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

na automatyzację i optymalizację procesów 

przemysłowych?

  Robot a może manipulator? Czym się od siebie 

różnią i do wykonywania jakich czynności się je 
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Branża targowa powraca do gry? Nie – już powróciła. Targi Opakowań 

Packaging Innovations organizowane przez Targi w Krakowie, które 

w  dniach 24-25 września odbyły się w  EXPO XXI Warszawa są 

dowodem na to, że przy zachowaniu restrykcyjnych obostrzeń sanitar-

nych możliwe jest przygotowanie targów na najwyższym poziomie. 

Konkretne pytania, konkretne rozmowy
Miniona edycja była mniejsza, ale równie korzystna dla uczestników, jak 

dotychczasowe spotkania. Wystawcy nie kryli zaskoczenia frekwencją. 

Podkreślali, że ich stoiska odwiedzili klienci, którzy mieli konkretne pytania 

i byli zainteresowani oferowanymi produktami i usługami. – Sukcesem jest 

to, że targi się odbyły. Są co prawda mniejsze niż wcześniejsze edycje, ale 

fakt, że w obecnej sytuacji są tu wystawcy i klienci uważam za sukces. 

Targi w ograniczonej formie są jak esencja. Wszyscy, którzy się wystawili 

i odwiedzili wydarzenie, przyjechali tu w bardzo konkretnym celu. Uważam 

więc, że te targi są bardzo dobre. – podsumowuje Wojciech Dawidowski 

z firmy Rewax. Podobnego zdania jest Anna Idzikowska z drukarni wiel-

koformatowej Labo Print S.A. – Targi były jak najbardziej ciekawe. Ilość 

wystawiających się firm była zdecydowanie mniejsza niż w  zeszłym 

roku, natomiast nasze spostrzeżenie jest takie, że ilość odwiedzających 

przełożyła się na ich jakość. Niemal wszyscy goście byli zainteresowani 

produktem. Największym atutem tej edycji jest to, że każda rozmowa, jaką 

przeprowadziłam, była konkretna.

Wydarzenie umożliwiło nawiązanie nowych i utrwalenie dotychcza-

sowych kontaktów, które są na wagę złota. Przedsiębiorcy, którzy 

zdecydowali się na zaprezentowanie swojej oferty, wiedzą jak istotna 

jest promocja i trzymanie ręki na pulsie. Podkreślają często, że korzyści 

płynące z udziału dostrzegają przez cały rok. Konkurencja jest ogromna, 

a targi przykładem na to, jak z roku na rok zmienia się branża opakowań. 

– Wszystko wskazywało na to, że tegoroczna edycja Targów Packa-

ging Innovations będzie rekordowa. Niestety pandemia zweryfikowała 

część naszych planów. Mimo wszystko wiele osób nam zaufało i dziś 

podkreślają, że decyzja o udziale w wydarzeniu była słuszna i korzystna. 

– podkreśla Ewa Woch, wiceprezes Targów w Krakowie. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Dwa dni Packaging Innovations to sygnał, że targi wracają na właściwe 

tory. Organizatorzy są gotowi na realizację najbardziej wymagających 

wydarzeń, a uczestnicy spragnieni udziału w nich. Wszystkie spotkania 

odbywały się w skrupulatnie przestrzeganym reżimie sanitarnym. Każda 

osoba wchodząca na teren targów miała mierzoną temperaturę i była 

zobligowana do wypełnienia ankiety epidemiologicznej. Uczestnicy 

nosili maski i zachowywali dystans społeczny. Dozowniki z płynami do 

dezynfekcji rąk udostępniono na stoiskach i przestrzeniach wspólnych. 

Wszystko to sprawiło, że goście czuli się komfortowo. 

Potężna dawka wiedzy
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania w strefach 

workShops. Przez dwa dni wiedzą i doświadczeniem dzielili się wybitni 

specjaliści z branży. Większość tematów dotyczyła ekologii. Uczest-

nicy wysłuchali prezentacji, m.in. Konrada Nowakowskiego z Polskiej 

Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań i Krzysztofa Hornickiego z firmy 

INTERSEROH Polska Sp. z o.o., którzy przybliżyły słuchaczom temat 

związany z ROP – Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta. Nie 

zabrakło warsztatów. Monika Boczek – ekspert w marketingu strate-

gicznym i projektowym odpowiedziała na pytanie: dlaczego dojrzały 

konsument jest ważny i jak postrzega opakowanie. Podczas prezentacji 

w strefach workShops nie mogło zabraknąć Roberta Sieńsko z firmy  

3m Projekt Sp.j., który podpowiedział zebranym jak prezentować 

produkty w punkcie sprzedaży tak, aby jak najlepiej wyeksponować ich 

opakowanie. To jednak nie wszystko – potężną dawkę specjalistycznej 

wiedzy podzielili się eksperci reprezentujący wiodących producentów, 

organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli nauki podczas sesji 

specjalnej: Zrównoważone zarządzanie opakowaniami – producent, 

konsument, edukacja, ekoprojektowanie.

W młodości siła 
W tym roku zgłoszenia do konkursu Strefa Studenta przesłało kilkudzie-

sięciu młodych projektantów z całej Polski. Na Targach Packaging Inno-

vations prace prezentowało 16. laureatów pierwszego etapu. Podczas 

wydarzenia Jury oceniło projekty w trzech kategoriach: „Funkcjonalność 

i Forma”, „Szata graficzna” i „Wrażenie”. Po burzliwych obradach wyłoniono 

3 projektantów, którzy otrzymali nagrody finansowe ufundowane przez 

firmę Targi w Krakowie i Złotego Sponsora strefy – Drukarnię Granpak.

– W kategorii „Wrażenie” zwyciężył projekt: „Animki - opakowanie na 

witaminy dla dzieci” autorstwa Olafa Stachurskiego;

– W kategorii „Funkcjonalność i Forma”   zwyciężył projekt: „Opako-

wanie na cebulki kwiatowe” autorstwa Agnieszki Rosołowskiej;

– W kategorii „Szata Graficzna” zwyciężył projekt: „Wina Fina – etykiety 

na wino” autorstwa Gabrieli Ochalik.

Każda branża jest inna, ale ludzie bez względu na wykonywany 

zawód mają taką samą potrzebę – spotkań, rozmów i nawiązywania 

kontaktów. Do tego nie potrzeba uścisków dłoni, wystarczy odpo-

wiednie przygotowanie, zachowanie rozsądku i pozytywne nastawienie. 

13. edycja Międzynarodowych Targów Opakowań Packaging Innova-

tions odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2021 w EXPO XXI Warszawa. 

Targi Packaging Innovations w dobrej formie
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Na tegorocznym PLASTPOLU nie brako-

wało najnowszych technologii z zakresu prze-

twórstwa tworzyw sztucznych i gumy. Obec-

nych było 147 firm z 12 krajów. 

Choć wystawa nieco mniej okazała niż 

w  poprzednich latach, to nadal wydarzenie 

spełniało swoją podstawową funkcję – było 

skuteczną platformą biznesową, o  czym 

podczas przedsięwzięcia przekonywali 

wystawcy. – Jesteśmy tutaj przede wszystkim 

dlatego żeby pokazać, że w  tych trudnych 

czasach firma jest, żyje, nie boi się wystawiać. 

Wydaje mi się, że Targi Kielce zrobiły wszystko, 

żeby nas zabezpieczyć od strony epidemiolo-

gicznej – są ankiety, bramki dekontaminacyjne. 

Targi zrobiły wszystko, a do nas należy pokazanie 

się, bo wydaje mi się, że bez spotkań bizneso-

wych – face to face – za chwilę, każda branża 

będzie umierać. Nie ma szans na to, że jaka-

kolwiek branża przetrwa bez spotkań. Musi być 

wymiana doświadczeń, musi być możliwość 

pokazania nowych technologii, bo nie wszystko 

da się pokazać przez internet – mówił Sławomir 

Malenta, Euro SITEX Polska.

Tradycyjnie podczas przedsięwzięcia zaob-

serwować można było proces produkcji. Nie 

zabrakło również nowoczesnych maszyn 

przetwórczych i technologicznych rozwiązań. 

Firmy zaprezentowały m.in.: 

– wtryskarkę jednokomponentową BOY 25E 

z najnowszym systemem Procan ALPHA 4 

z serwonapędem i wbudowanym robotem, 

zabudowanym w klatce bezpieczeństwa, 

– agregat dostawny do wielokomponentów 

BOY 2C XS. Jednostka do podłączenia, 

z każdą wtryskarką poprzez złącze standar-

dowe EUROMAP, pozwalajaca zbudować 

wtryskarkę wielokomponentową z  posia-

danej w zakładzie. Agregat wyposażony jest 

we własne sterowanie zewnętrzne,

– coroczny HIT – wtryskarkę BOY 35E. Urzą-

dzenie wyposażone w  najnowszy system 

sterowania Procan ALPHA 4 – intuicyjny, przy-

datny i doceniany przez klientów. W tej apli-

kacji wykorzystano pickera, który zabudowany 

jest w klatce bezpieczeństwa, który odbiera 

wlewek, a gotowe detale są segregowane, 

– układ chłodzenia EURO CHILLER z  serii 

GCA. Jedna z mniejszych jednostek używa-

nych w przetwórstwie tworzyw sztucznych, 

– wtryskarkę serwohydrauliczną BOLE C460 

o sile zwarcia 140 ton (sprzedana w trakcie 

targów PLASTPOL). To pierwsza kon-

strukcja maszyny chińskiej, w której zasto-

sowane są łożyska liniowe, które zmniej-

szają opory ruchu formy i przyczyniają się do 

jej lepszego zabezpieczenia, 

– robota kartezjańskiego, który jest najmniej-

szym robotem firmy TMA Automation. 

