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Powłoki ochronne na formy wtryskowe
Forma wtryskowa jest jednym z najdroższych narzędzi stosowanych w procesie formowania wtryskowego. Nie dziwi 
więc, że wielu przetwórców dąży do zwiększenia trwałości eksploatacyjnej form wtryskowych oraz ich elementów 
konstrukcyjnych. Właściwa obróbka powierzchni formy to sposób na zapewnienie wysokiej wydajności narzędzia, 
która obniża koszty posiadania i zwiększa liczbę produkowanych części w czasie. Powłoki mogą odgrywać czołową 
rolę w skutecznym programie konserwacji zapobiegawczej. Po zainwestowaniu w powłokę ochronną formy, popra-
wia się wydajność narzędzia. Jak się je nanosi i jakie powłoki są dostępne na rynku?  38
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 Aktualności 

Zarząd Grupy Azoty S.A. w dniu 9 czerwca podjął decyzję o planowanym zaprzestaniu konty-

nuowania działalności w zakresie biznesu POM. Decyzja podyktowana jest brakiem efektywności 

ekonomicznej biznesu POM w dającej się przewidzieć perspektywie. Planowane zaprzestanie 

produkcji POM będzie miało wpływ na ograniczenie całkowitej emisji CO2 spółki. 

Nabywcą technologii związanej z produkcją kopolimeru acetalowego (POM) od Grupy Azoty 

Tarnów będzie spółka Celanese. Nie została podana wartość transkacji. Celanese przejmie 

wszystkie kontrakty polskiej spółki na produkcję Tarnoformu, zawarte z jej klientami. Zastrzega, 

że z wyjątkiem części urządzeń, transakcja nie obejmuje żadnych pracowników Azotów, realnych 

aktywów, infrastruktury produkcyjnej ani biura sprzedaży. 

Synthos S.A. rozpoczął współpracę z Lummus 

Green Circle w zakresie rozwoju i komercjalizacji 

technologii biobutadienu. Podpisana przez obie 

strony umowa zakłada opracowanie studium 

wykonalności instalacji biobutadienu o zdolności 

produkcyjnej 20 000 ton rocznie. 

Synthos, jako dostawca kauczuków synte-

tycznych do produkcji opon i  technicznych 

wyrobów gumowych, koncentruje się obecnie 

na uzyskaniu kauczuku syntetycznego 

z  surowców odnawialnych. Jest to możliwe 

dzięki produkcji biobutadienu z  bioetanolu. 

Strategia Grupy Synthos zakłada rozwój port-

folio o takie właśnie produkty - zrównoważone, 

zasobooszczędne, o  minimalnym śladzie 

środowiskowym.

– Zrównoważony rozwój jest kluczowym 

motorem rozwoju portfolio produktów 

Synthos. Z dumą wspieramy potrzeby naszych 

klientów dzięki zaawansowanym gatunkom 

kauczuku syntetycznego opartym całkowicie 

na surowcu ze źródeł odnawialnych - mówi 

Matteo Marchisio, dyrektor jednostki bizne-

sowej kauczuki i materiały do opon. – Synthos 

należy do grona światowych prekursorów 

w  pracy nad biobutadienem. Badania nad 

produkcją butadienu z  surowców odnawial-

nych rozpoczęliśmy na długo przed opracowa-

niem założeń Europejskiego Zielonego Ładu. 

Pierwsze prace badawcze nad produkcją 

biobutadienu rozpoczęły się w  2012  r. 

W  grudniu 2015  r., po trzech latach pracy 

w  laboratorium, wybudowana została insta-

lacja pilotażowa do testowania katalizatora 

w  większej skali. Obiecujące wyniki skłoniły 

firmę do przejścia na kolejny poziom rozwoju 

technologii. Na tym etapie mocno liczymy na 

doświadczenie Lummus Green Circle. 

Green Circle, podmiot biznesowy nale-

żący do Lummus Technology, koncentruje 

się na wykorzystaniu swojej wiedzy technolo-

gicznej do rozwoju transformacji energetycznej 

i  gospodarki o  obiegu zamkniętym. Współ-

praca Synthos i  Lummus Green Circle ma 

na celu opracowanie przemysłowej techno-

logii otrzymywania biobutadienu z bioetanolu 

bazując na badaniach Synthos oraz doświad-

czeniu Lummus w skalowaniu i komercjalizacji 

technologii.

Kauczuki na bazie biobutadienu są 

produktem bardzo oczekiwanym zarówno 

przez producentów opon, jak i  innych 

wyrobów technicznych. Jednym z elementów 

działania w  zgodzie z  zasadami zrównowa-

żonego rozwoju jest poszukiwanie surowców 

odnawialnych, które zastąpią te otrzymywane 

ze źródeł kopalnych. 

W ramach nowej inwestycji SPLAST planuje 

zwiększyć moce produkcyjne zakładów 

w Jedliczu i Krośnie, a  także kupić zabudo-

wane grunty w Jaśle.

– Nowy projekt zakłada wdrożenie rozwiązań, 

które wzmocnią efektywność istniejących 

procesów i zwiększą produkcję innowacyjnych 

produktów. Zakup nowoczesnych urządzeń 

i maszyn oraz modernizacja dotychczasowych 

ma zapewnić m.in. wzrost produktywności 

i skrócenie czasu realizacji zamówień. Zwięk-

szenie możliwości wytwórczych spółki nastąpi 

również poprzez rozszerzenie produkcji. Inwe-

stycja zakłada realizację dwóch innowacyj-

nych projektów polegających na opracowaniu 

nowej technologii i produktu – informuje Polska 

Agencja Inwestycji i  Handlu, która wspierała 

firmę w uzyskaniu pomocy publicznej. Spółka 

uzyskała grant oraz zwolnienie podatkowe 

w  ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Firma 

zamierza korzystać m.in. z odnawialnych źródeł 

energii, budując infrastrukturę fotowoltaiczną. 

Produkowana energia będzie wykorzysty-

wana w całości na potrzeby zakładu. SPLAST 

dysponuje trzema nowoczesnymi zakładami 

produkcyjnymi: w Krośnie i  Jedliczu oraz na 

Biznes POM Grupy Azoty zmienia 

właściciela

Synthos – kolejny krok w komercjalizacji biobutadienu

Inwestycja firmy SPLAST z Krosna za 40 mln PLN
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Węgrzech – w Miskolcu, zatrudniając łącznie 

ponad 600 pracowników. – Szczególną wagę 

przywiązujemy do działalności badawczo-roz-

wojowej w ramach Centrum B+R prowadzo-

nego na terenie zakładu w Krośnie. W latach 

2017-2020 wdrożyliśmy do produkcji 3 nowe 

technologie, zaoferowaliśmy na rynku około 

80 nowych produktów, uzyskaliśmy 2 między-

narodowe patenty i  19 wzorów użytkowych 

wspólnotowych. Stawiamy na rozwój poprzez 

innowacyjność. Cieszymy się, że z  pomocą 

Polskie Agencji Inwestycji i  Handlu możemy 

realizować nasz plan i  kolejne inwestycje 

– mówi Tadeusz Sanocki, prezes zarządu firmy 

SPLAST.

SPLAST to rodzinna firma z polskim kapi-

tałem, która działa na rynku od ponad 30 lat. 

Oferuje m.in. detale z tworzyw sztucznych dla 

przemysłu motoryzacyjnego, elektronicznego, 

AGD, kosmetycznego i meblarskiego. 



TERPLAST Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 2
98-200 Sieradz
bio@terplast.com.pl

Terplast-BIO to kompozytowy materiał polimerowy 
z wypełnieniem mineralnym. Materiał może być 
stosowany zarówno jako monomateriał lub jako jedna 
z warstw w produkcji folii wielowarstwowych.

Stosując materiał Terplast-BIO w produkcji folii 
wielowarstwowych można
osiągnąć następujące cele:
• wyeliminować folię aluminiową jako warstwę 

barierową (np. opakowania dla chipsów),
• otrzymać transparentną folię z barierą dla tłuszczy, 

alkoholi i gazów ochronnych,
• wydłużyć termin przydatności do spożycia 

opakowanych w nią wyrobów,
• zmniejszyć ilość wykorzystywanego tworzywa przy 

zachowaniu odpowiednich parametrów folii,
• zwielokrotnić recykling tworzywa bez pogorszenia 

jakości materiału po przetworzeniu na surowiec 
wtórny (do 4-ch razy),

• istotnie zredukować koszty poprzez skrócenie 
procesu produkcji,

• uniknąć w przyszłości podatku od opakowań nie 
nadających się do powtórnego przetworzenia.

Możliwe aplikacje: w opakowaniach spożywczych, 
farmaceutycznych oraz wykorzystywanych przy 
pakowaniu chemii gospodarczej.
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Notowania cenowe
ABS
Szacuje się, że ceny ABS w Europie wzrosły 

o  58 EUR/T, zgodnie z  rosnącymi cenami 

surowców osiągając poziom 2380-2480 EUR/T 

DDP. Ceny kontraktowe styrenu w maju osią-

gnęły poziom 1950 EUR/T, co oznacza wzrost 

o  87 EUR/T w  porównaniu z  poprzednim 

miesiącem. Ceny kontraktowe butadienu 

ustalono w maju na poziomie 820 EUR/T, co 

oznacza wzrost o 20 EUR/T. Ceny kontraktowe 

akrylonitrylu wzrosły o 11 EUR/T.

Ceny styrenu są bardzo wysokie od IV kw. 

2020 r., a słaba dostępność akrylonitrylu ogra-

niczyła produkcję ABS w  ostatnich miesią-

cach, niemniej obecnie sytuacja stopniowo się 

poprawia. Wielkość importu nadal nie wróciła 

do normy. Oczekuje się, że ceny ABS pozo-

staną wysokie.

PA
Cena kontraktowa benzenu w  Europie 

Zachodniej w  maju ukształtowała się 

na poziomie 1364 EUR/T, co oznaczało 

wzrost o 369 EUR/T. Producenci pochod-

nych benzenu nie mieli innego wyboru, 

jak ogłosić wzrost cen w  różnych łańcu-

chach dostaw celem utrzymania odpowied-

niego poziomu marż. Producenci kaprolak-

tamu osiągnęli wzrosty, w  wielu przypad-

kach powyżej zwyżki benzenu, podobnie jak 

producenci PA6.

Uczestnicy rynku PA6 odnotowali w  maju 

podwyżki w  dość szerokim przedziale, ale 

podwyżka o  380 EUR/T jest postrzegana 

jako reprezentatywna dla rynku i odpowiada 

wzrostowi obserwowanemu na rynku kapro-

laktamu. Na rynku także słyszano o  rozli-

czeniach na poziomie 50-60 EUR/T powyżej 

cen benzenu, a  transakcje odzwierciedlały 

różne uwarunkowania handlowe, w  tym 

terminy, wolumeny i wcześniejsze wynegocjo-

wane warunki umów. Producenci PA 6 stanęli 

w  obliczu rosnącej presji cen surowców od 

ostatnich kilku miesięcy. W  ciągu ostatnich 

dwóch miesięcy ceny kontraktowe na benzen 

wzrosły łącznie o 599 EUR/T.

Dostawy PA6 pozostawały bardzo napięte 

w maju, ponieważ popyt był duży w różnych 

zastosowaniach. Producenci twierdzą, że mają 

pełne obłożenie zamówień na czerwiec i lipiec, 

ponieważ europejskie gospodarki ponownie 

otwierają się po ostatnich ograniczeniach. 

Niektórzy producenci wciąż działają przy obni-

żonych stawkach operacyjnych w  wyniku 

wcześniejszych problemów z  produkcją lub 

ograniczeń w zakresie surowców. 

Planowanych jest również kilka przestojów 

instalacji kaprolaktamu w  ciągu najbliższych 

kilku miesięcy, ale te przestoje zostały już 

nagłośnione na rynku i nie oczekuje się, aby 

miały one duży wpływ na sytuację na rynku. 

Niektórzy uczestnicy rynku uważają, że rynek 

prawdopodobnie osiągnął szczyt w  maju 

pod względem cen. Mimo że bilans podaży/

popytu na rynku poprawia się, normalne 

warunki będzie można zaobserwować dopiero 

w trzecim kwartale. Rosnące przekonanie, że 

ceny mogły osiągnąć szczyt w maju, wynika 

z niedawnego trendu spadkowego cen spoto-

wych benzenu. W  czerwcu możliwy wydaje 

się duży spadek cen kontraktowych benzenu. 

Jeśli tak się stanie, prawdopodobnie dopro-

wadzi to do kolejnego procesu negocjacji dla 

uczestników rynku poliamidu w perspektywie 

najbliższych kilku tygodni.

Cena kontraktowa PA6 w maju wzrosła o około 

380 EUR/T do poziomu 2910-3040 EUR/T DDP.

Pod koniec maja rynek inżynieryjnego 

PA66 pozostawał mocno ograniczony pod 

względem dostaw. Niedobory kluczowych 

surowców (adyponitrylu i HMDA) powodują, że 

producenci zmniejszają produkcję, a  konsu-

menci nadal mają do czynienia z „racjonowa-

niem” produktów na PA66 (w tym compo-

undy). Nie wydaje się, aby sytuacja uległa 

znaczącej poprawie w  czerwcu, a  niektórzy 

uczestnicy rynku uważają, że dostawy będą 

ograniczone do końca roku. 

Jeśli chodzi o  ceny PA66, na rynku prak-

tycznie nie było żadnej dostępności dla „mate-

riału spotowego”. Główni producenci stwier-

dzili, że nie mają wystarczającej ilości mate-

riału, aby oferować wolumeny spotowe, 

a klienci kontraktowi pozostają dla nich najwyż-

szym priorytetem. Ceny inżynieryjnego PA66 

pozostały pod presją zwyżkową ze strony 

surowców, a  wzrost o  200  EUR/T w  maju 

uznano za reprezentatywny. Ceny PA66 

w maju osiągnęły poziom 4280-4480 EUR/T 

DDP. Nie jest jasne, czy rynek osiągnął szczyt 

pod względem cen. Dostawcy stwierdzili, że 

w  ostatnich tygodniach kupujący byli ledwo 

zainteresowani rozmową o cenach, biorąc pod 

uwagę dotkliwe niedobory na rynku. Ocze-

kuje się, że trudne warunki rynkowe utrzymają 

się, ale nadejdzie moment, w którym aktualne 

poziomy cen po prostu nie będą mogły być 

utrzymane. 

PBT
Europejska podaż PBT nadal jest napięta, 

a coraz więcej producentów deklaruje wystę-

powanie „siły wyższej” w Europie. Wolumen 

importu jest nadal niski ze względu na ograni-

czenia przesyłek kontenerowych, dostępność 

BDO jest słaba, a popyt jest dobry.

Ceny w I kw. ustalono z podwyżkami głównie 

ze względu na dobry popyt, niską podaż, 

a  także wyższe koszty surowców. Odnoto-

wano podwyżki w granicach 250-400 EUR/T. 

Ceny na II kw. w  porównaniu z  I kw. usta-

bilizowały się na wyższym poziomie około  

1000-2000 EUR/T. Wynika to z niskiej podaży, 

niedoborów surowców, takich jak PTA oraz 

wysokich cen BDO.

Europejski BDO przenosi się do Azji, 

ponieważ ceny są bardziej atrakcyjne niż 

w Europie, a  eksport azjatycki jest mniejszy 

(produkt pozostaje na rynku krajowym). Import 

do Europy znacznie się zmniejszył, ponieważ 

sprzedawcy mogli uzyskać większe zyski 

gdzie indziej.

Co więcej, jeśli chodzi o  surowce, euro-

pejski rynek PTA pozostaje niezwykle ograni-

czony, a u dwóch producentów nadal obowią-

zuje „siła wyższa”, która ogranicza podaż 

do klientów kontraktowych, z  alokacją na 

poziomie 30-60%. 
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 Nowości rynkowe 

SABIC wprowadza na rynek nowy materiał pochodzący z  recyklingu, 

wykonany z  tworzywa sztucznego związanego z oceanem, który został 

odzyskany z cieków wodnych i obszarów śródlądowych w promieniu 50 km 

od oceanu. Po poddaniu recyklingowi mechanicznemu i przekształceniu 

nadaje się na komponenty do nowych dóbr konsumpcyjnych i zastosowań 

elektronicznych, takich jak piloty do telewizorów i elektroniczne maszynki 

do golenia. Ma potencjał, by w przyszłości znaleźć zastosowanie również 

w innych branżach, takich jak motoryzacja.

Nowy materiał pochodzący z recyklingu, będący częścią oferty i usług 

SABIC TRUCIRCLE, to mieszanka PC / PET XENOY składająca się z co 

najmniej 10% PET pochodzącego z recyklingu materiału pochodzącego 

z oceanów zmieszanego z poliwęglanem. 

Nowy produkt, będący częścią asortymentu inżynieryjnych termopla-

stów (ETP) firmy SABIC, oferuje potencjalnie znaczną redukcję śladu 

węglowego – nawet o 7% i zużycia energii – do 11% w porównaniu 

z gatunkiem pierwotnym. Ma dobrą dobrą udarność, przetwarzalność 

i odporność chemiczną. – Tworząc bardziej zrównoważone materiały 

i nawiązując nową współpracę, mamy nadzieję pomóc w przekształ-

ceniu naszej branży i całego łańcucha wartości, jednocześnie odgry-

wając wiodącą rolę w dostarczaniu wskazówek dotyczących niezbęd-

nych regulacji i zarządzania – skomentował Sergi Monros, wiceprezes 

ds. wydajnych polimerów i rozwiązań dla przemysłu petrochemicznego 

w SABIC. 

– Jesteśmy dumni, że udało nam się zaprojektować materiał na bazie 

PET pochodzącego z recyklingu związanego z oceanem w taki sposób, 

aby spełniał on wysokie wymagania wydajnościowe naszych klientów, 

w połączeniu z bardzo dobrą przetwarzalnością – kontynuował Monros.

Nowy materiał pochodzący z  recyklingu, związany z  oceanem, 

stanowi część portfolio i  usług SABIC TRUCIRCLE, które są przy-

kładem innowacyjnych rozwiązań firmy w dziedzinie obiegu zamknię-

tego i mogą pomóc zapewnić klientom dostęp do bardziej zrównowa-

żonych materiałów. 

Portfolio TRUCIRCLE obejmuje projektowanie pod kątem możliwości 

recyklingu, produkty poddawane recyklingowi mechanicznemu, certy-

fikowane produkty o obiegu zamkniętym z  recyklingu surowcowego 

zużytego plastiku, certyfikowane produkty odnawialne z  surowców 

pochodzenia biologicznego oraz inicjatywy obiegu zamkniętego mające 

na celu recykling tworzyw sztucznych z  powrotem do zastosowań 

o wysokiej jakości i  zapobieganie marnotrawstwu cennych zużytych 

tworzyw sztucznych. 

Firma Evatronix wprowadza na rynek skaner eviXscan 3D FinePreci-

sion. Wyróżnia się on wysoką precyzją pomiaru i dużą szczegółowością 

odwzorowania powierzchni mierzonych obiektów. 

eviXscan 3D FinePrecision to optyczne urządzenie pomiarowe działające 

w technologii niebieskiego światła strukturalnego LED. Skaner 3D wypo-

sażony w dwie szybkie kamery 8,9 Mpix najnowszej generacji z matrycami 

CMOS, charakteryzuje się wysoką dokładnością odwzorowania, nawet 

najmniejszych elementów mechaniki precyzyjnej. Wykorzystana w skanerze 

technologia umożliwia osiąganie dokładnego pomiaru wymiarów skano-

wanego obiektu (dokładność lepsza niż 6 µm, powtarzalność na poziomie 

mniejszym niż 3 µm). Szczegółowość uzyskiwanych skanów to także efekt 

dużej gęstości rejestrowanych punktów (ponad 1200 punktów na każdy 

milimetr kwadratowy skanowanej powierzchni). Pojedynczy skan może 

zebrać dane pomiarowe w objętości 120 mm x 60 mm x 45 mm. 

Jednym z atutów skanera eviXscan 3D FinePrecision jest krótki czas 

skanowania. Połączenie szybkich kamer i  nowej generacji systemu 

projekcji światła w  technologii DLP, którego sygnał wyzwala pracę 

kamer za każdym razem, gdy wyświetlany jest nowy wzorzec, pozwala 

na ograniczenie czasu akwizycji skanu do kilkuset milisekund. 

FinePrecision z wysoką szczegółowością skanuje elementy mecha-

niki precyzyjnej (np. mikrowirniki, małe elementy z tworzyw sztucznych 

wytwarzanych metodą wtryskową, precyzyjne detale obrabiane nume-

rycznie lub wytwarzane metodą druku 3D). Skaner pozwala także na 

dokładne odwzorowanie narzędzi o ostrych krawędziach. FinePrecision 

znajduje zastosowanie w skanowaniu implantów, w protetyce, a także 

przemyśle zegarmistrzowskim i jubilerskim. Precyzja skanera umożliwia 

wykorzystanie go również do optymalizacji procesu druku 3D.

– W oparciu o doświadczenia z eksploatacji naszych skanerów linii 

Heavy Duty i  rozmowy z  klientami wskazującymi na zastosowania, 

w których precyzyjny pomiar i szczegółowe odwzorowanie powierzchni 

decydują o użyteczności skanera 3D, zdefiniowaliśmy wymagania, jakie 

musi spełniać skaner do takich zastosowań – mówi Kamil Góra, menadżer 

linii produktowej skanery 3D w firmie Evatronix. – Według tych wymagań 

nasz dział R&D opracował produkt gotowy na codzienne wyzwania izb 

metrologicznych w wymiarowaniu obiektów mechaniki precyzyjnej. Zasto-

sowanie kamer i projektora zoptymalizowanych specjalnie dla naszego 

skanera pozwoliło nam zaprojektować produkt dopasowany do potrzeb 

przyszłych użytkowników, skaner „od inżynierów dla inżynierów”. 

eviXscan 3D FinePrecision znaleźć może także zastosowanie w obszarze 

predykcyjnego utrzymania ruchu. Identyfikacja mikrouszkodzeń kluczowych 

elementów urządzeń produkcyjnych (np. łopatek w turbinach) umożliwia 

zapobieganie potencjalnym awariom, co z kolei obniża koszty przestojów.  

Nowe portfolio tworzyw sztucznych pochodzących 

z recyklingu związanego z oceanami od SABIC

Mały skaner o wielkich możliwościach  

– premiera skanera eviXscan 3D FinePrecision
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 Tworzywo wydania 

Najnowsze prognozy dla rynku tworzyw 

technicznych, uzupełnione o dane zebrane 

po wybuchu pandemii COVID-19, mogą zaska-

kiwać. Według firmy analitycznej Mordor Intelli-

gence w latach 2021-2026 segment ten będzie 

stabilnie wzrastał w  tempie ok. 6% CAGR. 

Jest to tym bardziej zadziwiające, że w dwóch 

ostatnich latach główny sektor napędzający 

ów wzrost, tj. branża motoryzacyjna, odno-

tował spore spadki produkcji – odpowiednio 

o 5,2 i 15,8% w 2019 i 2020 r. Skąd więc ten 

wzrost? U jego źródeł leży rosnąca popularność 

elektromobilności, który to trend – niewrażliwy 

w dużej mierze na okresowe fluktuacje popytu 

i podaży na rynku motoryzacyjnym – w kolejnych 

latach jeszcze zyskiwać będzie na znaczeniu, 

zwiększając zapotrzebowanie na lekkie i wytrzy-

małe tworzywa techniczne zdolne z powodze-

niem zastąpić metal w roli materiałów nie tylko 

wykończeniowych, ale i konstrukcyjnych.

Zróżnicowany rynek
Owo zastosowanie w  celach konstrukcyj-

nych jest zresztą podstawową ideą i  sensem 

istnienia tworzyw technicznych, nie bez przy-

czyny zwanych także konstrukcyjnymi. Obej-

mują one szeroką grupę polimerów wyróż-

niających się specyficznymi właściwościami 

mechanicznymi i/lub termicznymi – lepszymi 

niż tworzywa podstawowe (takie jak PP, PE 

czy PVC). Każdy z  nich ma przy tym własny 

unikalny zestaw cech predestynujących go do 

zastosowania w danej aplikacji. Przykładowo, 

poliwęglany cechują się bardzo dobrą udarno-

ścią, a poliamidy – odpornością na ścieranie. Do 

innych tworzyw z tej grupy zaliczamy m.in. ABS, 

nylony, PBT, PEEK, PEK, PK, PET, POM, PP, 

PPO, PSU, PTFE, PMMA i poliimidy. Lista ta nie 

jest jednak kompletna: wraz z rozwojem samo-

chodów elektrycznych na znaczeniu zyskują 

np. tworzywa przewodzące, takie jak poliace-

tylen (PA), poliparafenylen (PPP), siarczek poli-

parafenylenu (PPS), poliparawinyl (PPv), poli-

pirol (PPy), politiofen (PTh) czy polianilina (PANi). 

Wszystkie one zaliczane są do grupy poli-

merów o skoniungowanych wiązaniach π lub 

rodnikowych, których przewodność wzmac-

niana jest w reakcjach redoks (redukcji i utle-

niania). Wykorzystuje się je, a właściwie testuje 

ich wykorzystanie w  produkcji nowatorskich 

akumulatorów polimerowych i jako takie zalicza 

niekiedy do grupy tworzyw technicznych 

– zarówno ze względu na specyficzne właści-

wości, jak i wysoką cenę i niską dostępność, 

które sprawiają, że polimery te raczej nie trafią 

do produkcji masowej (patrz: niżej).

O ile tworzywa przewodzące stanowią 

awangardę rynku polimerów technicz-

nych, o tyle PET i PEEK zdecydowanie przo-

dują wśród nich pod względem popular-

ności. I trudno się dziwić: wszak PET stanowi 

podstawowy materiał do produkcji butelek 

na napoje. Ciekawostką jest jednak bardzo 

szybki wzrost popularności PEEK, który co 

prawda długo jeszcze nie dorówna PET pod 

względem popytu, ale już dawno przegonił go 

pod względem dynamiki wzrostu.

Duża popularność PET wskazywać może 

na to, że głównym motorem popytu na tym 

rynku jest branża opakowaniowa. Nic bardziej 

mylnego: ustępuje ona pod względem wiel-

kości zapotrzebowania na tworzywa konstruk-

cyjne zarówno przemysłowi motoryzacyjnemu, 

jak i  budownictwu oraz produkcji elektroniki. 

Wraz z  rozwojem elektromobilności granice 

między sektorem automotive a elektronicznym 

w wielu punktach się zresztą zacierają: nowo-

czesne pojazdy wyposażone są bowiem w taką 

liczbę urządzeń elektronicznych, że zasadnym 

byłoby zaliczenie ich raczej do wyrobów sektora 

produkcji elektroniki niż motoryzacyjnego.

Motoryzacja napędza 
koniunkturę

Aby zrozumieć, dlaczego elektromobilność 

sprzyja zwiększeniu popytu i  opracowywaniu 

nowych gatunków tworzyw technicznych, 

należy bliżej przyjrzeć się budowie współcze-

snych samochodów. Już dziś spośród blisko 

30  tys.  części składających się na typowe 

auto ponad 1/3 stanowią tworzywa sztuczne. 

