności zarówno w zakresie

PiFlow od PIAB

sprzętu, jak i instalacji, przy ciągłych oszczęd-

transportujący produkt. Podciśnienie wytwa-

Specjalne urządzenia marki PIAB to PiFlow

nościach w zakresie eksploatacji i konserwacji.

rzane przez urządzenia ssące musi wytwo-

sprawdzają się m.in. do transportu granu-

Jako główny producent sprzętu, Schenck

rzyć przepływ niezbędny do transportu mate-

latów. Wyposażone są w systemem rurociągów

Process zarządza harmonogramami produkcji,

riału, odpowiedni dla właściwości produktu:

i zbudowane są z wysokiej jakości trwałych

aby skrócić czasy realizacji zaawansowa-

płynności, rozmiarów cząstek, ciężaru właści-

komponentów. Firma przygotowuje systemy

nych, niestandardowych systemów. Efektem

wego i charakterystyk fizycznych linii transpor-

do każdego rodzaju proszku czy granulatu

końcowym jest przewidywalny, wydajny i efek-

towej (spadku ciśnienia). Znajomość zacho-

z gwarancją i doborem odpowiedniej specyfikacji

tywny proces obsługi materiałów.

wania się materiału podczas transportu pneu-

odpowiedniego systemu transportu próżniowego

matycznego pozwala na dokładne określenie

do materiałów sypkich. Medium/produkt, który

Nilfisk A128XR

trybu transportu (rozcieńczony lub gęsty),

ma być transportowany jest za każdym razem

Nowe przenośniki pneumatyczne Nilfisk są

przepływu gazu i załadunku ciał stałych oraz

testowany przez producenta na małej ilości, a na

w stanie zwiększyć automatyzację zakładu

rodzaju napędu gazu (na przykład dmuchawa,

podstawie prób i testów jest dobierana specyfi-

produkcyjnego. Odpowiedni do przeno-

wentylator lub sprężarka).

kacja w taki sposób, aby spełniało oczekiwania.

szenia m.in. substancji chemicznych. Korzyści

ciągu), które wytwarza strumień powietrza

Rodzaje transportu pneumatycznego:
– transport fazy fluidalnej (lotnej) lub dużej

Stosując najnowsze technologie firma
maksymalnie

poprawia wydajność całej

z posiadania ich w procesie produkcyjnym to:
– - 5° temperatury na budowie,

szybkości przenoszenia: prędkość powietrza

produkcji, zwraca uwagę na ekologię przy

– - 30% zużycie energii,

wewnątrz linii transportowej wynosi zazwy-

jednoczesnym oszczędzaniu energii.

– - 50% poziom hałasu,
– - 100% źródeł wyzwalania ognia (ATEX).

czaj od 20 do 40 m/s przy maksymalnym

Niezależnie od materiałów produkcyjnych

podciśnieniu 400/500 mbar. Prędkość czą-

lub odpadów firma transportuje np. nakrętki

Przenośnik jednofazowy do suchego i ziar-

stek produktu jest znacznie niższa, ale nie

do butelek lub pojemników, małe pojemniki

nistego materiału jako podajnik maszyny

zezwala na odkładanie materiału wewnątrz

i inne detale.

produkcyjnej.
Jednofazowy podajnik maszyny produk-

linii. Zaletami transportu fazy lotnej są duże
ilości transportowanych produktów, a także
możliwość osiągnięcia dużych odległości;
– transport fazy półgęstej (rozcieńczony proces
przenoszenia): w tym rodzaju transportu

Przenośniki pneumatyczne GA
Combo firmy GVF Impianti: nowa
gama do przenoszenia proszków,
granulatu i stałych materiałów

cyjnej to kompaktowy system „wszystko
w jednym” do przenoszenia materiału
w postaci suchego proszku lub granulatu
bezpośrednio z pojemnika klienta do pako-

prędkość powietrza zmniejsza się do war-

Przenośniki pneumatyczne GA Combo firmy

tości poniżej 20 m/s, a podciśnienie osiąga

GVF Impianti nadają się do transportu w fazie

Przenośnik jednofazowy to kompletna

wartości do 800 mbar. Produkt jest czę-

gęstej substancji nieściernych, takich jak proszki

jednostka, zbudowana w 3 różnych rozmia-

ściowo przenoszony jak w fazie płynnej dla

i granulaty. Przenośniki są wyposażone w pneu-

rach i objętościach D 220, D280, D360 mm,

lżejszych cząstek, podczas gdy cięższe czą-

matyczny zawór motylkowy PN16. Przenośniki

łącznie 15 wersji. Silnik ma moc 1000 W i znaj-

steczki są transportowane w „blokach” (por-

GA Combo posiadają łatwo dostępne panele

duje się na górze zasobnika materiału ze stali

cjach) oferując delikatniejsze obchodzenie się

sterowania funkcjami pneumatycznymi i elek-

nierdzewnej AISI 304. Standardowo maszyny

z transportowanym produktem. Zalety trans-

trycznymi. Nadają się do montażu pod filtrem

są wyposażone w filtr nabojowy, który można

portu fazy półgęstej to minimalne zużycie

i pozwalają odzyskać materiał z maszyn do

czyścić za pomocą systemu oczyszczania

energii i mniejsze rozdrabnianie produktu;

pakowania w worki. Przenośniki GA Combo,

sprężonym powietrzem; dostępne są również

– transport fazy gęstej: w tym rodzaju trans-

dostępne są w wersjach o pojemności 24 litrów

filtry workowe lub filtry kasetowe bez systemu

portu prędkość powietrza jest zmniejszona

i 49 litrów. Przenośniki pneumatyczne ﬁrmy GVF

czyszczenia. Preferowaną pozycją instalacji

do wartości poniżej 10 m/s, a podciśnienie

cechują się wytrzymałą konstrukcją i mogą być

jest zastosowanie przenośnika jednofazo-

jest zwiększone do wartości powyżej

wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej.

wego na pokrywie maszyny klienta za pomocą
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wania lub procesu produkcyjnego.

System rurowy JACOB
Nr 1 w Europie
SZCZELNOŚĆ – TRWAŁOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ
 Pełny, kompletny system z tysiącami
sprawdzonych elementów
 Rury, łuki, trójniki, redukcje, przepustnice,
przesypy, itp
 Zakres średnic od DN 60 do DN 1600
 Od DN 350 połączenia na kołnierze luźne,
od DN 1200 na kołnierze spawane
 Grubość ścianki 1, 1,5, 2 lub 3 mm
 Wykonanie materiałowe: stal węglowa
malowana proszkowo, stal węglowa
ocynkowana, stal nierdzewna AISI 304,
AISI 316
 Zastosowanie: Instalacje przesypowe,
transportu pneumatycznego
niskociśnieniowego, odpylania
i odkurzania.

Centrum
dystrybucji złączek
www.eurac.pl
 Złączki do łączenia rurociągów
 Wykonanie stal węglowa ocynkowana lub stal nierdzewna
 Typy złączek „L”, „M”, „HL”, „H”
 Zakres średnic od D=38,0 do D=219,1 (w zależności od typu złączki)
 Zastosowanie: Instalacje transportu pneumatycznego, odpylania i odkurzania

 Łuki o dużym promieniu R=500,
R=800 lub R=1000 mm
 Zakres średnic od D=38,0x1,5 do
D=168,3x3,0
 Grubość ścianki 1,5, 2,0 lub 3,0 mm
 Wykonanie stal nierdzewna AISI 304
 Duża odporność na wycieranie
(seria HVA-Niro®)
 Zastosowanie: Instalacje transportu
pneumatycznego

PRO-ORGANIKA Sp. z o.o.
ul. Rogatkowa 34A, 04-773 Warszawa
Tel +48 22 1234435, Fax +48 22 1234437
proorganika@proorganika.com.pl, www.proorganika.com.pl
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kołnierza lub leja klienta za pomocą dodatkowego zasilania zawartego w zestawie akce-

Przenośniki powietrzne /
transport pneumatyczny – Line Vac

dużych ilości produktów. Innowacyjny 4-okresowy cykl operacyjny zapewnia jednolite,

soriów. Wszystkie warianty odprowadzają

Przenośnik pneumatyczny Line Vac firmy

materiał grawitacyjnie przez klapę. Wskaźnik

EXAIR podłącza się do standardowego węża

Pneumatyczne systemy transportowe są

poziomu zamontowany za wylotem automa-

lub przewodu rurowego, który staje się w ten

nadal bardzo skuteczne wszędzie tam, gdzie

tycznie przerywa podawanie materiału po osią-

sposób wydajnym systemem przenośni-

wymagana jest elastyczność produkcji i wysoki

gnięciu maksymalnego poziomu w maszynie

kowym. Kompaktowa konstrukcja charaktery-

poziom automatyzacji procesów. Zastosowanie

klienta i uruchamia się ponownie, gdy wyma-

zuje się dużymi średnicami gardzieli dla zapew-

specjalnych konstrukcji i doświadczenie firm

gana jest większa ilość materiału.

nienia maksymalnej przepustowości. Przeno-

pozwala zminimalizować przestoje związane

śniki są dostępne w wielu wykonaniach mate-

z czyszczeniem lub wymianą produktów przy

POWDER SPEED od DEGA

riałowych i rozmiarach, które są dostosowane

zachowaniu wysokiej wydajności transportowej.

POWDER SPEED to odpowiednie rozwią-

do różnorodnych zastosowań transportowych.

Szczególnie w przemyśle tworzyw sztucz-

zanie dla materiałów trudnych (ciężkie granulki,

Przenośniki nadają się do przenoszenia

nych przenośniki czy scentralizowane lub

włókno szklane, mokry proszek), których

dużych ilości materiału na duże odległości.

rozproszone pneumatyczne systemy transpor-

nie można załadować próżniowo. POWDER

Niewielka ilość sprężonego powietrza jest

towe mogą znacznie usprawnić operacje łado-

SPEED jest, w opcji grawimetrycznej, przy-

wpuszczana przez dysze kierunkowe do

wania produktów, odciążając pracowników od

datny do dozowania dużej ilości proszku

natychmiastowego wytworzenia podciśnienia

zadań fizycznych, usuwając potencjalnie szko-

w przemyśle PVC (ekstruzja) lub razem z roto-

z jednej strony i dużego przepływu wyjścio-

dliwe opary i dodając poziom automatyzacji,

dozowaniem możliwe jest dozowanie oraz

wego z drugiej strony.

a wszystko to z korzyścią dla bezpieczeństwa
i produktywności. 

mieszanie różnych materiałów w jednej stacji

nieprzerwane podawanie materiału.

i podawanie do maszyny lub do wnętrza formy

Rozwiązania od RGS

Literatura

bez mieszania. Sterowanie POWDER SPEED

Firma RGS Vacuum Systems opracowała

1. https://www.delﬁnvacuums.pl/news/pneumatic-conveyors-

może obsługiwać do 64 różnych odbiorników

rozwiązanie dla działu produkcji termoplastycz-

a-new-range-for-powders-granules-and-solids-handling

i może stać się scentralizowanym systemem.

nych klejów poliuretanowych (TPU) w jednej

2. https://polinski.com.pl/uslugi/transport-pneumatyczny/

POWDER SPEED może osiągnąć 100 mt

z firm we Włoszech. Kleje te wytwarza się przez

3. https://www.gardnerdenver.com/pl-pl/elmorietschle/

między punktem załadunku a odbiornikiem,

rozpuszczenie polimerów poliuretanowych

bez pośredniej stacji lub pompy zapasowej.

w odpowiednich mieszaninach rozpuszczal-

Niska prędkość stosowana w tego rodzaju

ników w reaktorach w temperaturze i ciśnieniu

transporcie zwiększa żywotność rurociągu

otoczenia. Wyzwaniem, przed którym stanęła

(najbardziej w przypadku granulek z włóknem

firma RGS Vacuum Systems, było opraco-

szklanym) i pozwala uniknąć anielskich włosów

wanie rozwiązania transportu kulek Pearl-

lub pękania granulek.

stick i dostarczania ich bezpośrednio do reak-

KONGSKILDE – szybki transport
granulatów z tworzyw sztucznych
Firma Kongskilde dostarczyła system trans-

istnieje-alternatywa-transportu-pneumatycznego/
5. https://bulkinside.com/bulk-solids-handling/pneumaticconveying/pneumatic-conveying-systems-for-powderor-granules/
6. https://www-nilﬁsk-com.translate.goog/global/
products/vacuum-cleaners/industrial-vacuum-cleaners/

wyeliminowało narażenie operatora na opary

pneumatic-conveyors/a128xr/p_4511700010/?_x_tr_

rozpuszczalnika, a także ograniczyło ilości
przetwarzane przez system chłodzenia.
Ponadto RGS Vacuum Systems oferuje

AS w Kristiansand w Norwegii do transportu

systemy transportu pneumatycznego i hoppery

granulatów tworzyw sztucznych. RPC Packa-

zasilane sprężonym powietrzem (wykorzy-

ging AS produkuje plastikowe tacki dla prze-

stując system Venturiego). Modele te są trwałe,

mysłu spożywczego. Potrzebowali skutecz-

nieduże i niezależne; mogą one być kontrolo-

nego i szybkiego rozwiązania, aby przesłać

wane przez elektryczne lub pneumatyczne

pelet PE z maszyny do opróżniania worków

układy sterownicze. Pozwalają na pracę

do dwóch różnych silosów – w odległości

w środowiskach ATEX lub gdy energia elek-

100 metrów. System składa się z moduło-

tryczna jest zabroniona lub niedostępna.

wych standardowych elementów i zapewnia
w możliwie najkrótszym czasie. W jego skład

4. https://www.grupa-wolff.eu/proszki-pyly-granulaty-

tora procesowego przez obieg zamknięty, co

portu pneumatycznego firmie RPC Packaging

bezpieczny transport peletu do silosów

industries/pneumatic-conveying

sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=ajax,sc
7. https://www.dega-plastics.com/en/products/
pneumatic-conveying-for-powder-granule
8. https://www.solids-solutions.com/rd/materialsdevelopment/pneumatic-transport/
9. https://kongskilde-industries.com/pl/szybki-transportgranulatow-z-tworzyw-sztucznych/
10. https://www.pneuma.pl/produkty/przenosnikipowietrzne-transport-pneumatyczny-line-vac/
11. https://www.vekamaf.pl/urządzenia/przenosnik-pneumatyczny-w-fazie-gestej-do-substancji-o-wlasnosciach-sciernych/
12. https://www.rgsimpianti.com/pl/przenosniki-pneumatyczne-a/

Pompa transportu
pneumatycznego VERNE

wchodzi wentylator Multiair 3500 z przemien-

NEA 430 – całkowicie pneumatyczny

nikiem częstotliwości i zaworem rotacyjnym

system do niskociśnieniowego transportu

RF40. Został zaprojektowany z myślą o niskich

proszków o wysokiej gęstości, granulatów

kosztach eksploatacji i konserwacji.

i polimerów zdolnych do ciągłego podawania
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Przełom na rynku bezchemicznego
uzdatniania wody procesowej
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej przy wsparciu finansowym z UE w ramach RPO
woj. małopolskiego na lata 2014-2020 (nr RPMP.01.02.03-12-0185/19-00) zrealizował badania w projekcie pt.:
„Innowacyjny system VGT bezchemicznego uzdatniania wody procesowej” w technologii Bauer WT Systems.
Celem badania było przeanalizowanie sposobu i efektu bezchemicznego uzdatniania wody procesowej.