Używa on technologii mikropaletyzacji, 

czyli robot pobiera detal oraz odkłada go 

w  zaprogramowany sposób. Prezento-

wany robot miał udźwig do 3 kg. Podczas 

targów PLASTPOL, firma ukazała koncepcję 

ruchów trzyosiowych oraz koncepcję zapro-

gramowania robota w  taki sposób, aby 

powtarzał pewne czynności, 

– maszynę wytrzymałościową japońskiej pro-

dukcji SCHIMADZU – Autograph AGX-V. 

Stosuje się ją przede wszystkim do badań 

wytrzymałościowych różnych materiałów 

– rozciąganie, ściskanie i  podstawowych 

badań według norm europejskich, amery-

kańskich czy ogólnoświatowych. Maszyna 

wyróżnia się nowoczesnym designem. 

To tylko część innowacji, z którymi można 

było zapoznać się podczas ubiegłej edycji 

PLASTPOLU. 

Święto tworzyw sztucznych w  Targach 

Kielce to obowiązkowy punkt w  kalendarzu 

wielu firm, które na co dzień funkcjonują 

w branży. – W targach Plastpol uczestniczymy 

od 7 lat i są to nasze główne targi branżowe, 

na których sprzedajemy nasze urządzenia 

z  zakresu zgrzewania ultradźwiękowego. 

W tym roku przyjechaliśmy z naszą nowością, 

czyli z dwiema liniami do produkcji maseczek 

zarówno chirurgicznych, jak i  ochronnych. 

Mam nadzieję, że uda nam się w  tym roku 

pozyskać nowych klientów mimo, że mamy 

teraz taką trudną sytuację – twierdzi Marcin 

Kiełbasiński – Instytut Badawczy Łukasiewicz, 

Instytut Tele- i Radiotechniczny.

Nowością podczas XXIV Międzynarodo-

wych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucz-

nych i Gumy PLASTPOL była strefa BioTwo-

rzyw, gdzie ukazane zostały wyroby biode-

gradowalne, kompostowalne, biopochodne. 

Stoisko cieszyło się zainteresowaniem uczest-

ników ze względu na szeroką ofertę prezen-

tacji usług konsultingowych, badawczych 

i certyfikacyjnych, surowców, komponentów, 

dodatków dla przetwórstwa biotworzyw, 

maszyn i urządzeń dedykowanych dla branży 

biotworzyw, mediów, stowarzyszeń i branżo-

wych organizacji.

Mocnym akcentem ubiegłego PLASTPOLU 

były spotkania merytoryczne. Polski Związek 

Przetwórców Tworzyw Sztucznych wraz 

z PlasticsEurope Polska zorganizowali spotkanie 

producentów, przetwórców i recyklerów. Wyda-

rzenie odbyło się online. 

Zorganizowano też Seminarium Techniczne 

PLASTECH INFO. Odbyło się ono w  drugim 

dniu targów, 7 października, a  hasło prze-

wodnie, wokół którego skupiony był nurt prezen-

tacji, zostało zdefiniowane jako „Tworzywa 

sztuczne jako materiał przyjazny dla środowiska 

naturalnego i  życia człowieka”. Zakres tema-

tyczny seminarium w dużej mierze odnosił się 

do niesłusznie kreowanego negatywnego wize-

runku tworzyw sztucznych oraz zwracał uwagę 

na możliwości ich zastosowania w pełni odpo-

wiedzialny i  racjonalny sposób w  kontekście 

istniejących wymagań środowiskowych. 

W wystawie uczestniczyło 147 firm 

z 12 krajów (Austria, Czechy, Dania, Holandia, 

Litwa, Niemcy, Polska, Serbia, Słowenia, 

Szwajcaria, Ukraina i  Włochy). XXV edycja 

targów PLASTPOL zaplanowana została na 

25-28 maja 2021 roku. 

PLASTPOL – przepis na biznesowy sukces
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Tegoroczne spotkanie branży tworzyw 

sztucznych „Perspektywy – Innowacje – 

Wyzwania” organizowane od kilku lat wspólnie 

przez Fundację PlasticsEurope Polska oraz 

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucz-

nych odbyło się w nowej hybrydowej formule. 

6 października w studiu w Warszawie spotkali 

się – fizycznie i  wirtualnie – czołowi przed-

stawiciele przemysłu tworzyw sztucznych 

w  Polsce, a  tematem przewodnim dyskusji 

była reakcja przemysłu tworzyw sztucznych 

na obecne wyzwania związane zarówno 

z  sytuacją epidemiologiczną, jak i  unijnymi 

projektami legislacyjnymi. 

Spotkanie rozpoczął Umberto Credali, 

prezes zarządu Fundacji PlasticsEurope 

Polska, który omówił m.in. wpływ pandemii 

Covid-10 na sytuację w  europejskim prze-

myśle tworzyw sztucznych, a  także propo-

nowane zmiany legislacyjne, które dotkną 

przemysł tworzyw sztucznych i  odpowiedź 

branży. Kondycję branży z  perspektywy 

przetwórców tworzyw przedstawił Tadeusz 

Nowicki, prezes Polskiego Związku Prze-

twórców Tworzyw Sztucznych i  Alexandre 

Dangis, prezes EuPC, zaś przedstawiciele 

Departamentu Innowacji w  Ministerstwie 

Rozwoju odnieśli się do pozycji tworzyw 

w świetle ogłoszonej w ubiegłym roku stra-

tegii „Europejskiego Zielonego Ładu".

W drugiej części spotkania przedstawi-

ciele producenów, przetwórców i  recyklerów 

w dyskusji panelowej omówili, w  jaki sposób 

przemysł tworzyw sztucznych zareagował na 

obecne, bardzo trudne, wyzwania.

Wydarzenie było transmitowane podczas 

Międzynarodowych Targów Przetwórstwa 

Tworzyw Sztucznych Plastpol 2020 w Kielcach. 

Zakład Produkcji Folii Efekt Plus w 2019 roku rozpoczął budowę nowego zakładu produkcyjno-

-administracyjnego w Parku Naukowo – Technologicznym Rzeszów – Dworzysko, a powierzchnia 

inwestycji wynosi obecnie 15 tys. m2. Dlaczego właśnie tam? Na wybór miało wpływ kilka dość 

istotnych czynników. Jednym z nich jest niewielka odległość od pozostałych oddziałów spółki, 

a dodatkowo znajduje się blisko autostrady A4, drogi ekspresowej S19 oraz międzynarodo-

wego lotniska Rzeszów – Jasionka. Kolejnym z czynników jest wybór Parku Naukowo-Techno-

logicznego ze względu na innowacyjny profil działalności firmy oraz zabezpieczenie działki pod 

względem infrastrukturalnym, głównie w odpowiednią ilość energii elektrycznej. Warto wspo-

mnieć, że Efekt Plus do końca 2020 roku planuje zainwestować ok. 80 mln złotych oraz stworzyć 

nowe miejsca pracy w Zakładzie Produkcyjnym – Dworzysko. Prowadzone inwestycje pozwolą 

na poszerzenie oferty o nowe innowacyjne produkty w dziedzinie branży opakowaniowej.

 

Nowe inwestycje – większe moce produkcyjne
Do końca 2020 roku firma planuje rozruch dwóch nowych linii technologicznych w Zakładzie 

Produkcji – Dworzysko. Pierwsza z nich to linia do wytwarzania 7-warstwowej folii polietylenowej, 

na drugiej natomiast otrzymywana będzie pierwsza na świecie folia wstępnie rozciągnięta bezpo-

średnio na linii produkcyjnej, a nie jak większość tego rodzaju produktów na przewijarkach. Dzięki 

dedykowanej linii technologicznej proces rozciągania folii stretch nie wpływa w żaden sposób 

negatywnie na parametry jakościowo-wytrzymałościowe folii. Po uruchomieniu linii technolo-

gicznych w Zakładzie Produkcyjnym — Dworzysko, moce produkcyjne spółki osiągną pułap 

150 tys. ton folii stretch rocznie. 

Rada nadzorcza spółki na posiedzeniu 

w  dniu 22 października br. odwołała ze 

składu zarządu: dr. Wojciecha Wardackiego – 

prezesa zarządu i Pawła Łapińskiego – wice-

prezesa zarządu. Funkcję prezesa będzie 

pełnić Mariusz Grab, do momentu powie-

rzenia pełnienia tej funkcji osobie wyłonionej 

w wyniku wszczynanego postępowania kwali-

fikacyjnego na członków zarządu spółki. 

Mariusz Grab pełnił dotychczas funkcję wice-

prezesa zarządu. 

Wojciech Wardacki na czele zarządu 

Grupy Azoty stanął w  grudniu 2016 roku. 

W  marcu 2016  r. wszedł do rady nadzor-

czej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne 

Police. W kwietniu został prezesem jej zarządu 

i dyrektorem generalnym. 

Spotkanie branży tworzyw sztucznych 2020

Efekt Plus zwiększy moce produkcyne Zmiany w składzie 

Zarządu Grupy 

Azoty 
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PlasticsEurope, europejskie stowarzyszenie 

producentów tworzyw sztucznych opublikowało 

kolejną edycję raportu dokumentującego rozwój 

programu Operation Clean Sweep(r) (OCS), 

w którym opisane są podejmowane przez firmy 

członkowskie wraz z całym łańcuchem wartości 

branży tworzyw działania mające na celu zapo-

bieganie stratom granulatu tworzyw i  przedo-

stawaniu się go do środowiska. Przy tej okazji 

PlasticsEurope zaprezentowało także plan działań 

zmierzających do opracowania do 2022  roku 

procedury certyfikacji w  zakresie zarządzania 

granulatem w  Europie. Procedura ta zawierać 

będzie listę koniecznych wymagań, opartych na 

sześciu podstawowych zobowiązaniach zawar-

tych w deklaracji OCS, które będą kontrolowane 

podczas zewnętrznych audytów prowadzonym 

przez akredytowanych audytorów. Plan działań 

zakłada również przeprowadzenie do roku 2025 

zewnętrznego audytu wszystkich organizacji 

członkowskich PlasticsEurope.