Szacuje się, że we współczesnych modelach 

Tworzywa techniczne: 
elektromobilność zmienia oblicze rynku

Jakby na przekór pandemii koronawirusa rynek tworzyw technicznych stabilnie rośnie w siłę w tempie 6% rocznie. 
I wydaje się, że nic nie jest w stanie zagrozić temu wzrostowi. U jego źródeł leży bowiem rozwój elektromobilności 
– trend, który w najbliższych latach całkowicie zdominuje nie tylko sektor motoryzacyjny, ale też branże pokrewne, 
w tym przede wszystkim elektryczną i elektroniczną.

 Agata Świderska 

SPORA KONKURENCJA
Segment tworzyw technicznych 
jest bardzo rozdrobniony: pięciu 
głównych graczy (BASF, SABIC, 
Solvay, DSM i DuPont) ma mniej niż 
15% udziałów w globalnym rynku 
tych polimerów. Jednocześnie 
rozdrobnieniu temu towarzyszy 
wzmożona koncentracja w wymiarze 
wertykalnym: aby wzmocnić swoją 
pozycję konkurencyjną, poszczególni 
producenci sami wytwarzają surowce 
niezbędne do produkcji tworzyw 
konstrukcyjnych, a także całą gamę 
gotowych produktów na ich bazie.
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pojazdów osobowych wykorzystuje się średnio 

ok. 40 gatunków polimerów, w  tym zarówno 

podstawowe, jak i  konstrukcyjne. Po co? 

Przede wszystkim w celu redukcji wagi: mimo 

że co trzeci komponent samochodu wyko-

nany jest z  tworzywa, stanowią one łącznie 

niecałe 10% jego masy. Mają bowiem tę prze-

wagę nad metalami, szkłem i  drewnem, że 

przy takiej samej lub nawet wyższej wytrzyma-

łości cechują się znacznie niższą wagą, umożli-

wiając wytwarzanie tzw. lekkich konstrukcji. Ma 

to o tyle istotne znaczenie, że już zmniejszenie 

masy samochodu o 10% pozwala ograniczyć 

zużycie paliwa o  6–8%, a  tym samym także 

ilość emitowanych przez pojazd gazów cieplar-

nianych (ślad węglowy).

Trend ograniczania masy własnej pojazdów 

znajduje uzasadnienie zarówno we  wspól-

notowej i wewnątrzkrajowej legislacji, jak też 

w poglądach dużej części społeczeństw, coraz 

bardziej świadomej wpływu motoryzacji na 

stan środowiska naturalnego. Stąd też będzie 

on w kolejnych latach w szybkim tempie postę-

pował: szacuje się, że już w  2030  r. liczba 

lekkich konstrukcji poruszających się po 

drogach całego świata przekroczy 1,6 miliarda, 

zaś 18% wszystkich pojazdów (290 mln) 

stanowić będą samochody elektryczne.

Wzrost popularności lekkich konstrukcji będzie 

miał wpływ nie tylko na rosnący udział tworzyw 

w  ogólnej liczbie komponentów pojazdów, 

ale także na intensywny rozwój nowych poli-

merów technicznych o  jeszcze lepszych para-

metrach mechanicznych i termicznych. Rozwój 

ten zachodzi zresztą na naszych oczach: nie 

tak dawno nowe materiały do produkcji kompo-

nentów pojazdów wprowadziły na rynek nieza-

leżnie amerykańskie Trinseo i niemiecki Evonik. 

Nowy ABS LGF firmy Trinseo – opracowany 

we współpracy z niemieckim dostawcą części 

samochodowych Dräxlmaier – stanowi atrak-

cyjną alternatywę dla komponentów konstrukcyj-

nych z aluminium i stopów magnezowych. Jest 

od nich o 30% lżejszy, a jednocześnie zapewnia 

wysoką stabilność wymiarową i sztywność oraz 

jest bezwonny i łatwy w produkcji. W 2019 r. na 

jego masowe wykorzystanie zdecydowało się 

BMW – części z ABS LGF zasiliły serię i3.

Z kolei Evonik postawił na poliamid PA 12 

i  PEEK: ten pierwszy, oferowany pod nazwą 

Vestamid, świetnie sprawdzi się jako mate-

riał na wysoce wytrzymałe przewody do pracy 

w układach narażonych na oddziaływanie wyso-

kich temperatur. Można z niego z powodzeniem 

wytwarzać zarówno przewody jednowarstwowe, 

jak i  wielowarstwowe, w  tym przewody chło-

dzące stosowane w  samochodach elektrycz-

nych. Jeszcze większą wytrzymałość termiczną 

oferuje Vestakeep PEEK – polimer wykorzy-

stywany m.in. do produkcji izolacji przewodów 

i szyn zbiorczych stosowanych w akumulatorach 

i silnikach pojazdów elektrycznych. 

Nie tylko elementy pojazdów
Vestakeep PEEK można jednak z powodze-

niem wykorzystać także jako materiał konstruk-

cyjny do produkcji elementów wtykowych 

systemów wysokiego napięcia – zarówno pokła-

dowych, jak składających się na infrastrukturę 

szybkiego ładowania. I  właśnie infrastruktura 

ta – obejmująca wtyczki i gniazda ładowarek, 

elementy stacji ładowania oraz obudowy wall-

boxów – stanowi jedno z całkowicie nowych, 

a jednocześnie bardzo perspektywicznych (bo 

zachęcających do rozwoju nowych gatunków 

polimerów) zastosowań tworzyw technicznych. 

Materiały stosowane w tych aplikacjach muszą 

być bowiem szczególnie odporne na wysokie 

temperatury, a  jednocześnie trudnopalne. 

Polimer taki opracowała m.in. holenderska firma 

DSM Engineering Plastics: jej nowy gatunek 

PPS (polisiarczku fenylenu) o  nazwie Xytron 

G4080HR został w 40% wzmocniony włóknem 

szklanym, dzięki czemu cechuje się wysoką 

odpornością na starzenie cieplne, chemikalia 

i hydrolizę, a jednocześnie zapewnia dużą stabil-

ność wymiarową w  podwyższonych tempe-

raturach. Według badań DSM jest on w stanie 

bez problemu przez 6  tys. do 10  tys. godzin 

pracować w  temperaturze przekraczającej 

POLIAMIDY ZNAD WISŁY
Także Grupa Azoty ma w swojej ofercie wysokiej jakości poliamidy 
wykorzystywane m.in. w produkcji detali dla przemysłu motoryzacyjnego. 
Jej Tarnamid (PA6) w wersji podstawowej ma formę bezbarwną, ale na 
życzenie klienta może zostać wybarwiony i/lub uzupełniony o włókno szklane, 
minerały, uniepalniacze i stabilizatory termiczne. Poprawić można również jego 
udarność i właściwości ślizgowe.

Zadane właściwości ślizgowe można nadać także drugiemu z poliamidów 
produkowanych przez Grupę – Alphalonowi (PA6). Wśród kilkudziesięciu 
dostępnych wersji do wyboru są także warianty L ze smarem wewnętrznym, 
LN ze smarem wewnętrznym i nukleantem oraz T (termostabilizowane). 
Dalsze modyfikacje możliwe są na życzenie klienta.

www.tarnow.grupaazoty.com

Rys. 1   Główni gracze rynkowi i poziom koncentracji rynku tworzyw technicznych 
Źródło: Mordor Intelligence
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Trend elektromobilności przybiera coraz bardziej na sile,  szczególnie 
wobec konieczności oszczędzania zasobów i ochrony  klimatu.  Naszymi 
innowacyjnymi materiałami przyczyniamy się już dziś do tego, aby 
 samochody były coraz lżejsze, a tym samym bardziej przyjazne dla 
 środowiska. Tworzywa termoplastyczne high-tech  Durethan® i Pocan®

oraz poliamidowe arkusze kompozytowe  Tepex® otwierają nowe moż-
liwości konstrukcyjne i projektowe. Nasze typy produktów uniepalnia-
nych  oferują  szyte na miarę rozwiązania specjalnie do wtyczek,  złączy, 
 uchwytów i obudów komponentów elektronicznych. W ten sposób 
 jakość LANXESS przyczynia się do kształtowania mobilności  przyszłości. 
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liwości konstrukcyjne i projektowe. Nasze typy produktów uniepalnia-
nych  oferują  szyte na miarę rozwiązania specjalnie do wtyczek,  złączy, 
 uchwytów i obudów komponentów elektronicznych. W ten sposób 
 jakość LANXESS przyczynia się do kształtowania mobilności  przyszłości. 
new-mobility.lanxess.com
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130°C, zapewniając o 114% wyższą odporność 

na rozciąganie i o 63% większą odporność na 

zrywanie niż gatunki konkurencyjne.

Cały zestaw polimerów do zastosowań 

w infrastrukturze ładowania ma w swojej ofercie 

także Lanxess. Do produkcji wtyczek i gniazd 

ładowarek firma opracowała grupę poliamidów 

o nazwie handlowej Duretan w różnych wersjach 

– od ognioodpornej (B30SFN30) po termoprze-

wodzącą (BTC965FM30 i  BTC77ZH3.0EF). 

Ta ostatnia jest w  stanie szybko odprowa-

dzać ciepło, dlatego jest chętnie stosowana 

do produkcji gniazd i elementów bezpośrednio 

sąsiadujących z wtyczkami. Z kolei inny materiał 

firmy Lanxess – Pocan C1203 świetnie sprawdzi 

się jako surowiec na obudowy i  elementy 

konstrukcyjne wallboxów. Ta mieszanka poliwę-

glanu i PBT jest łatwa w powlekaniu, odporna 

na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, 

a także niewrażliwa na odkształcenia.

Wskazuje się, że tworzywa techniczne mają 

sporo do zaoferowania także jako materiał 

do produkcji mat do ładowania indukcyjnego 

i  bezprzewodowego akumulatorów pojazdów 

elektrycznych. Aplikacje tego typu są na razie 

w fazie testów, ale oczekuje się, że za kilka lat 

stacje ładowania montowane w podłożu mogą 

całkowicie zastąpić stacjonarne ładowarki. Tego 

typu system bezprzewodowy został już pilota-

żowo wdrożony m.in. na niemieckiej autostra-

dzie, umożliwiając ładowanie pojazdów elektrycz-

nych bezpośrednio w trakcie jazdy. Jakie właści-

wości muszą wykazywać stosowane w  nim 

maty? Przede wszystkim muszą być ogniotrwałe, 

bardzo wytrzymałe mechanicznie, niepodatne 

na odkształcenia, działanie światła ani warunków 

atmosferycznych, a także zachowywać stabilne 

właściwości w temperaturach od -45 do +125°C. 

Jak twierdzi Lanxess, w roli tej można z powo-

dzeniem wykorzystać Durethan BG30XFN01 

wzmocniony włóknem i kulką szklaną.

Akumulator z plastiku
Niektórzy producenci idą jednak jeszcze 

dalej, wytwarzając z  polimerów technicznych 

nie tylko systemy wysokonapięciowe stoso-

wane w pojazdach elektrycznych, ale także całe 

magazyny energii – akumulatory i superkonden-

satory. Tego typu rozwiązania bazujące na poli-

merach łączą w sobie lekkość i ekologiczność 

z dużą pojemnością i  niskimi stratami energii 

w trybie stand-by, zapewniając możliwość efek-

tywnego magazynowania energii w pojazdach, 

instalacjach OZE oraz tzw. wearables, czyli urzą-

dzeniach noszonych na ciele. Zakres ich zasto-

sowań wykracza zatem daleko poza elektromo-

bilność, sięgając także energetyki i elektroniki, 

a nawet rynku urządzeń komercyjnych. 

Największe postępy w  zakresie zastoso-

wania polimerów w  konstrukcji magazynów 

energii poczynili do tej pory producenci 

akumulatorów. Prototypy tego typu baterii 

powstały już w latach 80. XX w. – stworzone 

niezależnie przez konsorcjum Bridgestone/

Seiko (polianilina z anodą litową) oraz BASF/

VARTA (polipirol – PPy). Przedstawiane jako 

przyjazna dla środowiska alternatywa dla 

bardzo popularnych wówczas baterii niklowo-

-kadmowych, nie dorównywały im jednak pod 

względem gęstości energii, przez co szybko 

popadły w  zapomnienie. Temat powrócił 

dopiero na początku XXI w., gdy japońska 

firma NEC ogłosiła początek prac nad akumu-

latorami polimerowymi na bazie PTMA. Ich 

potencjalne zastosowania miały sięgać od 

systemów podtrzymywania zasilania do baterii 

kart flash. Opracowane wówczas prototypy 

nigdy nie doczekały się jednak komercjalizacji.

Jednym z  głównych powodów przerwania 

badań nad tą technologią w  latach 80. i  90. 

XX w. był fakt, że budowane wówczas akumu-

latory bazowały na polimerach o skoniugowa-

nych wiązaniach typu π (m.in. PPy, PT, PEDOT), 

które mają tendencję do wykazywania sporych 

różnic napięcia (rzędu 1 V) w  zależności od 

stopnia naładowania/rozładowania. Problem 

ten rozwiązano dopiero w  początku XXI w., 

wprowadzając inny typ polimerów redoksowych 

– polimery rodnikowe, w  których cząsteczki 

redoks są niesprzężone i dołączone w postaci 

grup bocznych. Tego typu polimery, np. wspo-

mniany już PTMA, wykazują względnie stałe 

napięcie niezależnie od stopnia naładowania. 

Powstające na ich bazie konstrukcje nazwano 

akumulatorami ORB (Organic Radical Battery), 

czyli bateriami organiczno-rodnikowymi.

Zarówno w  akumulatorach opartych na 

polimerach z  pierwszej, jak i  z drugiej grupy 

tworzywa sztuczne wykorzystywane są głównie 

do budowy elektrod – katody, anody albo obu 

z nich (tzw. akumulatory w pełni polimerowe). 

W tym ostatnim przypadku jeden z polimerów 

pełni funkcję reduktora, a  drugi – utleniacza 

redoks. Przeważnie jednak polimerowe katody 

łączy się z metalowymi anodami wykonanymi 

z  litu, cynku lub innych minerałów. Elektrody 

polimerowe pokrywane są z reguły dodatkowo 

spoiwem polimerowym zwiększającym ich 

stabilność mechaniczną. W funkcji tej zarówno 

w  akumulatorach litowo-polimerowych, jak 

i  litowo-jonowych najczęściej wykorzystuje się 

polimery fluorowane, takie jak PVDF czy PTFE. 

Katoda i  anoda oddzielone są od siebie 

separatorem zapobiegającym zwarciom elek-

trycznym oraz elektrolitem umożliwiającym 

transport jonowych nośników ładunków elek-

trycznych. W funkcji elektrolitu często stosuje 

się tu organiczne węglany z solami litu zapoży-

czone z baterii litowo-jonowych. Jak dotąd nie 

opracowano elektrolitu dedykowanego akumu-

latorom polimerowym. A szkoda, bo np. baterie 

oparte wyłącznie na elektrodach polimerowych 

nie wymagają stosowania jonów litu, co pozwo-

liłoby wytwarzać akumulatory całkowicie nieza-

wierające metali. Niższe napięcia baterii poli-

merowych pozwalają także na wykorzystanie 

alternatywnych wobec węglanów rozpuszczal-

ników, np. cieczy jonowych lub nawet wody. 

Już to pobieżne przyjrzenie się strukturze 

baterii polimerowych dowodzi, że musi minąć 

jeszcze wiele lat, zanim technologia ta dojrzeje 

na tyle, aby w pełni wykorzystać jej potencjał. 

Wciąż nie przeprowadzono badań umożliwia-

jących optymalizację pracy tego typu akumu-

latorów przez wykorzystanie alternatywnych, 

dostosowanych do ich potrzeb komponentów. 

Zaś sporadyczne analizy mają głównie charakter 

poznawczy, nie zaś komercyjny. W efekcie na 

palcach jednej ręki można policzyć producentów 

eksperymentujących z tego typu akumulatorami. 

Jedną z nielicznych firm dostarczających mate-

riały, z których można wydrukować metodami 

wytwarzania przyrostowego baterie polimerowe 

jest dziś Evonik. A szkoda, bo akumulatory tego 

typu nie tylko są łatwiejsze w recyklingu i mają 

większą gęstość mocy niż klasyczne baterie, ale 

także wykazują unikatową właściwość niedo-

stępną dla konwencjonalnych magazynów 

energii – można je wyginać pod różnymi kątami 

bez obaw o wytrzymałość mechaniczną.

Elastyczne magazyny energii
Elastyczność tę akumulatory polimerowe 

współdzielą z superkondensatorami na bazie 

polimerów, które – w  przeciwieństwie do 

swoich większych i  cięższych kolegów – są 
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wykorzystywane przede wszystkim w  urzą-

dzeniach mobilnych, w tym tzw. wearables. To 

właśnie rosnąca popularność tego typu mobil-

nych, „noszalnych” technologii w dużej mierze 

zrodziła popyt na nowe modele superkon-

densatorów, które byłyby nie tylko pojemne 

i wydajne, ale także lekkie, elastyczne i trwałe. 

Co więcej, trend integracji wielu urządzeń 

wymusił także na ich producentach poszuki-

wanie takich materiałów, które byłyby w stanie 

zapewnić małym magazynom energii maksy-

malną funkcjonalność i  wielofunkcyjność, 

w tym możliwość współpracy z wieloma urzą-

dzeniami. Wszystko to przyczyniło się do szyb-

kiego rozwoju rynku superkondensatorów poli-

merowych i/lub zawierających porowate struk-

tury pochodzenia węglowego.

Budowane dotychczas prototypy superkon-

densatorów polimerowych bazują na różno-

rodnych materiałach, które nadają im specy-

ficzne właściwości użyteczne w danej aplikacji. 

I tak, podstawowym surowcem do produkcji 

ich elektrolitu są hydrożele polimerowe, które 

cechują się znaczną rozciągliwością zapew-

niającą urządzeniom wyposażonym w  tego 

typu magazyny energii tak pożądaną elastycz-

ność. Ale to nie wszystko: hydrożel można 

także uzupełnić wiązaniami wodorowymi, 

które zapewniają superkondensatorom właści-

wość samoregeneracji. Naukowcy mają już 

także za sobą pierwsze udane próby opraco-

wania magazynów energii z pamięcią kształtu 

i  kondensatorów elektrochromatycznych, 

tj. zmieniających kolor pod wpływem dopro-

wadzenia ładunku elektrycznego – wszystko 

na bazie różnorodnych polimerów.

Wydaje się, że to właśnie rynek superkon-

densatorów będzie w kolejnych latach świad-

kiem najbardziej spektakularnych odkryć 

naukowych. Jako urządzenia mające do 

wykonania prostsze zadanie niż akumulatory 

superkondensatory stanowią bowiem swoiste 

poletko doświadczalne – forpocztę bardziej 

spektakularnych wynalazków z zakresu maga-

zynowania energii. 

NIE TYLKO DLA MOTORYZACJI

PANELE SŁONECZNE POD OCHRONĄ

W ofercie firmy Arkema można znaleźć tworzywa techniczne tworzone nie tylko z myślą o motoryzacji, ale także 
o sektorze produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Jednym z nich jest Kynar – polifluorek winylidenu, który można 
wykorzystać m.in. do produkcji powłok zabezpieczających panele słoneczne przed oddziaływaniem promieniowania 
UV i czynników atmosferycznych. Jak podaje producent, zabezpiecza on powierzchnię paneli na co najmniej 40 lat, 
znacznie wydłużając ich ogólną żywotność.

www.arkema.com

NIEZRÓWNANA WYTRZYMAŁOŚĆ

DSM Engineering Plastics stawia na wytrzymałość: jego hybrydowe kompozyty węglowe z serii Dyneema Carbon są na 
tyle odporne mechanicznie, że można je stosować zarówno do produkcji sprzętu sportowego, np. kijów hokejowych, 
jak i komponentów samochodów rajdowych. Z kolei jego Stanyl Diablo, czyli poliamid 46, posłużył BMW do pierwszej 
w świecie udanej integracji kolektora dolotowego i chłodnicy powietrza doładowanego.

www.dsm.com

PMMA DLA MEDYCYNY

Cyrolite to stosunkowo nowa propozycja firmy Röhm dedykowana branży medycznej. Bazujący na PMMA 
wielopolimerowy compound cechuje się nie tylko wysoką udarnością, ale także odpornością na działanie tłuszczów 
i alkoholi, a także promieniowanie gamma wykorzystywane w procesach sterylizacji. Zaś jego wysoka przezroczystość 
i przepuszczalność światła sprawiają, że świetnie sprawdzi się jako materiał na cewniki, filtry i zestawy drenażowe.

www.cyrolite.com

OD MASZYNEK DO GOLENIA PO OBUDOWY TV

Jeśli chodzi o uniwersalność zastosowań, trudno znaleźć bardziej wszechstronne tworzywo techniczne niż Noryl firmy 
Sabic – połączenie PPO z PS, PP, PA lub TPE. Materiał dostępny jest w czterech wersjach, przy czym każda cechuje się 
wysoką stabilnością wymiarową, odpornością chemiczną i elektrolityczną oraz dobrymi właściwościami elektrycznymi. 
W porównaniu z PP Noryl wyróżnia się większą sztywnością i odpornością termiczną. Zaś z PA wygrywa niższą 
gęstością, większą udarnością i lepszym wydłużeniem. Dlatego może być stosowany w szeregu aplikacji – od produkcji 
maszynek do golenia, kabli elektrycznych i elementów karoserii po opakowania do sterylizacji i obudowy telewizorów.

www.sabic.com

SZEROKI WYBÓR ELASTOMERÓW W JEDNYM MIEJSCU

W ofercie Ravago można znaleźć całą gamę elastomerów, takich jak TPE-S, TPE-V, TPE-O, TPU dedykowanych 
nie tylko do zastosowania w sektorze motoryzacyjnym, ale też w branży AGD i RTV, meblarskiej, budowlanej czy 
spożywczej. Począwszy od ekonomicznych rozwiązań dla niewymagających aplikacji, aż po najbardziej zaawansowane 
materiały posiadające, np. certyfikat kontaktu z wodą i żywnością. 

www.ravago.com
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Skąd się bierze taki sprzęt 
z „drugiej ręki” i dlaczego oraz 
na co należy zwrócić uwagę?

Zmiana profilu działalności firmy lub zaprze-

stanie działalności jest przyczyną powstania 

problemów z  pozbyciem się używanych 

maszyn, które często są w pełni sprawne i mogą 

jeszcze długo służyć innym właścicielom.

W poszukiwaniu najlepszych rozwiązań,  warto 

zastanowić się nad możliwością zakupu takich 

maszyn i urządzeń z drugiej ręki – należy pamiętać 

jednak o  tym, aby przy podejmowaniu decyzji 

wziąć pod uwagę szereg ważnych czynników.

Wtryskarka to sprzęt, który po latach użytko-

wania wciąż w pełni sprawdza się w codziennych 

pracach. Dlatego zakup używanej maszyny to 

rozsądny wybór. Taka decyzja jest zdecydowanie 

bardziej korzystna finansowo niż zainwestowanie 

sporej kwoty w kupno nowej maszyny. Właściwie 

nie ma różnicy pod względem wydajności 

i awaryjności pomiędzy wtryskarką mającą już 

za sobą pewien okres eksploatacji a fabrycznie 

nową. Wprowadzenie do użytku urządzenia 

używanego ma też znaczenie dla celów podat-

kowych w działalności gospodarczej.

Zalety
Najważniejszą z nich jest przede wszystkim 

oszczędność. Nie tylko dla prosperujących 

zakładów jest ważne takie obniżenie kosztów 

produkcji, ale i dla początkujących firm, które 

borykają się z  problemem ograniczonego 

budżetu. Dzięki korzystnym cenom używa-

nych maszyn nie ma potrzeby wybierać między 

ceną a jakością, a środki można zainwestować 

w trwałe urządzenia dobrej klasy. Starsze modele 

zwykle cechują się podobną skutecznością, co 

ich nowsze odpowiedniki, a  niekiedy można 

liczyć na tańsze usługi serwisowe, większą 

dostępność części zamiennych oraz surowców.

Kupując maszynę używaną, działającą 

wcześniej w  innym zakładzie produkcyjnym, 

czasem istnieje możliwość jej obejrzenia. 

Przeważnie maszyny takie są przetestowane 

na różnych surowcach, dzięki czemu można 

przewidzieć jak podczas obróbki zachowa się 

dane tworzywo, co pozwala ocenić użytecz-

ność danego modelu biorąc pod uwagę 

jakość i sposób wykonania produktu, uzyskać 

pewność odnośnie poprawnego działania 

samej maszyny, czy zaobserwować najlepsze 

ustawienie i  połączenie z  innymi elemen-

tami linii wytwórczej. Na domiar tego korzy-

stając z  informacji dotyczących wcześniej 

stosowanych ustawień, można skrócić czas 

potrzebny na optymalizację procesu technolo-

gicznego, odwrotnie niż w przypadku zakupu 

nowych maszyn, gdzie dostawa jest pierw-

szym momentem, kiedy kupujący ma okazję 

dokładnie zapoznać się z danym modelem.

Inną zaletą zakupu używanej wtryskarki 

jest czas oczekiwania. Niekiedy przy zakupie 

nowego urządzenia od producenta czas ocze-

kiwania na montaż i dostawę może wynosić 

nawet 3-6 miesięcy. Maszyny używane prze-

ważnie znajdują się w  stanie gotowym do 

natychmiastowego użytku.

Wady
Należy pamiętać, że przy zakupie używa-

nych urządzeń, jak każde rozwiązanie posiada 

ono także swoje słabe strony. Aby wykluczyć 

duży stopień zużycia, ewentualne braki lub 

ukryte usterki, przed zakupem należy przepro-

wadzić fachową ekspertyzę i  przegląd tech-

Kiedy kupić używaną wtryskarkę?

Skompletowanie odpowiedniej linii produkcyjnej to proces skomplikowany i  czasochłonny dla każdego 
zakładu wytwórczego. Wybór i  rozmieszczenie maszyn oraz urządzeń do obróbki danego tworzywa wyma-
gają opracowania szczegółowego projektu, który uwzględni nie tylko rodzaj końcowego produktu i  prze-
bieg poszczególnych etapów produkcji, ale także bilans zysków i  strat takiej inwestycji. I te rzeczy należy 
mieć pod uwagę bez względu na to czy inwestuje się się w nową czy też używaną maszynę, np. wtryskarkę.  
Na obecną chwilę się może jednak lepszym wyjściem będzie zakup używanych maszyn chociażby ze względu na 
koszty…a jak to się dzieję i co jeszcze stoi za opcją zakupu z „drugiej ręki” poniżej w artykule. 
Koszty zakupu wtryskarki można znacznie ograniczyć wybierając używane wtryskarki - są dużo tańsze, jednak 
mogą być często pozbawione ochrony serwisowej, a źródło ich pochodzenia często bywa nie do ustalenia. 
Zatem czy opłacalne jest kupowanie używanego sprzętu szczególnie na dzień dzisiejszy w dobie pandemii i na ile 
jest on dobry?