Wprowadzenie
Uzasadnienie celowości
wykonania badań

do otwarcia struktur wodnych tzw. klatek

tego doprowadzić, muszą być spełnione dwa

dookoła rozpuszczonych jonów, które to reagują

warunki:

pomiędzy sobą. W tym samym czasie zostaje

– jądro krystalizacji musi być obecne

Celem stosowania badanej technologii

naruszona równowaga węglanowo-wapniowa

w wodzie; jeśli nie jest obecne to należy je

oczyszczania wody jest usunięcie kamienia

i zaczyna brakować ditlenku węgla. Osadzanie

kotłowego, korozji oraz rozwoju struktur biolo-

się kamienia jest niekorzystne, ponieważ nie tylko

– równowaga węglanowo-wapniowa musi

gicznych, jednak w odróżnieniu od większości

stwarza warunki korozyjne, a co za tym idzie

zostać naruszona, aby z rozpuszczonego

stosowanych metod, zadaniem układu tech-

wpływa na szybsze zużywanie rur i urządzeń,

wodorowęglanu wytworzył się stały węglan.

nologicznego jest jego praca bez dawkowania

lecz przede wszystkim kamień kotłowy, który

chemikaliów.

osadza się na wewnętrznych ściankach ruro-

wytworzyć,

Podstawy technologiczne
procesu bezchemicznego VGT

Z chemicznego punktu widzenia kamień

ciągów, zmniejsza ich przekrój, w wyniku czego

kotłowy to węglan wapnia (CaCO3), zazwy-

następuje zwiększenie prędkości wody – oba te

Doświadczenia pokazały, że wprowadzenie

czaj biała substancja krystaliczna, trudno

czynniki wpływają na większe opory przepływu,

pola magnetycznego lub elektrycznego do

rozpuszczalna w wodzie. W wodzie nasyconej

co z kolei przekłada się na wyższe opory prze-

wody pozwala na uzyskanie wymaganych

tlenkiem węgla(IV) może przejść w rozpusz-

pływu. Doświadczenia eksploatacyjne wska-

rezultatów. Jeśli w urządzeniu oczyszcza-

czalną postać wodorowęglanu wapnia

zują, że kamień zaczyna osadzać się zawsze na

jącym cyklicznie będzie dokonywać się zmiany

Ca(HCO3)2. W urządzeniach wykorzysujących

kolankach lub rozgałęzieniach i stamtąd rozrasta

bieguny zwojów (naprzemiennie) lub będzie

wodę w wysokiej temperaturze węgla wapnia

się w kierunku odcinków prostych.

przykładany biegun i rozładowywane uzwo-

ulega rozkładowi z wydzieleniem dwutlenku

Podstawową zasadą przeciwdziałaniu temu

jenie (pulsacyjnie), to wytworzony zostanie

węgla. Należy zauważyć, że problem tech-

zjawisku jest odwrócenie przebiegu reakcji

tzw. prąd przesunięcia między uzwojeniem

niczny wytrącania się tego związku w postaci

wytrącania się kamienia tzn. rozpuszczanie

a ścianą rury. W ten sposób zostanie wywołany

tzw. kamienia kotłowego jest bardzo poważny

kamienia. Kierunek, w którym zachodzi reakcja

prąd płynący od/z ziemi do ścian rury, gdzie

w aspekcie eksploatacji obiegów energetycz-

(tworzenia kamienia lub jego rozpuszczanie)

przewodnikiem będzie woda. Takie naprze-

nych i chłodniczych.

zależy od tego w którą stronę zachwiana została

mienne lub pulsacyjne przykładanie napięcia

Wytrącanie się węglanu wapnia w obiegach

równowaga węglanowo-wapniowa: w przy-

do uzwojenia wywołuje naprzemienne lub

o wysokiej temperaturze wody zachodzi, mimo

padku nadmiaru CO2, kamień jest rozpusz-

pulsacyjne pole elektryczne wzdłuż rury wraz

iż stężenie rozpuszczonego wodorowęglanu

czany, w przeciwnym wypadku, odkładany.

z wirowym polem magnetycznym centrycznie

wapnia Ca(HCO3)2, w rzeczywistości nie osiąga

Urządzenia użyte w badanej metodzie

wokół rury. Rozpuszczony kamień - wodo-

wartości nasycenia, która (po przekroczeniu)

zamieniają wodorowęglan wapnia Ca(HCO3)2

rowęglan wapnia – dysocjuje do jednego,

powodowałaby wytrącanie CaCO3 w postaci

w elektrycznie i chemicznie obojętny CaCO3

dodatnio naładowanego jonu Ca2+ i dwóch

krystalicznej? Odpowiedzi na to pytanie mogą

bezpośrednio w wodzie, a nie na powierzchni

jonów wodorowęglanowych HCO 3-. Każdy

udzielić miejsca, w których zarastają ruro-

rur, w wyniku czego „krąży” on nadal w wodzie

z jonów otoczony jest „klatką” cząsteczek

ciągi. Miejscami krytycznymi w skali tech-

natomiast zamiast wytrącania krystalicznej

wody: cząsteczki wody otaczają jon wapniowy

nicznej są miejsca zaburzenia charakteru uchu

postaci na ścianach przewodów w wodzie

w ten sposób, że atomy tlenu są skierowane

wody w przewodach (kolanka, rozgałęzienia

pojawiają muliste osady. Efekt ten można osią-

w stronę jonu wapniowego, natomiast wodoru

i punkty końcowe – w tym również krany). Czyn-

gnąć tylko wtedy, jeśli krystalizacja nastąpi

skierowane są na zewnątrz. Jon wodorowęgla-

nikiem promującym to niekorzystne zjawisko

zanim woda będzie miała kontakt ze ścianami

nowy jest otoczony cząsteczkami wody w ten

jest gradient/różnica energii, która prowadzi

rur, urządzeniami i zakończeniami sieci. By do

sam sposób, z tym, że atomy tlenu są skiero-
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wane na zewnątrz. Każda z tych grup utrzymy-

są różne pod względem ilości rozpuszczonych

Krople wody spadając na powierzchnię, parują,

wana jest siłami elektrostatycznymi i charak-

minerałów, pH i przewodności, różne są też

pozostawiając na niej pył węglanowy, który

teryzuje się dodatnim bądź ujemnym ładun-

warunki powstawania zmiennego pola elek-

może być usunięty przy użyciu wilgotnej szmatki.

kiem elektrycznym. Wyindukowane zmienne

trycznego w rurze. Dodatkowym czynnikiem

Jeżeli jednak pył tego typu będzie miał kontakt

pole elektryczne oddziałuje na jony i na grupy

wpływającym na proces jest zmienna pręd-

z powietrzem atmosferycznym i wilgocią dłuższy

zawarte w wodzie powodując poruszanie się

kość przepływu wody. Urządzenia pracujące

czas, może pod wpływem CO2 z powietrza ulec

ich w rurze we wszystkich kierunkach. Oscy-

tylko z jedną częstotliwością, oczywiście może

rozpuszczeniu w wodzie. W takim przypadku

lacje pola elektrycznego powodują oscylacje

przypadkowo zgrać się z częstotliwością rezo-

możliwa jest krystalizacja tworząca „zwyczajny”

materii, które rozprzestrzeniają się osiowo

nansową drgań, ale w większości przypadków

kamień kotłowy.

(wzdłuż rury). Z fizycznego punktu widzenia jest

będzie pracowało nieefektywnie. Woda wodo-

to podłużna fala mechaniczna. Obszary zwięk-

ciągowa, z założenia, jest wodą spełniającą

Opis badań

szonego ciśnienia i ciśnienia ujemnego przepla-

normy wody przeznaczonej do picia. Jest

Na terenie Wydziału Inżynierii Środowiska

tają się, co powoduje lokalną adsorpcję CO2.

już wodą uzdatnioną. W Polsce najwyższa

i Energetyki Politechniki Krakowskiej przepro-

Jeśli częstotliwość oscylacji jest odpowiednia,

dopuszczalna twardość ogólna w wodzie do

wadzono badania w okresie od 01.08.2020-

wtedy „klatki” wodne wokół jonów ulegają

picia wynosi 28°dH (stopni niemieckich). Taka

31.12.2020. Przygotowano stanowisko

rozpadowi, co powoduje lokalny spadek

wartość nie jest szkodliwa dla zdrowia, ale

badawcze składające się z trzech układów

stężenia CO 2 . Równowaga węglanowo-

oznacza wodę bardzo twardą, która powo-

badawczych, które zostały przedstawione na

-wapniowa jest miejscami zaburzana. W tym

duje liczne osady na bateriach, sanitariatach

kolejnych rysunkach: 1, 2, 3. Celem pięcio-

samym czasie poszczególne jony rozpuszczo-

i kamień kotłowy w instalacji. Średnia twar-

miesięcznych badań było porównanie stanu

nego węglanu wapnia są uwalniane z „klatek”

dość wody wodociągowej w Polsce wynosi

jakości wody w trzech systemach badawczych,

wodnych. Wówczas mogą się ze sobą połą-

18°dH, czyli z problemami spowodowanymi

w różnych okresach prowadzenia badań, okre-

czyć i tworzyć cząsteczki węglanu wapnia,

twardą wodą spotyka się większość Polaków.

ślenie podatności badanej w systemach wody

które następnie służą jako jądra krystalizacji.

Przekształcenie węglanu wapnia w sposób

na rozwój w niej mikroorganizmów oraz zmian

Kolejne cząsteczki są pochłaniane przez takie

opisany powyżej spowodowałoby, że zostałby

zachodzących w wycinkach rur z osadami

jądro i rozpoczyna się na nich krystalizacja

on w formie mikroskopijnych kryształów wymyty

korozji, kamienia kotłowego i biologicznego.

węglanu wapnia. Kryształy węglanu wapnia

z rur, bez możliwości krystalizacji na ich ścia-

Dla realizacji celu oprócz badań procesowych

są elektrycznie obojętne i już nie reagują

nach. Zastosowanie urządzenia do fizycznego

prowadzonych w trzech układach technolo-

w wodzie. Ponadto, kryształy te nie odkładają

oczyszczania wody powoduje, że kamień nie

gicznych przedstawionych na rys. 1, 2, 3, przy-

się na istniejących złogach na ściankach rur.

osadza się nawet na grzałkach w bojlerach/

jęto przebadać podstawowe wskaźniki jako-

Aby opisany powyżej proces mógł zajść,

podgrzewaczach wody. Zamiast tego, na dnie

ściowe wody wodociągowej i procesowej.

musi być wywołane zmienne pole elek-

zbiornika gromadzi się pył węglanowy, natomiast

Rys. 1 przedstawia pierwszy układ badawczy

tryczne w określonym przedziale częstotli-

elementy grzejne (grzałki) pozostają czyste.

będący układem obiegowym, w którym nie

wości, który powoduje drgania rezonansowe

Instalacja urządzenia do fizycznego oczysz-

zachodziły procesy technologiczne, natomiast

„klatek” wodnych. Ponieważ wody wodocią-

czania wody nie sprawia oczywiście, że węglan

jego zadaniem było emulowanie rzeczywistych

gowe spełniające obowiązujące wymagania

wapnia znika, ale czyni go „nieszkodliwym”.

warunków pracy zamkniętego układu obiego-

Rys. 1  Schemat układu badawczego 1, 2, 3
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Wyniki badań technologii Bauer WT Systems w bezchemicznym uzdatnianiu wody

a) przed rozpoczęciem badań

b) po trzech miesiącach pracy

Rys. 2  Powierzchnia wycinka rury z biofilmem przed
rozpoczęciem badań oraz po trzech miesiącach pracy
układu 3 w technologii Bauer WT Systems
Źródło: Raport z badań przemysłowych systemu VGT Polska
Spółka z o.o. - bezchemicznego uzdatniania wody, Kraków
2021, s. 31.

a) przed rozpoczęciem b) po trzech
badań
miesiącach pracy

a) przed rozpoczęciem b) po trzech
badań
miesiącach pracy

Rys. 3  Powierzchnia wycinka rury z osadem
kamienia przed rozpoczęciem badań
oraz po trzech miesiącach pracy układu
3 w technologii Bauer WT Systems

Rys. 4  Powierzchnia wycinka rury z osadem
korozji przed rozpoczęciem badań oraz
po trzech miesiącach pracy układu 3
w technologii Bauer WT Systems

Źródło: Raport z badań przemysłowych systemu
VGT Polska Spółka z o.o. – bezchemicznego
uzdatniania wody, Kraków 2021, s. 31.