– Takie podejście pozwala w sposób przej-

rzysty zademonstrować działania przemysłu 

tworzyw mające na celu zapobieganie stratom 

granulatu i przedostawaniu się go do środo-

wiska – wyjaśnił dr Markus Steilemann, CEO 

firmy Covestro pełniący funkcję prezesa 

PlasticsEurope – Jest to również otwarte 

zaproszenie dla całego łańcucha wartości do 

przyłączenia się do nas.

Surowce do produkcji plastikowych wyrobów 

mają najczęściej postać granulatu, proszku lub 

płatków. W całym przemyśle tworzyw, pomimo 

prowadzonych na różnych etapach produkcji, 

przetwórstwa i  transportu kontroli środowi-

skowych, bezpieczeństwa i zarządzania jako-

ścią, zdarzyć się mogą niezamierzone straty 

granulatu. Program OCS zawiera rekomen-

dacje konkretnych działań dla firm dążących 

do zlikwidowania wycieku granulatu i  jest 

kluczową częścią dobrowolnego zobowiązania 

PlasticsEurope 2030 Voluntary Commitment.

W 2019 roku liczba przedsiębiorstw z łańcucha 

wartości, realizujących program OCS w Europ, 

wzrosła do 700. Wśród nich znalazły się trzy 

kolejne duże europejskie porty, w których prze-

ładowuje się granulat: Kartagena i  Tarragona 

w Hiszpanii oraz Felixstowe w Wielkiej Brytanii. 

Dodatkowo kamieniem milowym roku 2019 

stał się fakt, że 100% organizacji członkowskich 

PlasticsEurope podpisało deklarację OCS.

– Jestem dumna z  tego, że PlasticsEurope 

jest pierwszym stowarzyszeniem branżowym na 

świecie, w którym członkowie są zobowiązani do 

realizacji programu OCS – powiedziała Virginia 

Janssens, dyrektor zarządzająca PlasticsEurope. 

– Globalny problem zanieczyszczenia granulatem 

środowiska może być rozwiązany jedynie przez 

podejmowanie wspólnych działań przez wszyst-

kich uczestników łańcucha wartości tworzyw.

Sześć zobowiązań OCS w Europie
Program OCS jest oparty na sześciu zobowią-

zaniach: wprowadzenie zmian i usprawnień na 

terenie zakładów w celu zapobiegania stratom 

granulek, stworzenie wewnętrznych procedur, 

szkolenia i  odpowiedzialność pracowników, 

audyt, zgodność z wszystkimi lokalnymi normami 

i  regulacjami, zachęcenie partnerów bizneso-

wych do wdrożenia podobnych procedur.

O programie OCS
Stowarzyszenie PlasticsEurope jest euro-

pejskim koordynatorem globalnej inicjatywy 

„Operation Clean Sweep(r)" mającej na celu 

zapobieganie stratom granulatu i zanieczysz-

czeniu środowiska wodnego powodowanym 

przez przedostawanie się granulek do środo-

wiska. W  tym celu PlasticsEurope zachęca 

cały łańcuch wartości branży tworzyw sztucz-

nych: producentów, firmy logistyczne, trans-

portowe, przetwórców i  recyklerów do przy-

łączenia się do programu i  jego realizacji 

w codziennej działalności. 

Z dniem 1 października br. nowym dyrek-

torem generalnym koncernu LANXESS 

Central Eastern Europe s.r.o. z  siedzibą 

w Bratysławie mianowany został Ralf Krueger 

(58). Obecnie kieruje zarządem ds. krajów 

i przedstawicielstw grupy (Country & Agency 

Management), organizując globalne struk-

tury sprzedaży. Na swym nowym stanowisku 

zastąpi Wolfganga Heuchela (65), który po 

39 latach kariery w  koncernach LANXESS 

i Bayer udaje się na zasłużoną emeryturę.

– Europa Środkowa i Wschodnia stanowi 

dla LANXESS ważny, perspektywiczny obszar 

wzrostu. Pod kierownictwem Wolfganga 

Heuchela nasza działalność w  regionie 

w ostatnich latach znakomicie się rozwijała. 

Serdecznie dziękuję mu za jego zaangażo-

wanie i  wybitne osiągnięcia oraz składam 

życzenia wszystkiego najlepszego w nowym 

etapie życia – powiedział Anno Borkowsky, 

członek zarządu LANXESS AG. – Ralf 

Krueger dysponuje bogatym doświadcze-

niem zdobytym w  naszych regionach na 

całym świecie. Jest doskonale przygoto-

wany, by utrzymywać te wzrostowe trendy 

w Europie Środkowej i Wschodniej. Życzę mu 

wszelkich sukcesów i powodzenia.

Ralf Krueger przez blisko 35 lat pracował dla 

koncernów Bayer i LANXESS. W tym okresie 

sprawował liczne funkcje kierownicze. Od 2016 

roku kieruje w zarządem ds. krajów i przedsta-

wicielstw LANXESS. Jego bezpośrednim prze-

łożonym na nowym stanowisku będzie Anno 

Borkowsky, członek zarządu koncernu.

Od 2008 roku Grupa zajmująca się 

produkcją specjalistycznych środków 

chemicznych zarządza swoją działalnością 

w Europie Środkowej i Wschodniej za pośred-

nictwem LANXESS Central Eastern Europe. 

Spółka, której główna siedziba mieści się 

w  Bratysławie (Słowacja), posiada również 

oddziały w Warszawie (Polska), Budapeszcie 

(Węgry), Wiedniu (Austria) i Belgradzie (Serbia). 

LANXESS Central Eastern Europe opiekuje się 

klientami w ponad 20 krajach regionu. 

Plan działań ws. procedur certyfikacji OCS(r) w Europie

Ralf Krueger nowym dyrektorem generalnym LANXESS Central 

Eastern Europe s.r.o.
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Konferencja prasowa online pod hasłem 

„Taiwan Excellence – maszyny do prze-

twórstwa tworzyw sztucznych i gumy 2020”, 

która odbyła się 17 września br., została zorga-

nizowana przez Biuro Handlu Zagranicznego 

przy Ministerstwie Gospodarki Tajwanu oraz 

Tajwańską Radę Rozwoju Handlu Zagranicz-

nego (TAITRA) we  współpracy z  Tajwańskim 

Stowarzyszeniem Przemysłu Maszynowego 

(TAMI). Przedstawiciele czterech wiodących 

firm tajwańskich, w tym Fu Chun Shin Machi-

nery Manufacture Co., Ltd. (FCS), ChumPower 

Machinery Corp., Fong Kee International Machi-

nery Co., Ltd. i Diing Kuen Plastic Machinery, 

Co., Ltd., przedstawili swoje zaawansowane 

inteligentne rozwiązania produkcyjne, od wtry-

skarek dwuskładnikowych i  szybkich maszyn 

do produkcji metodą wtrysku z rozdmuchem, 

poprzez inteligentne elektryczne maszyny do 

formowania z rozdmuchem, kończąc na ekstru-

derach folii 5-warstwowej do kapturownic.

Walter Yeh, prezes i  dyrektor generalny 

TAITRA, stwierdził podczas otwarcia, że 

w odpowiedzi na trend Przemysłu 4.0, tajwański 

przemysł maszyn do przetwórstwa tworzyw 

sztucznych i gumy ciągle unowocześnia i łączy 

technologię ICT z  inteligentna automatyzacją. 

Ma to na celu budowę inteligentnych systemów, 

niezbędnych, aby sprostać zapotrzebowaniu 

na rozwój najnowocześniejszych technologii 

i produkcji na zamówienie klienta.

Guann-Jyh Lee, zastępca dyrektora gene-

ralnego Biura Handlu Zagranicznego przy 

Ministerstwie Gospodarki do Tajwanu podkre-

ślił, że ze względu na globalny wzrost restrykcji 

związanych z  wykorzystaniem tworzyw 

sztucznych w przemyśle i życiu codziennym, 

gospodarka o  obiegu zamkniętym jest 

kolejnym trendem w  branży. Dlatego też 

producenci muszą być w  stanie szybko 

reagować na nowe przepisy regulujące 

procesy produkcyjne. Tajwan kładzie nacisk 

na rozwój elektrycznych wtryskarek o dobrych 

parametrach środowiskowych, charakte-

ryzujących się niskim poziomem hałasu 

i wibracji oraz ograniczającymi zużycie energii, 

wody chłodzącej oraz kosztów eksploatacji. 

Wszystko po to, aby stać się najlepszym part-

nerem globalnego przemysłu produkcyjnego 

dzięki inteligentnym maszynom, przyjaznym 

środowisku naturalnemu. 

Neilson Su, manager ds. sprzedaży w firmie 

Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., Ltd. 

(FCS), stwierdził, że w celu sprostania różno-

rodnym potrzebom klientów firma FCS skupia 

się obecnie na opracowywaniu niestandar-

dowych wtryskarek wielokomponentowych, 

które maja szeroki zakres zastosowania. Opinie 

klientów są bardzo pozytywne, co potwierdza, 

że jest to właściwy kierunek zmian. 

KONFERENCJA ONLINE TAIWAN EXCELLENCE PLASTIC & RUBBER MACHINERY 2020

Tajwańskie inteligentne maszyny do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych i gumy kształtują przyszłość produkcji

W miarę wahań cen ropy naftowej na rynkach międzynarodowych i wzrostu świadomości ekologicznej wskaźniki 
recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych stały się najważniejszą kwestią dla przyszłości przemysłu przetwór-
stwa tworzyw sztucznych i gumy. Tajwan, jako jeden z sześciu największych eksporterów maszyn do przetwór-
stwa tworzyw sztucznych i gumy na świecie, zyskał uznanie jako dostawca wysokiej jakości produktów o wyrafi-
nowanej technologii i stałej wydajności.