 Mia Walasek 
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niczny sprzętu. Zadbane i  regularnie kalibro-

wane narzędzia mogą sprawnie funkcjonować 

przez wiele lat. Warto zwrócić uwagę na fakt, 

że dana maszyna może wykazywać bardzo 

niewielki stopień zużycia. Urządzenia zostają 

sprzedawane z wielu przyczyn, niekiedy czysto 

logistycznych, np. zmiana dostawcy, branży, 

surowca, czy remont zakładu produkcyjnego. 

Nieprzyjemnych niespodzianek związanych 

z zakupem można też uniknąć wybierając zaufa-

nego pośrednika – firmę, którą zajmuje się takimi 

sprawami.

Na rynku można znaleźć sporo używa-

nych wtryskarek – jednak trzeba pamiętać, że 

zwykle nie są po okazyjnych cenach.

Należy również uważać na tzw. lifting wtry-

skarki – zdarza się i to, że przed wystawieniem 

na sprzedaż wtryskarka np. jest przemalowana 

i  starannie wyczyszczona. Niestety, jakość 

urządzenia po takim zabiegu nie ulega większej 

poprawie. Zdarzają się również przypadki że 

wtryskarki zostały poddane jakiejś „globalnej” 

modernizacji. Wówczas sprzęt wydaje się 

być jak nowy – podczas tego tzw. „remontu” 

wymieniane lub regenerowane są newralgiczne 

i najbardziej narażone na uszkodzenia części. 

Z  reguły ważnym jest sprawdzenie czy urzą-

dzenie nie ma mikropęknięć. I co ważne trzeba 

też zwrócić uwagę czy wtryskarki używane po 

remoncie przeszły jeszcze raz przegląd, zostały 

uruchomione i  sprawdzone, potwierdzono 

spełnianie norm bezpieczeństwa.

Możliwości na rynku wtórnym
Istnieje wiele możliwości zakupu urządzeń 

z  drugiej ręki wystarczy śledzić informacje 

i ogłoszenia dotyczące upadłości lub zmiany 

lokalizacji istniejących zakładów przemy-

słowych, licytacji przeprowadzanych przez 

agentów w domach aukcyjnych czy komor-

niczych. Popularnym ostatnio rozwiązaniem 

są sklepy internetowe i  portale aukcyjne. 

Korzystanie z  powyższych możliwości jest 

komfortowe, a  zgromadzenie wielu różno-

rodnych ofert w jednym miejscu pozwala na 

znaczną oszczędność czasu i pieniędzy. Przy 

wyborze warto kierować się wiarygodnością 

portalu, konkurencyjnością cen i  wszech-

stronnością ofert. 

Wtryskarki używane  
– z czym to się wiąże?

Wtryskarki używane to dobra alterna-

tywa, jednak poszukując ich nasuwa się na 

myśl wiele pytań i wątpliwości – czy będzie 

w pełni sprawna, a jej usterkowość nie będzie 

dużo większa od nowej maszyny? Przede 

wszystkim należy mieć pewność, że maszyna 

przeszła pełny przegląd, zużyte elementy 

zostały odnowione lub wymienione na nowe, 

a  całe urządzenie przeszło niezbędne testy. 

Czasem dobrze liczyć na pomoc jakiegoś 

doradcy, firmy przy wyborze odpowiedniej 

maszyny. W  przypadku wtryskarek ważny 

jest profil produkcji, oczekiwanej wydaj-

ności itp. i  to dopiero na takim etapie typuje 

się wtryskarkę, która najlepiej spełni powie-

rzone zadania. Należy wiedzieć, iż więk-

szość maszyn przemysłowych nie jest tania, 

wiąże się to głównie z kosztami wytworzenia 

takich skomplikowanych technicznie maszyn 

oraz kosztami użytkowania i obsługi. Trzeba 

tylko pamiętać o sprawdzonym źródle pozy-

skania używanych maszyn. Należy spraw-

dzić czy firma oferująca używane wtryskarki 

posiada odpowiednie zaplecze serwisowe 

i  transportowe oraz odpowiednie doświad-

czenie w  sprzedaży używanych wtryskarek. 

I co ważne, aby maszyny te miały udokumen-

towane pochodzenie.

Nowe maszyny mają załączone instrukcje 

obsługi – taka instrukcja to dobra podstawa 

i  źródło wiedzy dla ludzi zajmujących się 

obsługą wtryskarek, jednak powinni to być już 

doświadczeni specjaliści, znający już obsługę 

takich maszyn i  techniczny język, jaki zasto-

sowany jest w  tego typu opracowaniach. 

Nie zawsze wygląda to tak „różowo” w przy-

padku zakupu wtryskarek używanych, w tym 

przypadku często się zdarza, że sprzedający 

zwyczajnie nie dołączy stosownej dokumen-

tacji, bo została zgubiona lub zniszczona itd. 

W takim przypadku kupujący najczęściej 

szukają dokumentacji w  internecie, co nie 

zawsze jest skuteczne. Doświadczeni specja-

liści mogą posiłkować się dokumentacją od 

podobnych maszyn, ale wiedzą już jak zinter-

pretować i przełożyć informacje tak, aby nie 

uszkodzić zakupionej maszyny. Pozostali 

muszą liczyć tylko na wsparcie firm zajmują-

cych się naprawami i  serwisem wtryskarek, 

a takie usługi są często bardzo drogie i często 

na długi czas wstrzymują pracę maszyny.

Wybór firmy
Wiele firm kładzie nacisk, aby wtryskarki 

przechodziły szereg testów mających na celu 

wyeliminowanie usterek technicznych. Chodzi 

o to, aby długo posłużyły i to bezawaryjnie.

Warto też, aby były zaopatrzone w dostęp 

do części zamiennych i  akcesoriów, serwis 

takich urządzeń i  ich transport. Możliwości 

przeszkolenia przyszłych użytkowników, przy-

gotowanie wtryskarki do pracy i  pierwszy 

rozruch wspólnie z  klientem to szczegóły, 

które podnoszą atrakcyjność oferty danej firmy 

zajmującej się sprzedażą wtryskarek używa-

nych. Dzięki kompleksowej ofercie takich firm, 

zaoszczędzić można sobie sporo kłopotów 

związanych z  poszukiwaniem każdej usługi 

osobno – zaoszczędza się w  ten sposób 

mnóstwo czasu, nerwów i co bardzo istotne 

mnóstwo pieniędzy. Przed zakupem należy 

przeanalizować każdy aspekt – cena samej 

wtryskarki choć ważna to nie może przesądzić 

o zakupie.

Kto na rynku?
Szczep-pol s.c.
Szczep-pol zajmuje się dystrybucją, a także 

serwisem  maszyn i  urządzeń do przetwór-

stwa oraz urządzeń dla wyspecjalizowa-
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nych narzędziowni zajmujących się obróbką 

metali.  Ugruntowana pozycja na rynku baza 

kontaktów krajowych i zagranicznych, umoż-

liwia importowanie najnowszych maszyn 

i  urządzeń wykorzystywanych w  branży 

tworzyw sztucznych. Firma Szczep-pol s.c. 

oferuje szeroki wybór używanych maszyn do 

przetwórstwa tworzyw sztucznych, peryferii 

oraz maszyn narzędziowych, a  dostępność 

tych urządzeń codziennie się zmienia.

W ofercie posiada używane wtryskarki świa-

towych marek, jak Arburg, Battenfeld, Boy, 

Krauss Maffei, Engel, Demag, Husky, Netstal.

Przedsiębiorstwo  
Produkcyjno-Handlowe TADplast 

Firma oferuje wysokiej jakości używane wtry-

skarki znanych i  renomowanych europejskich 

producentów, takich jak: Arburg, Battenfeld, Boy, 

Demag, Engel, Ferromatik Milacron oraz Krauss 

Maffei. Wszystkie maszyny pochodzą z krajów 

Europy Zachodniej, głównie z Niemiec, Austrii, 

Szwajcarii, Skandynawii oraz Wielkiej Brytanii. 

Są one przed sprzedażą testowane i  spraw-

dzane przez doświadczoną, wysoko wykwalifiko-

waną kadrę pracowników. W ten sposób klienci 

zyskują pewność zakupu maszyn w  dobrym 

stanie technicznym. Wykonywane są    próby 

na własnych formach lub na formach klienta. 

Firma służy pomocą techniczną oraz współpra-

cują z wieloma firmami serwisowymi. TADplast 

dysponuje również szeregiem nowych i używa-

nych części do wtryskarek, takich jak: układy 

plastyfikujące, pompy oraz karty sterujące.

EuropNet
EuropNet specjalizuje się w  międzyna-

rodowym handlu używanymi wtryskarkami 

oraz urządzeniami peryferyjnymi, akceso-

riami i częściami zamiennymi różnych marek. 

Zajmuje się również transportem maszyn 

o sile zamykania do 4 500 ton i to zarówno na 

terenie zakładów, jak i na dłuższych trasach 

krajowych i  międzynarodowych. Zakres 

świadczonych przez Europnet usług jest 

uzupełniony o ofertę serwisu technicznego. 

Firma od wielu lat działa w branży obrotu 

używanymi wtryskarkami. Każda maszyna 

bez względu na wiek, markę i  pochodzenie 

przechodzi przegląd, który kwalifikuje bądź 

dyskwalifikuje wtryskarkę jako sprawną 

i zdatną do sprzedaży.

Firma postawiła na jakość oferowanego 

produktu, a także na różnorodność, komplek-

sowość oraz wysoki standard oferowanych 

usług dodatkowych. 

Znaczną część oferty stanowią używane 

wtryskarki Arburg.

PaGa Plast
PaGaPlast  zaopatruje klientów na rynku 

lokalnym i  międzynarodowym w  spraw-

dzone używane wtryskarki oraz inne urzą-

dzenia do przetwórstwa tworzyw sztucz-

nych. O  jakość oferowanych maszyn dba 

zespół wyszkolonych i  doświadczonych 

fachowców z  branży tworzyw sztucznych 

oraz niemiecki partner – firma z  doświad-

czeniem specjalizująca się w  sprzedaży 

używanego sprzętu. Dzięki tej współpracy 

można kupić maszyny zarówno w  Polsce, 

jak i  w  Niemczech. W  ofercie znajduje się 

sprzęt oraz części zamienne czołowych 

producentów: Battenfeld, Arburg, Demag, 

Engel, Krauss Maffei, Ferromatik Milacron 

oraz Boy. Maszyny pochodzą z krajów Unii 

Europejskiej – w większości są to Niemcy, 

Austria ponadto firma pozyskuje maszyny 

również ze Szwajcarii. Każda maszyna jest 

sprawdzana oraz poddawana próbie przez 

zespół fachowców w celu określenia stanu 

technicznego.

Klienci mają możliwość sprawdzenia 

maszyn przed zakupem, zarówno w  firmie 

PaGaPlast, jak i  na powierzonych formach 

uzyskując pewność, że stan techniczny 

jest odpowiedni. Dla wygody przedsiębior-

stwo zajmuje się całym procesem dostawy 

maszyn. Na życzenie można uzyskać pomoc 

również w  uruchomieniu zakupionej przez 

klientów wtryskarki (innych urządzeń).

Podsumowanie
Nowe wtryskarki przemysłowe, to niezwykle 

drogie maszyny, dlatego możliwość zakupienia 

dobrej jakościowo i  odpowiednio serwiso-

wanej używanej maszyny może zainteresować 

wiele mniej zasobnych, głównie małych i śred-

nich firm. Zarówno kupujący, jak i sprzedający 

stoją przed ogromnym wyzwaniem.

Jeśli zatem rozważasz kupno  używanej 

wtryskarki przemysłowej, zakup urzą-

dzenie w  firmie o  ugruntowanej pozycji na 

rynku, dysponującej zapleczem, który zadba 

o  sprawność urządzenia oraz pozwoli nie 

martwić się o transport maszyny.

Dlaczego warto kupić wtryskarki używane? 

Przede wszystkim chodzi o  oszczędności 

finansowe. Naprawa tego rodzaju urządzeń 

jest dużo tańsza niż zakup lub leasing nowych 

egzemplarzy. Ponadto, należy zauważyć, że 

wtryskarki to stosunkowo drogie w  utrzy-

maniu urządzania, które jednak, przy zacho-

waniu regularnych przeglądów technicznych, 

mogą z powodzeniem być wykorzystywane 

przez długi okres czasu. Firmy produkcyjne 

wykorzystujące wtryskarki zazwyczaj wymie-

niają sprzęt na nowy zanim ten jest w pełni 

wyeksploatowany. Inwestycja w  używane 

wtryskarki to dobry pomysł na podnie-

sienie przewagi konkurencyjnej na rynku, 

ponieważ zaoszczędzone środki finansowe 

można przeznaczyć na rozwój firmy. Warto 

dokonać zakupu w firmie, która oferuje pełne 

wsparcie.

Istnieje nieformalna lista rankingowa produ-

centów wtryskarek (podobnie, jak w  przy-

padku samochodów). Poważni producenci 

wtryskarek opierają ich rozwój na prowadzo-

nych w sposób ciągły badaniach eksploata-

cyjnych, analizie rynku i rozwiązań konkurencji 

oraz postępie technologii we własnych dzia-

łach rozwojowych. Przy zakupie warto skorzy-

stać z ich doświadczenia. 
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Już w pierwszych miesiącach pandemii producenci wtryskarek infor-

mowali o skokowym wzroście popytu na swoje maszyny. Nic dziw-

nego, biorąc pod uwagę, że w obliczu epidemii Covid-19 kwestie ekologii 

zeszły na dalszy plan, a wyroby jednorazowego użytku z tworzyw sztucz-

nych w przyspieszonym tempie wróciły do łask. Wzrost zapotrzebowania 

obserwowany był zresztą nie tylko w segmencie produkcji maseczek, 

hełmów i  rękawiczek jednorazowych, ale także opakowań żywności 

i środków higienicznych – słowem: we wszystkich branżach, których 

produkty odgrywają istotną rolę w walce z wirusem. Wzrost ten był przy 

tym na tyle silny, że w wielu przypadkach zrównoważył spadek popytu 

ze strony tych sektorów, które w obliczu epidemii musiały wstrzymać lub 

ograniczyć produkcję. A do tych bez wątpienia należała branża motory-

zacyjna i budownictwo infrastrukturalne – jedni z większych odbiorców 

wtryskarek w okresie przedpandemicznym. 

Wiele wskazuje jednak na to, że w 2021 r. sytuacja względnie wróci 

do normy – przynajmniej dla producentów maszyn do formowania wtry-

skowego. Niektórzy mniejsi producenci już zauważyli pierwsze zmiany 

w strukturze popytu: w obliczu wprowadzenia na rynek szczepionki zain-

teresowanie ze strony firm produkujących „osprzęt covidowy” zdecy-

dowanie zmalało; wzrasta zaś zapotrzebowanie na maszyny dla branży 

motoryzacyjnej i budowlanej, które powoli odzyskują siły po trudnym, 

żeby nie powiedzieć: katastrofalnym 2020 r. A to oznacza, że popyt ten 

i generalnie struktura rynku wtryskarek wrócą na dawne tory, a prognozy 

rozwojowe dla tego segmentu przygotowane przed wybuchem pandemii 

jeszcze mają szansę się sprawdzić – oczywiście skorygowane o dane 

z 2020 r. Przyjrzyjmy się więc dokładniej owym scenariuszom.

Na fali pandemicznych zmian
Publikowane przed wybuchem epidemii Covid-19 raporty analityczne 

zgodnie prognozowały dynamiczny wzrost sprzedaży wtryskarek: 

według firmy Allied Market Research wartość owej sprzedaży w ciągu 

ośmiu lat (2017-2025) miała wzrosnąć z 15,3 mld do 22,3 mld dolarów, 

tj. średnio o 4,7% rocznie. W strukturze popytu dominować miały wtry-

skarki elektryczne, choć tutaj zdania były podzielone: niektóre prognozy 

przyznawały palmę pierwszeństwa maszynom w pełni elektrycznym, 

inne – hydraulicznym. Mało która publikacja przypisywała natomiast 

istotną rolę wtryskarkom hybrydowym, tj. łączącym w sobie elementy 

hydrauliki i elektryki. A niesłusznie, bo z dzisiejszej perspektywy wydaje 

się, że to właśnie one za kilka lat zdominują rynek maszyn do formo-

wania wtryskowego.

Istotnym zmianom w stosunku do prognoz konstruowanych w drugiej 

połowie ubiegłej dekady podlegać może także struktura odbiorców wtry-

skarek. Według Allied Market Research główną rolę w tej grupie odgrywać 

mają w kolejnych latach producenci dóbr konsumpcyjnych, przy czym 

postrzegani oni są tutaj bardzo szeroko – zarówno jako dostawcy dóbr 

codziennego użytku i AGD, jak i np. kosmetyków czy innych środków 

higienicznych. Segment ten w 2017 r. generował blisko ¼ wartości sprze-

daży całego rynku wtryskarek (3,5 mld dolarów) – o wiele więcej niż druga 

na liście branża produkcji elektroniki i plasujący się na trzecim miejscu 

sektor automotive. Poza podium w tym zestawieniu znalazła się branża 

opakowaniowa, korzystająca szerzej z technologii wytłaczania. Czy klasy-

fikacja ta zachowa ważność także w czasach postcovidowych?

Wydaje się, że spore przetasowania mogą nastąpić na pozycjach 2-4: 

po głębokiej dekoniunkturze w pierwszej połowie 2020 r. przemysł motory-

zacyjny mocno odbił się bowiem od dna i szybko nadrabia półroczne zale-

głości. A to stymuluje popyt na lekkie komponenty z tworzyw sztucznych, 

coraz częściej stosowane w miejsce konwencjonalnych części i elementów 

karoserii ze stali czy aluminium. Trend ten wzmacnia dodatkowo konse-

kwentna polityka UE w zakresie ograniczania limitów emisji spalin: obowią-

zująca od początku br. norma emisji Euro 6d ogranicza średnią dopusz-

czalną emisję CO2 na całą flotę sprzedawanych pojazdów do 95 g/km. A to 

oznacza, że każdy nowo wyprodukowany samochód powinien zużywać 

średnio 4,1 l benzyny lub 3,6 l oleju napędowego na 100 km. A ponieważ 

lżejsze konstrukcje sprzyjają redukcji spalania, ułatwiając producentom 

spełnienie wyśrubowanych limitów, tworzywa, w tym kompozyty wzmac-

niane włóknami, biją w motoryzacji rekordy popularności i mogą znacznie 

wzmocnić pozycję producentów pojazdów w globalnym rankingu głów-

nych odbiorców wtryskarek.

Spory wzrost popytu będzie zapewne także udziałem producentów 

opakowań, choć w  branży tej wtryskarki mają silnych konkurentów 

w postaci wytłaczarek i termoformierek. Technologie te mają tę przewagę, 

że są tańsze w zakupie, a tym samym oferują szybszy zwrot z inwestycji. 

Trend 1: wszystko od jednego dostawcy
Tym, co łączy wtryskarki i wytłaczarki, jest natomiast zdecydowana 

dominacja maszyn nowych nad używanymi. Nowe urządzenia mają 

Rynek wtryskarek: co nas czeka po pandemii?

Wraz z początkiem epidemii Covid-19 producenci wtryskarek zarejestrowali skokowy wzrost zainteresowania 
swoimi produktami, głównie na skutek zwiększonego popytu na wyroby plastikowe jednorazowego użytku. Sytu-
acja ta nie będzie jednak trwała wiecznie, co oznacza, że segment ten niebawem powróci na dawną ścieżkę roz-
woju – ścieżkę automatyzacji, elektryfikacji i energooszczędności spod znaku Przemysłu 4.0.

 Agata Świderska 
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bowiem tę zdecydowaną przewagę nad starszymi generacjami, że są 

dużo bardziej energooszczędne, wydajniejsze i prostsze w obsłudze, 

a do tego coraz częściej są tworzone „pod klucz” – jako gotowe gniazda 

produkcyjne projektowane w ścisłej współpracy z klientem. W gruncie 

rzeczy usługa taka w  większości sektorów przemysłu jest domeną 

i sensem istnienia integratorów. W branży tworzywowej ma ona do speł-

nienia podobną rolę jak w każdej innej – wiąże dostawcę z klientem, 

który, korzystając z dedykowanych rozwiązań, jednocześnie w sposób 

dorozumiany lub na podstawie umowy serwisowej powierza konstruk-

torowi ich konserwację i serwisowanie. Tyle że tu zadania integratorów 

znacznie częściej przejmują sami producenci, zwłaszcza największe 

firmy, takie jak Arburg, Engel, Hürmak, KraussMaffei, Milacron, Sumi-

tomo Demag i Wittmann Battenfeld. 

Jak to wygląda w praktyce? Dobrym przykładem są tu gniazda produk-

cyjne prezentowane przez czołowych producentów wtryskarek podczas 

imprez targowych. Na targach Plastpol 2019 w Kielcach Engel przed-

stawił np.  elektroniczną wtryskarkę e-motion 170/120 TL realizującą 

w trybie ciągłym proces produkcji dwóch różnych elementów suwmiarki. 

Wyposażona w zintegrowanego robota przegubowego easix maszyna 

pracowała na jednej formie z wymiennymi wkładkami dostarczonej przez 

niemiecką firmę Braunform. Cały proces realizowany był w pełni automa-

tycznie: po wykonaniu danej partii wtryskarka odblokowywała wkładki 

w  formie i  przesyłała sygnał do robota, który wyjmował wyproduko-

wany detal, zmieniał chwytak i wymieniał wkładki formy. Komunikacja 

między robotem a maszyną obsługiwana była przez system sterowania 

authentig opracowany przez firmę TIG – spółkę zależną firmy Engel. 

Dążenie do pełnej integracji wszystkich komponentów w  oparciu 

o rozwiązania z własnej stajni legło również u podstaw aplikacji zapre-

zentowanej przez firmę Sumitomo Demag. Jej trzon stanowiła elek-

tryczna wtryskarka z nowej serii IntElect 2 współpracująca z 3-osiowym 

robotem SDR 5S, którego zadaniem było usuwanie detali z formy oraz 

przenoszenie ich na transporter taśmowy – również zintegrowany 

z całością systemu. Finalny produkt – polipropylenowe pojemniki modu-

łowe – wytwarzany był w czasie zaledwie 20  sekund. Za integrację 

ruchów wtryskarki, robota i  podajnika odpowiadał autorski system 

sterowania NC5 plus umożliwiający sprzężenie i obsługę wszystkich 

komponentów w jednym programie i z poziomu jednego, wspólnego 

interfejsu/wyświetlacza.

Przykładów tego typu można by mnożyć bez liku. Ich wspólnym 

mianownikiem jest wertykalna integracja łańcucha tworzenia wartości, 

NOWOŚCI RYNKOWE

MIMO PANDEMII PRODUCENCI MASZYN NIE ZWALNIAJĄ TEMPA

ALLROUNDER 1300 T

W październiku ubiegłego roku firma Arburg zaprezentowała nowy model wtryskarki ALLROUNDER 1300 T, który 
mimo większego stołu roboczego w porównaniu z modelem 1200 T zapewnia znacznie więcej miejsca na narzędzia 
przy mniejszej powierzchni montażu. Wtryskarka jest wyposażona w serwoelektryczny napęd stołu, a jej korpus, 
układ zamykania i szafa sterownicza zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać wysoką ergonomię przy minimalnym 
zapotrzebowaniu na miejsce. Maszyna umożliwia montaż o 25% cięższej formy wtryskowej, ma o 15% większą 
powierzchnię mocowania formy, a przy tym cechuje się o 5% mniejszą wysokością stołu i 10% mniejszą wysokością 
ogólną. Całości dopełnia zoptymalizowany system prowadzenia przewodów i przyłączy mediów oraz odświeżony układ 
sterowania SELOGICA ND.

www.arburg.pl

SERIA SE-EV Z TECHNOLOGIĄ ZERO-MOULDING

Jeszcze przed pandemią firma Sumitomo Demag zaprezentowała nową serię elektrycznych wtryskarek SE-EC 
o zakresie siły zwarcia 500-1800 kN, plasującą się między seriami SE-DUZ i SE-HSZ. Maszyny oferują bardzo wysoką 
precyzję wtrysku i zamykania, a tym samym zapewniają bardzo dobrą, powtarzalną jakość detali w całej partii. 
Co najważniejsze jednak, dzięki technologii Zero-Moulding do minimum ograniczają ryzyko powstawania braków. 
Wszystko za sprawą trzech systemów: Flow Front Control optymalizującego kontrolę przepływu tworzywa, Minimum 
Clamping Molding zapewniającego efektywną regulację siły zwarcia oraz Simple Process Setting, który ułatwia 
intuicyjne sterowanie procesem.

www.poland.sumitomo-shi-demag.eu

DUO SPEED DLA PRZEMYSŁU OPAKOWANIOWEGO

W grudniu 2020 r. niemiecki Engel zaprezentował nowość w swoim portfolio – hybrydową dwupłytową wtryskarkę 
bezkolumnową duo speed stworzoną z myślą o produkcji dużych opakowań, takich jak wiadra, pojemniki magazynowe 
czy jednostki transportowe. Wtryskarka łączy w sobie energooszczędną serwohydraulikę oraz elektryczny napęd 
ślimaka, a przy tym oferuje bardzo wysokie siły zamykania od 5000 do 11 000 kN. Dzięki temu umożliwia osiąganie 
bardzo wysokich prędkości formowania rzędu 2,35-3,4 s. Bezkolumnowa konstrukcja sprawia zaś, że maszyna jest 
krótsza od porównywalnych wtryskarek o konwencjonalnej budowie, a jednocześnie zapewnia bardzo dobry dostęp do 
formy wtryskowej.

www.engelglobal.com
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tj. dążenie do pokrycia zapotrzebowania na wszystkie komponenty 

z jednego źródła. Źródłem tym jest producent maszyny, który oprócz niej 

dostarcza także coraz częściej roboty i urządzenia peryferyjne wytwa-

rzane we własnych zakładach. Na największą skalę produkcję robotów 

rozwinęła firma Wittmann Battenfeld, która co roku wyposaża swoich 

klientów w ponad 5000 jednostek robotycznych własnej produkcji. Co 

więcej, koncern na szeroką skalę realizuje także dostawy innych peryfe-

riów, w tym podajników i suszarek. 

Trend 2: maksymalne uproszczenie obsługi
Drugim trendem charakteryzującym rynek wtryskarek jest dążenie 

do maksymalnego uproszczenia sterowania i  programowania przy 

zachowaniu, a nawet rozszerzeniu – tak ilościowym, jak i jakościowym 

–  zakresu oferowanych funkcji. I choć każdy producent ma swoją 

unikalną metodę osiągnięcia tego celu, u podstaw każdej leży nowo-

czesna technologia mikroprocesorowa i starannie dopracowane opro-

gramowanie dedykowane konkretnemu typowi maszyny i obróbki. 

Przykładem takiego systemu może być system sterowania Mosaic 

firmy Milacron, który umożliwia pełną parametryzację maszyny 

z poziomu 15-calowego ekranu dotykowego, a także automatyczną 

regulację temperatury cylindra i ślimaka z wykorzystaniem samona-

stawnych regulatorów PID. To jednak nie wszystko: poza standar-

dowymi funkcjami zapisu stworzonych programów (do 40) Mosaic 

wyposażono w kartę pamięci compact flash, która zastąpiła całko-

wicie dysk twardy, dzięki czemu system szybciej się uruchamia 

i reaguje na komendy oraz jest mniej wrażliwy na awarie. Zaś szeroka 

dostępność portów Ethernet i RS232 oraz magistral komunikacyj-

nych (CAN, X2X) zapewnia różnorodne opcje podłączenia go do sieci 

przedsiębiorstwa i możliwość zdalnego podglądu menu operatora 

w sieci Ethernet.