Źródło: Raport z badań przemysłowych systemu
VGT Polska Spółka z o.o. – bezchemicznego
uzdatniania wody, Kraków 2021, s. 31.

wego wody w systemach przemysłowych. Na

świecowymi 10 µm jak w układzie 2 oraz

rys. 2 przedstawiono drugi układ badawczy,

dodatkowo wyposażony jest w lampę UV.

a na rys. 3 trzeci układ, który były oparte na
schematach odzwierciedlających badane,
nowatorskie układy bezchemicznego oczyszczania wody.

W szczególności można przedstawić następujące wnioski z przeprowadzonego badania:
– Powstawanie kamienia kotłowego w insta-

Wnioski i rekomendacje
Przeprowadzone badania naukowe potwier-

lacjach przemysłowych stanowi poważny
problem techniczny.

dzają skuteczność systemu VGT Polska

– Prezentowane zdjęcia wyraźnie pokazują

W szczególności przedstawione układy

Sp. z o.o. do bezchemicznego uzdatniania wody

korzystny wpływ generatora pola magne-

badawcze składały się z następujących

procesowej w technologii Bauer WT Systems

tycznego, który może poprawić właściwości

elementów:

polegającej na oddziaływaniu pola elektroma-

fizyczne w zakresie separacji ciało stałe-

– układ badawczy 1, tj. układ składający

gnetycznego o zmiennej pulsacji i częstotli-

-ciecz, głównie poprzez agregację cząstek

się ze zbiornika (1) z wodą procesową

wości, która oczyszcza instalację z powstałych

koloidalnych i wpływanie na właściwości

w ilości 200 L i pompą (2) obiegową o mocy

wcześniej osadów: kamienia kotłowego, korozji,

biologiczne.

500 W i wydajności 9

m3/h,

– układ badawczy 2 podobnie jak układ

mikrobiologii oraz powoduje nietworzenie się
nowych osadów i zanieczyszczeń.

– Przyczynia się również do usuwania istniejących złogów mikrobiologicznych (biofilmu),

badawczy 1 składa się ze zbiornika (1) z wodą

Rozwiązanie to nie wymaga żadnych działań

kamienia kotłowego i produktów korozji.

procesową w ilości 200 L, pompą obiegową

serwisowych i przeglądów, ponieważ cały proces

Generator pola magnetycznego Bauer

(2) o mocy 500 W i wydajności 9 m3/h , dodat-

oczyszczania wody jest zautomatyzowany.

Pipejet 40 blokuje rozwój bakterii.

kowo jednak wyposażony jest w uzdatniający

Zastosowanie systemu VGT Polska pozwala

wodę generator pola elektromagnetycznego

na redukcję kosztów działalności poprzez m.in.:

ze sterownikiem (3) o nazwie firmowej Bauer

– redukcję zużycia energii,

Pipejet 40I HST oraz ﬁltr (4) mechaniczny

– przyspieszenie procesu produkcji dzięki

Bauer Mini 250 SS316 BW z 7 wkładami

odzyskaniu 100% skuteczności chłodzenia,

Rekomenduje się stosowanie bezche-

– redukcję postojów wywołanych awariami

micznego uzdatniania wody VGT Polska

świecowymi o porowatości 10 µm,
– układ badawczy 3 jest najbardziej rozbu-

układu chłodzenia,

– W układzie 2 nie stwierdzono powstawanie
niekorzystnych osadów i biofilmu.

Rekomendacje

Sp. z o.o. (działającego w oparciu o gene-

dowany, posiada zbiornik (1) wody proce-

– brak konieczności wymiany wody dzięki eli-

rator pola magnetycznego Bauer Pipejet)

sowej i pompę obiegową o mocy 500 W

minacji stosowania środków chemicznych,

do zabezpieczania instalacji wodnych przed

– brak konieczności stosowania środków

powstawaniem osadów kamienia kotłowego,

i wydajności 9

m3/h

podobnie jak układ

1 i 2, generator pola elektromagnetycznego
(6) Bauer Pipejet 40I HST, ﬁltr mechaniczny
(7) Bauer Mini 250 SS316 BW z wkładami

korozji i biofilmu oraz w celu oczyszczania

chemicznych
– mniejsze nakłady na ochronę środowiska
naturalnego.

instalacji wodnych z wcześniej powstałych
ww. osadów. 

VGT Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków
tel.: (12) 281 34 87(88), fax: (12) 281 34 89
info@vgt.com.pl, www.vgt.com.pl
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Dopak stawia na inwestycje

W historii firmy
Dopak sięgającej
25 lat, miało miejsce
wiele ważnych
i znaczących
wydarzeń, które
ukształtowały
wizję i wpłynęły na
kierunek rozwoju
przedsiębiorstwa.

– Staramy się, aby asortyment naszej firmy

duży magazyn części zamiennych. Jednak

był jak najbardziej urozmaicony. Od początku

rozmowy z klientami uświadomiły mi, że na

moja działalność na rzecz rozwoju firmy opie-

rynku nadal brak przedsiębiorstw prowadzą-

rała się na sprzedaży zaawansowanych

cych innowacyjną działalność badawczo-roz-

maszyn i urządzeń najwyższej jakości. Zawsze

wojową, stanowiących istotne wsparcie tech-

stawiałam na wysoki standard wykonywa-

niczne i naukowe. Stąd przemyślana decyzja

nych usług. Jako firma Dopak w znaczący

o rozszerzeniu naszej działalności i uzyskaniu

sposób przyczyniamy się do rozwoju branży

od Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

przetwórstwa tworzyw sztucznych. Poma-

statusu CBR – mówi prezes zarządu spółki

gamy wdrażać nowe technologie projek-

Dopak Ursula Steiner.

tując kompletne linie technologiczne, ale

CBR to największa inwestycja firmy Dopak.

również modernizować i optymalizować

Utworzony dział badawczo-rozwojowy składa

istniejące procesy produkcyjne. Zapewniamy

się z hali z zaawansowanym i najbardziej

serwis maszyn, a we Wrocławiu posiadamy

nowoczesnym sprzętem, jaki jest obecnie
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dostępny na rynku. Kompletne linie produk-

– pomiary barwy, gęstości i masy elementów;

stycyjnych związanych z zakupem maszyn,

cyjne przystosowane do technologii high-

– analizy połysku gotowych wyprasek;

wynajmem hali produkcyjnej czy z zatrud-

-tech, takie jak FiberForm, MuCell, czy tech-

– określenie zawartości wilgoci granulatu,

nianiem wykwalifikowanych pracowników.

nologia do przetwarzania wysokotemperaturowego tworzywa PEEK są dedykowane do

Dla przedsiębiorstw rozpoczynających dzia-

wyznaczania suchej masy;
– pomiary

rozkładu

temperatury

na

łalność produkcyjną Dopak pomaga zinter-

przeprowadzania prób, testów, produkcji pilo-

powierzchni wypraski;

pretować parametry nastawcze wtryskarek,

tażowych dla kontrahentów oraz jako stano-

– cechy strukturalne detali;

parametry samego procesu, jak i stanu

wiska szkoleniowe udostępniane dla firm

– pomiary, inspekcje cech geometrycznych,

tworzywa w formie współpracując z part-

realizujących innowacyjne projekty w ramach
programów start-up. Dział BR, to także laboratorium ze specjalistycznymi urządzeniami
pomiarowymi do przeprowadzania badań oraz

nerem – firmą KraussMaffei, pomaga także

tolerancje wymiarowe;
– analizy wad wyprasek, diagnozowanie przy-

zoptymalizować i udoskonalić proces technologiczny pod względem jakości i wydajności.

czyny;
– określenie możliwości recyklingu.

prototypownia wyposażona w nowoczesne

Wykonuje również pomiary rzeczywistego
zużycia energii w cyklu produkcyjnym, co ma

drukarki 3D do wytwarzania modeli 3D. Oferta

Prototypowanie 3D

szczególne uzasadnienie w dobie wysokich

Dopak dedykowana jest dużym, średnim, jak

W zakresie funkcjonowania prototypowni

rachunków za energię elektryczną.

i małym przedsiębiorstwom.

Dopak prowadzi prace związane z opracowaniem innowacyjnych rozwiązań produktowych

Centrum szkoleniowe

Badania i rozwój

oraz procesowych. Technologia przemysło-

Czterokondygnacyjny biurowiec mieści

W zakresie kompleksowych usług badaw-

wego skanowania 3D umożliwia otrzymanie

w sobie część szkoleniowo-konferencyjną,

czo-rozwojowych Dopak udziela wsparcia

skanów o wysokiej rozdzielczości i dokład-

w której realizowany będzie program szkole-

już na etapie projektowania detali, a także

nych pomiarów wykorzystywanych w kontroli

niowy oraz organizowane będą konferencje

ich optymalizacji. W pierwszym kroku

jakości detali. Firma wytwarza prototypowe

z udziałem specjalistów i ekspertów, a także

zostaje opracowany harmonogram koncep-

modele w technologii druku 3D w celu wyko-

spotkania biznesowe i okolicznościowe. Tak

cyjny prac rozwojowych i innowacji produk-

nania testów, badań, także poprzedzających

dużej i nowoczesnej bazy szkoleniowej nie

towej. Podążając ustalonym planem specja-

produkcję masową. W ramach działań proto-

posiada w Polsce żadna uczelnia wyższa, ani

liści z firmy Dopak dobierają parametry tech-

typowni Dopak oferuje:

nikt z konkurencji. Przed firmą ścisła współ-

nologiczne oraz przeprowadzają badania

– projektowanie i modelowanie wyrobów 3D

praca z politechnikami, z technicznymi szko-

właściwości fizykochemicznych tworzyw

łami średnimi oraz z przedsiębiorstwami

oraz druk 3D prototypów;

oraz gotowych produktów, umożliwiających

– analizę i obróbkę prototypów;

z branży. Współczesną wiedzę z zakresu

prawidłowe opracowanie technologii wytwa-

– ocenę defektów powierzchniowych struk-

przetwórstwa tworzyw sztucznych Dopak

rzania i maksymalizacji wydajności procesu

tury, wykrywanie defektów prototypów;

pozyskuje dzięki umowie o współpracy podpi-

oraz zapewnienia jakości. Definiują para-

– udoskonalanie prototypów;

sanej z Uniwersytetem Technicznym w Chem-

metry technologiczne wpływające na proces

– opracowanie wyników badań.

nitz – wiodącej uczelni w Niemczech w branży

wtrysku. Opracowują wytyczne dla technologii wytwarzania. Wśród badań wykonywa-

PTS. Współpracuje również z wieloma uczel-

Produkcja

niami w Polsce.

W skład kompleksu wchodzi główna

– Stale upatruję potrzebę dywersyfikacji.

laboratorium są m.in.:

hala produkcyjna, gdyż spółka Dopak obok

W planach mam kolejne inwestycje, dlatego

– pomiary twardości, wytrzymałości na rozcią-

doboru technologii wytwarzania wyrobów

kupiliśmy działki w strefach przemysłowych

i wsparcia przy doborze parametrów techno-

w województwie podkarpackim oraz kujaw-

logicznych oferuje zindywidualizowaną usługę

sko-pomorskim. Na razie jednak zapraszam

produkcyjną dla kontrahentów wykonując

do naszego centrum we Wrocławiu, które

– pomiary masowego wskaźnika płynięcia nie-

produkcje pilotażowe. Usługa dedykowana

zbędnego do nastawienia procesu wtrysku;

tym, którzy nie chcą ponosić kosztów inwe-

w najbliższym czasie zostanie oficjalnie otwarte
– zapewnia Ursula Steiner. 

nych przez wykwalifikowanych pracowników

ganie, zginanie;
– wymiarowanie badanych wyprasek za
pomocą maszyny pomiarowej;

Dopak Sp. z o.o.
ul. Sokalska 2, 54-614 Wrocław
tel.: (71) 35 84 000
dopak@dopak.pl, www.dopak.pl
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Roboty 6-osiowe
podbijają wtryskownie
Automatyzacja pracy wtryskarki od zawsze kojarzy się z robotami kartezjańskimi o klasycznej konstrukcji portalowej
(X-Y-Z). W ostatnich latach przestało to jednak być już takie oczywiste jak dawniej. Obok maszyny (lub też na niej) coraz
częściej można spotkać ramię robota 6-osiowego, które oferuje zdecydowanie więcej możliwości. Ceny obu rodzajów
robotów o porównywalnych udźwigach i zasięgach stały się na tyle zbliżone, a potrzeby automatyzacji na tyle duże, że
coraz więcej zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych decyduje się na wybór tzw. „6-osiówek”. Z uwagi na swoją
kinematykę, roboty tego typu dają zdecydowanie więcej możliwości manipulacji wewnątrz formy oraz poza nią. W przypadku klasycznego odbioru detalu i odkładania go na taśmociąg, nie zrobi to w prawdzie większej różnicy, ale należy
mieć na uwadze, że roboty 6-osiowe pozwalają na rozbudowanie stanowiska o dodatkową automatyzację w przyszłości. Nie bez znaczenia jest również zwiększona sztywność układu kinematycznego, oferowane przyspieszenia, prędkości oraz powtarzalność. Przykładowo popularna jednostka M20iD/35 firmy FANUC zapewnia powtarzalność na poziomie +/- 0,03 mm. Takie parametry są niemożliwe do osiągnięcia przy zastosowaniu konstrukcji portalowej.

 Łukasz Gębala  Dentec Sp. z o.o. 