Artykuł sponsorowany

  Gospodarze i goście konferencji: Michael Lee, kierownik, i Tony Wu, inżynier wsparcia sprzedaży, 
ChumPower Machinery, Eric Wei, wiceprezes, Diing Kuen Plastic Machinery, Guann-Jyh Lee, zastępca 
dyrektora generalnego Biura Handlu Zagranicznego przy Ministerstwie Gospodarki Tajwanu, Walter Yeh, 
prezes i dyrektor generalny TAITRA, Charles Wei, Fong Kee International Machinery, Neilson Su, kierownik 
sprzedaży, i Benjamin Lee, wiceprezes FCS 
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Tony Wu, inżynier ds. wsparcia sprzedaży 

w firmie ChumPower Machinery Corp., przed-

stawił wysokowydajną maszynę do formo-

wania z rozdmuchem serii L. Jej wydajność to 

2250 butelek na godzinę, co czyni ją obecnie 

najszybszą maszyną do formowania z rozdmu-

chem na świecie (w konkurencyjnych maszy-

nach wydajność to 1800-2000  butelek na 

godzinę). Globalne marki, takie jak PEPSI, Kao, 

LOTTE i  inne, wykorzystują maszyny Chum-

power do produkcji butelek PET. 

Charles Wei z Fong Kee International Machi-

nery Co., Ltd., przedstawił inteligentną, w pełni 

elektryczną trójwarstwową maszynę do formo-

wania z  rozdmuchem. Podkreślił również, że 

model jest przyjazny dla środowiska, w szcze-

gólności zmniejsza średnie zużycie energii 

o 18%, poziom hałasu o 20 dB i emisję CO2 

o  42,4%, jednocześnie zwiększając wydaj-

ność o 13,3%. Ponadto jest ona wyposażona 

w  system SCADA, dzięki któremu w  długim 

okresie produkcji wszystkie dane można zebrać 

do dalszej analizy w celu poprawy wydajności, 

obniżenia kosztów i zwiększenia rentowności.

Eric Wei, wiceprezes Diing Kuen Plastic 

Machinery, Co., Ltd. zaprezentował „wprowa-

dzenie do inteligentnej produkcji: ekstruder folii 

pięciowarstwowej do kapturownic”. Zwrócił 

uwagę słuchaczy na to, że przy zastosowaniu 

IIoT maszynę można obsługiwać zdalnie. 

Ponadto klienci mogą skorzystać z  rozsze-

rzonej instrukcji obsługi, aby wyeliminować 

bieżące problemy w funkcjonowaniu maszyny, 

co jest szczególnie istotne podczas pandemii 

COVID-19, ze względu na konieczność ogra-

niczenia kontaktu fizycznego.

Wydarzen ie  przyc iągnę ło ponad 

530 widzów z takich krajów, jak Egipt, Niemcy, 

Hongkong, Indie, Indonezja, Włochy, Japonia, 

Pakistan, Filipiny, Rosja, Korea Południowa, 

Tajlandia, Turcja, Wietnam i inne. 

Źródło: TAITRA

Artykuł sponsorowany

Taipei World Trade Center Co., Ltd. Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Emilii Plater 53, 17 Piętro, 00-113 Warszawa. 
tel.: (22) 370 52 13, (22) 370 52 10
warsaw@taitra.org.tw, www.taitra.org.tw, warsaw.taiwantrade.com.tw

ad by BOFT

  Dwukomponentowa wtryskarka z dużym stołem obrotowym 
HB-1400R, FCS

  Szybkobieżna maszyna do rozdmuchu z rozciąganiem seria L,  
Chum Power

  Inteligentna, elektryczna maszyna do formowania z rozdmuchiwaniem  
FK/EHB-55/65G/55T20SS Fong Kee

  Dwukomponentowa wtryskarka ze stołem obrotowym FB-230R, FCS

  Pięciowarstwowy ekstruder do przemysłowych kapturów 
TK-HTRL-5C-2 Diing Kuen
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Odwrócenie status quo w kwestii praktyk 

zarządzania odpadami pochodzącymi 

z  opakowań plastikowych poprzez nadanie 

im właściwości umożliwiających ich recykling 

pozostaje jednym z  kluczowych wyzwań. 

Zdanie UE jest w  tym przypadku jasne: do 

roku 2030 wszystkie wyroby tworzywowe 

muszą nadawać się do odzysku oraz ponow-

nego użytku. Proces zmian powinien rozpo-

cząć się zwiększeniem ogólnej wartości 

odpadów, dzięki projektowaniu dla recy-

klingu. Każdy produkt wprowadzany na rynek 

powinien być zaprojektowany w  sposób 

adekwatny do przewidywanego końca jego 

cyklu życiowego oraz kompatybilny z techno-

logiami odzysku. Idea ta stanowi siłę napę-

dową platformy RecyClass, która zrzesza cały 

łańcuch wartości branży tworzyw sztucznych; 

w tym producentów surowców, przetwórców, 

właścicieli marek handlowych, recyklerów 

i  specjalistów w  zakresie gospodarki odpa-

dami, dla których recykling jest podstawą stra-

tegii zrównoważonego rozwoju. 

Podmioty te współpracują nad zwiększe-

niem możliwości recyklingu oraz rozwojem 

w  kierunku GOZ w  kontekście opakowań 

plastikowych.

Jednym z  głównych zadań platformy jest 

opracowywanie opartych na badaniach nauko-

wych wytycznych dotyczących recyklingu, 

które bazują na Protokołach Oceny Możliwości 

Recyklingu (Recyclability Evaluation Protocols). 

Protokoły te proponują standardową meto-

dologię oceny zachowania się opakowania 

lub innowacyjnej technologii w ramach nowo-

czesnych procesów recyklingu, w  sposób 

ilościowy i możliwy do obliczenia. Oceny te są 

kluczowe dla wspierania innowacji mających 

optymalizować procesy recyklingu, a  także 

weryfikować ich skuteczność. 

Rezultaty testów stanowią bazę dla ciągłego 

uaktualniania wytycznych dotyczących 

projektowania dla recyklingu, z  uwzględnie-

niem najnowszych technologii obecnych na 

rynku. Wytyczne odnoszą się do specyfikacji 

każdego typu opakowania i polimeru, aby móc 

określić czy należy im przydzielić kategorię 

„pełnej zgodności”, „limitowanej zgodności” 

czy też „braku bądź niskiej zgodności”.

Protokoły Oceny Możliwości Recyklingu 

wraz z  wytycznymi są wykorzystywane 

jako zaplecze do przeprowadzania samo-

oceny za pomocą internetowego narzędzia  

RecyClass, którego zadaniem jest ocena jako-

ściowa poziomu recyklowalności danego 

opakowania. Po zakończeniu analizy produkt 

poddany ewaluacji przydzielany jest do odpo-

wiedniej kategorii, odzwierciedlającej jego 

pełną (kat. A), częściową lub zerową (kat. F) 

zdolność do recyklingu.

Dodatkowo RecyClass instruuje użytkow-

ników odnośnie do sposobów ulepszania 

najważniejszych kwestii dotyczących procesu 

projektowania, tak by wykazywał on zgodność 

z procesami odzysku. W oparciu o  te doku-

menty i podstawową metodologię recyklingu 

opracowywane są też certyfikaty zarówno do 

jakościowej, jak i ilościowej oceny produktów 

końcowych. Aby zapewnić maksymalną przej-

rzystość oraz bezstronność, certyfikacje prze-

prowadzane są przez akredytowane jednostki 

i niezależnych audytorów.

Potwierdzając w  zweryfikowany sposób 

możliwości recyklingowe, przyczyniają się one 

do harmonizowania i  zwiększania przejrzy-

stości rynku, a także do budowania zaufania 

wśród branży oraz konsumentów. Każda 

firma, która chce poddać ocenie swoje plasti-

kowe opakowanie może odwiedzić stronę 

www.recyclass.eu.

Pierwszymi jednostkami certyfikującymi, 

które będą stosować metodę RecyClass 

do oceny możliwości recyklingu opakowań 

z plastiku są Recoup, SUEZ.Circpack, plast-

ship, Circular Analytics, AIMPLAS, Veolia 

PET Germany GmbH i REDILO. Dwudziestu 

niezależnych audytorów tych firm uzyskało 

akredytację do wydawania certyfikatów 

RecyClass Recyclability dla opakowań 

z tworzyw sztucznych.

– Dzięki tej współpracy dążymy do promo-

wania opartej na badaniach naukowych metody 

RecyClass jako obiektywnego sposobu oceny 

możliwości recyklingu opakowań z  tworzyw 

sztucznych na rynku. Opracowany przez nas 

projekt wytycznych dotyczących recyklingu ma 

kluczowe znaczenie, jesteśmy zatem zadowo-

leni, że cieszy się tak dużym zainteresowaniem 

– powiedział Paolo Glerean, prezes RecyClass.

Platforma RecyClass opublikowała „Wyma-

gania dla jednostek certyfikujących i audytorów 

RecyClass” oraz „Systemy i  procedury zarzą-

dzania jakością RecyClass”. Dokumenty uzupeł-

niają „Metodologię RecyClass” opublikowaną na 

początku tego roku i  ułatwiają obsługę wyda-

wania certyfikatów. Każda firma zainteresowana 

oceną i certyfikacją możliwości recyklingu swoich 

opakowań jest proszona o  kontakt z  jedną 

z Jednostek Certyfikujących RecyClass wymie-

nionych na stronie internetowej RecyClass. 

Agata Mojcner

Recyclass: 
projektowanie opakowań 
z tworzyw sztucznych





16  PlastNews 10’2020

 Aktualności 

WRZESIEŃ 2020

Notowania cenowe
ABS
Oszacowano, że ceny ABS nieznacznie 

spadły we wrześniu i zgodnie z ogólnymi zmia-

nami kosztów surowców ostatecznie ustabi-

lizowały się na poziomie 1394-1541 EUR/T. 

Ceny styrenu zostały ogłoszone na poziomie 

745 EUR/T w kontraktach wrześniowych, co 

oznacza spadek o 22 EUR/T w stosunku do 

sierpnia. Ceny kontraktowe butadienu umoc-

niły się na poziomie 410 EUR/T we wrześniu, 

co oznacza wzrost o 25 EUR/T w porównaniu 

z poprzednim miesiącem. Ceny kontraktowe 

akrylonitrylu wzrosły nieznacznie o 3 EUR/T.