Na komunikację – i to zgodną z ideą Przemysłu 4.0 – stawia także 

firma Arburg: większość prezentowanych przez nią w ostatnim czasie 

aplikacji bazowała na uniwersalnym protokole OPC UA, który umoż-

liwia wielostronną komunikację między urządzeniami różnych produ-

centów. Pracą maszyny steruje oprogramowanie Selogica, które z kolei 

jest zintegrowane z nadrzędnym systemem ALS. System ten zapewnia 

wszechstronną komunikację zarówno między poszczególnymi urządze-

niami i zakładami produkcyjnymi (horyzontalnie), jak i między systemem 

ERP a sterownikami maszyn (wertykalnie). Z punktu widzenia użytkow-

nika ma to tę zaletę, że może sterować całym procesem z poziomu 

jednego centralnego komputera, a  jednocześnie zyskuje dostęp do 

wszystkich danych produkcyjnych i jakościowych, dzięki czemu może 

na bieżąco kontrolować przebieg produkcji.

Trend 3: hybrydy zyskują na popularności
Dążenie do urzeczywistnienia idei Przemysłu 4.0 na rynku maszyn do 

formowania wtryskowego widoczne jest jednak nie tylko na poziomie 

oprogramowania, ale także – a może przede wszystkim – w warstwie 

konstrukcyjnej. Kluczową rolę odgrywa tu energooszczędność 

– postrzegana zarówno wąsko jako ograniczenie zużycia energii 

w procesie produkcji, jak i szerzej: jako ogólne dążenie do maksyma-

lizacji wydajności przy jednoczesnej redukcji wpływu na środowisko 

naturalne. Trend ten znajduje wyraz przede wszystkim w elektryfikacji 

maszyn, tj. przejściu od napędów hydraulicznych do elektrycznych. 

Jak duże oszczędności oferuje takie podejście? W przypadku całko-

wicie elektrycznych wtryskarek, takich jak IntElect marki Sumitomo 

Demag, e-motion firmy Engel, PX firmy KraussMaffei czy EcoPower 

od Wittmann Battenfeld, redukcja zużycia energii może sięgnąć nawet 

40-60%. Nie dziwi więc, że „elektryki” stanowią poważną konkurencję 

dla maszyn hydraulicznych w segmencie produkcji mniejszych detali 

–  i  to one dominują na stoiskach targowych, świadcząc o proekolo-

gicznej postawie producentów.

Jeśli jednak zajrzeć „za kulisy”, okaże się, że w praktyce trend elek-

tryfikacji przybiera nieco inną, bardziej hybrydową formę. Przetwórcy 

poszukujący rozwiązań uniwersalnych, tj. o sile zwarcia umożliwiającej 

produkcję także większych detali, chętniej sięgają bowiem po rozwią-

zania łączące w  sobie komponenty hydrauliczne i  elektryczne. Ich 

proporcje mogą być różne: w podstawowej wersji wtryskarki hybry-

dowe to w gruncie rzeczy w pełni hydrauliczne maszyny z elektrycznie 

napędzanym ślimakiem. Według wyliczeń Sumitomo Demag hydrau-

liczny napęd ślimaka pochłania bowiem aż 66% energii wydatkowanej 

na pracę wtryskarki. Firma ta stała się także prekursorem elektryfikacji 

układów zamykania, integrując sterowaną hydraulicznie płytę mocu-

jącą z serwoelektrycznymi układami kolanowymi. Poza oszczędnością 

energii rozwiązanie to pozwala także na niezależny ruch poszczegól-

nych osi, a tym samym skrócenie czasów cyklu wytwarzania.

O ile układ zamykania wykorzystuje ok. 7% całkowitej energii wydat-

kowanej w procesie wtrysku, o tyle układ dozowania zużywa jej trzy razy 

więcej (21%). Dlatego także i ten element doczekał się szybkiej elektry-

fikacji. Stosowane m.in. przez firmę Arburg serwoelektryczne systemy 

dozowania umożliwiają dawkowanie materiału w trybie ciągłym i równo-

ległe ruchy dyszy niezależnie od pracy płyty. Producent postawił także 

na zaawansowane systemy odzysku energii z  hamowania ślimaka. 

Magazynowana w akumulatorze hydraulicznym energia jest wykorzy-

stywana w kolejnym cyklu wtrysku, znacznie ograniczając całkowity 

wydatek energetyczny procesu. Akumulator ten – w przypadku maszyny 

ALLROUNDER HIDRIVE – stanowi poza osiami pomocniczymi jedyny 

element hydrauliczny całego systemu. Czyni to wtryskarkę hybrydową 

Arburga jedną z najbardziej zelektryfikowanych hybryd na rynku – zaraz 

po PowerPack firmy Milacron, gdzie hydrauliczny jest tylko akumulator.

Elektryfikacji czy też raczej: hybrydyzacji towarzyszy także równo-

legły trend automatyzacji poszczególnych kroków obróbczych. O  ile 

sam proces wtrysku realizowany jest bowiem automatycznie, o  tyle 

wyjmowanie wyprasek, a coraz częściej także etykietowanie czy deko-

rowanie w formie (In-Mould Labeling / In-Mould Decorating) wymagają 

obsługi ręcznej bądź integracji z robotem podającym. Tego typu robot 

może pobierać etykietę z magazynu, wkładać ją do formy, a na koniec 

wyjmować gotowy detal i umieszczać go na przenośniku. W praktyce 

w funkcji tej wykorzystywane są najczęściej typowe roboty podające ze 

zmiennym zestawem chwytaków. Podczas ostatnich targów Plastpol 

Wittmann Battenfeld wykorzystał w tej roli robota W837, który – dzięki 

integracji z  szybkobieżną wtryskarką elektryczną EcoPowerXpress – 

realizował produkcję etykietowanych pokrywek z polipropylenu w czasie 

zaledwie 3 sekund. 
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Tworzywa sztuczne termoplastyczne należą do materiałów lepko-

sprężystych (viscoelasticity). Cecha ta oznacza, że w  wyższej 

temperaturze, gdy są roztopione mają cechy cieczy (lepkość), 

a w niższej, jako ciało stałe, cechy ciała stałego (sprężystość). Prze-

twarzanie takich materiałów wymaga specyficznych zabiegów. Jest to 

spowodowane głównie dużą zmianą objętości właściwej przy przecho-

dzeniu z cieczy do fazy stałej. Do tego dochodzą istotne różnice przy 

przetwarzaniu tworzyw amorficznych i częściowo krystalicznych.

Struktura wewnętrzna wyprasek kształtuje się w  czasie jej ochła-

dzania i przechodzenia ze stanu ciekłego do stałego i jest zależna od:

– rodzaju tworzywa, inna dla tworzyw amorficznych inna dla tworzyw 

częściowo krystalicznych,

– szybkości chłodzenia,

– grubości ścianek wypraski,

– konstrukcji formy. 

Dla tworzyw amorficznych zmiana objętości właściwej, a co za tym 

idzie skurczu, przy spadku temperatury do temperatury zeszklenia 

(Tg), w której to tworzywo traci swoją wysoką elastyczność przebiega 

szybciej, a po przejściu Tg wolniej. W temperaturze zeszklenia nastę-

puje gwałtowny przyrost lepkości. Dla tworzyw amorficznych tempera-

tura zeszklenia jest górną granicą użytkowania. Dla tworzyw częściowo 

krystalicznych, początkowo przebieg zmiany objętości właściwej 

jest podobny jak dla tworzyw amorficznych. Po osiągnięciu tempera-

tury krystalizacji (Tm), w której odbywa się przemiana fazowa, nastę-

puje skokowa zmiana objętości właściwej, po czym przy dalszym 

ochładzaniu wypraski zmiana objętości właściwej jest wolniejsza. Dla 

Zależności p-v-T tworzyw w procesie 
formowania wtryskowego

Proces wtryskiwania jest procesem złożonym, składającym się z wielu elementów zależnych od siebie. Zrozumie-
nie procesów zachodzących w czasie plastyfikacji, wtryskiwania i chłodzenia wyprasek ma istotne znaczenie przy 
opracowaniu procesu wtryskiwania. Tworzywa przy ogrzewaniu, topnieniu oraz chłodzeniu podlegają znacznym 
zmianom objętości właściwej. Zależności p-v-T, które to pokazują są wykorzystywane w czasie doboru tworzyw 
dla określonych wymagań, projektowaniu form, w programach symulacji wtryskiwania i opracowaniu parametrów 
procesu technologicznego wtryskiwania. 

 Jerzy Kwiecień 
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Rys. 1   Zależność objętości właściwej od temperatury przy stałym ciśnieniu dla 
różnych tworzyw.

Rys. 2   Tworzywo amorficzne – stany fazowe
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tworzyw częściowo krystalicznych maksymalna temperatura użytko-

wania wyrobów leży poniżej temperatury krystalizacji.

Zachodzące zmiany przy ochładzaniu tworzyw z cieczy do fazy stałej 

zmiany, przy stałym ciśnieniu, pokazano na rysunkach 1, 2 i 3.

Na wykresie zaznaczono dwie wartości Tg – temperatura zeszklenia 

oraz Tm temperatura krystalizacji. 

Temperatury zeszklenia oraz temperatury krystalizacji dla popularnych 

tworzyw bez wypełniaczy i środków pomocniczych podano w tab. 1.

Zmiana objętości właściwej przy przejściu z cieczy do ciała stałego dla 

tworzyw amorficznych wynosi kilka procent, a dla tworzyw częściowo 

krystalicznych nawet do 30 procent (dla HDPE). Tak duża zmiana 

objętości właściwej i  tym samym gęstości skutkuje potrzebą stoso-

wania w procesie etapu docisku, w którym dostarczone jest tworzywo 

„ubywające” w wyniku schładzania, w tym przechodzenia do fazy stałej. 

Tabela 1. Temperatury zeszklenia i krystalizacji dla popularnych 
tworzyw

L.p. Symbol tworzywa
Temperatura 

zeszklenia
[oC]

Temperatura 
krystalizacji

[oC]

1 ABS
ok. 100  

w zależności od 
proporcji składników

2 EVA -40 do 20 65 do 110

3 HDPE -130 do - 80 130 d0 141

4 LDPE -120 do -70 105 d0 120

5 PP

160 do 165
138 do140  

– dla gatunków 
syndiotaktycznych

6 PS
80 do 100 

w zależności od masy 
cząsteczkowej

7 PVC
10 do 40  

w zależności od 
rodzaju i wilgotności

8 PMMA
105

38 dla gatunków 
izotaktycznych

160 do 200 
dla gatunków 
ataktycznych 

i syndiotaktycznych

9 POM homopolimer -85 do -75 175 do 190

10 POM kopolimer -30 140 do 170

11 PA 46 43 290

12 PA 6
40 d0 85 – suchy

5 - wilgotny
220 do 230

13 PA 66
50 d0 70 – suchy

5 - wilgotny
250 do 265

14 PBT 25 do 75 221 do 234

15
PET

60 do 70 – amorficzny
80 – częściowo 

krystaliczny
125 - orientowany

250 do 285

16 PC 140 do 150

17 PPS 85 do 110 275 do 307

18 PEEK 143 do 150 334 do 395

19 PES 225 do 230

20 PSU 185 do 190

21 SAN 105 do 130

Rys. 4   Zależność objętości właściwej od temperatury dla tworzyw częściowo 
krystalicznych przy różnych prędkościach chłodzenia
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Rys. 5   Diagram p-v-T dla tworzywa ABS
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Rys. 6   Diagram p-v-T dla tworzywa HDPE
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Dla każdego tworzywa zależność objętości właściwej od temperatury 

jest specyficzna i inna. Dla tworzyw częściowo krystalicznych zależność 

ta dodatkowo jest uwarunkowana od uzyskiwanego stopnia krystali-

zacji. Stopień krystalizacji zależy od rodzaju tworzywa częściowo krysta-

licznego i szybkości schładzania wypraski w formie wtryskowej. Przy 

wolnym schładzaniu wypraska posiada więcej łańcuchów uporządko-

wanych określanych jako elementy krystaliczne. Stopień krystalizacji 

tworzyw częściowo krystalicznych na ogół wynosi od 30 do 60%.

Zwiększenie stopnia krystalizacji tworzywa wpływa na:

– zwiększenie sztywności, a jednocześnie wielkości paczenia wypraski,

– zwiększenie wytrzymałości na rozciąganie,

– zmniejszenie udarności,

– zmniejszenie wydłużenia przy zerwaniu,

– zwiększenie odporności na rozpuszczalniki,

– zwiększenie nieprzepuszczalności par i gazów. 

Wolniejsze chłodzenie w  procesie wtryskiwania powoduje mniejszą 

objętość właściwą, a tym samym większy skurcz wypraski. Zależności 

te pokazano na rysunku 4.

Różne zachowanie się tworzyw amorficznych i częściowo krystalicz-

nych przy różnych ciśnieniach przedstawiono na wykresach p-v-T, dla 

dwóch wybranych tworzyw, ABS – tworzywo amorficzne oraz HDPE 

– tworzywo częściowo krystaliczne.

Proces ogrzewania i  plastyfikacji tworzywa, wtryskiwania z  doci-

skiem i chłodzenia do momentu wyformowania, w sposób uproszczony, 

przedstawiono na rys. 7 i 8. 

Znajomość zachowania się tworzywa w czasie plastyfikacji, wtrysku 

i chłodzenia wypraski ma istotne znaczenie przy projektowaniu detali 

z tworzyw sztucznych, projektowaniu formy i opracowywaniu techno-

logii procesu. Zmiany objętości właściwej dla konkretnych tworzyw, przy 

różnych prędkościach chłodzenia wyprasek są jednymi z podstawo-

wych danych wykorzystywanych we wszystkich programach projekto-

wania wyrobów, form wtryskowych i symulacji wtrysku. 
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Rys. 8   Wtryskiwanie tworzywa częściowo krystalicznego przedstawiony na 
diagramie p-v-T
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MIESIĘCZNIK PRZETWÓRCY TWORZYW SZTUCZNYCH

Nowości na rynku TPE 
Elastomery termoplastyczne (TPE) to bardzo szeroka grupa nowoczesnych materiałów inżynierskich charakteryzu-
jących się dużym odwracalnym odkształceniem względnym, podobnie jak wulkanizowany kauczuk, a jednocześnie 
o przetwórczych właściwościach tworzyw termoplastycznych, gdyż nie wymagają sieciowania chemicznego.  � 9

Naprawiać czy kupować nowe? 
Układ plastyfi kujący jest jednym z najważniejszych elementów wytłaczarki czy wtryskarki, który jest szczególnie nara-
żony na zużycie. Ale nim zostanie wyjaśnione jak naprawiać czy jak regenerować ten układ może warto dowiedzieć 
się jak działają układy plastyfi kujące i jakie mają elementy.  � 50
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Rozdrabnianie tworzyw 
– od kruszarki do pulweryzatora
Kruszenie, przemiał i/lub pulweryzacja odpadów z tworzyw sztucznych stanowią pierwszy krok 
na drodze do przekształcenia ich w wartościowy surowiec wtórny. I choć w większości przypad-
ków w procesach tych można z powodzeniem wykorzystać tzw. shredder, do uzyskania więk-
szej gęstości nasypowej materiału konieczne będzie zastosowanie młyna lub pulweryzatora. � 38

Separatory metali – niezbędne nie tylko w recyklingu
Separacja metali ze strumienia tworzyw sztucznych ma szczególne znaczenie w przypadku 
przetwarzania odpadów, zwłaszcza o heterogenicznym charakterze. Ale nie tylko. Okazuje się 
przydatna także w produkcji detali na bazie oryginalnych surowców, niwelując ryzyko przypad-
kowego uszkodzenia maszyn. Podstawową rolę w tym procesie odgrywają separatory magne-
tyczne i wiroprądowe, a niekiedy także zestawy obejmujące oba typy tych urządzeń. � 43
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Odpowiedzią na trendy pro-eko i  systematycznie rosnące ceny 

energii było wprowadzenie szeregu zmian w  ofertach rynko-

wych producentów wtryskarek. U wielu z nich pojawiła się znacznie 

szersza oferta wtryskarek hybrydowych i elektrycznych. Choć efektyw-

ność energetyczna maszyn hybrydowych jest dużo niższa niż maszyn 

elektrycznych, to są segmenty rynku (np. część branży opakowań), 

dla którego ten typ maszyn jest niezastąpiony. Jednak dla zdecydo-

wanie większej części rynku prawdziwy trend wzrostowy widoczny jest 

w ofercie maszyn elektrycznych. Jeszcze kilkanaście lat temu udział 

maszyn tego typu w Europie nie przekraczał 20%. Obecnie europejska 

produkcja tych maszyn jest dwukrotnie większa z wyraźną tendencją 

wzrostową.

activeProtect – reagująca w  ułamku sekundy 

aktywna ochrona formy wykrywająca każdą prze-

szkodę na całej drodze ruchu formy. Możliwe 

jest też monitorowanie siły wyrzutnika i ciśnienia 

wtrysku.

activeEcon – narzędzie pozwalające na pomiar 

i  rejestrację zużycia energii on-line. Korzystając 

z  wykresów i  zmieniając parametry procesu 

można wpływać na obniżenie zużycia energii przy 

zachowaniu jakości wyprasek.

Sumitomo (SHI) Demag przewidując trendy rynkowe już kilka lat temu 

podjęła decyzję o zakończeniu produkcji małych maszyn hydraulicz-

nych i całkowitym przystosowaniu niemieckiego zakładu w Wiehe do 

produkcji wtryskarek elektrycznych do 500 ton siły zamykania. Solidną 

bazą do rozwoju produktu jest doświadczenie Sumitomo w produkcji 

maszyn elektrycznych. Swoją pierwszą wtryskarkę w pełni elektryczną 

firma wyprodukowała już w 1990 roku, a do dziś łącznie ok. 70 tys. 

sztuk. Zapotrzebowanie rynku i wizja dalszej „elektryfikacji” przyczy-

niły się do rozwoju produktu i poszerzenia oferty o maszyny do wtrysku 

dwukomponentowego.

activeFlowBalance – funkcja, która pozwala 

wyrównać nierównomierne i wahające się zbalan-

sowanie form wielogniazdowych. Częściowo 

wypełnione gniazda, w  których panuje niższe 

ciśnienie, wypełniają się dzięki temu mocniej, 

w sposób naturalny bez wydłużenia czasu cyklu.

activeLock – wyposażenie, które umożliwia 

aktywne zamykanie zaworu zwrotnego. Dzięki 

temu można zredukować wahania w gramaturze 

wtrysku aż o 60%, co pozwala na wtrysk powta-

rzalnych wyprasek w najwyższej jakości ograni-

czając ilość braków.

Napędy
To, co wyróżnia Sumitomo (SHI) Demag na rynku, to własna techno-

logia napędów.

Głównym komponentem każdej wtryskarki elektrycznej serii IntElect 

są silniki napędowe dla poszczególnych osi maszyny. Silniki Sumitomo 

są konstruowane, produkowane oraz optymalizowane przez lata pod 

kątem technologii wtrysku i stanowią serce tej serii maszyn. 

Wykonane w technologii napędów bezpośrednich (brak przekładni) 

pozwalają na osiąganie najwyższej na rynku dynamiki, na którą nie 

pozwalają silniki standardowe, przy czym sprawność napędów Sumi-

tomo pozwala zaoszczędzić nawet do 20% mniej energii niż inne wtry-

skarki elektryczne. Doświadczenie firmy sprawiło, że na przestrzeni lat 

układ napędowy stał się praktycznie bezawaryjny, a zmiana konstrukcji 

w  dużym stopniu przyczyniła się do obniżenia kosztów serwiso-

wych wymiany części zużywających się w sposób naturalny. Zacho-

wanie maksymalnej precyzji i wydajności automatycznie ustawiają serię 

maszyn IntElect w pierwszym rzędzie dla takich branż jak elektronika czy 

medycyna. Doposażając standardową wtryskarkę w pakiet medyczny 

lub do wtrysku ciekłych silikonów (LSR) daje klientowi szerokie możli-

wości bezproblemowej i wydajnej produkcji.

Trendy w budowie wtryskarek 
– wtryskarki energooszczędne

Światowe trendy w zakresie produkcji przemysłowej, widoczne także w przetwórstwie tworzyw sztucznych, pre-
ferują proekologiczne produkty i procesy wytwarzania. Dotyczy to szczególnie takich obszarów jak emisja CO2, 
ograniczenie ilości zanieczyszczeń środowiska naturalnego (recykling odpadów), niskie zużycie energii czy pozy-
skiwanie materiałów ze źródeł odnawialnych i łatwo degradowalnych (biopolimerów). Od wielu lat w trendy te wpi-
suje się oferta rynkowa firmy Sumitomo (SHI) Demag.
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Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Polska sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa
tel.: (34) 370 95 40, Hotline serwis: 343 000 342
Sdpl.info@shi-g.com, Sdpl.service@shi-g.com

activeAdjust – łatwe w  obsłudze narzędzie 

do ustawienia dynamiki poszczególnych osi 

pracy maszyny pozwala na dostosowanie pracy 

formy wykorzystując parametry przyspieszeń 

i hamowań.

activeMouldWater – funkcja pełnej integracji, 

monitorowania i  zapisu w  statystyce procesu 

temperatury oraz przepływu czynnika chłodzą-

cego z poziomu sterowania maszyny

Zalety oferowanych rozwiązań
Dziś klient inwestujący w maszyny w pełni elektryczne nie bierze 

pod uwagę tylko zużycia energii i wyższej precyzji. Pod uwagę brane 

są takie argumenty jak skrócenie czasu cyklu, niższe o połowę koszty 

utrzymania i konserwacji, brak wkładu energetycznego w chłodzenie 

układu napędowego maszyny, mniejsza ilość braków oraz, nie mniej 

ważna, pełna ochrona coraz droższych form wtryskowych. Nie bez 

znaczenia dla pracowników produkcji jest poprawiająca komfort 

pracy niska emisja hałasu (ok. 60 dB), ale też ogólne pozytywne 

wrażenie świadczące o nowoczesności miejsca pracy i  innowacyj-

ności pracodawcy.

Wymagania rynku i wyraźny trend wzrostowy w udziale maszyn elek-

trycznych sprawiają, że z pewnością najbliższe lata będą należały do 

tego typu maszyn. Być może nie zaobserwujemy rewolucji w samej 

technice napędowej, ale to co z pewnością będzie się zmieniać to inte-

gracja maszyn z całym środowiskiem w danej organizacji w oparciu 

o wytyczne Przemysłu 4.0. Proces ten zaczął się już jakiś czas temu 

i powoli staje się standardem, a na horyzoncie widać już kolejne inno-

wacje, jak platforma Internetu Reczy (IoT) wykorzystująca sztuczną inte-

ligencję (Al.), która ma wspierać użytkownika w podejmowaniu decyzji. 

Być może za kilka lat mówiąc o trenach w budowie wtryskarek będzie 

się rozmawiać o maszynie w pełni autonomicznej.

Wymienione cechy i argumenty, oprócz korzyści dla klienta, stanowią 

solidny wkład Sumitomo (SHI) Demag we  wspieraniu gospodarki 

o obiegu zamkniętym. 

  activeProtect - najwyższej klasy system zabezpieczenia formy
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P&F WARTACZ P.H.U. Paweł Wartacz 
ul. Kościerzyńska 21-23, 51-416 Wrocław
tel.: (71) 325 50 65
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Chińsko-japońska współpraca zaowoco-

wała nowymi rozwiązaniami wykorzysta-

nymi w  oferowanych wtryskarkach. Koncern 

Chen Hsong produkuje wtryskarki od 1958  r. 

i  należy do światowej czołówki producentów 

w tej branży. Od 8 lat współpracuje z japońskim 

koncernem Mitsubishi. W swojej ofercie posiada 

bardzo energooszczędne maszyny, które spraw-

dzają się w produkcji standardowej, w przemyśle 

samochodowym i opakowaniowym. 

W ofercie firmy Wartacz można znaleźć 

wtryskarki o wtrysku od 39 g do 102 kg. 

Najmniejsza seria to wtryskarki FOCUS o sile 

zamykania 40 i 60 ton, wtrysku od 39 do 89 g 

PS, gdzie pracę maszyny kontroluje austriacki 

sterownik firmy BiR. Seria JETMASTER MK6 

obejmuje maszyny od 88 do 668 ton. Mają one 

najszybsze ruchy zamykania, wtrysku i wyrzut-

nika wobec swojej konkurencji. Ślimaki zasto-

sowane w  tych maszynach są rezultatem 

ponad 20-letniej fachowej japońskiej wiedzy. 

Nad pracą maszyny czuwa niemiecki sterownik 

firmy Beckhoff. Seria Jetmaster Large SVP/2 

o sile zwarcia od 650 do 3000 ton, to konty-

nuacja bardzo udanej serii dużych maszyn 

ciesząca się powodzeniem zarówno w UE, jak 

i na innych wymagających rynkach. SUPER-

MASTER-TP to seria dwupłytowych wtry-

skarek, która w 2013 r. rozpoczęła strategiczną 

współpracę między koncernem Chen Hsong 

i  Mitsubishi. W  tej serii, do każdej jednostki 

zamykania jest bardzo szeroka możliwość 

wyboru jednostki wtryskowej. To zdecydowanie 

wyróżnia ją spośród wszystkich konkurencyj-

nych dwupłytowych wtryskarek. Opatento-

wany system zamykania oraz ryglowania formy 

zapewnia precyzyjną, niezawodną i  szybką 

pracę. Najnowsza seria wtryskarek SPEED 

o sile zamykania od 128 do 468 ton, po wielo-

letnich testach na rynku chińskim jest teraz 

oferowana na rynku Unii Europejskiej. Już sama 

nazwa wskazuje na przeznaczenie tej serii dla 

przemysłu opakowaniowego. Zamontowany 

jest najnowocześniejszy serwomotor o wysokiej 

odpowiedzi z 2-krotnie szybszą reakcją dyna-

miczną. Posiada zoptymalizowaną konstrukcję 

jednostki wtryskowej do szybkich wtrysków 

i wysokich ciśnień. Seria Chen Hsong Speed 

jest wyposażona w rewolucyjną, opracowaną 

przez japońskich inżynierów technologię Preci-

sion Hydrauliks™.

Wszystkie oferowane maszyny posia-

dają dedykowany do wtryskarek serwo-

napęd oszczędzający energię, osiągając 

wynik w zakresie 300-400 W/1 kg tworzywa. 

Komponenty znanych europejskich marek, jak 

np. Bosch-Rexroth, Vikers, Eckerle, Siemens, 

Telemechanique, PILZ, Beckhoff zapewniają 

dostępność części u lokalnych dostawców, jak 

i w magazynach firmy P&F Wartacz w Polsce 

lub w Holandii. Jako opcjonalne wyposażenie 

serwis może doposażyć maszyny w  komu-

nikację za pomocą sms, ruchy równoległe 

wyrzutnika lub rdzeni bez dodatkowego silnika 

z wykorzystaniem istniejącej hydrauliki. 