Jakie procesy opłaca się robotyzować?

montażowych. Takie rozwiązanie z kolei zapewnia pracę niezależnie od

Przy wyliczaniu rocznej stopy zwrotu z inwestycji należy wziąć pod

bieżącego obłożenia wtryskarek.

uwagę szereg czynników technologicznych, ekonomicznych oraz
społecznych. Najczęściej wymienianą korzyścią jest oczywiście ograniczenie pracy rąk ludzkich, co nabrało dodatkowego znaczenia

Overmolding, czyli podawanie insertów
do formy wtryskowej

w czasach pandemii. Wdrożenie jednego robota, w zależności od

Ostatnie lata to bardzo intensywny wzrost liczby projektów zwią-

aplikacji pozwala na zredukowanie od 0,5 do nawet 3,5 etatu opera-

zanych z obtryskiem metalowych elementów. W przypadku detali

tora. Do głównych zysków wynikających z robotyzacji należy zaliczyć

o prostej geometrii ich insertowanie może być realizowane przy pomocy

również zyski powodowane zwiększoną wydajnością produkcji oraz

klasycznego robota kartezjańskiego. W przypadku bardziej złożonych

minimalizacją strat z powodu reklamacji jakościowych. W wielu przy-

kształtów, wielu rodzajach insertów w jednym detalu lub różnych orien-

padkach (jak chociażby w aplikacjach z automatycznym podawa-

tacjach płaszczyzn aplikacji przemysłowy robot 6-osiowy to jedyne

niem insertów do form) automatyzacja procesu pozwala zastosowanie

rozwiązanie. Obtrysk insertów tworzywem zapewnia najlepsze para-

innej, niedostępnej wcześniej technologii produkcyjnej. Podsumowując,

metry połączenia materiałów, co przekłada się na zdecydowanie wyższy

firmy zazwyczaj decydują się w pierwszej kolejności wdrażać roboty-

moment zrywający. Dodając do tego oszczędności spowodowane

zację w procesach o największych wolumenach produkcji, największej

eliminacją dodatkowych procesów, takich jak wtapianie czy wbijanie

złożoności lub najbardziej wymagających wskaźnikach jakościowych.

otrzymuje się wytłumaczenie tak dużego wzrostu popularności tej tech-

Powyższa charakterystyka najbardziej przystaje do branży automotive

nologii. W aplikacjach automatyzujących overmolding inserty najczęściej

i istotnie, współczynnik gęstości robotyzacji we wtryskowniach produ-

są separowane oraz pozycjonowane z wykorzystaniem bębnowych

kujących części samochodowe jest najwyższy. Ostatnie lata przynoszą

podajników wibracyjnych. W niektórych projektach stosuje się również

jednak duże zmiany w tym zakresie. Coraz więcej wdrożeń stano-

dedykowane magazynki wydające inserty bezpośrednio na chwytaku.

wisk zrobotyzowanych obserwuje się w przedsiębiorstwach produku-

Dodatkowo, gniazda produkcyjne mogą zostać doposażone w moduły

jących części AGD lub opakowania z tworzyw sztucznych. Procesy,

inspekcyjne lub system wizyjny, który będzie weryfikował obecność,

które są najczęściej automatyzowane bezpośrednio w gnieździe wtry-

położenie oraz wymiary insertów w detalu. Automatyzacja procesu

skarki to: automatyczny obtrysk insertów, inspekcja wizyjna, atramen-

podawania insertów do formy wtryskowej pozwala zredukować koszty

towe lub laserowe znakowanie detali, montaż, etykietowanie oraz pako-

(brak dodatkowych stacji montażowych), zoptymalizować czas cyklu

wanie. Czasami roboty integrowane są również w niezależnych stacjach

oraz zredukować ilość braków.
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Rys. 1  Inserty metalowe podawane do form wtryskowych mogą być
dowolnego kształtu oraz rozmiaru. W zdecydowanej większości
przypadków ich separacja jest możliwa przy pomocy wibropodajnika
Źródło: www.dentec.pl

Pakowanie i paletyzacja
Bardzo częstym widokiem po wejściu na halę wtryskowni jest szereg
maszyn ustawionych ciasno obok siebie. Każde gniazdo wyposażone
jest w celę robota kartezjańskiego, transporter taśmowy oraz stano-

Rys. 2  Robot współpracujący Franka Emika zainstalowany w mobilnym
stanowisku montażowym. W zależności od planu produkcji stanowisko
rotuje pomiędzy kilkoma gniazdami z wtryskarką
Źródło: www.dentec.pl

wisko pracy operatora, którego głównym zadaniem jest wizualna ocena
produkowanych detali oraz ich układanie w pojemnikach. W firmach
o wyższym poziomie automatyzacji obraz ten wygląda nieco inaczej.
Procesy realizowane przez operatora zastępowane są pracą maszyn
w związku z czym na transporterze wyjściowym wyjeżdżają pełne opakowania gotowych wyrobów, które zostały już poddane kontroli jakości oraz
w odpowiedni sposób oznakowane. Operator wówczas może obsługiwać jednocześnie kilka stanowisk, a jego funkcja ogranicza się do okresowej wymiany opakowań zbiorczych oraz uzupełniania buforów półproduktów i opakowań. Automatyzacja procesu pakowania zazwyczaj wiąże
się ze zmianą rodzaju pakowania detali. Możliwe jest pakowanie w tradycyjne kartony, ale o wiele częściej stosowane są kuwety, tacki lub fikstury
wykonane z tworzywa. Takie rozwiązanie zapewnia powtarzalne i precyzyjne pozycjonowanie, co często jest bardzo pomocne gdy produkty
będą montowane lub poddawane dodatkowym procesom na kolejnych

Rys. 3  Robot Fanuc M10iA w aplikacji z automatycznym pakowaniem.
Do pustych pojemników przemieszczających się taśmociągiem
robot pakuje produkty, układając je w określonych kombinacjach.
Poszczególne warstwy są oddzielone przekładkami separacyjnymi
Źródło: www.dentec.pl

stanowiskach automatycznych. Pakowanie realizują dedykowane temu
zadaniu maszyny peryferyjne zainstalowane wewnątrz celi, a wszystko
może być obsługiwane przez robota 6-osiowego. W większości przy-

Kontrola jakości

padków jest to ten sam robot, który obsługuje wtryskarkę, natomiast

Poza kryterium opłacalności drugim czynnikiem napędzającym rozwój

gdy aplikacja jest złożona, a czas cyklu ograniczony zasadne jest użycie

robotyzacji w zakładach przetwórstwa tworzyw są rosnące wyma-

większej liczby robotów. Coraz większą popularnością we wtryskowniach

gania jakościowe. Coraz więcej odbiorców końcowych (również poza

cieszą się również roboty współpracujące. Nie zapewniają takich pręd-

branżą automotive) wymaga 100% kontroli jakościowej dostarczanych

kości jak roboty przemysłowe, ale dzięki możliwości bezpiecznej pracy

produktów. Oko i ręka ludzkie są podatne na zmęczenie oraz rozkojarzenie

bez osłon mogą pracować w miejscu operatora nie zajmując dodatko-

czynnikami zewnętrznymi. Wiele zakładów produkcyjnych wskazuje, że

wego miejsca. Głównymi korzyściami wynikającymi z zastosowania

to właśnie czynnik ludzki jest odpowiedzialny za ponad połowę zgłoszeń

robotów współpracujących jest możliwość ich szybkiej instalacji w danym

reklamacyjnych. Automatyzując procesy kontroli wyrobów ma się możli-

gnieździe produkcyjnym oraz łatwość programowania.

wość wyeliminowania czynnika ludzkiego oraz szybkiego i precyzyjnego
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Rys. 4  Chwytak zaprojektowany do stanowiska automatycznego insertowania
wyposażony jest w 16 przyssawek oraz 16 par szczęk równoległych.
Przyssawki ze specjalnego, nieznakującego materiału FIPA Thermalon
zapewniają pewny i bezpieczny chwyt detali wizualnych
Źródło: www.dentec.pl

Rys. 5  Stanowisko z robotem 6-osiowym FANUC M20iD/25 do automatyzacji
procesu pobierania i podawania insertów do formy wtryskowej. Oprócz obsługi
insertowania stanowisko realizuje dodatkowe operacje: kontrolę jakości przy
pomocy systemu wizyjnego, wkręcanie dodatkowych insertów z kontrolą
momentu i położenia, znakowanie atramentowe, odrzut kanału wlewowego
Źródło: www.dentec.pl

ustawienia wartości badanych parametrów jakościowych. W zależności

Zdecydowanie najczęściej wskazywanym czynnikiem ryzyka jest tutaj

od wymagań odbiorcy końcowego do inspekcji produktów wykorzystuje

brak doświadczenia obecnej kadry w zakresie programowania robotów

się zestawy odpowiednio dobranych specjalistycznych czujników, wagi,

oraz utrzymania ruchu stanowisk zautomatyzowanych. Istotnie, brak

testery szczelności, testery przewodzenia lub systemy wizyjne. Dzięki

odpowiednio przeszkolonych osób obsługujących stacje z robotami

dodatkowym urządzeniom zainstalowanym obok wtryskarki, można od

może skutkować zwiększoną liczbą zatrzymań, a w skrajnych przypad-

razu po ich odbiorze z formy weryfikować parametry takie jak: waga,

kach uszkodzeniami maszyn i narzędzi. Faktem jest, że programowanie

wymiary, rozstaw otworów, obecność podlań, wykrywanie niedolewów,

robotów 6-osiowych jest bardziej złożone niż w przypadku jednostek

barwa, obecność insertów lub innych detali, grubość pozostałości po

kartezjańskich, jednak większość producentów robotów oraz integra-

odcięciu wlewka itd. Zastosowanie programowalnych systemów wizyj-

torów zapewnia niezbędne szkolenia i odpowiednie wsparcie techniczne.

nych daje możliwość kontroli nawet bardzo złożonych warunków jako-

Planując rozpoczęcie robotyzacji zakładu, warto zweryfikować posiadane

ściowych oraz łączenia ich w reguły logiczne. Dzięki szybkim układom

kompetencje i w razie potrzeby zaplanować z wyprzedzeniem czas oraz

mikroprocesorowym nawet bardzo rozbudowana inspekcja odbywa się

środki na przeszkolenie pracowników niezbędnych do codziennej obsługi

w ułamku sekundy, a większość czasu w tym procesie zajmuje przejazd

procesów. Szkolenia personelu zwiększają początkowy koszt inwestycji,

robota z detalem na kolejne pozycje, w których wykonywane są zdjęcia.

jednak są kluczowe i nie powinny być pomijane. Bardzo często, przy

Po zakończonej inspekcji, bardzo często wymaganiem odbiorcy jest

zakupie pierwszego robota integratorzy oferują w cenie stanowiska szko-

odpowiednie oznakowanie detalu datą, godziną, numerem partii, kodem

lenia operatorskie oraz programistyczne – warto zapytać o taką możli-

kreskowym, kodem QR lub innym oznaczeniem zapewniającym wyma-

wość. Bardzo istotny jest również rodzaj aplikacji, która ma zostać zrobo-

ganą identyfikowalność. Do znakowania, w zależności od wymagań oraz

tyzowana. Czynniki ekonomiczne najczęściej przemawiają za złożonymi

budżetu wykorzystuje się najczęściej drukarki atramentowe, lasery znaku-

procesami o dużych wolumenach produkcji. Warto jednak wziąć również

jące, etykieciarki lub znakowanie mechaniczne. Urządzenia do inspekcji

pod uwagę doświadczenie i kompetencje wewnętrzne oraz te posiadane

oraz znakowania najczęściej są wykorzystywane w bardziej wymagają-

przez wybranego integratora. Dobrym rozwiązaniem jest wdrożenie pierw-

cych aplikacjach, gdzie poza samym wtryskiem występują dodatkowe

szego projektu, który charakteryzuje się niższym poziomem skompliko-

procesy, których to parametry są poddawane kontroli.

wania i umożliwi pracownikom zapoznanie się z pracą i obsługą samego
robota przemysłowego. Pomimo pewnego ryzyka, robotyzacja daje możli-

Pierwszy robot w zakładzie – od czego zacząć?

wość przeniesienia produkcji na wyższy, nieosiągalny wcześniej poziom.

Robotyzacja procesu produkcji wtryskowej to duża zmiana, szcze-

Nie bez powodu, tak wiele firm coraz odważniej inwestuje w robotyzację.

gólnie dla zakładów, które nie miały wcześniej doświadczeń z robotami

Statystyki pokazują, że większość polskich firm, które w danym roku zain-

przemysłowymi. Nie dziwi zatem, że osobom zarządzającym produkcją

stalowały pierwszego robota 6-osiowego, w roku kolejnym rozpoczyna
wdrożenie kolejnych 2-3 robotów na innych maszynach. 

towarzyszą obawy związane z wdrożeniem aplikacji zrobotyzowanych.

Dentec Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Żyrardowska 1E, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. kom.: 888 447 882
biuro@dentec.pl, www.dentec.pl
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ROBOTY W PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH – PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Coboty i nie tylko...
W literaturze technicznej występuje wiele definicji określających czym tak naprawdę jest robot przemysłowy. W każdej z nich w różnym stopniu opisano cechy charakterystyczne dla danego urządzenia. Jednak najbardziej pasującym określeniem robota przemysłowego jest jego zdefiniowanie jako manipulatora wielofunkcyjnego, skonstruowanego dla przenoszenia materiałów, części, narzędzi lub specjalnych przyrządów mający programowane ruchy w celu
wykonania różnorodnych zadań. Roboty coraz powszechniej są stosowane w przemyśle tworzyw sztucznych.