Podaż ABS wzrosła po ponownym urucho-

mieniu firmy Elix, podczas gdy wrześniowy 

popyt poprawił się po typowym sierpniowym 

spowolnieniu. Jednak rosnąca liczba nowych 

przypadków koronawirusa spowodowała 

dalszą niepewność na rynku ABS.

PA
Rynek inżynieryjnego PA 6 wykazał pewne 

oznaki poprawy we wrześniu, ale pod koniec 

III kw. na rynku nadal panuje duża niepew-

ność. Chociaż we wrześniu nastąpiła wyraźna 

poprawa popytu na inżynieryjny PA 6, rynki 

pozostają strukturalnie słabe, a  marże na 

bardzo niskim poziomie, pomimo potwierdzo-

nych wzrostów cen zarówno polimerów, jak 

i kaprolaktamu w ciągu ostatnich kilku tygodni. 

We  wrześniu wystąpiły pewne ograniczenia 

w produkcji PA6 z powodu napiętego harmo-

nogramu prac konserwacyjnych. Producenci 

polimerów działali na poziomie około 60-70% 

wykorzystania mocy produkcyjnych podczas 

kryzysu COVID-19, co było więcej niż wystar-

czające przez większą część roku. Rynek inży-

nieryjnego PA6 wkracza w okres budżetowy na 

2021  rok z większą niepewnością niż zwykle. 

Istnieje więcej obaw związanych z rosnącą liczbą 

przypadków zachorowań na całym kontynencie. 

Chociaż jest mało prawdopodobne, aby powtó-

rzyły się powszechne blokady, to jednak wszelkie 

poważne epidemie wirusa mogą wywrzeć 

ogromną presję na przedsiębiorstwa w danym 

regionie, które dopiero wracają do normalności. 

Za najbardziej reprezentatywny poziom 

cen PA6 we  wrześniu uznano poziom  

1490-1620  EUR/T, co oznacza wzrost 

o około 40 EUR/T w porównaniu do sierpnia. 

Wzrosty były postrzegane jako pierwszy krok 

w kierunku odbudowy marż w całym łańcuchu 

wartości, a producenci będą szukać dalszych 

wzrostów, w październiku. 

Na rynku PA66 o  wiele więcej optymizmu 

wyrażano pod koniec września, ponieważ 

zarówno producenci, jak i  konsumenci zgło-

sili poprawę wolumenów i  lepszy popyt na 

koniec III kwartału. Uczestnicy rynku stwierdzili 

również, że poziomy zapasów były wyjątkowo 

niskie w całym łańcuchu wartości, a niektórzy 

konsumenci musieli uzupełnić zapasy przed 

czwartym kwartałem. 

Poprawa popytu na kluczowych rynkach 

surowcowych pomaga wspierać wysiłki zmierza-

jące do podwyższenia cen polimerów i półpro-

duktów. Inicjatywy związane z podwyżkami cen 

były obecne na rynku od dwóch miesięcy, ale 

nie wszędzie udało się wprowadzić podwyżki 

w sierpniu. Ceny konstrukcyjnych PA66 wzrosły 

po raz pierwszy w 2020  roku, zaczynając od 

około 20-30 EUR/T, aż do 40-60 EUR/T w zależ-

ności od punktu wyjścia. 

Za najbardziej reprezentatywny poziom 

cen PA66 we  wrześniu uznano poziom  

2640-2840 EUR/T, co oznacza wzrost o około 

40 EUR/T w porównaniu do sierpnia.

W sierpniu liczba rejestracji nowych samo-

chodów osobowych w Europie spadła o 17,6% 

do 884.394 sztuk. Zwykle liczby takie zostałyby 

uznane za bardzo słane dla branży, ale w tym 

roku, po obserwacjach jak sprzedaż samo-

chodów spada praktycznie do zera w II kw., jest 

to dobra informacja dla uczestników rynku.

PBT
Według informacji rynkowych, europejski 

rynek PBT jest nadal mocno ograniczony, 

ponieważ bardzo powoli wychodzi z kryzysu, 

jaki pojawił się na skutek pandemii. 

Ceny PBT nadal spadają, a  III kw. oscy-

lował na poziomie niższym o 30-35 EUR/T od 

poprzedniego. Z  kolei rynek PTA w  Europie 

pozostawał nadpodażowy przez większą 

część roku, a ponieważ popyt na PET zaczyna 

słabnąć po ograniczonym popycie sezonowym 

w sierpniu, stawki operacyjne zostały skorygo-

wane w dół. Obecnie konsumowane są dalsze 

zapasy, ponieważ łańcuch wartości poliestrów 

zaczyna przygotowywać się na okres końca 

roku. Szereg wytwórni PET zostało wyłączo-

nych zgodnie z zaplanowanymi konserwacjami 

pod koniec sierpnia i we wrześniu, co również 

niekorzystnie wpłynie na popyt na PTA w ciągu 

najbliższych kilku miesięcy.

Popyt na PBT rośnie od lipca, ale ożywienie nie 

jest tak szybkie, jak w innych sektorach. Obecny 

nastrój na kolejny kwartał wskazuje na poten-

cjalne ponowne osłabienie cen ze względu na 

niski poziom popytu. W tym momencie trudno 

dostrzec tendencje cenowe na czwarty kwartał. 

Ceny BDO w IV kwartale mogą się ustabilizować 

wraz z  poprawą popytu, ale jest jeszcze za 

wcześnie, aby móc coś potwierdzić, ponieważ 

popyt jest nadal poniżej poprzedniego poziomu.

PC
Europejscy producenci PC obserwują swoje 

marże, ponieważ ceny bisfenolu A  rosną od 

czterech miesięcy. Spadek kontraktów na 

benzen we wrześniu spowodował spadek cen 

kontraktowych bisfenolu A, ale będzie to miało 

niewielki wpływ na rynek, na którym odno-

towano drastyczny spadek popytu podczas 

pandemii. Producenci usilnie starają się prze-

rzucić wzrosty cen, które znosili przez ostatnie 

cztery miesiące, ale kupujący się temu sprze-

ciwiają - dla nich popyt dopiero zaczyna się 

poprawiać. Pojawiły się sprzeczne informacje 

dotyczące oferty przejęcia niemieckiego produ-

centa poliwęglanu Covestro przez amerykańską 

firmę private equity Apollo Global Management. 

Apollo jest również właścicielem Hexion Inc., 

producenta żywic epoksydowych i bisfenolu 

Ceny poliwęglanu we wrześniu były ogólnie 

stabilne i  utrzymały się na tym samym 

poziomie 2750-3050 EUR/T co w sierpniu. 

Źródło: TOC
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 Nowości rynkowe 

Wytrzymały i wyjątkowo odporny na ogień

Spółka 1.PLASTCOMPANY POLSKA podczas targów 

PLASTPOL zaprezentowała NAS, wysokiej jakości produkt  

firmy INEOS Styrolution 

Kompozyty termoplastyczne Tepex wzmacniane włóknami ciągłymi 

produkcji koncernu LANXESS charakteryzują się wysokimi parametrami 

w zakresie zmniejszania palności. Jedną z przyczyn jest wysoka zawar-

tość włókien. W związku z tym przeszły one już wiele z testów palności 

wymaganych dla typowych zastosowań pozbawionych ochrony przed 

ogniem. W odniesieniu do niektórych zastosowań – takich jak obudowy 

szaf sterowniczych lub wysokonapięciowe elementy akumulatorów 

w  pojazdach elektrycznych – często wymagana jest jednak klasyfi-

kacja V-0 w teście palności UL 94 amerykańskiego instytutu badaw-

czego Underwriters Laboratories Inc. Dla takich przypadków specjaliści 

koncernu LANXESS opracowali trzy nowe bezhalogenowe, niepalne 

warianty Tepex z matrycą z poliamidu 6. – Materiały te są wybierane, gdy 

wymagana jest klasyfikacja V-0, a komponenty muszą odznaczać się 

jednocześnie bardzo wysoką wytrzymałością, sztywnością i absorpcją 

energii – wyjaśnia Sabrina Anders, kierownik projektu w spółce zależnej 

LANXESS, Bond-Laminates, w Brilon w Niemczech, gdzie opracowy-

wany i produkowany jest Tepex.

Trzy warianty produktu
Tepex dynalite 102fr-RG600(x)/47% wzmocniony jest włóknami szkla-

nymi typu roving. Można je również układać wieloosiowo i dzięki temu 

precyzyjnie dopasować do punktów przenoszenia obciążeń i ścieżek 

obciążenia w  elemencie. Kompozyt ma uniwersalne zastosowanie 

i  nadaje się do stosowania w wysokonapięcio-

wych komponentach akumulatorów pojazdów 

elektrycznych, takich jak płyty separatorów, 

pokrywy i obudowy jednostek sterujących. Nato-

miast Tepex dynalite 102fr-FG290 jest przezna-

czony do zastosowań w sektorze elektrycznym 

i  elektronicznym. Dzięki wzmocnieniu drobnym 

włóknem szklanym otrzymuje się wysokiej jakości 

powierzchnie, które są łatwe do malowania. 

Kompozyt nadaje się m.in. do małych obudów, które muszą spełniać 

wymagania normy DIN EN 45545-2 (Kolejnictwo – ochrona przeciwpo-

żarowa w pojazdach szynowych). Tepex dynalite 202fr jest wzmocniony 

włóknami węglowymi i  przeznaczony do elementów narażonych na 

ekstremalne obciążenia mechaniczne, takich jak obudowy elektroniczne 

o wysokiej wytrzymałości. – Jest to alternatywa dla kompozytów wyko-

nanych z trudnopalnego poliwęglanu, jeśli na przykład ich wytrzymałość 

i sztywność nie są wystarczające – wyjaśnia Sabrina Anders.

Własności mechaniczne odpowiadają produktom 
standardowym

Wszystkie trzy materiały konstrukcyjne są dostępne w ilościach do 

zastosowań na dużą skalę. Są również oferowane w wariantach ekra-

nowanych elektromagnetycznie przez węglową wkładkę tekstylną 

w  kompozycie lub metaliczną powłokę powierzchniową. Klasyfi-

kacja UL 94 V-0 odnosi się do próbek o grubości od 0,5 do 3,5 mm. 