We Wrocławiu i w Holandii na stanie maga-

zynowym są maszyny o  różnych zakresach 

siły zwarcia gotowych to testowania. Obecnie 

we Wrocławiu natychmiastowa dostawa wtry-

skarek jest możliwa dla sił zwarcia 60, 180, 

220, 258 i 320 ton. W Holandii i w Chinach są 

kolejne maszyny gotowe do dostawy. 

Nowoczesne wtryskarki Chen Hsong  
– rezultat współpracy chińsko-japońskiej

P&F Wartacz to 3-pokoleniowa 
f irma rodzinna. Rozpoczęła 
4. dekadę działalności w  tej samej 
branży maszynowej i oferuje wtry-
skarki oraz maszyny do recyklingu.

WTRYSKARKI – PRZEGLĄD



ROZPOCZĘLIŚMY 4 DEKADĘ STABILNEJ DZIAŁALNOŚCI  
NA RYNKU MASZYN DLA PRZETWÓRCÓW TWORZYW SZTUCZNYCH

AKTYWNA WSPÓŁPRACA 3  POKOLEŃ W RODZINNEJ FIRMIE

Wrocław ul. Kościerzyńska 21-23, biuro@wartacz.com.pl, Tel. 713255065,  www.wartacz.com.pl

NASZA SPECJALIZACJA TO WTRYSKARKI I MASZYNY DO RECYKLINGU

W ofercie do małych wtrysków wtryskarki z serii 
FOCUS 40 i FOCUS 60, średnia wielkość to JETMASTER 
MK6 od 88 do 668 ton siły zwarcia.

Dla przemysłu opakowaniowego dedykowana jest 
nowa seria SPEED od 128 do 468 ton siły zwarcia.

Seria JETMASTER LARGE SVP/2 od 650 do 3000 ton 
siły zwarcia. Ofertę dopełniają wtryskarki 2 płytowe 
SUPERMASTER-TP. 

We Wrocławiu jest natychmiastowa dostępność 
wtryskarek o sile zamykania 60, 180, 220, 258 i 320 
ton. Kolejne w drodze.

Maszyny do recyklingu z kolei dały się już poznać jako 
solidne konstrukcje, radzące sobie z najtrudniejszymi 
materiałami.  
Klienci o tym przekonują się testując je przed 
zakupem. GENOX to producent z Chin, specjalizujący 
się w budowie linii i systemów do szeroko pojętego 
recyklingu. W Polsce znany z wysokiej jakości kruszarek 
i młynów. Pozostali dostawcy młynów zostali starannie 
wyselekcjonowani. Szeroki zestaw maszyn jest 
przygotowany  
do każdej aplikacji. 

Na stanie ciągłym posiadamy kilkadziesiąt maszyn.  
Urządzenia peryferyjne uzupełniają przedstawioną 
ofertę.
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Milacron Ferromatik Polska, JERA-TECH
ul. Różana 11, Zamość k. Bydgoszczy, 89-200 Szubin
tel. kom.: 538 405 501
biuro@jera-tech.pl, www.jera-tech.pl

Firma Jera-Tech zajmuje się dystrybucją 

wtryskarek globalnego lidera w produkcji 

maszyn Milacron Ferromatik. Jako auto-

ryzowany przedstawiciel na rynek polski 

oferuje maszyny wtryskowe oraz urzą-

dzenia peryferyjne w najbardziej kompatybil-

nych i  opłacalnych rozwiązaniach technolo-

gicznych. Zapewnia fachowe i  międzynaro-

dowe doradztwo związane z doborem inno-

wacyjnych, ekonomicznych i kompleksowych 

systemów produkcyjnych, starając się przy tym 

sprostać rosnącym wymaganiom klientów.

Milacron Ferromatik oferuje wtryskarki 

w pełni elektryczne, hydrauliczne i  serwohy-

drauliczne, a także kompleksowe oferty usług 

i części zamiennych dla rynku wtórnego.

Wtryskarki elektryczne
Technologia, na której opierają się w pełni 

elektryczne maszyny do formowania wtrysko-

wego Milacron, zapewnia szybsze cykle oraz 

czyste, ciche i  energooszczędne maszyny. 

Oferują one większą sprawność i zmniejszone 

zużycie energii w porównaniu do równoważ-

nych maszyn hydraulicznych. Długoletnie 

doświadczenie w  budowie wtryskarek elek-

trycznych, połączonych producentów Mila-

cron i Ferromatik, cechuje wysoka niezawod-

ność i produktywność. Oferowane są maszyny 

od 110 do 650 ton siły zwarcia, również 

w wersjach wielokomponentowych.

Wtryskarki hydrauliczne
Wtryskarki hydrauliczne Milacron dostępne 

są w wersjach hybrydowych i w pełni hydrau-

licznych, od wielkości 110 do 4000  t siły 

zwarcia. Wyposażone są w  napędy serwo 

i  dzięki temu oferują energooszczędność, 

niezawodność, precyzję i  różnorodność 

produktów. Dzięki połączonym markom 

Milacron i  Ferromatik bazują na wieloletnim 

doświadczeniu w konstrukcji maszyn, łącząc 

przy tym innowacyjne rozwiązania, możli-

wości rozbudowania systemów produkcyj-

no-technologicznych oraz wysoką wydajność 

produkcyjną. Wtryskarki hydrauliczne Mila-

cron Ferromatik cechuje najwyższa jakość 

w przystępnej cenie.

Nowa seria „Q”
Seria „Q” to najnowsza serwohydrau-

liczna wtryskarka Milacron dostępna na całym 

świecie. Dzięki sile zwarcia 110-5500 kN, 

seria „Q” jest przeznaczona do szerokiej gamy 

zastosowań i konfiguracji. Oparta na wysoko 

cenionych i  niezawodnych seriach maszyn 

Magna Toggle i F-Series firmy Milacron, seria 

„Q” oznacza wysoką wydajność, trwałość 

i globalną technologię.

Seria „Q” została zaprojektowana, aby 

sprostać wysokim oczekiwaniom techno-

logii zamykania kolanowego, zapewniając 

jednocześnie wyjątkową wydajność. Dzięki 

zastosowaniu serwomotorów w  połączeniu 

z  elementami hydraulicznymi, seria „Q” 

oferuje wyjątkową powtarzalność przy jedno-

czesnej oszczędności energii. Kinematyka 

zapewnia wyższe prędkości oraz zapewnia 

płynną i precyzyjną pracę. Jednostka zamy-

kająca zapewnia lepszy, liniowy rozkład siły, 

dzięki czemu minimalna siła zwarcia jest 

mniejsza niż w  poprzednich maszynach 

kolanowych. Serwomotor i  układ hydrau-

liczny uzupełniają się, dostarczając energię 

tylko wtedy, gdy jest potrzebna. W  rezul-

tacie maszyna zużywa ogólnie mniej energii. 

Przyjazna dla środowiska konstrukcja umoż-

liwia oszczędności w zużyciu energii, wyma-

ganiach dotyczących chłodzenia i  kosztach 

konserwacji.

Seria „Q” została opracowana do użytku 

w  firmie klienta. Warto chronić inwestycję 

w formę za pomocą technologii Mold Guard 

i bezproblemowej obsługi dokładnej oraz auto-

matycznej regulacji wysokości formy. Dzięki 

trzem kierunkom usuwania części i  mniej-

szej zajmowanej powierzchni niż poprzednie 

maszyny tego typu, można ogólnie zoptyma-

lizować zajmowaną powierzchnię. Pracow-

nicy firmy chętnie doradzą klientowi w kwestii 

nowej serii Q.

Technologie i rozwiązania 
pod klucz

Oferowane produkty wspierają 
innowacyjność klientów firm

Poza standardowymi rozwiązaniami produk-

cyjnymi, firma dostarcza zintegrowane systemy 

i rozwiązania, które łączą wszystkie oferowane 

technologie dodatkowe z  zaawansowanymi 

wymogami technologicznymi. Takie podejście 

stwarza szeroką gamę możliwości i  bezpre-

cedensową gamę nowatorskich rozwiązań. 

Flagowymi rozwiązaniami są technologie, takie 

jak: monosandwich, wtrysk wielokomponen-

towy, IML, iMFLUX i wiele innych. 

Zaawansowane i energooszczędne 
wtryskarki od Milacron Ferromatik 

WTRYSKARKI – PRZEGLĄD

kształtujemy
postęp

Japońskie
wtryskarki elektryczne
JSW o sile zwarcia do 3000 T

wadim.com.pl
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Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Polska sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa
tel.: (34) 370 95 40, Hotline serwis: 343 000 342
Sdpl.info@shi-g.com, Sdpl.service@shi-g.com

Oferta firmy obejmuje wtryskarki o  sile 

zwarcia od 50 do 1500 ton, które mają 

zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu 

na całym świecie w przetwórstwie termopla-

stów, elastomerów, a także materiałów termo-

utwardzalnych. W portfolio firmy znajdują się 

wyspecjalizowane, zaawansowane techno-

logicznie rozwiązania dla większości gałęzi 

rynku przetwórstwa tworzyw sztucznych:

– IntElect – seria energooszczędnych, 

w pełni elektrycznych wtryskarek dostępna od 

50 do 500 ton. Maszyny tej serii charakteryzuje 

innowacyjna myśl techniczna inżynierów firmy 

Sumitomo wykorzystująca w konstrukcji tech-

nologię bezprzekładniowych napędów bezpo-

średnich. Napędy te zapewniają większą efek-

tywność energetyczną, dynamikę, a  także 

niższy poziom hałasu, dzięki czemu maszyna 

osiąga wyższą precyzję i powtarzalność oraz 

krótszy czas cyklu w stosunku do napędów 

pośrednich. Wtryskarki IntElect świetnie 

sprawdzają się przy produkcji niewielkich, 

precyzyjnych detali dla branży medycznej czy 

też detali technicznych, np. dla segmentu 

motoryzacyjnego, natomiast nowa linia wtry-

skarek IntElect w wersji S (Speed) sprawdza 

się w produkcji opakowań.

– El-Exis – seria szybkobieżnych i wytrzy-

małych wtryskarek hybrydowych dostępna 

w  zakresie od 150 do nawet 1000 ton. 

Środowisko pracy dla tego typu maszyn to 

produkcja cienkościennych detali i opakowań 

w  bardzo wąskich tolerancjach, w  najkrót-

szych na rynku czasach cykli. Cechą charak-

terystyczną maszyn El-Exis jest unikalna 

kombinacja napędów elektrycznych i hydrau-

licznych dla głównych osi maszyny, która 

zapewnia najwyższe na rynku wartości para-

metrów ciśnień i  prędkości. Wzmocniona 

rama i płyty narzędziowe wtryskarki gwaran-

tują precyzyjną produkcję zapewniając jedno-

cześnie trwałość nie tylko maszyny, ale 

i formy wtryskowej.

– Systec – seria uniwersalnych, serwohy-

draulicznych wtryskarek dostępna od 160 do 

1500 ton. Zastosowana w  tych maszynach 

Zaawansowane technologicznie wtryskarki  
od Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery

Sumitomo (SHI) Demag Plastics 
Machinery Polska Sp. z  o.o. z  sie-
dzibą w Częstochowie reprezentuje 
jednego z czołowych producentów 
wtryskarek o zasięgu światowym.

  Precision. Power. Productivity. – hasło przewodnie stworzone na bazie głównych zalet wtryskarek firmy 
Sumitomo (SHI) Demag

  Najnowsze maszyny z serii IntElect sprawdzają 
się zarówno w produkcji małych detali, jak i przy 
produkcji opakowań (wersja Speed)

technologia serwonapędu pozwala na zmini-

malizowanie zużycia energii oraz obniżenia 

poziomu hałasu. Wszystkie maszyny wypo-

sażone są w układ pięciopunktowego zamy-

kania kolanowego, co gwarantuje precyzję 

działania, trwałość oraz niższe zużycie energii. 

Seria tych maszyn daje wiele możliwości 

i elastyczności w takich dziedzinach, jak prze-

mysł motoryzacyjny, artykuły konsumpcyjne 

i sprzęt AGD. Natomiast maszyny z linii Systec 

SP sprawdzają się w  produkcji opakowań 

cienkościennych.

Rozwiązania Sumitomo (SHI) Demag 

rozszerzone są o  dostosowane i  znormali-

zowane systemy automatyzacji, wsparcie 

w zakresie dostawy części zamiennych i ofertę 

rozwiązań modernizacji maszyn. Oferta firmy 

zapewnia również pełne wsparcie techniczne 

i  profesjonalne usługi serwisu mobilnego. 

Dzięki praktycznej wiedzy oraz wieloletniemu 

doświadczeniu w zakresie technologii wtrysku 

Sumitomo (SHI) Demag zapewnia pomoc 

w  doborze odpowiedniej maszyny i  dopa-

sowaniu innowacyjnych rozwiązań do danej 

produkcji, które mogą zwiększyć konkurencyj-

ność klienta. Na życzenie firma przeprowadza 

próby form oraz szkolenia personelu klienta 

w zakresie obsługi maszyn. 

2,4 kWh

1,1 kWh

 



2,4 kWh

1,1 kWh

 

poland.sumitomo-shi-demag.eu
* Zużycie energii przez dostępne na rynku czajniki elektryczne: ok. 2.4 kWh. IntElect 50-110, czas cyklu 7 s, waga wtrysku 1,3 g PP,
zużycie energii 1,1 kWh. Zdjęcia mają tylko charakter poglądowy.

Zoptymalizuj swoją efektywność energetyczną. Nowa elektryczna wtryskarka z serii IntElect zużywa średnio 20% mniej
energii niż konwencjonalne wtryskarki elektryczne. Dzięki jej dynamicznym napędom z zaawansowanymi technologicznie
silnikami, jest bardziej ekonomiczna niż niejeden domowy sprzęt AGD!* Kolejna nowość: zmniejszenie wymiarów maszyny
średnio o 10% oraz niezwykle dynamiczny układ napędowy, który zapewnia maksymalną czułość- świetne zabezpieczenie
formy. Skorzystaj z naszego doświadczenia i niezawodnej kombinacji niemieckiej solidności produkcyjnej z innowacjami
japońskiej technologii, potwierdzonej liczbą 70,000 zainstalowanych maszyn na całym świecie.

Oszczędność energii.
Nowa seria wtryskarek IntElect
Maksymalna wydajność- minimum zużycia energii
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ELEKTRYCZNA 
ROBOSHOT
Najniższe zużycie energii na świecie.
Najniższy całkowity koszt posiadania (TCO) na rynku.

10 modeli
o zróżnicowanej 
sile zwarcia

od 15 do 450 ton

30 lat 
doświadczenia 
w produkcji wtryskarek 
elektrycznych

w porównaniu do wtryskarek 
hydraulicznych

w porównaniu do innych 
wtryskarek elektrycznych 

OSZCZĘDNOŚĆ 
50 - 70%

OSZCZĘDNOŚĆ 
10 - 15%

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

Firma FANUC po raz pierwszy zaprezentowała swoją elektryczną 

wtryskarkę do tworzyw sztucznych – FANUC AUTOSHOT w 1984 r. 

W  ciągu kolejnych 30. lat japońscy konstruktorzy stworzyli rodzinę, 

obejmującą 10 modeli maszyn, zróżnicowanych pod względem siły 

zwarcia – od 15 do 450 ton, które dziś są oferowane producentom na 

całym świecie pod marką ROBOSHOT. Znakiem rozpoznawczym wtry-

skarek FANUC jest wyjątkowo wysoka precyzja, niezawodność i możli-

wość produkcji wymagających detali z tworzyw sztucznych przy zacho-

waniu bardzo wysokich wymagań dotyczących czystości produkcji.

30 lat doświadczenia
Wtryskarki elektryczne FANUC Roboshot bazują na zaawansowa-

nych technologicznie napędach i sterowaniach CNC, rozwijanych przez 

firmę FANUC od lat 50. XX wieku. Udoskonalanie autorskich systemów 

sterowania FANUC z roku na rok przekłada się na coraz wyższy poziom 

zaawansowania technologicznego wszystkich produktów powstają-

cych w japońskich zakładach producenta. 

Niezawodne, przewidywalne, oszczędne
Wtryskarki FANUC Roboshot charakteryzuje najwyższa dokład-

ność, wyjątkowo wysoka precyzja i stabilność procesu, niezależnie 

od warunków zewnętrznych, a także wielokrotnie potwierdzona nieza-

wodność. Wtryskarki stworzone przez firmę FANUC są przygoto-

wane do obsługi najbardziej wymagających procesów, m.in. produkcji 

elementów medycznych czy optycznych, które stawiają producentom 

najwyższe wymagania w zakresie czystości produkcji. 

Niezawodność wtryskarek marki FANUC wynika m.in. ze stabilnej 

konstrukcji, zaawansowanej technologii, a  także bogatego wachlarza 

funkcji optymalizujących parametry produkcji. Wśród nich warto 

wymienić: AI Ejector Protection – funkcja monitorująca na całej drodze 

pracę wypychacza i  zabezpieczająca wyrzutnik, AI Mold Protection 

– funkcja zabezpieczająca formę wtryskową przed uszkodzeniem, Pre-In-

jection – funkcja wtrysku wstępnego, usprawniająca proces wypełniania 

gniazda formującego i odprowadzenia gazów poza formę. Pozwala użyt-

kownikowi na ustalenie czasu rozpoczęcia wtrysku przed zbudowaniem 

pełnej siły zwarcia, Back Flow Monitor – funkcja umożliwiająca szybką 

diagnozę zaworu na ślimaku w przypadku wystąpienia problemów z wtry-

skiem. Dzięki zastosowaniu tej funkcji użytkownik unika konieczności 

demontażu elementów maszyny w celu określenia stanu zaworu zwrot-

nego ślimaka, a  to minimalizuje ryzyko kosztownych i zupełnie niepo-

trzebnych przestojów oraz gwarantuje wysoką wydajność produkcji. 

Najniższe zużycie energii na świecie
Zaawansowana serwotechnologia FANUC i możliwość odzyskiwania 

energii podczas realizacji procesu sprawiają, że wtryskarki Roboshot 

zużywają o 50-70 proc. mniej energii w porównaniu do maszyn hydrau-

licznych, 20 proc. mniej w  porównaniu do maszyn hybrydowych 

(hydrauliczno – elektrycznych) i nawet o 10-15 proc. mniej w porów-

naniu do konkurencyjnych wtryskarek elektrycznych. 

W połączeniu z  bardzo niskimi kosztami konserwacji, wysokim 

poziomem dostępności, małą liczbą komponentów wymagających 

wymiany, FANUC Roboshot zapewnia sobie pozycję maszyny o najniż-

szym całkowitym koszcie posiadania na rynku.

Rozwój linii wtryskarek Roboshot 
FANUC zapowiada dalszy rozwój rodziny wtryskarek Roboshot. 

W ramach najbliższych planów dotyczących tego segmentu produk-

towego zaplanowano m.in. udoskonalanie inteligentnych funkcji, które 

już dziś stanowią o przewadze konkurencyjnej wtryskarek Roboshot. 

FANUC rozwija również istniejące pakiety automatyzacji umożliwiające 

robotyzację procesów wtrysku. 

Wkrótce w  ręce klientów zostanie oddana nowa linia wtryskarek 

Roboshot α-SiB, która przyniesie liczne udoskonalenia, umożliwiające 

uzyskanie jeszcze wyższych poziomów elastyczności, precyzji i nieza-

wodności, a w efekcie gwarantujące sukces ekonomiczny użytkowników.

Więcej informacji na stronie internetowej www.fanuc.pl 

Wtryskarka elektryczna  
FANUC ROBOSHOT 
– technologia nastawiona 
na oszczędzanie
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Wittmann Battenfeld Polska
Adamowizna, ul. Radziejowicka 108, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: (22) 724 38 07
info@wittmann-group.pl, www.wittmann-group.p

Będąca od 2008 r. członkiem WITTMANN 

Group firma WITTMANN BATTENFELD 

jest jednym z najdłużej działających w Europie 

producentów wtryskarek. Wszystkie ofero-

wane maszyny budowane są w  zakładzie 

produkcyjnym w  Kottingbrunn w  Austrii. 

W ofercie firmy znajdują się: 

MicroPower 5-15t
Wtrysk mikrowyprasek to dynamicznie 

rozwijająca się grupa aplikacji wymaga-

jąca maszyn o bardzo specjalnej konstrukcji. 

Z  konstrukcją MicroPower Wittmann  

Battenfeld pozostaje wiodącym dostawcą 

wyposażenia dla tego segmentu produkcji. 

MicroPower oferowane są z siłami zamykania 

5  i  15t oraz z  układami wtrysku o objętości 

1,2-10 cm3. Maszyny MicroPower oferowane 

są także w wykonaniu do technologii 2-K oraz 

przetwórstwa proszków PIM, CIM lub płyn-

nych silikonów LIM.

SmartPower 25-400t 
Wtryskarki hydrauliczne są najczęściej 

wykorzystywaną grupą maszyn do prze-

twórstwa tworzyw. Dzięki swej elastyczności 

mogą spełnić bardzo specyficzne wyma-

gania produkcyjne. Dzięki zaś nowoczesnym 

rozwiązaniom w  zakresie napędów Serwo-

Power mogą zapewnić dodatkowo bardzo 

znaczące oszczędności w  zużyciu energii. 

Energooszczędne wtryskarki hydrauliczne 

o  3-płytowym układzie zamykania produko-

wane są w wielkościach od 25 do 400t siły 

zamykania. 

MacroPower 400-2000t
Kompaktowe, modułowe i  precyzyjne 

wtryskarki MacroPower o  siłach zamykania 

400-2000t to, wśród dużych wtryskarek, 

synonim najwyższej precyzji działania, szyb-

kości, niewielkich gabarytów i  modułowej 

konstrukcji.

EcoPower 55-500 
Energooszczędne, czyste i  kompaktowe, 

to cechy maszyn elektrycznych EcoPower. 

Wtryskarki elektryczne to połączenie precyzji 

działania z  najniższymi kosztami eksplo-

atacji. Dzięki nowoczesnej konstrukcji, a także 

odpowiedniej organizacji produkcji Wittmann 

Battenfeld stworzył maszyny, których cena 

jest konkurencyjna w stosunku do wtryskarek 

hydraulicznych. Wtryskarki EcoPower posia-

dają bezpośrednie przeniesienie napędów i są 

pozbawione przekładni pasowych, co gwaran-

tuje najwyższą dokładność i  powtarzalność 

parametrów, bez potrzeby wykonywania okre-

sowych kalibracji. 

Wtryskarki EcoPower oferowane są 

w  dwóch wariantach budowy. Wersja 

EcoPower SE to maszyny w pełni elektryczne. 

Wersja podstawowa EcoPower posiada 

w standardowym wyposażeniu maszyny układ 

hydrauliczny umożliwiający obsługę form wtry-

skowych wyposażonych w  rdzenie hydrau-

liczne. Rozwiązanie to pozwala naszym 

klientom na bezproblemowe przenoszenie 

produkcji z  maszyn hydraulicznych na elek-

tryczne, bez potrzeby dokonywania adaptacji 

form wtryskowych. 

Vertikal CM, VM, VM-R, VPower
Grupa wtryskarek pionowych obejmuje 

maszyny o różnych konstrukcjach, ze stołami 

stałymi, przesuwnymi i  obrotowymi. Z  jedną 

lub kilkoma jednostkami wtryskowymi, usta-

wionymi poziomo lub pionowo. Dzięki tak 

szerokiej gamie konstrukcji wtryskarki Vertikal 

mogą być optymalnie dostosowane do 

wymagań projektów naszych klientów. 

WITTMANN BATTENFELD to jednak nie 

tylko wtryskarki to także szereg specyficz-

nych technologii wtrysku, jak np.: wtrysk 

z  gazem AIRMOULD; wtrysk tworzyw spie-

nionych fizycznie CELLMOULD, technologia  

VARIOMOLD, wtrysk ceramiki i  proszków 

metali oraz wtrysk elastomerów. Wymienione 

przykłady stanowią jednak zaledwie niewielką 

część oferowanych technologii.

Firma oferuje swym klientom pomoc, 

doradztwo w  zakresie technologii wtrysku 

i  innowacyjnych rozwiązań wymagających 

najwyższej precyzji. Posiada swe agencje 

w  ponad 60. krajach na całym świecie.  

WITTMANN BATTENFELD to zaufany partner. 

WITTMANN BATTENFELD – nie tylko wtryskarki, 
ale i specyficzne techniki wtrysku
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WTRYSKARKI – PRZEGLĄD

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

Typoszereg PX to maszyny z  elektrycznym napędem głównych 

osi: kolanowy układ zamykania, plastyfikacja i wtrysk. Innowacją 

w  maszynach tego typu jest wbudowany agregat serwohydrau-

liczny do napędu wyrzutnika, dojazdu i docisku agregatu wtryskowego, 

a także do napędu hydraulicznych funkcji w formie wtryskowej, tj. rdzeni 

hydraulicznych lub dysz. Czyni to maszynę bardzo uniwersalną i dosto-

sowaną do obsługi większości form wtryskowych. Dzięki temu wtry-

skarki elektryczne PX stanowią bardzo ciekawą alternatywę dla wszech-

obecnych wtryskarek z napędami hydraulicznymi. 

Główną zaletą maszyn PX jest niskie zużycie energii, które wynika 

z zastosowania wysokoefektywnych silników serwoelektrycznych dla 

poszczególnych ruchów osi, a także odzyskowi energii z hamowania. 

W tym miejscu należy również nadmienić, że wtryskarka nie wymaga 

chłodzenia oleju hydraulicznego, które jest związane ze znacznym 

poborem energii. 

Nie ma bardziej precyzyjnej wtryskarki niż wtryskarka z  elek-

trycznym napędem wtrysku. W tym aspekcie, w połączeniu z wysoką 

odpornością na zużycie, maszyny firmy KraussMaffei nie mają sobie 

równych na rynku. Precyzja parametrów musi iść w parze z powtarzal-

nością. I tu naprzeciw wymaganiom użytkowników w zakresie wąskich 

granic tolerancji, idealnej powtarzalności parametrów, wychodzi 

KraussMaffei ze swoją innowacyjną opatentowaną funkcją APC 

– Adaptive Process Control. Po włączeniu tej funkcji maszyna sama 

automatycznie reguluje główne parametry wtrysku w oparciu o  infor-

macje o  lepkości tworzywa. Jak wykazały wieloletnie obserwacje, 

lepkość tworzywa zmienia się w zależności od partii tworzywa, udziału 

przemiału, warunków atmosferycznych itp. Takie zmienne warunki 

produkcji, bez ingerencji personelu, dotychczas rzutowałyby na stabil-

ność wymiarową i jakość wyprasek. Jakże więc wielkim i potrzebnym 

przełomem okazało się wprowadzenie funkcji APC, w  której wtry-

skarka sama automatycznie i bezpośrednio w tym samym cyklu, kiedy 

zachodzi zmiana warunków, potrafi zmodyfikować wymagane para-

metry. Co ważne, funkcja APC jest dedykowana do wszystkich tworzyw 

termoplastycznych, jak również do tworzyw termoutwardzalnych, w tym 

ciekłego silikonu.