 Joanna Troska-Grudzień 

R

oboty przemysłowe można klasyfikować

Czy warto zastępować pracę człowieka

na podstawie różnych wyznaczników

robotem? Niech odpowiedzią będzie przykład:

– biorąc pod uwagę zasadnicze cechy ich

w skład linii do procesu montażu nasadek

– sferyczne – robot sferyczny pracuje w prze-

budowy, sposób sterowania, a także przezna-

do butelek dla przemysłu kosmetycznego

strzeni, która przypomina ściętą z góry i dołu

czenie. Według klasyfikacji Międzynarodowej

wchodzą roboty Mitsubishi Electric. Wyko-

sferę. Jego ramię wychyla się w górę i w dół,

Federacji Robotyki (International Federation

nują one monotonny proces składania kompo-

– delta – to modele przeznaczone do mon-

of Robotics – IFR) wyróżnia się roboty prze-

nentów nasadek przy zachowaniu wyso-

tażu sufitowego, złożone z bazy, plat-

mysłowe (industrial robots), które obejmują

kiej wydajności. Statystycznie, w procesie

formy z chwytakiem oraz utrzymujących ją

roboty tradycyjne oraz kooperujące (collabo-

montażu brała udział jedna osoba, która była

4-6 ramion.

rative robots – cobots) oraz roboty usługowe

w stanie złożyć 2200 elementów na zmianę.

W zależności od rodzaju energii do wpra-

(service robots), które obejmują bardzo szeroki

Po wdrożeniu robotów, wydajność stanowiska

wiania w ruch mechanizmów robota,

zakres rozwiązań. Można wśród nich wyróżnić

wzrosła do około 5500 sztuk na zmianę.

rozróżnia się napędy: pneumatyczny, hydrau-

roboty mobilne do różnych zastosowań.
Które operacje robota zastępują czynnik
ludzki? Może on wykonywać następujące czyn-

cówka manipulatora przemysłowego wykonuje ruch w osi góra dół,

liczny, elektryczny.

Podziały

Obecnie większość robotów wyposa-

Pod względem budowy wyróżnia się kilka

żona jest w napędy elektryczne, znacznie

ności: lokalizowanie, załadunek-rozładunek

rodzajów robotów przemysłowych.

rzadziej stosowane są napędy pneumatyczne

formy wtryskowej, obróbka wyprasek, precy-

– kartezjańskie – robot tego typu porusza się

i hydrauliczne (bardziej jako drugie źródło

zyjna kontrola jakości każdego detalu, ukła-

w kierunkach przód-tył, lewo-prawo i góra-

energii w urządzeniu do napędzania niektó-

danie według zadanego wzorca w kartonach,

dół, najczęściej jest wykorzystywany do

rych elementów).

na palecie lub do innych opakowań, precy-

przenoszenia i pakowania,

zyjne umieszczanie w opakowaniach i wytłocz-

– cylindryczne – poziome ramię może się

kach z użyciem czujnika siły, odcinanie wlewów

poruszać w górę i w dół, a chwytak prze-

po wtrysku tworzywa, znakowanie kodami

mieszcza się po nim w kierunku osi pio-

i tekstem, dowolna czynność przy obsłudze wtry-

nowej robota i z powrotem,

Roboty pracujące w układzie
kartezjańskim
Swoją nazwę zawdzięczają temu, że poruszają się w trzyosiowym układzie kartezjańskim.

skarek w oparciu o narzędzia zainstalowane na

– przegubowe – robot przegubowy jest naj-

W praktyce pozwala im to na ruch przód-tył,

końcu ramienia robota m.in. chwytaki, oklejarki,

popularniejszym modelem urządzenia.

lewo-prawo oraz góra-dół. Przestrzeń robocza

czytniki itp., wyjęcie i odłożenie detali na trans-

przypominającym ludzką rękę. Dzięki temu

takiego robota tworzy prostopadłościan. Roboty

porter, w tym sztaplowanie (układanie detali jeden

może się poruszać w wielu płaszczyznach

pracujące w układzie kartezjańskim produko-

na drugim), wkładanie zaprasek do formy, wkła-

i obracać wokół sześciu osi. Ma też duże

wane są dla wtryskarek o sile zwarcia od 25 do

danie etykiet i wyjmowanie detalu (technologia

możliwości udźwigu, nawet do kilku ton,

4000 ton. Roboty mają nośność od 4 do 100 kg

etykietowania w formie IML), współpraca z innymi

– SCARA – to roboty przemysłowe dwuprze-

(suma masy chwytaka i odbieranego detalu).

robotami lub innymi maszynami (etykieciarki itp.).

gubowe, z osią obrotu do 360 stopni. Koń-

Wykonywane są w wersji standardowej basic
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Roboty współpracujące
lub inaczej coboty

oraz w wersji ultraszybkiej high speed. Przy-

kiego wyjmowania wlewka lub wyprasek. Mogą

kładem mogą być roboty TMA. Robot znaj-

nawet sztaplować wypraski – dzięki współ-

duje szerokie zastosowanie w aplikacjach do

pracy ze specjalnym transporterem z automa-

Termin roboty współpracujące, czyli coboty

odbioru detali z wtryskarek, podawania detali

tycznie regulowaną wysokością. Dzięki małemu

(ang. collaborative robots – cobots) został stwo-

do obtrysku czy paletyzacji detali na transpor-

zużyciu energii i szybszemu wyjmowaniu detali

rzony przez stowarzyszenie Robotics Industry

terze taśmowym. Dodatkowo dzięki specjalnej

z formy, roboty z obrotowym ramieniem zwra-

Association (RIA) w 2003 r., zaś pierwszy robot

konstrukcji wykorzystującej boczne prowa-

cają się już po około roku użytkowania.

współpracujący został sprzedany przez duńską
ﬁrmę Universal Robots pięć lat później.

dzenie w osi Z, ramowe prowadzenie w osi

Opatentowany system szybkiej zmiany chwy-

X oraz najnowszy układ sterowania NJ firmy

taka – system ten składa się z jednej części

Wykorzystanie robotów współpracujących

OMRON, robot TMA nadaje się do aplikacji

montowanej na stałe, na końcu pionowej osi

pozwala zmniejszyć kontakt pracowników ze

IML wymagającej wysokiej precyzji i powtarzal-

robota i drugiej części montowanej na chwy-

szkodliwymi gazami, pyłami i opiłkami powsta-

ności działania. Tym, co wyróżnia to rozwią-

taku. Dzięki temu następuje szybka (w ciągu

łymi podczas produkcji tworzyw sztucznych

zanie jest m.in. oprogramowanie umożliwiające

kilku sekund) zmiana końcówki chwytającej

i polimerów. Coboty mogą także przenosić

sterowanie robotem poprzez centralny system,

i jednoczesne podłączenie 8 kanałów podci-

ostre lub gorące elementy. Możliwość pracy

w myśl założeń Industry 4.0, samooptymalizu-

śnienia i 8 kanałów elektrycznych, np. związa-

przez całą dobę oraz powtarzalność ruchu

jący się algorytm czy zwiększone możliwości

nych z czujnikami na końcówce chwytającej.

na poziomie 0,03 mm (w przypadku cobotów

kontroli działania, dzięki zdalnemu dostępowi do
parametrów robota przez Internet.

Czas przezbrajania jest bardzo krótki dzięki

Universal Robots) pozwalają maksymalnie

systemowi automatycznej identyfikacji chwy-

wykorzystać moce produkcyjne przy zacho-

Serworoboty z obrotowym ramieniem,

taka z automatycznym wprowadzaniem opro-

waniu spójnych standardów jakości. Lekka

tzw. „swing arm robots”. Roboty te wypierają

gramowania dla danego chwytaka. Dostęp do

konstrukcja i niewielkie gabaryty pozwa-

pneumatyczne ,,sprue pickery”, a więc rozwią-

programowania lub zmiany parametrów pracy

lają cobotom pracować także w zakładach

zania powolne i energochłonne.

robotów może odbywać się zdalnie poprzez

o bardzo ograniczonej przestrzeni roboczej.

Przykładem mogą być roboty Wemo z obrotowym ramieniem, które mogą służyć do szyb-

25.

sieć internetową i oprogramowanie Wemo

Coboty umożliwiają niemal całkowitą automatyzację procesów formowania wtryskowego.

Online Software.
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Gwarantują stałą jakość, precyzję, a także

że wiele robotów pracuje już w podobny, lecz

Z racji, że został zastosowany wlew bezpo-

jednolity poziom dozowania nawet po wielu

uproszczony sposób, w przyszłości roboty mogą

średni z grzanym kanałem nie występują kanały

powtórzeniach. Ponadto zwiększają precyzję

nie wykonywać nigdy dwa razy tego samego

doprowadzające tworzywo. Proces automaty-

poszczególnych podprocesów i przyczyniają się

ruchu w celu realizacji powierzonych zadań.

zacji wyjmowania wypraski z formy skupiać się

do ograniczenia ilości powstających odpadów.

– Prawdziwa współpraca

będzie jedynie na wyjęciu gotowych wyrobów

Stały się nieodłącznym wyposażeniem linii

Współczesne coboty są tylko częściowo

i odłożeniu ich w wyznaczone miejsce. Produko-

wytwórczych we współczesnych zakładach

niezależne. W przyszłości roboty współpracu-

wana wypraska jest przedmiotem o małej wadze

cechujących się dużą różnorodnością wytwarza-

jące rozpoznające zachowanie człowieka mogą

oraz bardzo dobrej gładkości powierzchni, więc

nych produktów i niskim wolumenem produkcji.

być w stanie objąć szerszy zakres i obszar

swoje zastosowanie znajdzie chwytak podciśnie-

Tego typu zadania wymagają dużej elastycz-

działań oraz dopasowywać swoje zachowanie

niowy. W momencie otworzenia formy chwytak

ności, uniwersalności rozwiązań na linii produkcji

w celu usprawnienia operacji w fabryce. Takie

na ramieniu robota wjeżdża między połówki

oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Kiedy

podejście można nazwać prawdziwą współ-

formy. Następnie ruch wyrzutnika powoduje

po raz pierwszy zaprezentowano roboty współ-

pracą między robotem a człowiekiem.

wyjazd wypychaczy, co skutkuje wypchnięciem

pracujące, stanowiły one innowację w przemyśle

wypraski z formy. Głównym zadaniem chwy-

robotyki. Obecnie, mimo że są już na dobre

Roboty liniowe

zakorzenione w przemyśle, ich rozwój wciąż

Kiedy

następuje

taka będzie przyssanie elementów tuż przed
zakończenie

cyklu

ich całkowitym uwolnieniem z formy. Elastyczne

trwa. Wraz z upływem czasu roboty współpra-

wypchnięcia i usunięcia wypraski z formy gotowy

cujące zyskają nowe możliwości, ponieważ

detal jest odbierany i odkładany na wyznaczone

producenci i naukowcy nieustannie pracują nad

miejsce. Może odbyć się to przy pomocy czło-

Założenia i obliczenia

rozwojem ich produktywności.

wieka, grawitacyjne upadanie oraz wykorzystać

Produkowana przykładowa wypraska

przyssawki zapewnią pewny chwyt wyprasek.

Charakteryzuje je m.in. możliwość pracy

można nowe technologie. Bardzo powszechnym

kształtem przypomina prostopadłościenne

w małej przestrzeni roboczej, ramię w ramię

rozwiązaniem na rynku dotyczącym automa-

pudełko, zatem najprostszym rozwiąza-

z człowiekiem, szybkość wdrożenia i przezbra-

tycznej pracy wtryskarki jest zastosowanie

niem byłoby umieszczenie przyssawki

jania do nowych zadań oraz intuicyjne progra-

robotów liniowych umieszczonych nad formą

w centralnym punkcie głównej powierzchni.

mowanie i obsługa. Mogą wspierać m.in. takie

wtryskową. Zadaniem tego urządzenia jest

Jednak w tym rejonie znajduję się np. otwór

procesy jak formowanie wtryskowe, obsługa

precyzyjny i szybki odbiór wyprasek. Cechują się

z logo firmy producenta. Rozstrzygnięciem

maszyn czy pakowanie i paletyzację, zarówno

dynamicznością i precyzją. Robot odbiera detale

tego problemu jest symetryczne umieszczenie

w dużych przedsiębiorstwach, jak i kilkuoso-

w czasie krótszym niż jedna sekunda z powta-

dwóch mniejszych przyssawek względem

bowych zakładach.

rzalnością na poziomie ±0,1 mm. Uniwersalność

ośrodka centralnego.

Cztery potencjalne cechy przyszłych
robotów współpracujących to:
– Adaptacja do zachowań ludzi

tych urządzeń pozwala na ich dostosowanie
z różnymi modelami wtryskarek.

Czasza przyssawki znajduje się w położeniu pionowym, a ruch następuje w kierunku

Robot posiada odpowiednie narzędzie

pionowy. Chwyt i ruch w takim położeniu

Aby poprawić jakość współpracy, w przy-

chwytne, w przypadku wyprasek są to chwy-

wymaga dużej siły przylegania, więc w oblicze-

szłości roboty współpracujące mogą być zapro-

taki, które umożliwią ich chwycenie. W zależ-

niach należy uwzględnić wpływ tarcia. W celu

jektowane do rozpoznawania i adaptacji ludzkich

ności od kształtu i powierzchni wypraski

wykonania obliczeń niezbędna jest znajomość

zachowań. Jednym z rozwiązań jest ciągłe samo-

stosuje się chwytaki o różnej budowie.

przyśpieszenia układu. Obecnie na rynku do

programowanie w czasie rzeczywistym przez

Najważniejszymi funkcjami tej części jest

tego typu operacji wykorzystuje się roboty

naśladownictwo, które wyeliminuje potrzebę

pewny chwyt wypraski i jej układu wlewowego,

liniowe o napędzie elektrycznym z paskiem

zatrzymywania linii lub posiadanie niezbędnej

trzymanie obiektu w trakcie trwania czynności

zębatym. Założeniem projektowym jest zatem

wiedzy na temat programowania robotów.

oraz uwolnienie w miejscu docelowym. Na

przyspieszenie równe 20 m/s². Chwytane

– Interaktywność

rynku występuje cała gama znormalizowanych

przedmioty to 4 wypraski o łącznej masie 80 g.