– Dodatki uniepalniające są tak dobrane, że nie wpływają negatywnie 

na właściwości mechaniczne kompozytów, które są porównywalne 

z właściwościami odpowiednich materiałów standardowych. Na przy-

kład wytrzymałość Tepex dynalite 202fr na zginanie zdecydowanie 

przekracza 600 megapaskali – wyjaśnia Simon Rösen, twórca mate-

riałów Bond-Laminates. Wszystkie opakowania trudnopalne są zgodne 

z dyrektywą UE RoHS ws. ograniczenia stosowania niektórych niebez-

piecznych substancji i europejskim rozporządze-

niem REACH ws. rejestracji, oceny, udzielania 

zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 

chemikaliów (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006).

Oprócz trzech nowych produktów LANXESS 

oferuje również inne bezhalogenowe, niepalne 

warianty Tepex z  matrycami na bazie poliwę-

glanów. Większość z  nich posiada certyfikat 

UL 94 V-0. 

Wysokiej jakości produkt NAS od INEOS Styrolution został wyko-

rzystany przez firmę 1.PLASTCOMPANY POLSKA do produkcji 

szkieł powiększających, zaprezentowanych na jej stoisku podczas 

targów Plastpol. – Produkt NAS firmy INEOS Styrolution, wykorzy-

stywany do produkcji naszego szkła powiększającego, zapewnia 

stabilny proces produkcyjny, a także co szczególnie istotne, wysoką 

odporność tak ważną w  codziennym użytkowaniu wyrobu, bez 

ryzyka zarysowania – powiedział Arkadiusz Roszak, doradca tech-

niczny w firmie 1.PLASTCOMPANY POLSKA. 

NAS – rodzina produktów SMMA (styren metakrylan metylu) firmy 

INEOS Styrolution to materiały pierwszego wyboru dla aplikacji wyma-

gających mocnego, stabilnego i  krystalicznie czystego tworzywa.  

NAS oferuje wysoką stabilność termiczną, lepszą odporność na alko-

hole i  mniej naprężeń własnych w  następstwie procesu wtrysku 

w porównaniu do innych tworzyw akrylowych. Z uwagi na zgodność 

materiału z wymaganiami dotyczącymi kontaktu z żywnością, jest to 

także produkt pierwszego wyboru na aplikacje, takie jak filtry do wody, 

opakowania do żywności oraz szereg aplikacji w branży medycznej. 
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 Temat wydania  ROBOTYZACJA I AUTOMATYZACJA PRODUKCJI 

Jak wiadomo od ponad pół wieku nie 

można sobie wyobrazić nowoczesnych 

zakładów przemysłowych bez robotów. Coraz 

większe wymagania stawiane przed przedsię-

biorstwami i  zakres obowiązków sprawiają, 

że maszyny te stają się coraz doskonalsze 

i  rośnie dzięki temu ich zastosowanie w tym 

zakresie. Jak wygląda współczesna robotyka 

przemysłowa i w którym kierunku zmierza?

Przedsiębiorcy nie chcą zastępować swoich 

pracowników robotami - jak informuje agencja 

zatrudnienia w  raporcie Skills Revolutions 

2.0, w przeważającej większości przypadków 

czwarta rewolucja przemysłowa nie spowo-

duje zmniejszenia liczby pracowników. Z prze-

prowadzonego w 42 krajach świata badania 

wynika, że na 100 zapytanych managerów, 

aż 92 planuje utrzymanie na niezmienionym 

poziomie lub nawet zwiększenie zatrudnienia 

z powodu postępującej automatyzacji.

Na całym świecie inwestuje się w  auto-

matyzację. W Polsce pod koniec 2019 roku 

przeprowadzono badanie „Barometr robo-

tyzacji MŚP, które objęło m.in. obejmujące 

także firmy z sektora przetwórstwa tworzyw 

sztucznych. Pokazało, że najistotniejszym 

czynnikiem motywującym do robotyzacji jest 

poprawa efektywności produkcji. Następnie 

firmy wymieniały m.in.: zwiększenie wolumenu 

wytwarzanych produktów, skrócenie czasu 

od zamówienia do realizacji, wyeliminowanie 

błędów ludzkich, czasem bezpieczeństwo 

pracy, a także standaryzację procesów.  

Trochę konkretnych 
przykładów

Aby stale rozwijać przedsiębiorstwo, reali-

zować założenia Przemysłu 4.0 i móc konku-

rować z  liderami na rynku nieustannie szuka 

się rozwiązań pozwalających na zwiększenie 

wydajności, uzyskanie odpowiedniej jakości 

i  automatyzacji produkcji. Wszystko to przy 

zachowaniu najwyższych norm bezpieczeń-

stwa i kontroli kosztów. 

W tab. 1 został pokazany taki podział ogólny, 

poniżej skupię się na tych używanych w prze-

twórstwie przedstawiając konkretne przykłady 

poszczególnych firm na rynku. 

Roboty współpracujące 
„Coboty”

Roboty współpracujące lub inaczej coboty 

(z ang. collaborative robots, cobots) stwa-

rzają dodatkowe możliwości automatyzacji 

w przemyśle tworzyw sztucznych. Charakte-

ryzuje je m.in. możliwość pracy w małej prze-

strzeni roboczej, ramię w  ramię z  człowie-

kiem, szybkość wdrożenia i  przezbrajania 

do nowych zadań oraz intuicyjne programo-

wanie i  obsługa. Mogą wspierać m.in. takie 

O robotach słów kilka

Czy my się, aby przypadkiem nie obawiamy, że kiedyś zastąpią nas roboty? Myślę, że każdemu z nas nieraz to 
przeszło przez myśl. Na dzień dzisiejszy już wiele przykładów można podać – chociażby w samych filmach, które 
na pewno niejeden z nas miał okazję zobaczyć. Ale czy da się skonstruować coś doskonalszego od człowieka? 
Nie jest takie proste zastąpić człowieka. Jak wynika z raportu Skills Revolutions 2.0 firmy Manpowera aż 92% 
z 20 tys. przebadanych przez firmę pracodawców uważa, że maszyny nie zastąpią ludzi. A wręcz przeciwnie. 
W 34 na 42 badane państwa, dzięki automatyzacji spodziewany jest wzrost zatrudnienia. W tym gronie jest Pol-
ska. W poniższym artykule skupiono się na roli robotów w przemyśle tworzyw sztucznych. 

 Marta Lenartowicz-Klik 
 Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMPiB Toruń 

Tabela 1. Typy robotów i zadania przez nie realizowane

Roboty przegubowe
ich budowa przypomina ramę człowieka, dlatego nazywane są też ramieniowymi. Posiadają przeguby i mają 6 osi obrotu, dlatego mogą 
swobodnie wykonywać rozmaite ruchy w tym przenosić przedmioty od 1 kg do 2 ton (w zależności od modelu)

Roboty kartezjańskie mogą poruszać się w 3 prostopadłych do siebie osiach, czyli przód-tył, lewo-prawo i góra-dół
Roboty cylindryczne posiadają ramię prostopadłe do podłoża poruszające się góra-dół. Pracują na przestrzeni, która jest podobna do wydrążonego cylindra
Roboty sferyczne tu też nazwa odnosi się do obszaru roboczego - ścięta z góry i dołu sfera. Ramię robota potrafi wychylać się w górę i dół
Roboty SCARA 2 przeguby wykonują ruch osi góra i dół. Wykorzystywane zwykle do operacji podnieś i postaw
Roboty typu Delta wykorzystywane do montażu sufitowego. Składają się z bazy i ramion trzymających platformę oraz chwytaka
Roboty współpracujące inaczej zwane cobotami (co-robot - collaborative robot), jak sama nazwa wskazuje mogą współpracować bezpośrednio z człowiekiem
Roboty mobilne są inteligentnymi pojazdami, które zwiększają wydajność w logistyce magazynowej
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procesy, jak formowanie wtryskowe, obsługa 

maszyn czy pakowanie i paletyzację, zarówno 

w dużych przedsiębiorstwach, jak i kilkuoso-

bowych zakładach. 

Coboty umożliwiają niemal całkowitą auto-

matyzację procesów formowania wtrysko-

wego. Gwarantują stałą jakość, precyzję, 

a  także jednolity poziom dozowania – nawet 

po wielu powtórzeniach. Ponadto zwiększają 

precyzję poszczególnych podprocesów i przy-

czyniają się do ograniczenia ilości powsta-

jących odpadów. Roboty współpracujące 

dobrze sprawdzają się także w  obsłudze 

maszyn, między innymi obrabiarek CNC, wtry-

skarek, pras krawędziowych czy pras tłoczą-

cych. Ich wdrożenie pozytywnie wpływa na 

tempo i  jakość, przy jednoczesnym ograni-

czeniu ryzyka urazów związanych z  pracą 

przy ciężkich maszynach. Bardzo ważną fazą 

produkcji jest także wykańczanie powierzchni 

- coboty mogą pracować z  różnego rodzaju 

tworzywami, zachowując odpowiednie para-

metry i  zapewniając wysoką, spójną jakość 

finalnego produktu.

Pewne jest, że coboty są przyszłością, 

być może niekoniecznie w  takie formie jak 

dzisiaj je można zobaczyć. Roboty te cały 

czas ewoluują, na rynku da się zaobser-

wować tendencję przenoszenia funkcjonal-

ności współpracujących z cobotów do stan-

dardowych robotów przemysłowych. Wyko-

rzystanie robotów współpracujących pozwala 

zmniejszyć kontakt pracowników ze szkodli-

wymi gazami, pyłami i  opiłkami powstałymi 

podczas produkcji tworzyw sztucznych i poli-

merów. Coboty mogą także przenosić ostre 

lub gorące elementy. 