Funkcja APC to ważny, ale nie jedyny przejaw Czwartej Rewolucji 

Przemysłowej 4.0. w asortymencie firmy KraussMaffei. Na uwagę zasłu-

guje również funkcja DataXplorer, narzędzie analityczne rejestrujące 

od 500 do nawet 800 sygnałów z wtryskarki co 5 milisekund, dostar-

czając w ten sposób bogaty zbiór danych i wykresów do dokumentacji 

i kontroli procesów produkcyjnych. 

Więcej informacji o nowościach z oferty firmy KraussMaffei można 

uzyskać od doradców techniczno-handlowych firmy Dopak Sp. z o.o., 

wyłącznego przedstawiciela firmy KraussMaffei w Polsce w zakresie 

wtryskarek i rozwiązań automatyzacyjnych. 

KraussMaffei umacnia pozycję 
w segmencie maszyn elektrycznych

Firma KraussMaffei bazując na dwóch dekadach doświadczenia w produkcji wtryskarek z napędami elektrycz-
nymi konsekwentnie rozszerza ofertę maszyn elektrycznych, które aktualnie dostępne są już w zakresie sił zwar-
cia formy od 250 kN do 4000 kN, a docelowo do 6000 kN. A wraz z rozwojem rynku, maszyny elektryczne są ofe-
rowane klientom w coraz bardziej atrakcyjnych cenach. 
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Na powierzchniach formujących tworzywo wykonywane są cienkie 

powłoki o  grubości 0,003 mm najczęściej azotku chromu CrN 

lub tytanu TiN. Chronią one powierzchnie narzędzi przed zużyciem 

ściernym i chemicznym. Ułatwiają usunięcie wyrobu z formy.

Części ślizgowe pracujące w warunkach tarcia suchego podlegają 

ścieraniu i  są źródłem zanieczyszczeń. Zastosowanie powłoki PVD, 

najczęściej TiN na obu powierzchniach pary trybologicznej pozwala na 

poprawę własności ślizgowych, redukcję sił tarcia i nienaganną czystość 

produktu. W przypadku wysoko obciążonych zespołów formujących 

stosowane są warstwy „Duplex”. Twarda i gruba warstwa azotowana 

(do 0,15 mm) polepsza nośność powierzchni, przeciwdziała deformacji 

plastycznej i  zatarciu. Części pracujące w  warunkach agresywnych 

chemicznie i wykonane z utwardzonych stali nierdzewnych obrabiane 

są w niskich temperaturach (420-440ºC) bez zmian struktury i utraty 

własności.

Firma Surftec wykonuje również zabiegi regeneracyjne. Obejmują one 

usunięcie starych powłok PVD, szczotkowanie, polerowanie i powtórne 

powlekanie PVD. Zastosowanie łagodnych technik chemicznych na 

etapie usuwania zapobiega powstawaniu wżerów także na powierzch-

niach z warstwą „Duplex”. Odtworzona powłoka PVD w niczym nie 

ustępuje oryginalnej.

Obsługa zamówienia przebiega bardzo starannie. 30-letnie doświad-

czenie zaowocowało wypracowaniem procedur eliminujących wystą-

pienie pomyłek i  uszkodzeń. Każde zamówienie traktowane jest jak 

praca dedykowana i wykonywane w oddzielnym procesie.

Usprawnieniu współpracy z klientami służy strona www.surftec.pl. 

Zawarto w niej ważne informacje techniczne i organizacyjne. 

Jonowe obróbki powierzchni 
w służbie niezawodności form wtryskowych

Firma Surftec zajmuje się ulepszaniem powierzchni wyrobów za pomocą powlekania jonowego PVD, azotowa-
nia jonowego i techniki „Duplex” będącej ich połączeniem. Formy wtryskowe zajmują ważną pozycję w programie 
firmy. Oferowane obróbki pozwalają na wzrost ich trwałości, niezawodności i poprawę jakości wytwarzanych nimi 
produktów. 
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Powłoki ochronne to ultracienkie warstwy 

trudnościeralnego materiału nakładane 

na elementy maszyn, urządzeń i  narzędzi. 

Istnieje szeroki wybór sposobów fizycznego 

osadzania fazy gazowej (PVD) oraz chemicz-

nego osadzania fazy gazowej (CVD) i alterna-

tywnych metod obróbki powierzchni, które są 

łatwo dostępne u producentów lub w zakła-

dach powlekania. Należy pamiętać, że żadna 

powłoka nie jest wieczna, a  wytwarzanie 

części, które nie spełniają norm, z  formy 

ze zużytą powłoką nie jest sposobem na 

zdobycie klientów i utrzymanie rentowności. 

Kluczem do zwiększenie żywotności formy 

jest również edukacja personelu w  zakresie 

zużycia powłok form podczas produkcji. 

Każda powłoka jest inna, dlatego warto, 

aby pracownicy nauczyli się rozpoznawać, 

kiedy powłoka ulega pogorszeniu, zwłaszcza 

w obszarach narażonych na zużycie. 

Technologie
Do wytwarzania cienkich powłok stosuje się 

metody: osadzania warstw atomowych (ALD), 

chemicznego i  fizycznego osadzania z  fazy 

gazowej (odpowiednio CVD i  PVD) oraz ich 

pochodnych. W większości są one dedyko-

wane podłożom metalicznym, ze względu na 

wysoką temperaturę ich osadzania.  

Wśród wielu technologii mających na celu 

zwiększenie trwałości formy i  ulepszenie 

produktu końcowego, istotną rolę odgrywają 

metody fizycznego osadzania z fazy gazowej. 

Technika PVD wykorzystuje różne zjawiska 

fizyczne, których wspólną cechą jest krysta-

lizacja par metali lub faz z plazmy. W trakcie 

nakładania powłok metodą PVD nie zachodzą 

przemiany chemiczne, a  całość procesu 

odbywa się w  temperaturach – 350-600°C 

dla tradycyjnych metod PVD oraz 0-200°C 

dla nowoczesnych metod PVD. Dzięki temu, 

możliwe jest powlekanie powierzchni zaharto-

wanych i odpuszczonych, bez obaw o spadek 

twardości. 

Metoda PVD pozwala na naniesienie 

warstwy powłoki zwykle rzędu 3÷5 µm (selek-

tywnie na określone powierzchnie w  celu 

korekty wymiarów można nanosić cieńsze 

i  grubsze warstwy powłoki). W  szczegól-

ności w celu ochrony przed zużyciem zaleca 

się zastosować powłokę z azotku tytanu lub 

azotku cyrkonu. Są to powłoki koloru złotego, 

które zapewniają pewien stopień smarności 

dla korzystnego uwalniania i  ochrony przed 

zatarciem i korozją. Powłoka z azotku chromu 

(w kolorze srebrnym) ma niższy współczynnik 

tarcia niż azotek tytanu, ale ma niższą twar-

dość. Cienkowarstwowe powłoki PVD 

zapewniają jednorodność całej powierzchni 

formy, bez gromadzenia się na krawędziach. 

Powłoki PVD odbijają teksturę powierzchni, 

więc wypolerowane powierzchnie pozostaną 

wypolerowane, a  krytyczne tekstury formy 

będą nadal widoczne. 

Powłoki PVD można nakładać na szeroką 

gamę stali narzędziowych, takich jak S-7, 

H-13 i  P-20, a  także formy aluminiowe, 

a  nawet niemetalowe wytwarzane z  dodat-

kami, takie jak ABS do druku 3D i inne formy 

żywiczne.

Starszą metodą nanoszenia powłok, zapo-

czątkowaną w latach 40. XX wieku, jest tech-

nika CVD. Polega na tworzeniu warstwy 

węglików i  azotów na podłożu. Proces ten 

przebiega w szczelnym reaktorze w wyniku 

reakcji chemicznych zachodzących w wyso-

kiej temperaturze 900-1100°C, potrzebnej 

do rozkładu gazów, ograniczając tym samym 

zakres wykorzystania takich powłok. Często 

zalecane jest, aby elementy wcześniej 

poddane procesowi chemicznemu osadzania 

powłok CVD objęte były dalszą obróbką 

cieplną, m.in. hartowaniem i  odpuszcza-

niem, które głównie przyczyniają się do zmian 

wymiarów i  kształtów elementów maszyn. 

Dzięki metodzie CVD możliwe jest nanie-

sienie powłoki o grubości do 15 μm, pozwa-

lającej na stosowanie takich powłok w przy-

padku obróbki elementów maszyn pracu-

jących w ciężkich warunkach, gdzie ważna 

jest odporności na zużycie spowodowane 

tarciem. Wytwarzane są zazwyczaj powłoki 

charakteryzujące się takimi właściwo-

Powłoki ochronne
na formy wtryskowe

Forma wtryskowa jest jednym z najdroższych narzędzi stosowanych w procesie formowania wtryskowego. Nie 
dziwi więc, że wielu przetwórców dąży do zwiększenia trwałości eksploatacyjnej form wtryskowych oraz ich ele-
mentów konstrukcyjnych. Właściwa obróbka powierzchni formy to sposób na zapewnienie wysokiej wydajno-
ści narzędzia, która obniża koszty posiadania i zwiększa liczbę produkowanych części w czasie. Powłoki mogą 
odgrywać czołową rolę w skutecznym programie konserwacji zapobiegawczej. Po zainwestowaniu w powłokę 
ochronną formy, poprawia się wydajność narzędzia. Jak się je nanosi i jakie powłoki są dostępne na rynku?

 Justyna Pawłowska 
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ściami, jak twardość, odporność na ścieranie 

i korozję. Metoda CVD, mająca swego rodzaju 

ograniczenia, dąży do zmiany rozwiązań 

tradycyjnych bardziej w  kierunku zmniej-

szenia temperatury procesu do 500-600°C, 

głównie przez obniżenie ciśnienia, powodując 

szybsze tworzenie się warstwy dyfuzyjnej. 

Dlatego też techniką tą wytwarza się twarde 

powłoki węglików, azotków, węglikoazotków, 

a  także tlenków metali na podłożach stalo-

wych, ceramicznych lub wysokotopliwych 

metalach.

Od kilku lat coraz częściej stosuje się 

powłoki ALD (Atomic Layer Deposition) uzyski-

wane techniką osadzania warstw atomowych. 

Te powłoki są bardzo cienkie, dają możli-

wość uzyskania powłok od kilku nanometrów 

to kilkuset nanometrów, które tworzą tworzą 

bardzo dobrą barierę, zarówno dla wilgoci, jak 

i drobnoustrojów.

Tworzywa sztuczne znalazły również zasto-

sowanie jako materiał powłokowy. Uzyskane 

powłoki z  tworzyw sztucznych stanowią 

bardzo skuteczne i  dobre zabezpieczenie 

antykorozyjne, mają dobre własności izola-

cyjne i ślizgowe, a także w wielu przypadkach 

dekoracyjne.  Powłoki te nanosi się metodami:

– nanoszenia fluidyzacyjnego (proszkowego), 

które polega na wytworzeniu zawiesiny 

sproszkowanego tworzywa w  złożu flu-

idalnym i  wprowadzeniu do niego przed-

miotu nagrzanego do temperatury nieco 

wyższej niż temperatura topnienia two-

rzywa. W złożu cząstki tworzywa stykając 

się z  nagrzanym przedmiotem stapiają 

się tworząc powłokę związaną adhezyjnie 

z materiałem przedmiotu, 

– nanoszenia fluidyzacyjno – elektrostatycz-

nego, do zawiesiny sproszkowanego two-

rzywa w fluidyzatorze wprowadza się przed-

miot, przy zastosowaniu tej metody komora 

fluidyzacyjna wyposażone jest w elektrody. 

Naelektryzowane ziarna proszku osiadają na 

uziemionym przedmiocie pokrywając nawet 

bardzo skomplikowane powierzchnie. 

– nanoszenia płomieniowego, podczas któ-

rego zachodzi jednocześnie rozpylanie 

i przenoszenie tworzywa sproszkowanego 

w strumieniu gazu i ciepła z pistoletu nano-

szącego na powierzchnię przedmiotu,

– nanoszenia zanurzeniowego, które polega 

na zanurzeniu przedmiotu w  tworzywie 

będącym w stanie ciekłym lub plastycznym. 

W czasie przebywania przedmiotu w  two-

rzywie przywiera ono adhezyjnie do 

uprzednio przygotowanej jego powierzchni 

oraz tworzy powłokę, 

– nanoszenia elektrostatycznego, które 

polega na przeniesieniu sproszkowanego 

tworzywa w polu elektrostatycznym z gło-

wicy napylającej stanowiącej biegun ujemny 

na powierzchnię przedmiotu będącego bie-

gunem dodatnim,

– nanoszenia elektroforetycznego, polegają-

cego naosadzaniu na powierzchni przed-

miotu cząstek tworzywa z  układu dysper-

syjnego pod wpływem przyłożonego pola 

elektrycznego. 

Zalety powłok
Główne zalety powłok to obniżenie kosztów 

związanych z utrzymaniem i zużyciem formy, 

zwiększenie wydajności produkcji, wzrost 

żywotności form wtryskowych oraz zwięk-

szenie jakości wypraski. Odpowiedni dobór 
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powłoki do konkretnych warunków i  zasto-

sowania, gwarantuje zwiększenie odpor-

ności na ścieranie, zmniejszenie przywierania 

tworzywa oraz ilości stosowanych środków 

antyadhezyjnych. 

Jakie powłoki są dostępne  
na rynku?

Nowością w ofercie firmy Oerlikon Balzers 

są powłoki diamentowe BALDIA. Diament 

zapewnia specjalne właściwości: jest 

niezwykle odporny na zużycie ze względu 

na niezrównaną twardość, gwarantuje prze-

wodność cieplną i jest chemicznie obojętny, 

co czyni go odpowiednim wyborem do 

obróbki materiałów o  wysokiej wytrzyma-

łości. Powłoki diamentowe z oferty BALDIA 

poprawiają wydajność skrawania i  pozwa-

lają na produkcję części z najwęższymi tole-

rancjami, co pozwala na wysoką dokład-

ność wykańczania. Nowa oferta powłok 

diamentowych obejmuje całe spektrum 

wymagających zastosowań i  jest podzie-

lona na dwie grupy różnych materiałów 

obrabianych. Pierwsza zawiera powłoki do 

obróbki wysoce ściernych proszków spra-

sowanych i spiekanych, takich jak grafit do 

form i  matryc, a  także ceramikę do zasto-

sowań stomatologicznych. W  tych aplika-

cjach powłoki BALDIA COMPACT i BALDIA 

COMPACT DC pozwalają na wysoką wydaj-

ność obróbki. Drugą grupą materiałów bazo-

wych są tworzywa sztuczne wzmocnione 

włóknem, materiały warstwowe i  wysoce 

ścierne stopy aluminium stosowane w prze-

myśle lotniczym i  motoryzacyjnym. Dla tej 

grupy to BALDIA NANO i BALDIA COMPO-

SITE DC są odpowiednim wyborem. W obu 

grupach końcówka «DC» oznacza maksy-

malną jakość powłoki z niezmiennie wysoką 

wydajnością narzędzia i  możliwie najcia-

śniejszymi tolerancjami średnicy narzędzia 

i grubości powłoki. Oczywiście to nie jedyne 

powłoki z ofery firmy Oerlikon Balzers.

Firma NonStick oferuje powlekanie form 

wtryskowych PTFE, co w znacznym stopniu 

ułatwia wyciąganie z  nich produktów, 

a  także ich czyszczenie. Powlekanie form 

do tworzyw sztucznych (powłoka non stick) 

to odpowiedni sposób na zwiększenie ich 

wytrzymałości i  trwałości eksploatacyjnej. 

Główne zalety stosowania powłok teflo-

nowych to obniżenie kosztów związanych 

z  utrzymaniem i  zużyciem formy, zwięk-

szenie wydajności produkcji, wzrost żywot-

ności form wtryskowych oraz zwiększenie 

jakości wypraski. Stosowane w  tym celu 

powłoki, takie jak Halar, Xylan, Xylan plus 

oraz NonStick One S, charakteryzują dobre 

właściwości mechaniczne, do których 

zalicza się m.in. wysoką twardość i adhezję, 

a także odporność na ścieranie oraz odpor-

ność chemiczną. Zabezpieczają one również 

przed korozją. Dzięki tym właściwościom 

formy do tworzyw sztucznych mogą być 

stosowane wszędzie tam, gdzie wyma-

gana jest duża odporność na zużycie oraz 

niski współczynnik tarcia. Powłoki teflo-

nowe firmy gwarantują wysoką antyadhezyj-

ność pokrytych elementów form do polipro-

pylenu PP, poliuretanu i poliuretanu spienio-

nego. Teflonowanie form do tworzyw sztucz-

nych sprawia, że są one odpowiednio zabez-

pieczone przed korozją i charakteryzują się 

wysoką temperaturą pracy. 

Koncern Eifeler oferuje powłoki PVD do 

formowania tworzyw sztucznych w  zależ-

ności od zastosowanie i  tak powłoki pod 

nazwą handlową Duplex Variantic zwięk-

szają odporność na ścieranie w przypadku 

stosowania żywic z wypełnieniem szklanym. 

Powłoki TiN UltraFine przeznaczone są do 

ultragładkich powierzchni przy zastoso-

waniu przezroczystych żywic. W przypadku 

gdy pożądane jest zwiększenie uwalniania 

produkowanych części z  formy, polecana 

jest powłoka CARBON-X. Powłoka SUCAS-

LIDE charakteryzuje się wyjątkową odporno-

ścią na zużycie i niskie tarcie sprzętu, więc 

znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdy 

nie można zastosować smarów. Natomiast 

powłoki CrN / CrCN wykazują odporność 

na korozję połączona z wysoką twardością 

i odpornością na zużycie adhezyjne.

Firma PFI oferuje szeroką gamę opcji 

powlekania bezprądowego, w tym Lubricoat 

i  szereg bezprądowych powłok niklowych. 

Opcja powlekania precyzyjnego PFI Duraslick 

to opatentowana niklowa podstawa o bardzo 

niskim współczynniku tarcia. Ta innowacyjna 

powłoka metalowa z warstwą zapobiegającą 

przywieraniu jest odpowiednia do usuwania 

tworzywowych form i  do zastosowań, 

w  których występują typowe problemy 

z  zużyciem i  zacieraniem. Duraslick jest 

szczególnie przydatny do powlekania form 

medycznych i oprzyrządowania złączy elek-

trycznych, a także gdy potrzebne są zmiany 

inżynieryjne w  powierzchni formowania. 

Duraslick jest wolny od wżerów, co czyni 

go pożądaną powłoką do narzędzi wtry-

skowych. Ta śliska, twarda i zabezpieczona 

przed korozją opcja precyzyjnego poszycia 

może być wypolerowana do wykończenia 

A2. Duraslick jest odpowiedni do ratowania 

powierzchni formowanych, które wymagają 

smarowania.

Phygen Inc. oferuje FortiPhy SM CrN 

UltraEndurance SM Coatings. Są to bardzo 

wytrzymałe powłoki, które zwiększają trwa-

łość i  wytrzymałość, jednocześnie zmniej-

szając tarcie, zużycie i korozję. Powłoki cien-

kowarstwowe FortiPhy mają znacznie lepszą 

przyczepność, strukturę, jednorodność 

i gęstość w porównaniu z innymi powłokami 

dostępnymi na rynku. Opatentowany proces 

dostarcza bardziej energetyczną plazmę do 

tworzenia powłoki składającej się z nanoczą-

steczek. Daje to bardziej jednorodną, nano-

krystaliczną mikrostrukturę dla najtwardszych 

możliwych powłok. Temperatury przetwa-

rzania utrzymują krytyczne wymiary części 

w  granicach tolerancji, co zmniejsza liczbę 

poprawek, a  wyjątkowo dobra kontrola 

procesu i  zarządzanie grubością powłok 

pozwala firmie dostosować powłokę do 

konkretnych zastosowań. Na linii produk-

cyjnej powłoki FortiPhy znacząco wydłuża 

żywotność ciężko pracujących narzędzi, 

matryc, form jednocześnie poprawiając 

jakość produkowanych części. W  formo-

waniu wtryskowym FortiPhy bezpiecznie 

zmniejsza zużycie i  tarcie precyzyjnych 

narzędzi oraz komponentów i  jest zatwier-

dzony przez FDA do wielokrotnego użytku 

w  urządzeniach do przetwarzania i  pako-

wania żywności (FCN: 00823). 

Firma Platit projektuje i wykonuje komplek-

sowe linie produkcyjne, umożliwiające 

wdrożenie procesu nanoszenia powłok od 

tzw. „zera”. Innowacyjnym rozwiązaniem jest 

możliwość połączenia pięciu różnych techno-

logii w jednym kompaktowym urządzeniu. Do 

tych metod należą:

– ARC, LARC i CERC – ewaporacja łukowa,

– SCIL  – sputtering magnetronowy,
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– LACS – kombinacja LARC oraz SCIL,

– DLC – chemiczne osadzanie z fazy gazowej 

aktywowane plazmowo (PECVD),

– LARC GD – trawienie przy użyciu jonów 

metali.

Połączenie wyżej wymienionych technik 

umożliwia nanoszenie 25 różnych powłok 

(gama ta jest z  roku na rok poszerzana), 

począwszy od najprostszych struktur azoto-

wych, poprzez złożone kombinacje powłok 

typu multilayer oraz nanokompozytów, skoń-

czywszy na powłokach typu DLC. Innowa-

cyjnym rozwiązaniem są powłoki z  grupy 

LACS, których bazą jest regularny azotek boru 

– fazę tę charakteryzuje nietypowa zależność: 

wraz ze wzrostem twardości maleje wartość 

naprężeń wewnętrznych struktury. 

Ciekawostki
Powłoka cleanMOULD
Firma CemeCon Scandinavia oferuje 

szereg najnowocześniejszych usług powle-

kania dla przemysłu przetwórstwa tworzyw 

sztucznych, w  tym powłokę cleanMOULD. 

Opracowana w  ramach Horizon 2020 

finansowanego ze środków UE projektu 

“CleanMOULD: Advanced low friction and 

fretting-resistant diamond-like coating solu-

tion“. Jest to nowa powłoka o niskim współ-

czynniku tarcia i wysokiej twardości, pomaga 

sprostać trudnym wyzwaniom związanym 

z  formowaniem. W  porównaniu z  najno-

wocześniejszymi rozwiązaniami, innowa-

cyjna diamentopodobna powłoka może 

wydłużyć żywotność form nawet dziesię-

ciokrotnie. Cechą, która wyróżnia diamen-

topodobną powłokę węglową jest je odpor-

ność na zużycie dzięki zmniejszonemu tarciu 

pomiędzy powierzchniami ślizgowymi. Elimi-

nuje to w  znacznym stopniu konieczność 

smarowania powierzchni i  obróbki wykań-

czającej, które są uważane za podstawowe 

źródła emisji zanieczyszczeń do atmos-

fery w branżach, takich jak przemysł farma-

ceutyczny i  spożywczy. Powłoki są nakła-

dane w  procesie fizycznego osadzania 

par, zwanym napylaniem magnetronowym, 

w  temperaturach do 180°C. Dzięki temu 

powłoki diamentopodobne mogą być bardzo 

cienkie (1–5 μm) i  jednolite w  całej formie, 

niezależnie od jej kształtu. Zdaniem Michaela 

Hvam, koordynatora projektu, powłoki 

cleanMOULD optymalizują zarówno twar-

dość powierzchni, jak i smarność, aby zmini-

malizować ścieranie.

Wysoka twardość nowo opracowa-

nych diamentopodobnych powłok węglo-

wych, pozwala na zwiększenie odpor-

ności powierzchni na zarysowania występu-

jące podczas pracy. Brak potrzeby używania 

środków smarnych znacznie ułatwia czysz-

czenie formy – teraz wystarczy jedynie prze-

tarcie powierzchni szmatką z etanolem. Prze-

łomowa technologia opracowana przez zespół 

projektu cleanMOULD może być kluczem 

do umożliwienia rozwoju całego przemysłu 

tworzyw sztucznych. Oczekuje się, że zwrot 

z inwestycji dla klientów cleanMOULD będzie 

ponad dwudziestokrotnie wyższy od ocze-

kiwanych kosztów powłok, co jest dobrym 

wynikiem. Wyniki testów pilotażowych wyka-

zały sześciokrotny spadek częstotliwości 

konserwacji w  porównaniu z  najnowocze-

śniejszymi dostępnymi powłokami. Na powle-

kanych formach nie zaobserwowano korozji 

ciernej. Ponadto z  informacji udzielonych 

przez Michaela Hvam, koordynatora projektu, 

wynika że dzięki powłoce cleanMOULD udało 

się skrócić czas cyklu formowania zakręca-

nych wieczek z  40 do 36 s, co odpowiada 

wzrostowi wydajności o 11%.

3D w powłokach
Modyfikacja powierzchni form otrzymanych 

metoda druku 3D form może pomóc wypełnić 

lukę między formowaniem wtryskowym 

a  drukowaniem 3D. Odpowiednia powłoka 

naniesiona na wydrukowanej formie 3D może 

okazać się skuteczna w zmniejszeniu wpływu 

zużycia, tarcia, agresywnych chemikaliów 

i materiałów lub ciepła, zwiększając żywotność 

i wydajność formy. Firma Alcadyne pokrywa 

formy wtryskowe i narzędzia, a  także części 

badawczo-rozwojowe i produkcyjne różnymi 

powłokami, aby lepiej wytrzymywały zużycie. 

Zidentyfikowała potrzeby klientów w zakresie 

powlekania narzędzi i  części z  tworzyw 

sztucznych czy metalu otrzymanych techniką 

druku 3D. PVD pokrywa powierzchnię mate-

riału bez konieczności stosowania medium do 

przenoszenia powłoki, jak w przypadku galwa-

nizacji lub anodowania. Oznacza to, że można 

pokryć prawie każdy materiał innym metalem 

lub materiałem ceramicznym. 

Jednym z obszarów badawczych firmy są 

wkładki chłodzone konformalnie drukowane 

w 3D, które ulegają korozji, a ponadto w kana-

łach osadza się kamień. Pokrycie wnętrza 

kanałów odpowiednią powłoką może je 

uodpornić na działanie wszelkich chemikaliów 

i  zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie 

chłodzącej.

Podsumowanie
Odpowiednie połączenie obróbki 

powierzchni i  wykończenia zwiększa wydaj-

ność formy, ale dodatkowo pozwala wydłużyć 

czas pomiędzy koniecznymi pracami 

konserwacyjnym. Powłoki mogą modyfi-

kować mechaniczne i  chemiczne właści-

wości powierzchni poprzez osadzanie cien-

kiej warstwy materiałów ceramicznych. Takie 

podejście pomaga wydłużyć żywotność 

narzędzia, rozwiązując częściowo problemy 

związane ze zużyciem, które szczególnie są 

widoczne w  przypadku stosowania żywic 

o  dużej lepkości lub żywic z  wypełniaczem. 

Jednak interakcje międzyfazowe polimer/

powłoka nie są proste, ponieważ chemia 

międzyfazowa i termodynamika przetwarzania 

odgrywają tu znaczącą rolę. 
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Już przy uruchamianiu produkcji wynikły komplikacje. Pomimo gładkości 

powierzchni narzędzia następowało ścieranie plastiku i  cząsteczki 

osadzały się na trzpieniu, a podczas rozformowania gwint ulegał znie-

kształceniu z powodu przywierania tworzywa do narzędzia. Aby uniknąć 

zatarcia, przy wkręcaniu i wykręcaniu używany był tradycyjny smar, który 

mógł wpływać do gniazd i osadzać się na produktach. Wszystko to powo-

dowało częste i długotrwałe przestoje na rozmontowanie, czyszczenie 

i polerowanie formy oraz uniemożliwiało płynną produkcję.