Efektywna współpraca podczas wykonywania

końcówek chwytnych, przyssawek czy nożyc,

Siła przylegania chwytaka

skomplikowanych zadań wymaga dobrej komu-

które umożliwią zaprojektowanie chwytaka do

F=(m/µ) ∙ (g+a) ∙ S

nikacji między człowiekiem a robotem współ-

potrzeb produkowanej wypraski.

F=(0,08/0,3) ∙ (9,81+20) ∙ 1,5

pracującym. Roboty w przyszłości mogą być

W produkcji elementów z tworzyw sztucz-

w stanie rozpoznawać komendy głosowe lub

nych najczęściej wykorzystuje się chwytanie

F≈12 [N]

gesty. Pomoże to zredukować czas przestoju

przez przyssanie, ponieważ wiele wyprasek to

Ciśnienie robocze

przeznaczonego na ich programowanie.

produkty cienkie i stosunkowo lekkie.

A=8∙3,14∙0,0042 [m2]

F=11,924 [N]

A=4∙10-4 [m2]

– Nieograniczony ruch

Chwytaki – przykład doboru

p=F/A

mieć możliwość aktywnego wyczuwania

Przykładowa forma wtryskowa - 4-gniazdowa,

p=12/(4∙10-4) [Pa]

i reagowania na zmiany w ich środowisku. Mimo

w czasie jednego cyklu otrzymuje się 4 wypraski.

Roboty współpracujące w przyszłości mogą
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 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 
Co na rynku
– nowości, przykłady
Seria FR od Mitsubishi Electric

zapewnia większą dokładność i krótszy czas

Najważniejsze cechy:

uruchamiania.

– duży promień skutecznego ruchu oraz

W celu zapewnienia dynamicznych reakcji,

Roboty przemysłowe serii FR Mitsubishi

które pozwalają skrócić czas trwania cyklu

Electric łączą w sobie krótsze czasy trwania

i gwarantują poprawę wydajności, zastosowano

cyklu ze skalowalnymi funkcjami bezpieczeń-

najnowsze technologie sterowania serwome-

stwa i oferują wszechstronne opcje komu-

chanizmami Mitsubishi Electric. Oprócz zaosz-

nikacji w celu zapewnienia łatwej integracji

czędzonego czasu nowa seria robotów MELFA

z systemami produkcyjnymi.

FR zapewnia również szybką i łatwą instalację,

wysoka sprawność ruchowa,
– wbudowane elektryczne i pneumatyczne
obwody użytkownika łącznie z Cat5e,
– połączone wykorzystanie pięciu modułowych funkcji bezpieczeństwa SIL3- Ple,
– kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami
produkcyjnymi i systemami ERP,

Technologia sztucznej inteligencji zwiększa

oferując użytkownikowi intuicyjne programo-

wydajność niemal na każdym etapie procesu

wanie i rozbudowane opcje łączności. Przed

– zatrzymuje się po jej dotknięciu

produkcji – od projektowania i rozruchu, aż

użyciem operatorzy mogą konfigurować

Dla przypomnienia roboty TS2 – to roboty

po obsługę i konserwację. Poprzez wdro-

i testować ruchy i interakcje robota wirtualnie

SCARA które charakteryzują się ultrakrótkimi

żenie elastycznych harmonogramów serwiso-

za pomocą oprogramowania do symulacji 3D

cyklami pracy (technologia napędowa JCS).

wania możliwe jest uniknięcie nieplanowanych

CAD oferowanego przez środowisko programi-

Nowe modele: TS-40 , TS-60, TS-80, TS-100

przestojów. Dane dotyczące użytkowania są

styczne Mitsubishi Electric RT ToolBox.

(zasięg roboczy do 1000 mm).

– cobot z bezpieczną w dotyku „skórą”

analizowane na bieżąco dzięki funkcji prewencyjnego utrzymania ruchu, która porównuje dane z dynamicznym modelem części

Power Cobot TX2TOUCH
od Stäubli

GoFa i SWIFTI od ABB
W portfolio firmy ABB pojawiły się dwie

składowych robota. Żywotność i wyma-

Przykładem jest Power Cobot TX2TOUCH

nowe rodziny cobotów o zwiększonym

gania dotyczące konserwacji można przewi-

zaprojektowany do bezpiecznej współpracy

udźwigu i uproszczonej obsłudze: GoFa

dzieć w czasie rzeczywistym. Ponadto seria

z człowiekiem przy jednoczesnym zachowaniu

i SWIFTI. To odpowiedź na automatyzację

robotów MELFA FR oferuje funkcje wspo-

wysokiej wydajności

kolejnych sektorów, która będzie postępować

magające automatyczną kalibrację, która

Zasada działania oparta jest na robocie TX2.

Urządzenia transportu bliskiego
manipulatory pneumatyczne
manipulatory podciśnieniowe
wózki manipulacyjne
chwytaki i zawiesia
Zapraszamy do naszego salonu
pokazowego, gdzie można
zobaczyć i przetestować nasze
urządzenia.
Sprawdź także naszą ofertę
sklepu internetowego:
www.sklep.id-lifting.pl
www.id-lifting.pl
info@id-lifting.pl
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m.in. w wyniku pandemii. Nowe modele będą

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 
uzupełnieniem linii robotów współpracują-

producentom przemysłowym możliwości robo-

prędkością. Gdy bliźniak cyfrowy uzyskuje

cych YuMi. GoFa i SWIFTI wchodzą na rynek

tyzacji tych odcinków linii, gdzie wymagane jest

dostęp do konfiguracji odpowiedniego robota

z poprawioną wydajnością, zwiększonym

przenoszenie cięższych przedmiotów o masie

fizycznego, opcje wyposażenia robota są mu

udźwigiem i prędkością roboczą.

do 14 kg. Maksymalny zasięg ramienia robota

znane i można je odpowiednio wyświetlić. Gdy

GoFa i SWIFTI mogą pracować w towa-

wynosi 911 mm, jednak w takim przypadku

tylko fizyczny robot przełączy się w tryb auto-

rzystwie ludzi przy przenoszeniu materiałów,

robot jest zdolny jedynie do obsługi przed-

matyczny, bliźniak rejestruje wszystkie zmiany

obsłudze maszyn, montażu komponentów,

miotów o masie nieprzekraczającej 12 kg.

pozycji poszczególnych osi, wejść / wyjść

konfekcjonowaniu, obsłudze stanowisk

Robot CR-14iA/L to zasadniczo większa

i liczników, a także wszystkie inne wartości

w laboratoriach medycznych, w centrach logi-

wersja robota CR-7iA o wydłużonym ramieniu.

operacyjne. Wszystkie dane są rejestrowane

stycznych oraz magazynach czy też warszta-

Niewielkie zmiany w mechanice i opro-

z dokładnością 4 ms – i cofają się do 100 s

tach produkcyjnych (nawet tych stosunkowo

gramowaniu umożliwiły nowemu robo-

w przeszłości. Dostęp do tych wartości można

małych). GoFa i SWIFTI bazują na sukcesie

towi obsługę cięższych ładunków w bezpo-

uzyskać w dowolnym momencie podczas

robotów z grupy YuMi. Roboty YuMi wspierają

średnim otoczeniu stanowiska pracy czło-

nagrywania. Ponadto decydujący jest tutaj

nawet laborantów przy testowaniu próbek na

wieka. Robot wykonuje zadania z powtarzal-

fakt, że wykonywane polecenia uczenia są

COVID-19.

nością ± 0,01 mm oraz maksymalną prędko-

również zapisywane. Przykładem zastoso-

ścią 500 mm/s.

wania w praktyce byłoby zatrzymanie robota

Seria Smart od Yaskawa

Podobnie jak inne coboty marki FANUC,

z nieznanych przyczyn – z opcją później-

Obejmuje osiem popularnych modeli

nowy CR-14iA/L jest robotem uniwer-

szego wywołania odpowiedniego powtórzenia

robotów MOTOMAN firmy Yaskawa: cztery

salnym – przeznaczonym zarówno do pracy

zdarzenia. Gdy robot zatrzymuje się, nagry-

roboty hybrydowe z funkcją współpracy

w niewielkich przestrzeniach, jak też do

wanie danych jest przerywane, a poprzednie

z człowiekiem z serii Motoman HC HC

obsługi większych ładunków np. w proce-

100 sekund jest dostępnych do analizy.

(o udźwigu 10 i 20 kg), trzy modele robotów

sach załadunku i rozładunku maszyn. Kine-

Kontroler czasu pokazany na TeachBox umoż-

przemysłowych z serii GP (o udźwigu od

matyka i elastyczność wąskiego profilu

liwia zdefiniowanie punktu w czasie w poka-

7 do 12 kg) oraz najmniejszą w rodzinie

CR-14iA /L sprawiają, że ramię robota może

zanej sekwencji. Zarejestrowane zdarzenie

MOTOMAN jednostkę MotoMini. Wszystkie

pracować blisko jego podstawy. Dzięki temu

można zarówno cofać, jak i przyspieszać

wyposażone są w kompaktowy kontroler

robot dobrze wykorzystuje dostępną prze-

w czasie. W momencie analizy robot fizyczny

YRC1000micro oraz Smart Pendant – inno-

strzeń roboczą. Ta cecha czyni go odpo-

może nadal znajdować się w stanie błędu

wacyjny, prosty programator, która sprawia, że

wiednim rozwiązaniem do aplikacji, w których

lub być nieczynny, na TeachBox jest przeno-

wejście do świata robotyki staje się proste.

liczy się oszczędność przestrzeni.

szony tylko cyfrowy bliźniak i wyświetlane są

MotoMini – jest najmniejszym sześcio-

tylko jego zmiany stanu. Funkcja ta zapewnia

osiowym robotem przemysłowym dostępnym

Roboty 3-osiowe od Witmann

dodatkową ochronę rzeczywistego robota.

na rynku. Jednostka dysponuje zasięgiem

Roboty 3-osiowe WITMANN – seria Witt-

Asystent wideo znacznie ułatwia znalezienie

350 mm i maks. udźwigiem do 0,5 kg. Lekka

mann WX, Wittmann seria W9xx i Wittmann

przyczyny błędów i wspiera wysiłki, aby zapo-

i szybka, oferuje niezwykle krótkie czasy cyklu

Sonic uważane są za roboty nowej generacji.

biec ponownemu ich wystąpieniu.

i wysoką powtarzalność rzędu 0,02 mm.

Wyposażone zostały w nowy układ sterowania

Dzięki temu świetnie sprawdzi się w proce-

R9. Jedną z funkcji tego układu jest „asystent

sach przenoszenia małych detali i kompo-

video”. Co to oznacza? Można posłużyć się

Szybkie, niezawodne odbieranie elementów

nentów oraz jako robot montażowy w małych

przykładem z np. transmisji sportowych,

stwarza warunek wysokiej wydajności nowo-

maszynach produkcyjnych. Jej kompaktowa

gdzie praktykuje się powtarzanie kontrower-

czesnych systemów przy minimalnych

konstrukcja sprawia bowiem, że można ją

syjnych lub spektakularnych sytuacji w zwol-

czasach cyklu. LRX EasyControl to przykład

rozlokować nawet na niewielkich powierzch-

nionym tempie. Oprócz zwiększenia wartości

robota liniowego skonstruowanego specjalne

niach, oszczędzając cenną przestrzeń.

rozrywkowej dla widzów, widoki w zwol-

z myślą o prostych zadaniach Pick & Place.

Roboty współpracujące nowej
generacji od Fanuc

Roboty liniowe LRX EasyControl

nionym tempie są również używane, aby

Specjalnie opracowany sterownik Easy-

pomóc sędziom w podejmowaniu decyzji

Control umożliwia szybkie rozpoczęcie pracy

lub w celach szkoleniowych. Ta funkcja jest

i uruchomienie w krótkim czasie.

CR-14iA/L o udźwigu 14 kg to szósty model

obecnie dostępna również dla robotów Witt-

Robot LRX EasyControl, dzięki autono-

zielonego robota w ofercie firmy FANUC

mann ze sterowaniem R9. Zadanie asystenta

micznej koncepcji, może być stosowany ze

stanowi połączenie cech CR-7iA, tj. drugiego

wideo przejmuje cyfrowy bliźniak robota, który

wszystkimi maszynami niezależnie od ich

co do wielkości i udźwigu robota w serii oraz

jest standardowo instalowany w każdym

producenta. W tym celu został specjalnie opra-

nieco większego CR-15iA.

kontrolerze R9. Cyfrowy bliźniak jest wyświe-

cowany system EasyControl do obsługi i stero-

Nowy robot współpracujący CR-14iA/L

tlany bezpośrednio na TeachBox i może

wania, przypominający system MC6. Interfejsy

został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu

odtwarzać poprzednie sekwencje z dowolną

użytkownika, dostosowane do wiedzy użytkow-
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 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 
ników, ułatwiają programowanie. Cechuje go

dzają to wyniki badania „Barometr roboty-

wana jest na ponad 2,7 mln. Łączna liczba

wysoka dostępność dzięki koncepcji zdecen-

zacji MŚP” z ub.r. przeprowadzonego przez

robotów

tralizowanej szafy sterowniczej. Więcej miejsca

Universal Robots w Polsce oraz w Czechach,

w Polsce wg IFR to 15 800. Najwięcej nowych

na konserwację i serwis w produkcji. Ochrona

Rumunii i na Węgrzech.

robotów w 2019 r. dostarczono do przemysłu

przemysłowych

pracujących

przed wodą i brudem zgodnie z normą IP54

Zgodnie z badaniem przeprowadzonym wśród

motoryzacyjnego – ich udział w ogólnej sprze-

oraz zoptymalizowane rozpraszanie ciepła

300 polskich przedsiębiorców z sektora MŚP

daży wyniósł 37 procent oraz tworzyw sztucz-

dzięki aktywnej wentylacji podczas pracy.

aż jedna trzecia z nich (33,7%) planuje w ciągu

nych i chemicznego – 15 procent. Jeśli chodzi

Precyzyjne pozycjonowanie robota przy szyb-

najbliższych trzech lat zainwestować w robo-

o aplikacje, najwięcej instalacji było związa-

kich ruchach dzięki napędowi zębatkowemu

tyzację produkcji. Również najwięcej polskich

nych z przeładunkiem materiałów i obsługą

wszystkich osi. Zastosowane zostały nowe osie

małych i średnich przedsiębiorstw planuje inwe-

maszyn (59%), spawaniem i zgrzewaniem

obrotowe – małe i lekkie. Zoptymalizowane pod

stycję w roboty współpracujące – na taki krok

(15%) oraz montażem (7%).

względem konstrukcji i ciężaru obrotowe osie

zdecydowanych jest 38,8% polskich firm.

serwo zwiększają produktywność dzięki krótszym czasom procesu.