Co na rynku?
2K Trends, czeski producent elementów 

z  tworzyw sztucznych produkowanych 

na potrzeby koncernów samochodowych 

wdrożył cobota UR10. UR10 umieszcza mate-

riał wyjściowy – na ogół w postaci granulek 

– w formie i w ten sposób rozpoczyna proces 

formowania wtryskowego. Zakończeniem 

tego procesu jest wyjęcie przez cobota goto-

wych kształtek z formy i umieszczenie ich na 

taśmie przenośnika. Jest to zajęcie mono-

tonne, a jednocześnie wymagające niezwykłej 

precyzji – czyli takie, które doskonale nadaje 

się do zrobotyzowania. Obecnie cobot UR10 

niemalże samodzielnie obsługuje maszynę, 

dzięki czemu firma nie musi angażować w ten 

proces pracowników. 

CoRobotics to grupa profesjonalistów dla 

których automatyzacja, robotyzacja i sztuczna 

inteligencja  jest szczególnie ważna. Posiada 

szerokie kompetencje w  dziedzinie Indu-

stry 4.0 i  robotyzacji procesów. CoRobotics 

jest dystrybutorem firm HANWHA Robotics 

z  Korei Południowej, ASYRIL ze  Szwajcarii, 

ROBOTIQ z Kanady, OnRobot z Danii, Conver-

gent Information Technologies z Austrii.  

Kuka oferuje szeroką paletę robotów, prze-

znaczonych specjalnie do stosowania w prze-

myśle tworzyw sztucznych. Wyróżniają je 

m.in. lekkość dzięki czemu można je zamon-

tować przy niewielkim wysiłku bezpośrednio 

na maszynach i nie zajmują wiele miejsca, są 

szybkie, przez co uzyskuje się większą produk-

tywność i ekonomiczność przy szybkiej amor-

tyzacji. Dodatkowo bez dodatkowego projek-

towania można zastosować różne roboty na 

konsoli KUKA do maszyn różnych wielkości. 

WITTMANN oferuje szeroki zakres robotów 

do automatyzacji procesu przetwórstwa 

tworzyw sztucznych – od maszyn małych 

po bardzo duże z wielką siłą zwarcia. Firma 

dostarcza roboty do konkretnego zastoso-

wania. Wyyróżniają się one poprzez swoją 

elastyczność w konfiguracji i przydatności do 

specjalnych zastosowań. Na przykład:

– Dwa roboty mogą pracować na jednej osi 

poziomej, aby współpracować w  bardzo 

trudnych aplikacjach lub wykorzystywać ten 

sam obszar składowania.

– Bardzo długie osie poziome dla obszarów 

roboczych po obydwu stronach wtryskarki.

– Roboty mogą być dostarczone z rozszerzoną 

szafą przyłączeniową w  celu podłączenia 

większej ilości urządzeń peryferyjnych.

Wadim Plast jest wyłącznym przedsta-

wicielem producentów maszyn i  urzą-

dzeń dla przetwórców tworzyw sztucznych. 

W  swojej ofercie mają m.in. roboty i  auto-

matyzacje  WEMO. Roboty znanej szwedz-

kiej firmy WEMO to innowacyjnie zaprojekto-

wane urządzenia o elastycznym i przyjaznym 

dla użytkownika sterowaniu oraz nowoczesnej 

konstrukcji.

Dzięki połączeniu sił z  HAHN Automa-

tion Components GmbH w  2015  r., WEMO 

Automation GmbH oferuje szerokie spek-

trum robotów i  automatyzacji do zasto-

sowań w przetwórstwie tworzyw sztucznych 

Tabela 2. Przykłady robotów oferowanych przez firmę Kuka

Seria KR 3 AGILUS
Robot KR 3 AGILUS umożliwia automatyzację procesów w modułach 
o wymiarach zaledwie 600 x 600 mm. Dzięki inteligentnej konstrukcji jest on 
korzystny cenowo, bezobsługowy i niezawodny

Seria KR AGILUS
Dzięki ponad 150 cyklom na minutę roboty te są mistrzami prędkości. 
Roboty są dostępne również w wersji wodoodpornej.

Seria KR 30/KR 60-4 KS 
Dzięki długiemu, cienkiemu jest odpowiednim robotem do wąskich 
przestrzeni roboczych

Seria KR CYBERTECH nano
Precyzyjny, kompaktowy i elastyczny robot KR CYBERTECH nano nadaje 
się do zastosowań manipulacyjnych i torowych na minimalnej przestrzeni

Tabela. 3. Przykłady robotów z portfolio firmy WITTMANN Group

W853 i W873

Specjalny model do szybkich odbiorów w płaszczyźnie poziomej . 
Dedykowane dla dużych wtryskarek i udźwigu od 50 kg do 125 kg. 
Poprzeczny skok jak również pionowe teleskopowe ramię, skonstruowane 
są z cienkościennych profili o podwójnej ściance pozwalające na szybkie 
ruchy przy niewielkich wibracjach.
Właściwości techniczne:
ruch w poziomie realizowany za pomocą ruchu obrotowego 
z serwonapędem typu SCARA,
zsynchronizowana płyta chwytaka i serwonapęd w ruchu liniowym pozwala 
na niezwykle szybkie ruchy,
system zapewnia stabilną szybką pracę z bardzo małymi wibracjami oraz 
wymaga minimalnego miejsca obok maszyny,
pionowa oraz poprzeczna oś napędzana serwomotorem,
możliwa opcja ze skokiem poziomym wynoszącym 900 mm lub 1200 mm

W821 UHS, W832 UHS 
i W833 UHS

Zalety:
najwyższa produktywność wtryskarki z najkrótszymi czasami cyklu,
minimalizacja wszystkich poruszanych mas w celu uzyskania najlepszego 
przyspieszenia i hamowania
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m.in.  roboty linearne, roboty do odbierania 

wlewka, roboty do paletyzacji. 

Grupa ENGEL oferuje niezawodne i precy-

zyjne roboty przemysłowe do najbardziej 

ambitnych zadań i  warunków otoczenia. 

Roboty firmy ENGEL, o  różnym udźwigu 

i zasięgach, zapewniają maksymalną produk-

tywność i  skuteczną manipulację deta-

lami. Dzięki zintegrowanej koncepcji stero-

wania ENGEL, robota można w pełni obsłu-

giwać z panelu maszyny CC300 w sposób 

prosty i szybki. Rozszerzona synchronizacja 

z  maszyną pozwala dodatkowo osiągać 

zoptymalizowane czasy cyklów. Roboty 

są dostępne opcjonalnie jako rozwiązanie 

„stand alone” z własnym sterowaniem i inter-

fejsem Euromap 67 do wtryskarki i  mają 

certyfikat CE. Ich portfolio to m.in. robot 

6-osiowy easix, który nadaje się do zadań 

pozycjonowania z  wysoką swobodą orien-

tacji i  do zadań obróbczych z  precyzyjną 

charakterystyką toru jazdy. Niezależnie od 

tego, czy potrzebna jest bardzo elastyczna 

automatyzacja, czy muszą być spełnione 

szczególne wymagania, np. związane 

z pracą w pomieszczeniach czystych – robot 

6-osiowy easix daje możliwość bardzo 

skutecznego zarządzania produkcją. ENGEL 

konstruuje również wydajne roboty liniowe. 

ENGEL viper jest doskonałym uzupełnieniem 

wydajnej jednostki produkcyjnej, a  dzięki 

swojej innowacyjnej konstrukcji gwarantuje 

zwiększoną wytrzymałość przy niewielkiej 

masie własnej. Inteligentne pakiety oprogra-

mowania zapewniają synchronizację wszyst-

kich ruchów.

Politech zajmuje się produkcją kompletnych 

opakowań kosmetycznych oraz nasadek do 

opakowań perfumeryjnych, w które zaopatruje 

się wielu producentów z branży kosmetycznej 

na całym świecie. Popyt na artykuły Politechu 

sprawił, że firma zaczęła inwestować w auto-

matyzację i robotyzację, m.in. we współpracy 

z  Mitsubishi Electric. W  procesie montażu 

nasadek udział biorą roboty Mitsubishi Elec-

tric. Wykonują one monotonny proces skła-

dania komponentów nasadek przy zacho-

waniu wysokiej wydajności. Statystycznie, 

w procesie montażu udział brała jedna osoba, 

która była w  stanie złożyć 2200 elementów 

na zmianę. Obecnie, po wdrożeniu robotów, 

wydajność stanowiska to około 5500 sztuk na 

zmianę. 

Feni Tech jest przedstawicielem firmy 

RUNMA Automation w Polsce. Runma prężnie 

rozwija się na rynku azjatyckich robotów oraz 

automatyzacji. Oferuje szeroki zakres robotów 

elektrycznych do 6 osi roboczych typ RN i RG 

I pneumatycznych RX do współpracy z wtry-

skarkami w  pełnym zakresie siły zwarcia, 

a  także w  automatyzacji procesów produk-

cyjnych, tj. pakowania, IML, etykietowania, 

kompletowania wyrobów itd. Dodatkowo 

posiada roboty do wtrysko-rozdmuchiwarek 

z serii RF. Sprawdzona konstrukcja i renomo-

wane komponenty użyte do produkcji robotów 

zapewniają precyzję, długoletnią trwałość 

i niezawodność. Oferowane roboty i manipu-

latory dostosowane są do możliwości proce-

sowych maszyn, co przekłada się na szybki 

zwrot inwestycji. 

World Robotics Report 2020
Jak opisuje World Robotics Report 2020, 

rośnie gęstość robotyzacji na świecie. 

W  dalszym ciągu prym wiodą Singapur 

i Korea Południowa, które posiadają już prawie 

1000  robotów na 10000 zatrudnionych. 

W przypadku Europy to jedynie 114 robotów 

na 10000 zatrudnionych. Jednak widać tu 

szybkie tempo robotyzacji, a zwłaszcza przy 

użyciu łatwych we  wdrożeniu i  szybkich do 

wdrożenia robotów współpracujących. Dzięki 

robotyzacji wzmacnia się konkurencyjność, 

poprawia jakość produkcji, a ludzie nie muszą 

pracować w trudnych warunkach.