Firma Bekla Werkzeugbau GmbH, która zbudowała narzędzie, zwróciła 

się do CemeCon Scandinavia A/S w poszukiwaniu rozwiązania problemu. 

Okazała się nim być specjalna podwójna powłoka firmy CemeCon: 

CCMold HyperSlip CrN, aby polepszyć rozformowanie i wyeliminować 

kurz oraz kłaczki z PP oraz samosmarująca bardzo twarda warstwa prze-

ciwzatarciowa diamentopodobna CCMold DLC. 

Narzędzie produkcyjne to forma wielogniazdowa z  mechanizmem 

wykręcania. Wszystkie 32 tuleje gwintowe Ø 80 x 190 mm wykonane ze 

stali W360 o twardości 55 HRC zostały pokryte warstwą rozformowującą 

HyperSlip CrN na powierzchniach formujących i warstwą samosmarującą 

DLC na powierzchniach ciernych.

Ta specjalna podwójna powłoka, której cena nie jest wygórowana, 

a czas dostawy zamyka się w pięciu dniach roboczych, przynosi produ-

centowi wymierne korzyści ekonomiczne. Przede wszystkim produkcja 

artykułu zgodnie z  wymogami w  ogóle stała się możliwa. Powłoka 

Wielofunkcyjne powłoki PVD  
do specjalnych zastosowań

Pojemniki na napoje są z reguły produkowane z two-
rzyw sztucznych. Na pierwszy rzut oka nie wydają się 
wyrobami wymagającymi, jednak podczas ich wytwa-
rzania może zaistnieć wiele problemów, szczególnie 
z rozformowaniem. 
Znany niemiecki producent dóbr konsumpcyjnych 
wdrażał nowy produkt, pojemniki z zakrętką z polipro-
pylenu. Artykuł produkowany jest w różnych kolorach, 
na skalę masową i musi spełniać określone kryteria: nie-
dopuszczalne są resztki środków smarujących, a gwint 
musi być idealny, bez kłaczków i wylewek.

 Ewa Bienk, Klaus Thode 
 CemeCon Scandinavia A/S 

Rys. 1   Forma 32-gniazdowa; w prawej części widoczne są powleczone tuleje 
gwintowe wbudowane w narzędzie

Rys. 2   Ilustracja tulei gwintowej (Ø 80 x 190 mm). 32 tuleje zostały pokryte 
powłoką firmy CemeCon HyperSlip (beżowy) na powierzchniach 
formujących w celu lepszego rozformowania wyprasek i powłoką DLC 
(turkusowy) na powierzchniach ślizgowych w celu uzyskania efektu 
samosmarowania

HyperSlip CrN zmniejszyła siły rozformowania o  20% i  skróciła cykl 

wtrysku, a gwint ma idealny kształt. Ponadto powłoka DLC całkowicie 

wyeliminowała smar i cała forma pracuje na sucho.

Powłoki wielofunkcyjne występują w różnych wariantach w zależności 

od przetwarzanego plastiku i od potrzeb. Zwykle składają się z powłoki 

DLC przeciwzatarciowej i  powłoki HyperSlip ułatwiającej rozformo-

wanie danego rodzaju tworzywa, a ich działanie zostało potwierdzone 

na narzędziach produkcyjnych dla szeregu materiałów, jak ABS, PE, 

PA, POM, PPS, TPU, TPE itd. Te kombinacje powłok mogą być stoso-

wane na różnych elementach formy, na rdzeniach, trzpieniach, tulejach, 

matrycach, suwakach i dają niezwykle pożądane efekty dodatkowe, jak 

ochrona przed zużyciem i korozją, zmniejszenie zabrudzeń i osadów, 

a tym samym poprawiają eksploatację i produktywność. 

Artykuł sponsorowany



CCMold Solution  
– ...zwiększa produktywność procesu 

przetwórstwa tworzyw sztucznych

•  Mniejsze zapotrzebowanie na wspomaganie rozformowania
• Zwiększenie odporności na zużycie
• Poprawa odporności na korozję
• Skrócenie cyklu wtrysku
• Zmniejszenie przylegania
• Ułatwienie rozformowania
• Samosmarowanie części ruchomych formy
• Poprawa jakości produktu
• Zmniejszenie odrzutu
• Przedłużenie czasu użytkowania narzędzi
• Ułatwione i rzadsze czyszczenie
• Ograniczenie serwisu i napraw
• Dłuższe przerwy między przeglądami
• Zwiększenie produktywności
• Zmniejszenie kosztów produkcji
• Poprawa konkurencyjności

CemeCon Scandinavia zaadaptowała i rozwinęła innowacyjną 
technologię Sputter Puls PVD (rozpylania pulsowego w próżni) 
firmy CemeCon do ulepszania powierzchni narzędzi w sektorze 
przeróbki tworzyw sztucznych i obróbki metali. Od niedawna 
dysponujemy również najnowszą technologią powlekania 
HiPIMS.

CemeCon Scandinavia A/S
Navervej 28
DK - 8382 Hinnerup
www.cemecon.dk

Ewa Bienk
Product Manager Mold & Die
+45 2463 0311
ebi@cemecon.dk

Konrad Bienk, Ph.D.
CEO
+45 3070 6396
kbi@cemecon.dk

POSZUKUJEMY PRZEDSTAWICIELA NA POLSKĘ
Kontakt Ewa Bienk, +45 2463 0311, ebi@cemecon.dk
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Czyszczenie formy należy przeprowa-

dzać dopiero po usunięciu usterek formy 

i części, po wykonaniu napraw oraz po wygra-

werowaniu i zainstalowaniu nowego oprzyrzą-

dowania z  numerami pozycji. Rodzaj zanie-

czyszczenia lub pozostałości (skład chemiczny 

i  właściwości fizyczne), które proces formo-

wania pozostawia na narzędziu, pomoże 

określić wymagania dotyczące czyszczenia. 

Wiele polimerów zawiera stabilizatory, wypeł-

niacze lub środki antyadhezyjne, które pozo-

stawiają osad w postaci smaru, lekkiego oleju, 

żółtego woskowatego filmu, rdzy lub biała-

wego pyłu. Niektóre tworzywa polimerowe, 

takie jak PVC, wytwarzają chlorowodór, który 

powoduje korozję wielu rodzajów stali formier-

skich. Inne pozostałości środków zmniejsza-

jących palność i  przeciwutleniaczy wypłyną 

i  ostatecznie atakują stal. Niektóre rodzaje 

pigmentów barwią stal i  powodują powsta-

wanie osadów, które mogą być bardzo trudne 

do usunięcia. Nawet zwykła stara woda będzie 

szkodzić, jeśli będzie pozostawiona zbyt długo 

na nieoczyszczonych powierzchniach formy. 

Należy wziąć pod uwagę pięć podstawo-

wych metod czyszczenia form wtryskowych: 

– Czyszczenie chemiczne 

– Czyszczenie zanurzeniowe ultradźwiękami 

– Czyszczenie suchym lodem 

– Piaskowanie miękkimi tworzywami sztucznymi 

– Czyszczenie laserowe 

Każdy rodzaj procesu czyszczenia może 

być używany do różnych zastosowań. 

Czyszczenie chemiczne 
Proces czyszczenia chemicznego może 

polegać na kąpieli chemicznej i ręcznym szoro-

waniu lub podłączeniu kanałów chłodzących do 

obwodu recyrkulacji chemicznej w celu usunięcia 

zanieczyszczeń i osadów mineralnych. 

Czyszczenie zanurzeniowe 
ultradźwiękami 

Dzięki zanurzeniu ultradźwiękowemu 

w wannie ze stali nierdzewnej, pęcherzyki kawita-

cyjne skutecznie szorują wszystkie powierzchnie 

formy. Jest to najskuteczniejsza metoda czysz-

czenia form wtryskowych. Pozwala na usunięcie 

osadów z nawet najbardziej skomplikowanych 

elementów oraz układów chłodzenia. Największą 

zaletą tej metody jest czyszczenie  bez wycie-

rania powierzchni formy przez usuwane z niej 

zanieczyszczenia. 

Czyszczenie suchym lodem 
Czyszczenie suchym lodem nadaje się do 

czyszczenia formy wtryskowej po zainsta-

lowaniu we  wtryskarce. Metoda ta nie jest 

procesem ściernym, czyli na obrabianym 

przedmiocie nie pojawia się żadne zużycie. 

Czyszczenie suchym lodem można stosować 

jednocześnie w  wielu obiektach o  różnej, 

złożonej geometrii, dlatego głównym zastoso-

waniem tej technologii jest czyszczenie form 

z tworzyw sztucznych i gumy. 

Piaskowanie miękkimi 
tworzywami sztucznymi 

Podczas gdy typowe środki do piasko-

wania mogą uszkodzić powierzchnię formy, 

obróbka strumieniowo-ścierna z  miękkiego 

tworzywa sztucznego czyści powierzchnię 

formy bez uszkadzania tekstury powierzchni 

i polerowania. 

Preparaty do czyszczenia 
form wtryskowych

W procesie przetwórstwa z  zastosowaniem form wtryskowych nieuniknione jest występowanie resztek 
surowców i wilgoci na formie wtryskowej oraz innych substancji, które mogą reagować ze stalą z form wtry-
skowych, utleniając się i rdzewiejąc. Wszelkie zanieczyszczenia na powierzchni formy wtryskowej są dla niej 
szkodliwe i mogą powodować obniżenie jakości wypraski oraz wydłużenie czasu cyklu produkcyjnego. Dla-
tego po użyciu należy ją wyczyścić i zakonserwować. Na rynku dostępnych jest wiele metod czyszczenia 
form wtryskowych.

 Edyta Gibas 





46  PlastNews 6’2021

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 

Czyszczenie laserowe 
Lasery wypalą zanieczyszczenia z  formy 

i odbijają się od czystej metalowej powierzchni. 

Dzięki możliwości regulacji mocy, jak i  wiel-

kości promienia, laser w pełni wyczyści prze-

barwienia pojawiające się na powierzchni 

formy. Powierzchnie fakturowane i polerowane 

czyści się z dużą łatwością bez żadnego zwią-

zanego z  tym ryzyka. Zapewniając wysoką 

jakość produkowanych detali.

Ważne jest, aby wyczyścić formę na tyle, 

aby wykonać swoje zadanie. Nadmierne 

czyszczenie może uszkodzić powierzchnię 

formy i  usunąć z  formy wszelkie nałożone 

ochronne powłoki powierzchniowe. Formy 

wtryskowe są znane z zatykania kanałów chło-

dzących z  powodu złej jakości wody. Skut-

kuje to wolniejszymi szybkościami chłodzenia 

i  ostatecznie dłuższymi czasami cyklu form 

wtryskowych. Ponieważ czas to pieniądz 

w każdym procesie produkcyjnym, poszuki-

wanie sposobów skrócenia czasu cyklu może 

mieć duży wpływ na wynik finansowy. 

Środki do czyszczenia form 
wtryskowych – co na rynku?

Środek czyszczący formy wtryskowe 

NT1004 firmy NORMATEK Chemia Tech-

niczna jest produktem stosowanym w prze-

twórstwie tworzyw sztucznych. Preparat 

został specjalnie opracowany do dokład-

nego czyszczenia powierzchni form, narzędzi 

i  innych elementów metalowych wtryskarek. 

Nadaje się też do oczyszczania przewodów 

odpowietrzających oraz prowadnic głowic 

wtryskarek. Usuwa wszelkie osady, resztki 

tworzyw osadzonych na powierzchni form 

w procesie technologicznym, takich jak estry, 

oleje, smary, silikony, woski, stearyniany, pozo-

stałości środków rozdzielających oraz pozo-

stałości reakcji utleniania, nie wywołując przy 

tym korozji. Całkowicie odparowuje pozosta-

wiając czystą i suchą powierzchnię. Produkt 

zalecany do stosowania podczas przetwór-

stwa wtryskowego i formowania próżniowego.

Firma TRANSCORN jest dystrybutorem 

niemieckiej firmy Buchem Chemie+Technik. 

W  swojej ofercie posiadają pełną gamę 

produktów, które są niezbędne w  produkcji 

tworzyw sztucznych. Usprawniają cykl 

produkcyjny, a prawidłowo użytkowane wydłu-

żają żywotność elementów formy wtryskowej. 

Produkowane w  porozumieniu z  producen-

tami wtryskarek i form wtryskowych posiadają 

niezmienna jakość od przeszło 40 lat. Spośród 

wielu, do najpopularniejszych produktów tej 

firmy należy SOLVO SPRAY, silny preparat do 

oczyszczania i odtłuszczania form, narzędzi, 

powierzchni metalowych. Nie jest agre-

sywny dla większości stosowanych lakierów. 

Sprawdzi się podczas usuwania olejów, 

starych smarów oraz niewielkich pozostałości 

tworzyw sztucznych i gumy, usuwa też ślady 

po pisakach i  markerach permanentnych. 

Jest to preparat odpowiedni do oczyszczania 

lustrzanych gniazd formujących. Specjalna 

końcówka pozwala na bezdotykowe oczysz-

czanie powierzchni. 

Inne popularne preparaty tej marki to 

REINIGERY. Istnieją dwa rodzaje. Do oczysz-

czania powierzchni zimnych oraz gorących 

podczas pracy wtryskarki. REINIGER SC 

jest koncentratem rozpuszczalników, dzięki 

czemu usuwa osady nagromadzone na 

narzędziach. Preparat REINIGER SC został 

specjalnie stworzony do ręcznego czysz-

czenia rozłożonych i ostudzonych narzędzi. 

Nie rozpuszcza smarów mineralnych. 

Natomiast REINIGER  SE zawiera kombi-

nację specjalnych rozpuszczalników, dzięki 

czemu usuwa osady z narzędzia bez zakłó-

cenia procesu produkcyjnego. W przypadku 

przetwórstwa tworzyw sztucznych, które 

podczas stosowania środka REINIGER SE 

mogą ulec rozpuszczeniu (polistyren, kopo-

limery, octan celulozy, poliakrylany oraz poli-

węglany), należy starannie usunąć resztki 

preparatu. REINIGER SE rozpuszcza polia-

midy oraz PVC dopiero przy podwyż-

szonych temperaturach. Nie rozpuszcza 

smarów mineralnych. Przy częstym stoso-

waniu może dojść do odtłuszczenia narzę-

dzia. W przypadku narzędzi o ciasno paso-

wanych suwakach i  słupach należy spraw-

dzić czy konieczne jest kolejne przesmaro-

wanie. Wszystkie produkty firmy Buchem 

Chemie+Technik są teraz dostępne nie tylko 

w  puszkach, ale także w  pojemnikach bez 

gazu pędnego, co oszczędza koszt utylizacji 

puszki z gazem pędnym.

Aerozol do czyszczenia form wtryskowych 

VP FORM Cleaner firmy ECOCHEMICAL to 

preparat do czyszczenia form wtryskowych. 

Jest produktem o bardzo wysokiej skutecz-

ności działania dzięki specjalnej miesza-

ninie rozpuszczalników. Przeznaczony jest 

do czyszczenia zabrudzeń z  form wtrysko-

wych, takich jak silikony, smary, woski, oleje, 

przypaleń, pozostałości środków rozdzielają-

cych. Nie pozostawia osadów, powierzchnia 

jest czysta i sucha. Zaleca się stosowanie VP 

FORM Cleaner przed pokryciem formy środ-

kiem ochronnym.

Seria produktów Lusin firmy Chem-Trend 

powstała w celu spełnienia wymagań formu-

łowanych przez branżę przetwórstwa termo-

plastycznych tworzyw sztucznych. Produkty 

te polepszają wydajność technologiczną 

oraz jakość produkowanych elementów 

i zmniejszają nakład koniecznych czynności 

konserwacyjnych, napraw i kosztów eksplo-

atacji. Środki czyszczące i  odtłuszczacze 

Lusin posiadają formułę opracowaną w celu 

usuwania z form i innych powierzchni zanie-

czyszczeń (np. wosków, olejów, smarów) 

oraz pozostałości żywic termoformowanych 

tworzyw sztucznych, pigmentów i  różnego 

rodzaju dodatków, nie niszcząc i  nie 

wytrawiając ich. Lusin MC1718 to wyso-

kiej skuteczności, nowy środek do czysz-

czenia form stosowanych w przetwórstwie 

tworzyw termoplastycznych. Lusin MC1718 

to silnie aktywny, uniwersalny środek czysz-

czący, zapewniający wysoką wydajność 

w branży przetwórstwa tworzyw termopla-

stycznych. Jest on szczególnie skuteczny 

przy usuwaniu silnie przywierających do 

powierzchni metalu polimerów i  innych 

osadów. Niezawodne usuwanie pozosta-

łości polimerów (np. PVC, POM, poliamidy, 

akrylany, itp.), klejów polimerowych, nalotów 

olejów, smarów i wosków.

GREEN BAY INNOVATION TECHNO-

LOGY oferuje preparat do czyszczenia form 

wtryskowych G-FORM 105. Preparat został 

opracowany specjalnie na potrzeby tej dzie-

dziny przemysłu w  celu dokładnego czysz-

czenia powierzchni form, narzędzi i  innych 

elementów metalowych wtryskarek. Nadaje 

się też do oczyszczania przewodów odpowie-

trzających oraz prowadnic głowic wtryskarek, 

jak również czyszczenia form i dysz wtrysko-

wych. Preparat G-FORM 105 bardzo dobrze 

usuwa pozostałości klei, lakierów, smoły oraz 

asfaltów. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej 

receptury usuwa również resztki żywic, gumy, 
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tworzyw sztucznych, jak np. PVC, PA, PI, PU, 

POM, polimerów akrylowych oraz pozostałości 

środków rozdzielających, resztek tworzyw 

osadzonych na powierzchni form w procesie 

technologicznym, w  tym zabrudzeń, takich 

jak estry, oleje, smary, silikony, woski, a także 

stearyniany. Zaleca się stosowanie preparatu 

przed pokryciem formy środkiem ochronnym. 

Można stosować w procesach wymagających 

metody zanurzeniowej.

TECHFORM Bryl, czyli uniwersalny 

środek czyszczący, służący do czyszczenia 

powierzchni form wtryskowych z  nalotów, 

przypaleń i  innych zabrudzeń powsta-

łych podczas eksploatacji formy. Dzięki 

dobrym właściwościom odtłuszczającym 

jest również używany do zmywania i odtłusz-

czania powierzchni przed klejem i  malowa-

niem. W swoim składzie zawiera silne rozpusz-

czalniki (m.in. aceton), dlatego nadaje się do 

czyszczenia powierzchni z materiałów odpor-

nych na ich działanie jak: metal, kamień, cera-

mika. W  przypadku użycia na powierzchni 

wrażliwej należy każdorazowo dokonać próby 

działania w niewidocznym miejscu.

TECHFORM PS1 jest specjalistycznym 

środkiem czyszczącym w  przetwórstwie 

PUR. Służy do czyszczenia narzędzi prze-

twórczych w  przetwórstwie poliuretanów. 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozpusz-

czalników preparat wykazuje dużą efektyw-

ność. Czyści pozostałości monomerów i poli-

merów PUR.

 Do czyszczenia form wtryskowych służy 

Ambersil Mould Cleaner. Jest to odpowiednio 

dobrana mieszanina rozpuszczalników 

o  umiarkowanej szybkości odparowywania, 

co umożliwia stosowanie tego zmywacza na 

ciepłe powierzchnie form. Produkt charakte-

ryzuje się wysoką skutecznością w usuwaniu 

smarów, olejów i  silikonów. Łagodny, cytru-

sowy zapach tego zmywacza nie jest draż-

niący dla użytkowników. Drugim produktem 

o  analogicznym zastosowaniu jest Ambersil 

Solvent Cleaner FG. Produkt ten został zareje-

strowany przez NSF z kategorią K1. Przezna-

czony jest do czyszczenia form używanych do 

produkcji opakowań i  innych elementów dla 

przemysłu spożywczego. 

VCC 30 od Meusburger to środek czysz-

czący do gniazd formujących. Służy do 

usuwania uporczywych pozostałości farb 

i  tworzyw sztucznych z  form wtrysko-

wych, jak i czyszczenia urządzeń do wytła-

czania oraz produkcji folii. Do usuwania 

lakieru i resztek środków uszczelniających. 

Nadaje się do aluminium i do wysoko pole-

rowanych powierzchni, usuwa pozostałości 

efektu Diesla.

CUT Mold Cleaner firmy Marinus to niechlo-

rowany środek czyszczący do form o szybkim 

parowaniu. Skuteczne działanie oszczędza 

czas i obniża koszty czyszczenia. Nie zawiera 

chlorowanych rozpuszczalników, takich jak 

np.: 1,1,1 trichloroetan, trichloroeten oraz 

dichlorometan. Rozpuszcza i  usuwa więk-

szość środków antyadhezyjnych z  form oraz 

innych powierzchni metalowych. Innym prepa-

ratem Marinus jest Citrus Cleaner. Jest to 

środek czyszczący do form oparty całkowicie 

na naturalnych składnikach. Szybko usuwa 

z  form resztki tworzyw, smary, silikony i  inne 

zanieczyszczenia. Odparowuje nie pozosta-

wiając osadu. Posiada przyjemny, pomarań-

czowy zapach. Nie zawiera dichlorometanu, 

trichloroetanu oraz trichloroetenu.

Atepo C-22 z oferty firmy Lubrina to specja-

listyczny środek do czyszczenia form wtry-

skowych i  usuwania starych powłok malar-

skich. Preparat wytwarza cienka warstewkę 

na powierzchni malowanej powodując złusz-

czanie farby, umożliwiając łatwe i  całko-

wite usunięcie starej powłoki. Atepo C-22 

jest bezpieczny dla metalu, drewna, betonu, 

gipsu, polietylenu, polipropylenu. Może nisz-

czyć powierzchnię elementów z pozostałych 

tworzyw sztucznych. 

LUBRICANT 010 to środek czyszczący 

w  aerozolu, który odparowuje i  nie pozo-

stawia żadnych pozostałości. Umoż-

liwia czyszczenie głębokich porów i  usuwa 

oleje, zatłuszczenia, farby oraz pozosta-

łości środków łatwopalnych i  antykorozyj-

nych. Czyści zestawy urządzeń wyrzutowych, 

płyty formy oraz płyty upinające. Stosuje 

się do codziennej konserwacji uszczelnień 

oraz powierzchni roboczych. HTC-2006 to 

środek czyszczący do usuwania polimerów 

z  narzędzi wtryskowych oraz usuwania 

osadów talku z  narzędzi wulkanizacyjnych. 

Umożliwia czyszczenia aż do temperatury 

250°C. Intensywne rozpuszcza polimery, 

żywica, oleje, woski i pigmenty. Jest alterna-

tywą dla zwykłych rozpuszczalników, jakimi 

są aromatyczne węglowodory, NMP (n-me-

tylopirolidon, octan butylu). Najlepszy efekt 

osiągany jest przy wyższych temperaturach. 

ECO CLEAN 2000 firmy Fehchem to silny, 

deemulgujący koncentrat czyszczący. Ulega 

biodegradacji i  jest przyjazny dla środo-

wiska. Usuwa najbardziej uporczywe zabru-

dzenia, takie jak pozostałości po smarach, 

żywicy, zwęgleniach, ropie, benzynie, olejach, 

smole itp. z  silników, stołów warsztato-

wych, narzędzi, form, metali, tworzyw sztucz-

nych, kafli warsztatowych, separatorów oleju 

itp. ECO Clean  2000 może być stosowany 

w zależności od stopnia zabrudzenia w wyso-

kociśnieniowym urządzeniu czyszczącym 

w ilości od 1-2%. Nie uszkadza gumy i farb. 

Podczas wtryskiwania na powierzchni formy 

gromadzą się zanieczyszczenia, które mogą 

obniżyć jakość wypraski oraz wydłużyć czas 

cyklu produkcyjnego.  Dlatego, aby forma jak 

najdłużej efektywnie funkcjonowała efektywnie 

należy ją czyścić i konserwować. Aby ułatwić 

wybór odpowiedniego preparatu czyszczą-

cego w artykule przybliżone zostały przykła-

dowe środki dostępne na rynku. 
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Chem-Trend, wiodąca na świecie firma w  zakresie tworzenia 

i produkcji wysokowydajnych środków rozdzielających, granulatów 

czyszczących i  środków do obsługi form z dumą informuje o zado-

woleniu klientów ze swojego środka do czyszczenia form, który łączy 

w sobie najwyższą skuteczność czyszczenia, łatwość użycia i  lepszą 

jakość części.

Podczas przetwarzania niewielka ilość polimerów, dodatków 

i pigmentów powoli gromadzi się we wnękach formy. Z czasem tworzy 

się osad, który stopniowo negatywnie wpływa na jakość powierzchni 

formowanych części, czego efektem są wadliwe detale.

Odkładanie pozostałości jest ciągłym i bardzo powolnym procesem. 

Zaledwie kilka wadliwych odlewów może potencjalnie wpłynąć 

na odrzucenie całej partii. Jeśli taka partia zostanie dostarczona 

klientom, może to wpłynąć na obniżenie oceny dostawcy w przy-

padku wykrycia wad. Partia może też zostać posortowana w celu 

usunięcia odlewów z  widocznymi defektami, co zwiększa koszty 

produkcyjne.

Niektóre polimery, dodatki i pigmenty są bardziej podatne na odkładanie 

się osadów podczas długich cykli produkcyjnych. Zaliczyć można do nich 

poliamidy, PCW, acetale i wiele innych. Poliolefiny pozostawiają wosk 

i zatrzymane na powierzchni wnęk gniazd zarówno wosk, jak i pigmenty.

Występują liczne skutki odkładania się osadów, a niektóre z nich są 

trudne do śledzenia: 

– linie zgrzewu, ubytki, skazy są łatwe do skontrolowania – można to 

zrobić bezpośrednio na urządzeniu,

– częściowo zatkany układ odpowietrzania (np. odpowietrzone 

sworznie) może być nieco trudniejszy do wykrycia, gdy oddziałuje 

np. na wypełnianie wnęk gniazd formy,

– powierzchnie teksturowane (np. matowy odlew deski rozdzielczej), 

ze stopniowo zwiększanym poziomem połysku, nie są łatwe do 

wykrycia. 

Aby zapobiec odrzuceniu odlewów detali, należy wdrożyć regularne 

cykle konserwacyjne. Długość cyklu konserwacyjnego znacznie się 

różni w zależności od złożoności formy.