W Polsce największym zainteresowaniem

Kluczowymi czynnikami dla robotyzacji

cieszą się roboty wykorzystywane do przeno-

w Polsce są to przede wszystkim obniżenie

szenia, przekładania i obsługi różnorodnych

kosztów produkcji/poprawa wydajności, ale

produktów. Tego rodzaju stanowiska zrobo-

Chwytaki serii PB/DD od Gimatic

również skrócenie czasu od zamówienia do

tyzowane występują we wszystkich bran-

Przeznaczone do zastosowania szczególnie

dostawy, poprawa jakości produktów poprzez

żach przemysłu, na każdym etapie produkcji.

w przemyśle tworzyw sztucznych (wtryskarki)

wyeliminowanie ludzkich błędów, rozwią-

Roboty mają przed sobą przyszłość, a coraz

do odbioru wlewków lub detali. Kątowe pneu-

zanie problemów związanych z utrzymaniem

ciekawsze pomysły na ich zastosowanie

matyczne uchwyty szczękowe serii PB są

lub zatrudnieniem pracowników i zwiększenie

powodują, że rośnie grono entuzjastów zajmu-

dostępne w 3 rozmiarach, z różnymi rozwiąza-

konkurencyjności. Innymi istotnymi czynni-

jących się tą dziedziną. Młode pokolenie już

niami szczęk. Szczęki wykonane z aluminium

kami (ponad 50% odpowiedzi) są: standary-

teraz dostrzega w robotyce szanse, dlatego

lub stali wyposażone są w zęby (do chwytania

zacja procesów, wzrost bezpieczeństwa pracy

wlewu) lub podkładki wykonane z wykładziny

i elastyczności produkcji.

robotyka i automatyka staje się jednym z chętniej wybieranych kierunków studiów. 

gumowej (HNBR) dla zapewnienia miękkiego

Najwyższe zapotrzebowanie na robotyzację

styku. Zmodyfikowana, wzmocniona sprężyna

według branż to: papier, wyroby papiernicze,

zwrotna gwarantuje wielomilionowe, beza-

druk (46,7%), przetwórstwo tworzyw sztucz-
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Roboty IML produkcji KM-System

Rozwój technologii produkcji opakowań z tworzyw sztucznych stawia coraz to nowe wymagania przed producentami konkurującymi
na rynku. Klient zwraca uwagę na wygląd i walory estetyczne produktu. Jednym ze sposobów uatrakcyjnienia opakowań jest technologia IML (ang. in mould labeling).
Zapewnia ona doskonałą jakość dekorowania i pozwala uzyskać
interesujące efekty wizualne (np. naniesienie na detal etykiety wielobarwnej w dowolnej szacie graficznej, możliwość aplikacji etykiety
3D), dające nowy, bardziej atrakcyjny wygląd produktom wytwarzanym na wtryskarkach i rozdmuchiwarkach.
Technologia ta również znacznie ułatwia recykling zużytych opakowań z etykietą (etykieta wykonana jest z takiego samego materiału
jak dekorowana nią wypraska) - z tego względu można przyjąć, że
metoda IML jest bardziej przyjazna środowisku naturalnemu.
Firma KM-System od blisko 20 lat specjalizuje się w produkcji robotów IML.
Roboty te charakteryzują się dużą precyzją działania, niezawodnością i niskim zużyciem energii, a także, jeśli jest to wymagane - bardzo dużą elastycznością w zakresie obsługi wielu form.
Zastosowanie najwyższej klasy systemów sterowania pracujących
w trybie absolutnym oraz komponentów wiodących firm, zapewnia wysoką dokładność ruchów roboczych i powtarzalność parametrów. Roboty mogą być wyposażone w autorski system wizyjny

ROBOTY IML

KM-System umożliwiający szeroki zakres kontroli jakościowej detali
(kontrola wymiarowa, kontrola położenia etykiety IML, czytanie
kodów i identyfikacja detali).
Rozwiązania techniczne opracowane przez firmę sprawdziły się
w praktyce u klientów w kraju i za granicą. Doskonalenie technologii
produkcji podzespołów do robotów i dbałość o perfekcję wykonania pozwala jej podejmować z powodzeniem najtrudniejsze wyzwania. Wyprodukowano tu już kilkaset robotów IML dla detali o różnych rozmiarach - od małych kubków do nabiału lub lodów i różnej
wielkości pokrywek, po wiadra o pojemności 20 l, a nawet wanny.
Od wielu lat KM-System dostarcza klientom zautomatyzowane systemy IML m.in. w aplikacjach wiaderek z rączkami (z jednej formy)
wraz z pełnym systemem kontroli wizyjnej. Istnieje również możliwość pakowania sprawdzonych gotowych detali bezpośrednio do
kartonów.
Produkty firmy wielokrotnie zdobywały nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych targach za innowacyjność i oszczędność energii.
Oprócz robotów przeznaczonych specjalnie do technologii IML
w ofercie firmy znajdują się roboty boczne do odbioru detali charakteryzujące się bardzo krótkimi cyklami pracy. Dzięki innowacyjnemu
zastosowaniu teleskopu osi głównej, roboty te mogą współpracować z bardzo szybkimi formami - z tego względu cieszą się szczególnie dużą popularnością u producentów doniczek rozsadowych.

KM-SYSTEM Mariusz Chmielewski, Krzysztof Słowik s.c.
ul. Spółdzielcza 54 I 58-500 Jelenia Góra
tel. kom. +48 739 280 370 I tel. +48 75 6105577 I maszyny@km-system.pl I www.km-system.pl

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 

Artykuł sponsorowany

Roboty
FANUC
dla branży
tworzyw
sztucznych
Przetwórstwo tworzyw sztucznych, podobnie jak inne sektory przemysłu, wymaga efektywnych rozwiązań
we wszystkich obszarach linii produkcyjnej. Z pomocą producentom przychodzą roboty, które gwarantują możliwość uzyskania wysokiej jakości, powtarzalności i wydajności odpowiadającej obecnym potrzebom rynkowym.

130 modeli robotów przemysłowych

a robot M-410 to najszybszy i najsilniejszy robot z tej grupy robotów,

FANUC jako wiodący dostawca robotów przemysłowych na świecie

zdolny do wykonania 1900 cykli i przetransportowania ładunków

dostarcza najszerszy wachlarz rozwiązań, ściśle dostosowanych do potrzeb

o masie 490 ton w ciągu godziny. Ma zoptymalizowaną przestrzeń

poszczególnych procesów realizowanych w przemyśle. Wśród nich są

roboczą i duży skok pionowy. Urządzenie zostało zaprojektowane, by

zarówno klasyczne roboty przegubowe, roboty typu DELTA, SCARA, jak

układać stosy palet o wysokości około 2 m. Zintegrowanie podstawy

również roboty współpracujące. Producent może pochwalić się również

i kontrolera w cokole (dostępne są też wersje bez cokołu) nie tylko

liniami wyspecjalizowanych robotów np. do paletyzowania, obsługi maszyn,

pozwala zaoszczędzić miejsce w hali, ale ułatwia też transport oraz

spawania TIG/MAG/MIG, spawania laserowego czy lakierowania, a także

instalację. Prowadzenie kabli wewnątrz nadgarstka robota zapobiega

jednostkami przygotowanymi do pracy w obszarach o zwiększonych

zakłóceniom i wydłuża trwałość przewodów.

wymaganiach w zakresie czystości produkcji tzw. clean room.

Wydajne roboty pracujące w środku linii

Dobry start decyduje o zyskach

Szczególnie lubianą przez użytkowników serią robotów marki

Z myślą o realizacji procesów na samym początku linii powstała

FANUC jest LR Mate 200iD. To rodzina stworzona z myślą o obsłudze

innowacyjna seria lekkich robotów o sztywnych ramionach i wąskich

operacji pobierania i odkładania lub pakowania produktów, a także

nadgarstkach – FANUC M-710iC. Duże prędkości osiowe w połączeniu

obsługi maszyn, m.in. wtryskarek. Ulepszone parametry konstrukcji

z uniwersalnością, wynikającą z sześciu osi, oraz niewielkim zapotrzebo-

robotów z tej linii sprawiają, że są one doskonałym rozwiązaniem dla

waniem na powierzchnię sprawiają, że są to idealne roboty do obsługi

systemów transportowych i montażowych o wysokiej wydajności.

różnorodnych przedmiotów, szczególnie tych niewygodnych w obsłudze.

Dzięki kompaktowej i smukłej sylwetce, robot LR Mate 200iD wyko-

W przypadku konieczności przenoszeniu cięższych i nieporęcznych

rzystuje niewielką powierzchnię hali produkcyjnej, oferując jednocze-

ładunków, w szczególności ich pobierania z palet lub odkładania na

śnie duże osiągi w zakresie szybkości osi, udźwigu i wykorzystania

palety, warto przyjrzeć się robotom serii FANUC M – 410. Dzięki udźwi-

obszaru pracy, m.in. w zwartych gniazdach, na liniach produkcyjnych

gowi do 700 kg i zasięgowi do 3,1 m, 4- lub 5-osiowe roboty z tej

oraz montażu bezpośrednio - do lub - na maszynie. W ramach serii

rodziny stanowią idealne rozwiązanie do obsługi bardziej wymagają-

dostępne są również kompaktowe roboty do pracy w pomieszcze-

cych obciążeń, wymagających zarówno siły, jak i precyzji.

niach „clean room” oraz środowiskach o podwyższonym poziomie

Warto wspomnieć, że firma FANUC jako pierwsza na rynku zaproponowała użytkownikom wyspecjalizowane roboty do paletyzowania,
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wilgoci - w pełni przygotowane do obsługi wymagających procesów
produkcji leków lub żywności.
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Skorzystaj z wiedzy
naszych ekspertów
• analiza potrzeb
• wsparcie w przygotowaniach
do inwestycji
• edukacja

NOWA ERA WSPÓŁPRACY
Roboty FANUC CR -10
-10iA
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Nowością w ofercie FANUC są roboty współpracujące serii CR lekkie
roboty nowej generacji – CRX, wszystkie przygotowane do bezpo-
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zaprojektowane przede wszystkim z myślą o zapewnieniu dużej szybkości
w obsłudze średnich obciążeń, a w efekcie niedoścignionej wydajności.

średniej współpracy z pracownikami wykonującymi prace w strate-

R-2000 to kolejna seria robotów FANUC, która cieszy się szcze-

gicznych obszarach linii. Myśląc o zróżnicowanych potrzebach produ-

gólnym powodzeniem wśród producentów na całym świecie. Roboty

centów FANUC proponuje sześć modeli robotów CR oraz dwa modele

te cechują się wysoką wydajnością i udźwigiem od 100 do 270 kg,

robotów CRX.

dzięki czemu są dobrym narzędziem do przenoszenia średnich i dużych
ciężarów.

Szczupła końcówka linii

FANUC jest ekspertem w dziedzinie automatyzacji przemysłu,

Jednym z najbardziej newralgicznych etapów procesu produkcji,

z 60-letnim stażem na rynku. Wyróżnikiem ﬁrmy jest nieustanne dążenie

w którym zasady Lean odgrywają kluczową rolę dla zapewnienia

do tego, by łączyć profesjonalizm ze szczerą troską o klienta i jego

produktywności jest koniec linii. Właściwa organizacja tej strefy

potrzeby. Producent realizuje ten cel oferując użytkownikom nie tylko

zapewnia sprawny przepływ i eliminację „wąskich gardeł” na etapie

wysokiej klasy produkty, ale także doradztwo, pełne wsparcie lokal-

wyjścia wyrobów gotowych z fabryki.

nych inżynierów oraz gwarancją opieki nad produktem (serwis i części

Sprawdzają się tu szybkie, nieduże, 5- lub 6-osiowe roboty typu
R-1000iA, o udźwigu sięgającym 100 kg i zasięgu 2,2 m. Roboty te zostały

zamienne) w całym okresie jego eksploatacji.
Więcej informacji na stronie www.fanuc.pl 

FANUC Polska Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Wendy 2, 52-407 Wrocław
tel.: (71) 776 61 60
sales@fanuc.pl, www.fanuc.pl

68 

PlastNews 7-8’2021

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 

Artykuł sponsorowany

Robot LRX Easy Control
z najłatwiejszym programowaniem
na rynku

Producent systemów automatyki, firma KraussMaffei, opracowała liniowy robot przeznaczony do prostych zadań
pick & place. Roboty w całości produkowane są w Niemczech. Cechują się wysoką jakością i solidną konstrukcją.
Precyzyjne pozycjonowanie przy szybkich ruchach jest możliwe dzięki napędowi zębatkowemu, to przyczynia się
do zwiększenia produktywności oraz skrócenia czasu procesów produkcyjnych. Intuicyjna obsługa nie wymaga
umiejętności programistycznych. Łatwe i szybkie poruszanie się w programie jest możliwe za pomocą kreatora programu, poprzez programowanie graficzne lub tekstowe. Wstępnie zaprogramowane procesy i kreator
Pick&Place skracają czas uruchomienia robota o 30%.

R

obota można dostosować do indywidualnych potrzeb, a jego funkcjonalność rozbudować o dodatkowe działania. Centralne zasilanie w media

zapewnia łatwą zmianę i modułową rozbudowę funkcji chwytaka. To ekonomiczne rozwiązania wysokiej jakości. Robot jest łatwy do zamontowania
i uruchomienia. Intuicyjna obsługa pozwala na wygodne użytkowanie i krótkie
czasy konfiguracji, a autonomiczna koncepcja urządzenia LRX EasyControl
umożliwia stosowanie z maszynami niezależnie od ich producenta. Podsta-

wowe elementy nowej serii LRX EasyControl oparte są na nowej serii małych
robotów LRX, co przyczynia się do łatwego dostępu do części zamiennych.
Serwis techniczny prowadzi spółka Dopak z Wrocławia.
Nie zawsze zaawansowane i skomplikowane rozwiązania automatyzacji są
użyteczne. Proste rozwiązania typu „pick and place” cieszą się dużą popularnością, gdyż w wielu przypadkach spełniają zakładane kryterium, jako ekonomiczne rozwiązania wysokiej jakości. Rozwiązanie LRX EasyControl pozwoli
producentom cieszyć się większymi zyskami. 

Dopak Sp. z o.o.
ul. Sokalska 2, 54-614 Wrocław
tel.: (71) 35 84 000
dopak@dopak.pl, www.dopak.pl
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Roboty Yushin w ofercie Kanitech
Robotyzacja jest aktualnie jednym z wiodących trendów wśród przetwórców tworzyw sztucznych w Polsce.
Pomimo rosnącej tendencji nadal jednak to początek drogi do wyrównania się pod tym kątem ze światowymi liderami. Według danych Miedzynarodowej Federacji Robotyki wskaźnik gęstość robotyzacji dla naszego kraju w 2019
roku wynosił 46 jednostek na 10 000 pracowników zatrudnionych w przemyśle. Przykładowo średnia światowa
wynosi 113 jednostek, a wskaźnik ten dla Japonii będącej zdecydowanym pionierem w tej dziedzinie w tym samym
roku był na poziomie 364 jednostek zapewniając jej globalnie 3 miejsce. Jakie są jeszcze powody, aby przy wyborze robotów przemysłowych skierować swoje zainteresowanie w stronę producentów z kraju kwitnącej wiśni?

P

oza wysokim wskaźnikiem gęstości robo-

kości ruchów o około 15% lub zmniejszenie

tyzacji warto podkreślić, że kraj ten odpo-

udźwigu do 3 kg przy jednoczesnym wzro-

wiada za około 50% światowej produkcji

ście prędkości ruchów o 15%,

robotów przemysłowych (w 2017 roku było to

– jednostka będzie wyposażona w kompo-

56%) oraz jest drugim krajemy na świecie pod

nenty obsługujące komunikację IoT,

kątem sprzedanych jednostek na poziomie

– możliwy będzie wybór wersji dostosowanej

49 900 sztuk, pozostawiając w tyle takie kraje

do pracy w pomieszczeniach typu clean

jak USA (ok. 33 tys. jednostek) czy Niemcy

room o klasie ISO 6,

(ok. 20 tys jednostek) w ilości sprzedanych

Roboty te będą dostępne dla szerokiego

sztuk kraj ten ustępuje tylko Chinom. Do tego

wachlarza maszyn wtryskowych oraz w wersji

należy dodać legendarną wręcz jakość japoń-

teleskopowej lub nie.

skich produktów, perfekcjonizm ich inżynierów

działanie oferowanych produktów umożliwiły

i gwarancję, że wszystkie rozwiązania są

osiągnięcie tego spektakularnego wyniku.

drobiazgowo przetestowane.

Roboty Yushin
Jeśli już przetwórca zwróci swoje spojrzenie

Na polskim rynku dostępne są obecnie dwie

Na polskim rynku roboty firmy Yushin są
dystrybuowane i serwisowane poprzez firmę
KANITECH. Wspólnie ze swoim japońskim

serie robotów z firmy Yushin:

partnerem firma KANITECH może dostarczyć

– seria SC do typowych aplikacji odbioru

kompletne zrobotyzowane stanowiska z dedy-

detali i solidnej codziennej pracy,

kowanymi chwytakami, kontrolą wizyjną,

w stronę japońskich producentów to pierw-

– seria RC z rozbudowanymi funkcjami, ide-

etykietowaniem lub wkładaniem insertów.

szym wyborem powinna być firma Yushin,

alnym pozycjonowaniem i sztywnością kon-

Firma Yushin jest w stanie przygotować

producent z Kioto podczas blisko 50 lat obec-

strukcji będąca doskonałym rozwiązaniem

również indywidualne stanowiska montażowe

ności na światowych rynkach pomyślnie

przy aplikowaniu insertów czy złożonych

pod aplikacje klienta. Poza robotami w ofercie

wdrożył ponad 150 tys jednostek. Intuicyjny

operacjach wymaganych po odbiorze pro-

są również moduły do szybkiego przełączania

interfejs, szeroka gama modeli, które można

duktu.

chwytaków.

dopasować do każdej aplikacji i bezawaryjne

W 2022 roku na polski rynek zostanie wpro-

Więcej szczegółów odnośnie robotów
Yushin na www.kanitech.pl 

wadzona ulepszona seria robotów ZD, która
będzie kontynuowała linię SC z licznymi interesującymi usprawnieniami i opatentowanymi
rozwiązaniami. Dostępne będą takie opcja jak:
– zdefiniowanie trybu pracy pod kątem
udźwigu i prędkości ruchów robota. Operator będzie mógł wybrać tryb pracy gdzie
dla jednostki ze standardowym udźwigiem
5 kg możliwe będzie zwiększenie udźwigu
do 7,6 kg przy jednoczesnej redukcji pręd-

KANITECH Michał Królik
ul. Warszawskie Przedmieście 15, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.: +48 25 749 70 34, fax: (25) 740 42 43
biuro@kanitech.pl, www.kanitech.pl
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SYSTEMY SZYBKIEGO PRZEZBRAJANIA FORM WTRYSKOWYCH
W MASZYNACH MAŁYCH, ŚREDNICH I DUŻYCH

Mission possible
Mimo, że efektywne wykorzystanie dostępnych środków finansowych i dążenie do unowocześniania produkcji zawsze
powinno stanowić priorytetowy cel w zakładach produkcyjnych, rzeczywistość pokazuje, że kompletny potencjał często pozostaje niewyczerpany. W przypadku przetwórstwa tworzyw sztucznych metodą wtrysku można zaobserwować, że szybka zmiana formy stanowi normę jedynie przy dużych maszynach, przy małych i średnich, mimo wprowadzenia systemów szybkomocujących około 30 lat temu, rozwiązania te są w dalszym ciągu rzadkością. Warto zauważyć, że nakład finansowy oraz potencjał oszczędnościowy jest porównywalny przy każdej wielkości maszyny. Gdzie,
zatem leży przyczyna, że systemy szybkiego przezbrojenia maszyn nie stały się jeszcze do tej pory standardem?

Niewykorzystywana
możliwość?

rozwiązań pozostaje daleko z tyłu teoretycz-

sażeniem wtryskowni pracujących na dużych

nych możliwości, dotyczy to również nakładów

formach, podczas gdy usprawnione przez-

Wykorzystanie dostępnych na rynku dla

związanych z przezbrajaniem form na wtry-

brojenie form mniejszych i średnich jest

przetwórców metodą wtrysku metod doty-

skarkach. Praktyczna analiza we wtryskow-

ciągle wyjątkiem. Rodzi się pytanie, dlaczego

czących szybkich przezbrojeń form w stopniu

niach pokazuje paradoksalnie, że czas przez-

właśnie małe i średniej wielkości zakłady pracy

100% jest wyobrażeniem idealnym, ale możli-

brojenia form jest o tyle dłuższy, im mniejsza

rezygnują z dostępnych od ponad 30 lat

wość wykorzystania istniejącego potencjału

jest maszyna. Zautomatyzowane systemy

systemów zapewniających nie tylko znaczną

choćby w 95% jest z założenia aspektem

szybkiego mocowania form, multizłącza, jak

oszczędność czasu, zwiększone bezpie-

wykonalnym. W rzeczywistości okazuje się,

i systemy transportu i załadunku form, stały

czeństwo, ale przede wszystkim gwaran-

że w dalszym ciągu udział nowoczesnych

się w pewnym sensie standardowym wypo-

tują dające się szybko zauważyć wyniki finan-

Rys. 1  Wraz z wielkością wtryskarek rośnie ciężar
form, które podczas przezbrojenia wymagają
wielu nakładów. Na zdjęciu pojazd z poduszką
powietrzną do transportu i załadunku ponad
100 t formy do wtrysku dużego kontenera na
śmieci

Rys. 2  Stacja zmiany formy ze zintegrowaną
infrastrukturą podawania medium do
wstępnego nagrzewania formy jeszcze przed
jej podaniem na wtryskarkę. Platforma oferuje
również łatwy dostęp podczas wykonywania
prac serwisowo-konserwacyjnych. Stacje
zmian i wstępnego nagrzewania form
wtryskowych obejmują zakres maszyn o sile
zwarcia od 1000 do 40 000 kN

Rys. 3  Z urządzeniami do przechylania form EAS
wzrasta poziom bezpieczeństwa podczas
manipulacji przede wszystkim ciężkich
form wtryskowych. Jest to alternatywa dla
niepewnej manipulacji formy za pomocą
suwnicy, żurawia
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Groche Technik dostarcza oraz wykonuje regenerację
wszystkich elementów układów plastyfikujących.
I Czyszczenie ślimaków i kontrola pęknięć I Wstępne szlifowanie ślimaków I
I Spawanie przenośnika ślimakowego PTA, w razie potrzeby zastosowanie warstwy buforowej I
I Prostowanie I Szlifowanie zgarniaka I Szlifowanie i polerowanie taśmy rdzeniowej I
I Szlifowanie cylindryczne do gotowego rozmiaru I Azotowanie I Kontrola koncentryczności I
I Test szczelności ślimaków z chłodzeniem wewnętrznym I
I Kontrola końcowa z raportem pomiarowym parametrów obróbki I
I Regeneracja ślimaków w zużytych obszarach I Odnowa napędu ślimaków I
I Regeneracja cylindra z częściową wymianą I Regeneracja cylindra przez tuleję w strefie dozowania I

Master Colors Sp. z o.o.
ul. Wędkarzy 5, 51-050 Wrocław
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 Narzędziownia 

Rys. 4  Systemy szybko i multizłączy do podawania
medium, takich jak woda chłodząca, olej,
powietrze, energia elektryczna itd.

Artykuł sponsorowany

Rys. 5  Przykład sprawnego systemu magazynowania
form wtryskowych w kombinacji z wózkiem do
transportu form. Wózek dokuje przy maszynie,
a forma wsuwana jest bocznie po bieżni
rolkowej poprzez pchnięcie operatora

Rys. 6  Nowoczesną alternatywą dla mocowania
form poprzez śruby i łapy dociskowe
jest mocowanie za pomocą siłowników
hydraulicznych (po lewej) lub za pomocą
systemów magnetycznych przy użyciu płyt
magnetycznych (po prawej). Oba systemy
dostępne są zarówno dla małych, średnich, jak
i dużych maszyn

sowe, bowiem kompletne systemy szybkiego
przezbrajania form wtryskowych cechują się
jednym z wyższych poziomów amortyzacji
kosztów inwestycyjnych? Odpowiedzi na
to pytanie szukać należy przede wszystkim
w niedoinformowaniu klientów oraz braku
wiedzy w zakresie kompleksowych rozwiązań
przy manipulowaniu, załadunku i mocowaniu form. Nie należy jednak pomijać faktu,
że w pewnym sensie przyczyna leży również
w braku śmiałości i otwartości na nowoczesne
metody naszych rodzimych przetwórców.
Mimo, że wprowadzenie niektórych rozwiązań
daje wręcz natychmiastowe efekty związane
z amortyzacją kosztów inwestycji, przetwórcy
często z powodu lęku wprowadzenia nowych
standardów wahają się przed inwestycją, co
z biegiem lat będzie miało kolosalny wpływ

Rys. 7  Stoły do inspekcji form zaprojektowane są do otwierania i zamykania połówek form wtryskowych w celu
ich konserwacji, prac przeglądowych, napraw itd. Dostępne są różne wielkości i wykonania. Powyżej
przykład stołu do inspekcji form w kombinacji z obrotnicą i rozszczepieniem dla form średniej i dużej
wielkości z napędem hydraulicznym

na konkurencyjność na rynku przetwórców
tworzyw sztucznych.
oferta mająca na celu skrócenie czasu przez-

wego załadunku, aż po stacje wstępnego

Rozwiązania EAS

brojenia form wtryskowych. Zakres dostawy

nagrzewania form i szeroki program szybko-

EAS Europe proponuje rozwiązania na każdą

EAS obejmuje instalacje i urządzenia, które

i multizłączy dla różnych mediów. Ponadto

kieszeń i pod każde wymagania klientów.

służą sprawnemu transportowi, szybkiemu

EAS dostarcza urządzenia do sprawnego

Z doświadczenia wynika, że w porównaniu

przezbrojeniu i mocowaniu form. Oferta sięga

i bezpiecznego transportu i manipulacji form

z tradycyjnymi metodami mocowania form

od manualnych, hydraulicznych, mechanicz-

oraz rozwiązania w postaci urządzeń umożli-

korzystając z rozwiązań EAS oszczędza się

nych lub alternatywnie również magnetycz-

wiających przeprowadzanie prac konserwa-

około 50% do 70% czasu przestoju produk-

nych systemów szybkiego mocowania form

cyjnego. EAS Europe to w zasadzie kompletna

poprzez systemy do ich bocznego lub piono-

cyjnych i napraw, jak np. stoły inspekcyjne,
przechylnie dla form itd. 
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