Przetwórca tworzyw sztucznych oszczędza na kosztach 
konserwacji i zmniejsza ilość odpadów dzięki zastosowaniu 
środka do czyszczenia form Lusin® MC1718

Przetwarzanie polimerów wiąże się ze stopniowym odkładaniem cienkiej warstwy materiału, dodatków i pigmen-
tów na formie. Prowadzi to do powstawania wad odlewów, wyprasek, wyższych kosztów konserwacji formy 
i przerw w procesie produkcyjnym. Regularne stosowanie środka czyszczącego do form Lusin® MC1718 pozwala 
zakładom specjalizującym się w formowaniu wtryskowym znacznie ograniczyć koszty konserwacji i czas przestoju. 
Wystarczy użyć niewielkiej ilości środka czyszczącego i poświęcić 2 minuty, aby utrzymać wnęki form w odpo-
wiednim stanie, co pozwala zakładom przetwórstwa termoplastycznych tworzyw sztucznych zaoszczędzić mnó-
stwo czasu i pieniędzy oraz ograniczyć ilość wadliwych części.

Rys. 1   Osad na wyprasce przed czyszczeniem formy Rys. 2   Osad na wyprasce zebrany z formy zaraz po zastosowaniu LUSIN MC1718
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Konserwacja zapobiegawcza
Zakład specjalizujący się w   formowaniu wtryskowym zmagał się 

z  krytycznym problemem związanym z ważącym 1,6 kg produktem 

z  PC+ABS z  dodatkiem uniepalniaczy. Długi czas cyklów liczący 

55 sekund również wpływał na znaczenie produkowania doskonałych 

pod kątem wizualnym odlewów.

Dużo uwagi poświęcono obchodzeniu się z  formą, gdyż zwykłe 

dotknięcie dłonią mogło prowadzić do konieczności przeprowadzenia 

rozległego polerowania narzędzia. Czyszczenie manualne i z użyciem 

środków ściernych nie były dozwolone. Powierzchnia tej rozległej formy 

była bardzo delikatna. Metodę czyszczenia ograniczono do czysz-

czenia formy w narzędziowni. Koszt każdej renowacji oszacowano na 

3 tys. euro i dwa dni pracy. Ze względu na nadmierne gromadzenie się 

osadu na formie istniała konieczność przeprowadzania renowacji co 

dwa tygodnie. 

W połowie serii produkcyjnej, pod koniec cyklu półautoma-

tycznego, dokonano wstępnej próby zastosowania środka 

Lusin®  MC1718 poprzez jego natrysk bezpośrednio na ruchomą 

część formy (widoczną połowę). Po odczekaniu około 30 sekund 

na reakcję urządzenie ponownie uruchomiono w  trybie półauto-

matycznym. Kolejnych pięć wyprodukowanych wyprasek wycią-

gnęło cały nagromadzony osad z wnęki. Te przeznaczone na odpad 

części miały na swojej powierzchni dodatkową warstwę usunię-

tych dodatków. Metoda ta umożliwia stosowanie środka czyszczą-

cego bez konieczności dotykania powierzchni wnęki. To była bardzo 

ważna kwestia dla kierownika produkcji i  dyrektora generalnego, 

który przeznaczył już niemałą kwotę na naprawę uszkodzeń lub 

porysowanych narzędzi.

Pozostałe części 
Wydajność produktu była oceniana w dłuższej perspektywie, a czysz-

czenie konserwacyjne przeprowadzano w ramach każdej zmiany. Podczas 

produkcji przestrzegano planu konserwacji zapobiegawczej poprzez 

użycie niewielkiej ilości środka Lusin® MC1718 wykorzystywanego do 

pokrycia obu stron wnęki. Po ok. 30 s przeznaczonych na reakcję urzą-

dzenie ponownie uruchomiono, a pierwsze dwa odlewy odrzucono. Dzięki 

tej metodzie okres między renowacjami narzędzi wydłużył się z dwóch 

do sześciu tygodni. Bezpieczne nakładanie powłok dzięki zintegrowanej 

w systemie ochronie PCS, która zapobiega przedostawaniu się środka 

powłokowego Lusin® Lub O 32 F do wnętrza korpusu preformy PET.

Wnioski
Profilaktyczna aplikacja środka Lusin® MC1718 w  celu usunięcia 

osadu z formy pozwala wydłużyć okres między dwoma cyklami reno-

wacji narzędzi przewidziany dla zakładów specjalizujących się w formo-

waniu wtryskowym. Regularne stosowanie umożliwia utrzymanie 

gniazda formy w odpowiednim stanie. Użycie Lusin® MC1718 eliminuje 

możliwość uszkodzenia i gromadzenia się osadów w trudno dostęp-

nych miejscach formy oraz zatkania otworów wentylacyjnych.

Firma Chem Trend z dumą proponuje rozwiązanie, które odznacza 

się doskonałą wydajnością czyszczenia, prostotą użytkowania i wyższą 

jakością odlewów. 

O firmie Chem-Trend
Chem-Trend to sprawdzony partner w dziedzinie 
środków rozdzielających, granulatów 
czyszczących i innych specjalistycznych 
materiałów procesowych. Stosując podejście, 
w którym najważniejszy jest klient, i łącząc je 
z pogłębioną metodologią badawczo-rozwojową, 
Chem-Trend stawia sobie zadanie polegające na 
dostarczaniu wiedzy eksperckiej i innowacyjnych 
rozwiązań poprawiających jakość produktów 
i wydajność produkcji, zmniejszających ilość 
odpadów i zapewniających zrównoważony 
rozwój klientów – teraz i w przyszłości. Chem-
Trend oferuje globalną, zintegrowaną sieć opartą 
na doświadczonych, dobrze przygotowanych 
i wykształconych ekspertach w dziedzinie produkcji 
i techniki, oraz supernowoczesnej infrastrukturze 
badawczo-rozwojowej, która wychodzi naprzeciw 
potrzebom licznych gałęzi przemysłu. Chem-Trend 
stanowi część Freudenberg Group i obsługuje 
klientów poprzez biura zlokalizowane w Ameryce 
Północnej, Ameryce Południowej, Azji i Europie.

Rys. 3   Część po oczyszczeniu formy za pomocą LUSIN MC1718
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Szybkozłącze, jest często niedoceniane, 

a nawet uznawane za zbędny wydatek. 

Czytając literaturę z  tego zakresu można się 

przekonać jak wiele zalet kryje zastosowanie 

tego niewielkiego przedmiotu. Podłączanie 

obiegów termoregulacji za pomocą standar-

dowych metod, czyli króćca i opaski na wąż, 

to już przeszłość. Dziś powszechnie wykorzy-

stuje się w tym celu szybkozłącza.

Szybkozłącza stosowane w przetwórstwie 

tworzyw sztucznych, przeznaczone do cieczy, 

powietrza, olejów i gazów, znajdują zastoso-

wanie wszędzie tam, gdzie wymagane są małe 

wymiary, niezawodność, szybkość realizacji 

procesów oraz bezpieczeństwo pracy. 

W pneumatycznych i hydraulicznych syste-

mach oraz układach do zasilania medium 

roboczym szerokie zastosowanie znajdują 

szybkozłącza. Pozwalają one na szybkie, 

proste, wygodne i bezpieczne łączenie prze-

wodów i  węży z  odbiornikami bez użycia 

narzędzi.

Umożliwiają wygodne i  ekonomiczne 

łączenie poszczególnych części układu 

lub szybką wymianę jego komponentów. 

Dzięki szybkozłączom przewody można 

łączyć lub rozłączać szybciej i  łatwiej niż 

w  przypadku standardowych złączy skrę-

canych (np.  gwintowych lub kołnierzo-

wych). Wystarczy jedynie włożenie wtyku do 

gniazda, a zablokowanie połączenia nastę-

puje automatycznie.

Rodzaje szybkozłączy  
(do form wtryskowych)  
i ich budowa

Na rynku dostępnych jest wiele różnych 

rozwiązań, modeli i  wykonań: z  gwintami 

wewnętrznymi i  zewnętrznymi, z  mosiądzu, 

mosiądzu niklowanego, stali cynkowanej 

i nierdzewnej, a także z tworzyw sztucznych. 

Najczęściej szybkozłącza składają się z dwu 

podstawowych elementów, czyli z  szybkoz-

łączki oraz wtyku – króćca. 

W ofercie rynku znaleźć można szybkoz-

łącza ze swobodnym przelotem, jednostronnie 

odcinające, dwustronnie odcinające oraz 

suchoodcinające, czyli bezwyciekowe. Normy 

określają dla nich wymiary dotyczące wtyków 

i  gniazd oraz wymagania wytrzymałościowe 

(ciśnienia, przepływy, siłę łączenia, wielkość 

wycieku itp.). Na popularności zyskują szyb-

kozłącza typu „one hand operation”, w których 

w  celu połączenia wystarczy docisnąć wtyk 

do gniazda, a w celu rozłączenia – odciągnąć 

tuleję blokującą.

Do form wtryskowych
Wśród wielu rodzajów szybkozłączy stoso-

wanych w  instalacjach pneumatycznych 

i  hydraulicznych warto wskazać szybkoz-

łącza do form wtryskowych. Służą do łączenia 

kanałów chłodzących i  grzewczych formy 

z  wężami doprowadzającymi chłodziwo lub 

czynnik grzewczy. Podczas wtrysku tworzywa 

sztucznego do formy musi ona osiągnąć 

SZYBKOZŁĄCZA DO FORM WTRYSKOWYCH

Małe, ale bardzo ważne elementy

Gdyby tak porównać wielkość szyb-
kozłącza do wielkości wtryskarki, 
czy nawet formy można by się 
zastanowić, jak taki mały element 
może coś znaczyć. A  jak się oka-
zuje jest bardzo ważny. Otóż przede 
wszystkim pozwala zaoszczędzić 
ogrom czasu podczas wymiany 
formy. A każdy z nas wie, że czas to 
pieniądz. I to ten czas w wielu przy-
padkach jest czynnikiem przynoszą-
cym realne oszczędności dla przed-
siębiorstwa. Więc może warto by 
się zastanowić – gdzie i za pomocą 
czego go zaoszczędzić?

 Mia Walasek 
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we  wszystkich swoich miejscach pożądaną 

temperaturę, po czym zostać schłodzona 

celem wyjęcia produktu finalnego. Szybko-

złącza do termostatowania form muszą się 

charakteryzować dużym przepływem i małymi 

wymiarami zewnętrznymi, aby można je było 

zamontować w  płytach formy wtryskowej 

o  skomplikowanych kształtach. Ze względu 

zaś na konieczność montowania dużej ich 

liczby w kanałach umieszczonych w formach, 

muszą być odporne na gorącą wodę, glikol, 

gorący olej i inne media stosowane w procesie 

formowania. Szybkozłącza do form wtrysko-

wych, oprócz swojego podstawowego zasto-

sowania w  przetwórstwie tworzyw sztucz-

nych, ze względu na małe wymiary i wysoką 

odporność chemiczną wykorzystywane są 

także w innych gałęziach przemysłu.

Szczególną odmianą szybkozłączy do 

form wtryskowych są multizłącza. Powstają 

poprzez połączenie na jednej płycie kilkunastu, 

a  nawet kilkudziesięciu złączy. Mogą mieć 

różne rozmiary, a nawet transportować różne 

media o odmiennej temperaturze i ciśnieniu. 

Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość 

podłączania i  odłączania wielu obiegów 

jednocześnie za pomocą jednego zamka, co 

pozwala skrócić czas wymiany formy.

Materiał wykonania  
i typy szybkozłączy do form 
wtryskowych

Najczęściej szybkozłącza do form są wyko-

nane z  mosiądzu i  posiadają uszczelnienie 

z  Vitonu (FKM). To zapewnia odporność na 

wysokie temperatury (nawet do +200°C) 

i  wysoką odporność chemiczną. Szybko-

złącza do form wtryskowych są produko-

wane w wielu rozmiarach i typach z określo-

nymi profilami wtyku, jednak są one ze sobą 

zamienne. Oznacza to, że mają ten sam profil 

wtyku i są w 100% kompatybilne.

Właściwe połączenie rur i  węży w  syste-

mach hydraulicznych może zoptymalizować 

wydajność i  zwiększyć trwałość. Urządzenia 

hydrauliczne pracują pod wysokim ciśnieniem, 

dlatego złącza muszą być odpowiednio wytrzy-

małe, wszechstronne i niezawodne. Tylko takie 

spełnią wymogi bezpieczeństwa i  umożliwią 

zastosowanie ich w przemyśle. Wymaga się, 

aby osprzęt taki odpowiadał ustaleniom norm, 

które określają wymogi konstrukcyjne, wymiary 

i dopuszczalne wartości ciśnień.

Szybkozłącza z tworzyw 
sztucznych

Ogrom postępu technologicznego pozwala 

na wytwarzanie materiałów, z których można 

konstruować m.in. precyzyjne mechanizmy 

szybkozłączy w  tym z  tworzyw sztucznych. 

Własności mechaniczne nowoczesnych 

tworzyw i  ich odporność chemiczna często 

dorównują parametrami materiałom meta-

lowym, a nawet w pewnych sytuacjach je prze-

wyższają. Te wykonane z tworzyw sztucznych 

znajdują szerokie zastosowanie m.in. w profe-

sjonalnych, wymagających najwyższej jakości 

aplikacjach przemysłowych. Zazwyczaj z poli-

merów wytwarza się złącza niskociśnieniowe 

dla ciśnienia roboczego rzędu kilku barów 

o konstrukcji jedno- lub dwustronnie odcina-

jącej oraz bezwyciekowe. Są wytrzymałe jak 
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metalowe, a przy tym dużo lżejsze, wykazują 

większą odporność chemiczną, nie korodują 

i zapewniają wysoki stopień higieny, ponadto 

są proste w montażu i obsłudze.

Rodzaje
W zależności od stosowanego medium 

(sprężone powietrze, gaz, woda, olej, kwas 

itd.), przeznaczenia oraz ciśnienia roboczego 

szybkozłącza mają różną budowę. Biorąc 

pod uwagę typ połączenia, można je podzielić 

na szybkozłącza ze swobodnym przelotem 

oraz jedno- i dwustronnie odcinające – różnią 

się liczbą zaworów, w  jakie są wyposażone. 

Złącze ze swobodnym przelotem w ogóle nie 

ma zaworu, jednostronnie odcinające ma jeden 

zawór, który znajduje się w gnieździe i otwiera 

po włożeniu wtyku. W  dwustronnie odcina-

jących stosuje się dwa zawory – we  wtyku 

i gnieździe – a do tego w gnieździe znajduje 

się iglica, która podczas łączenia elementów 

otwiera zawór we wtyku. Wtyk szybkozłącza 

utrzymywany jest w gnieździe mechanizmem 

blokującym, zazwyczaj w postaci kulek.

Szybkozłącza można również podzielić ze 

względu na wielkość ciśnienia roboczego 

– wyróżnia się tu złącza: 

– niskociśnieniowe – można stosować przy 

maksymalnym ciśnieniu roboczym do kil-

kudziesięciu barów, wykonane z mosiądzu, 

stali nierdzewnej i aluminium. Przeznaczone 

głównie do łączenia wężami instalacji ze 

sprężonym powietrzem, zimną i  gorącą 

wodą oraz do detergentów i  chemikaliów 

(stal nierdzewna). Stosuje się je przemyśle, 

przetwórstwie spożywczym, chemicznym 

i farmaceutycznym.

– średniociśnieniowe – przeznaczone są do 

pracy pod ciśnieniem do kilkuset barów, 

wykonane ze stali węglowej lub nierdzewnej 

oraz mosiądzu, a  wykorzystuje do trans-

portu oleju w  układach hydrauliki siłowej 

oraz innych mediów płynnych lub gazowych

– wysokociśnieniowe – są w stanie pracować 

w  warunkach ciśnienia dochodzącego do 

kilku tysięcy barów. Służą do transportu 

mediów gazowych i ciekłych, olejów i smarów.

Oferta rynkowa
HOSETECH
W ofercie HOSETECH można znaleźć szybko-

złącza do form wtryskowych duńskiego produ-

centa PARKER HANNIFIN pod marką TALKOB 

o  różnych profilach; niemiecki (typ HASCO), 

amerykański (typ DME) i francuski (typ STAUBLI).

Gniazda tych szybkozłączy posiadają 

specjalnie wyprofilowany króciec do węża, 

który jest kompatybilny  z wężami typu 

PUSH-ON i LOCK-ON. Po włożeniu złącza do 

węża nie trzeba stosować żadnych opasek 

czy tulei zaciskowych. Szybkozłącza posia-

dają system SAFE-LOCK – zaprojektowane 

i  wytwarzane zgodnie z  wymogami unijnej 

dyrektywy EU 97/23/EF. Gniazdo szybkozłącza 

zostało wyposażone w specjalny mechanizm 

blokujący możliwość wypięcia wtyczki, jeżeli 

wewnątrz układu panuje ciśnienie. Eliminują 

ryzyko wypadków, uniemożliwiają rozłączenie 

pod ciśnieniem, są dostępne w  systemie 

HASCO i DME i są w 100% kompatybilne ze 

standardowymi szybkozłączami w tych syste-

mach. Szybkozłącza SAFE-LOCK zabez-

pieczają operatora przed poparzeniem oraz 

niekontrolowanym rozłączeniem.

INTERTECH
Firma INTERTECH oferuje szybkozłącza do 

form w trzech typach:

– szybkozłączki do form wtryskowych typ nie-

miecki odpowiedniki HASCO.

– szybkozłączki do form wtryskowych typ 

amerykański odpowiedniki DME.

Szybkozłącza do form wtryskowych – w tej 

grupie firma prezentuje szybkozłączki i akce-

soria do budowy układów regulacji tempera-

tury w formach wtryskowych. Są to produkty 

wysokotemperaturowe, których tempera-

tura pracy w konkretnych wypadkach może 

wynosić nawet do 200°C. Mogą być stoso-

wane do  wody, glikolu oraz oleju.  Posiada 

Tabela 1. Rodzaje szybkozłączy

Typ szybkozłącza charakterystyka

Bez zawodu odcinającego – do obiegów wodnych: wykonane 
z mosiądzu często pokrytego niklem, a elementy pracujące 
(kulki i sprężynka w zamku) są wykonane ze szlachetnej stali 
nierdzewnej.

Dużą ich zaletą jest możliwość zabudowania gniazda na równo z powierzchnią formy: 
minimalizuje to ryzyko mechanicznego uszkodzenia gniazda w czasie transportu formy lub jej 
obsługi. 
Przepływ medium jest przewidziany z gniazda do wtyku.
Występują w różnych średnicach. 
Zakres temperatur waha się między - 15°C a + 90°C.

Złącza z zaworem odcinającym – do obiegów wodnych 
lub olejowych o wyższych wymaganiach temperaturowych 
bądź ciśnieniowych. Większość elementów tego złącza 
jest wykonana z mosiądzu, kulki i element zamka ze stali 
nierdzewnej, natomiast korpus wtyku ze stali chromowanej.

Mogą być wyposażone w zawory – po stronie wtyku oraz po stronie gniazda.
Są dostosowane do zabudowania na równo z powierzchnią formy.
Praca w temperaturze nawet do 250°C dzięki specjalnym uszczelnieniom. 
Przepływ medium jest przewidziany z gniazda do wtyku.  

Złącza bezwyciekowe: pracujące części złącza są wykonane ze 
szlachetnej stali nierdzewnej, a pozostałe elementy z mosiądzu.

Wyposażone są w zawory o płaskich powierzchniach styku, co całkowicie eliminuje wyciek 
medium z obwodu.
W zależności od uszczelki mogą one pracować w temperaturze nawet 250°C. 
Odporne na wszelkiego typu wibracje oraz siły wyginające, dzięki dużej powierzchni osadzenia 
wtyku w gnieździe w pozycji połączonej. 
Wtyki można zabudować na równo z powierzchnią formy. 

Do hydrauliki wysokociśnieniowej: w całości wykonane są ze 
stali o wysokiej wytrzymałości pokrytej warstwą antykorozyjną, 
wyposażone w uszczelki.

Ciśnienie pracy do maks. 315 barów
Wyposażone w zawory bezwyciekowe (brak wycieku substancji = czystość stanowiska pracy = 
brak zapowietrzonych układów). 
Standardowo wyposażone w system zabezpieczający przed przypadkowym rozpięciem. 

Do łączenia obiegów hydrauliki wyposażone w zawory 
bezwyciekowe.

Zalecane w obiegach o bardzo dużych skokach ciśnienia. 
Jest to jedyne złącze, które potrafi wytrzymać skoki ciśnień do 300 barów w ciągu kilku sekund 
i pracować tak przez lata.
Temperatury pracy uzależnione są od rodzaju uszczelnień. 
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 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 

odpowiedniki typu niemieckiego – HASCO 

oraz amerykańskiego – DME.

KONEK PSN
KONEK PSN dzięki wieloletniemu doświad-

czeniu w  branży tworzyw sztucznych dopra-

cował bardzo dobrej jakości szybkozłącza do 

form wtryskowych i nie tylko. Firma dostarcza 

na rynek szybkozłącza wodne, hydrauliczne 

oraz pneumatyczne, które są w pełni kompa-

tybilne z dostępnymi na rynku szybkozłączami 

wszystkich czołowych producentów. Firma 

oferuje szybkozłącza w  standardzie HASCO, 

STAUBLI i  DME. W  ofercie można znaleźć 

również rozwiązania PUSH-LOCK do systemów 

chłodzenia form, które znacznie skracają czas 

samego montażu, ale również są bezpiecz-

niejsze dla obsługujących, a  także szeroką 

gamę multizłączy wodnych i hydraulicznych. 

Pneumat System 
Złącza pneumatyczne  z oferty  Pneumat 

System są przeznaczone do form wtryskowych. 

Charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością 

na płyny nagrzewające i chłodzące oraz dużą 

przepustowością przy zachowaniu niewielkich 

wymiarów. Ich kluczową zaletą jest odporność 

na działanie m.in. glikolu, gorącej wody czy oleju, 

a  także innych substancji często obsługiwa-

nych przez wtryskarki. Szybkozłącza Pneumat 

System wykonane są z mosiądzu (również niklo-

wanego) oraz stali ocynkowanej. Dla większości 

produktów maksymalna temperatura pracy 

osiąga 180°C, a materiałem izolacji jest polimer 

fluorowy (FPM, znany również jako Viton marki 

DuPond). Dzięki niemu uszczelki zastosowane 

w oferowanych złączach będą się odznaczały 

długą żywotnością i odpornością mechaniczną.

Rectus Polska
Rectus Polska posiada bogatą ofertę 

z zakresu szybkozłączy i multizłączy do trans-

portu mediów płynnych i gazowych. Szybkoz-

łącza do układów termoregulacji form wtrysko-

wych i rozdmuchowych dostępne są we wszyst-

kich standardach spotykanych na rynku. Wśród 

tych szybkozłączy znajdują się wersje z zawo-

rami odcinającymi oraz i  takie, które tych 

zaworów są pozbawione, z  tzw. swobodnym 

przelotem. W wersji zaworowej oferowane są 

dwa wykonania: pierwsze standardowe, nato-

miast drugie nosi nazwę bezwyciekowe, inaczej 

flat-face mające zastosowanie w aplikacjach, 

gdzie nie jest możliwy nawet minimalny wyciek 

podczas rozłączania. Oferowane szybkozłącza 

cechuje wysoka jakość, która przekłada się 

bezpośrednio na wydłużoną żywotność. 

W ofercie znajdują się również multizłącza 

do układów termoregulacji oraz hydrauliki 

siłowej. Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość 

łączenia od kilku do nawet kilkudziesięciu 

obiegów jednocześnie przy wyeliminowaniu 

ryzyka błędnego podłączenia. Rozwiązanie 

to jest odpowiednie do optymalizacji procesu 

przezbrajania maszyny wtryskowej (SMED). 

Dopełnieniem oferty szybkozłączy i multizłączy 

są różnego rodzaju przewody stosowane 

w układach termoregulacji.

Stäubli 
Firma stworzyła gamę produktów: mono 

– złącza multi – złącza oraz system szyb-

kiej wymiany form (mono- i  multizłącza jako 

najbardziej podstawowe i  niezbędne oprzy-

rządowanie do termoregulacji form wtrysko-

wych). Technologia „płaskich powierzchni 

styku” została zastosowana zarówno w mono-, 

jak i w multizłączach firmy Stäubli. Dzięki niej 

podczas rozłączania elementów złącza niwe-

luje się straty medium oraz nie zanieczyszcza 

się stanowiska pracy, ponieważ przepływająca 

substancja nie wydostaje się na zewnątrz. Ma 

to szczególne znaczenie w przypadku środków 

niebezpiecznych. Stosowanie tej technologii 

daje dodatkowe korzyści również podczas 

łączenia, gdyż do układu nie wprowadza się 

zanieczyszczeń z zewnątrz.

Tubes International
Dzięki swojej budowie, szybkozłącza do 

form wtryskowych z oferty Tubes International, 

charakteryzują się kompaktowością, niezawod-

nością oraz bezpieczeństwem użytkowania. Co 

ważne – są kompatybilne ze złączami innych 

czołowych producentów. W ofercie firmy znaj-

dują się szybkozłącza duńskiej marki DYROS, 

które występują jako jednostronnie odcina-

jące (gniazdo z zaworem), dwustronnie odcina-

jące (gniazdo z zaworem i wtyk z zaworem) i ze 

swobodnym przelotem (gniazda bez zaworu 

– wersja OV). Ciśnienie robocze 15 bar, tempe-

ratura robocza do 200°C (chwilowo 230°C).

Nowością są specjalne złączki hydrauliczne 

– SKV to specjalny system połączeń składa-

jący się z wtyku i gniazda, po ich połączeniu 

dodatkowo zabezpieczony przeciwnakrętką 

i klipsem zabezpieczającym z PVC. Elementy 

mogą obracać się względem siebie, dzięki 

czemu wąż nie będzie się skręcał (podczas 

łączenia ze sobą dwóch przewodów, podłą-

czania do urządzeń stacjonarnych). Łączenie 

za pomocą systemu SKV, w przeciwieństwie 

do innych systemów dostępnych na rynku 

(złączki lub szybkozłączki o wymiarach więk-

szych niż średnica zewnętrzna węża) jest mniej 

podatne na uszkodzenia i ryzyko zaczepienia 

o inne przedmioty w ruchu.

Przedsiębiorstwa wkraczając w  wiek XXI 

stanęły przed większą niż dotychczas koniecz-

nością dostosowania się do panujących 

warunków rynkowych. Konkurencja spowo-

dowała konieczność poszukiwań nowych 

rozwiązań poprzez reorganizację w  zakresie 

struktury firmy, doboru i kompetencji pracow-

ników, organizacji pracy i  zestawu kosztów 

w  celu utrzymania swojej atrakcyjności 

rynkowej. W  firmach produkcyjnych ważnym 

elementem stało się m. in. skracanie przestojów 

maszyn. A szybkozłącza to jeden z elementów 

i możliwości skrócenia tego czasu. 
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Brylantowy połysk powierzchni.
Wypraska o najwyższej jakości.
Efektywne wypełnianie gniazda tworzywem sztucznym, likwidacja linii
łączenia na powierzchni wypraski i perfekcyjny połysk – to zalety ATT
w procesie wtrysku. Termostatowanie zmiennocieplne ATT Variotherm,
które najpierw grzeje, następnie szybko chłodzi, zapewnia optymalny 
proces i idealny detal.

„Alternating Temperature Technology” firmy Single Temperiertechnik GmbH:
to najefektywniejsze rozwiązanie termostatowania Variotherm dostępne na
rynku z zastosowaniem w procesach formowania wtryskowego i przy
produkcji na prasach.
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