Według danych IFR, w  Polsce gęstość 

robotyzacji mierzona ilością robotów na 

10000  zatrudnionych wynosi 42 roboty. 

W  Niemczech to ponad 300 robotów 

a  Korea Południowa czy Singapur mają 

prawie 1000  robotów na 10000 zatrud-

nionych. Z  jednej strony to ogromna prze-

paść, a z drugiej ogromna szansa na nowo-

czesne rozwiązania. W  Polsce jeszcze 

do niedawna mieliśmy stosunkowo niski 

poziom inwestycji w  automatyzację, co 

w dużej mierze spowodowane było niskim 

kosztem siły roboczej. Od kilku lat koszt 

siły roboczej systematycznie rośnie o kilka 

procent rocznie i ma to swoje odzwiercie-

dlenie w  coraz większych nakładach na 

robotyzację. Nawet pandemia koronowi-

rusa przyspieszyła robotyzację, gdyż robot 

to z  jednej strony stały koszt robocizny, 

a z drugiej strony jest odporny na Covid-19. 

To pozwala obniżać koszty produkcji, 

poprawiać jakość i zabezpieczać się przed 

ryzykiem kwarantanny w danej firmie.

Popyt na przemysłowe roboty współpracu-

jące, cały czas rośnie. W  ostatnim roku ten 

wzrost rdr to około 23% według IFR [Między-

narodowej Federacji Robotyki]. Wydaje się, 

że dynamika będzie jeszcze wyższa. Po 

części spowodowane jest to coraz większą 

powszechnością robotyzacji. Dziś, nie tylko 

duże koncerny motoryzacyjne korzystają 

z robotów. Dość powszechnym zjawiskiem jest 
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zakup robota przez MSP. Inwestycja w roboty 

jest opłacalna pod kilkoma warunkami. 

Kluczowe jest wybranie odpowiedniej apli-

kacji. Praktyka pokazuje, że wraz z rozwojem 

technologii i  wzrostem kosztu siły roboczej, 

inwestycje w roboty stają się jeszcze bardziej 

opłacalne. Analitycy McKinsey szacują, że 

w 2030 roku w Polsce, będzie potencjał tech-

niczny i uzasadnienie ekonomiczne do roboty-

zacji prawie 50% miejsc pracy. 

Roboty w czasie COVID-19
Polscy inżynierowie rozpoczęli prace nad 

skonstruowaniem robota, który ma przyspie-

szyć produkcję polskich testów na COVID-

19. Dzięki zwiększeniu wydajności oraz obni-

żenia kosztów ich produkcji, nowa techno-

logia ma także poprawić dostępność testów. 

Roboty mają składać specjalistyczne elementy 

z tworzyw sztucznych do izolowania materiału 

genetycznego koronawirusa z próbek pobra-

nych od pacjentów. 

Elementy produkowane przez robota będą 

częścią składową gotowych produktów 

jednej z  dobrze znanych trójmiejskich firm 

biotechnologicznych, która już teraz prowadzi 

badania nad efektywną detekcją korona 

wirusa. W  Pomorskim Parku Naukowo-

-Technologicznym Gdynia powstaje właśnie 

pierwsze zrobotyzowane stanowisko, które 

ma potwierdzić założenia i pomóc opracować 

docelową technologię produkcyjną. Zakoń-

czenie prac nad robotami i  uruchomienie 

produkcji planowane jest na jesień tego roku. 

W  pierwszej kolejności testy, wykonane na 

nowych liniach produkcyjnych, mają trafić na 

polski rynek.

Roboty są również wykorzystywane do 

bezpośredniej walki z  koronawirusem. Inży-

nierowie firmy Easy Robots połączyli swoje siły 

z firmą UVC-MED tworząc w pełni polskiego 

robota ER-300 AGV współpracującego 

z bakteriobójczą lampą UV-C. 

ER-300 AGV to mobilny robot transportu-

jący ładunek, którym w  tym przypadku jest 

lampa UV-C, po ustalonej uprzednio ścieżce. 

Lampa umieszczona na robocie przewożona 

jest z  jednej przestrzeni, na której praco-

wała, do kolejnej. Dzięki automatyzacji tego 

procesu robot sam wie, ile czasu powinna 

działać lampa w danym pomieszczeniu oraz 

kiedy i gdzie przewieźć ją w kolejne miejsce. 

Takie rozwiązanie świetnie sprawdza się 

w szpitalach, ośrodkach medycznych, hote-

lach, urzędach, ośrodkach wypoczynko-

wych, sklepach wielkopowierzchniowych, 

szkołach, bankach i  wielu przestrzeniach 

użyteczności publicznej. Zastosowanie tej 

technologii podnosi komfort pracy i bezpie-

czeństwo zarówno pracowników, jak i pozo-

stałych użytkowników przestrzeni. 

Podsumowanie
Maszyny wkraczają w  coraz to nowsze 

dziedziny życia i  wykonują czynności zare-

zerwowane dla człowieka. Roboty w jednych 

obszarach zastępują ludzi, ale w  innych 

tworzą miejsca pracy. Zawody wymaga-

jące kreatywność, zarządzania ryzykiem  

oraz wykorzystania umiejętności społeczno-

-emocjonalne przynajmniej na razie pozostają 

domeną ludzi 

Wpływ technologii na poziom zatrud-

nienia w najbliższych dwóch lat będzie różny 

dla poszczególnych gospodarek świata. 

Spośród 20  tys. pracodawców pytanych 

przez Manpower, zdecydowana większość, 

aż 86% planuje utrzymać lub zwiększyć liczbę 

pracowników. Tylko 10% deklaruje, że zmierza 

zmniejszyć zatrudnienie z powodu postępu-

jącej cyfryzacji. 4% nie potrafi określić, czy 

robotyzacja wpłynie na wzrost, czy spadek 

zatrudnienia.

Polska zdaniem ekspertów będzie 

wpisywać się w ogólnoświatowe trendy. Jak 

podaje Manpower, w naszym kraju automaty-

zacja może wygenerować nawet 10% wzrostu 

zatrudnienia. A to będzie miało przełożenie na 

średni roczny wzrost gospodarczy w kolejnej 

dekadzie, szacuje McKinsey. Dzięki inwestycji 

w robotyzację może być on wyższy o nawet 

1%, oceniają eksperci. A  to nie wszystko. 

Postępująca automatyzacja przełoży się na 

wzrost produktywności. Dzięki niej w 2030 r. 

PKB Polski może urosnąć o  15%, podają 

analitycy McKinsey.

Zdecydowana większość pracowników 

w  wieku 18-35 lat, uważa, że technologia 

tworzy więcej miejsc pracy, niż niszczy, wynika 

z  ogólnoświatowego sondażu opublikowa-

nego w 2016 roku badania przez Światowe 

Forum Ekonomiczne (WEF). Czy słusznie? 

– Młode pokolenia dorastały z  technologią 

i jest im ona znacznie bliższa niż ich rodzicom. 

Dlatego nie obawiają się jej, a wręcz upatrują 

w  niej nadzieję. Pomimo licznych doniesień 

i ostrzeżeń o ryzyku, jakie niesie ze sobą wpro-

wadzenie robotów w  fabrykach i  sztucznej 

inteligencji, młodzi ludzie nie zmienili zdania 

przez dwa lata i nadal z optymizmem patrzą 

w  przyszłość. Czego najlepszym dowodem 

są dane A.T. Kearney. Z raportu Workplace of 

the Future 2018 wynika, że ponad 70% mene-

dżerów i  80% młodych pracowników cieszy 

się na myśl o nadchodzącej automatyzacji. To 

dobitnie pokazuje, że ludzie widzą potencjał 

w technologii, nie zaś zagrożenie.

Póki co najczęściej jest tak, że roboty zastę-

pują ludzi głównie w pracach fizycznych, które 

wymagają powtarzania tych samych, żmud-

nych czynności. Dzięki maszynom produkcja 

będzie bardziej efektywna i  tańsza, a poten-

cjał ludzki będzie uwolniony. Ludzie będą 

zajmować się pracami bardziej złożonymi 

i wymagającymi kreatywności, jednak w przy-

szłość może okazać się, że i  do tych prac 

zostaną stworzone algorytmy sztucznej inte-

ligencji. Ale może już tak daleko nie należy 

wybiegać w  przyszłość, aby nie zwariować. 

Wtedy pozostanie ludziom praca w usługach, 

ale to już inny temat. 
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Roboty przemysłowe stosowane do obsługi 

wtryskarek czy też innych maszyn CNC to 

rozwiązanie, które pomaga zakładom w optyma-

lizacji pracy, a także zwalnia moce przerobowe 

swoich operatorów. Coraz częściej jednak przy 

obsłudze tego typu urządzeń pojawia się cobot 

– czyli robot współpracujący, aniżeli klasyczny 

robot przemysłowy. Z danych na 2020 r. duńska 

firma Universal Robots (pionier oraz autor pierw-

szego robota współpracującego) przekroczyła 

liczbę 42  000 sprzedanych oraz wdrożonych 

cobotów swojej produkcji, a także posiada około 

50% udziału w  rynku sprzedaży cobotów na 

całym świecie. Na stronie producenta, można 

zobaczyć imponującą liczbę referencji w postaci 

materiałów video case study, z  czego duża 

część to właśnie obsługa maszyn. Dlaczego 

klienci z całego świata wybierają właśnie rozwią-

zania Universal Robots?

Szybka i łatwa nauka 
programowania

Jedną z głównych zalet cobotów Universal 

Robots jest łatwość programowania. Cały 

język skryptowy robota został ubrany w przej-

rzysty oraz bardzo intuicyjny interfejs graficzny, 

dzięki czemu osoby, które nie posiadają 

wiedzy z  zakresu robotyki czy też progra-

mowania, po krótkim szkoleniu są w  stanie 

sami napisać swoją pierwszą aplikację. Dużą 

zaletą są dostępne na stronie producenta 

materiały czy szkolenia w  postaci akademii 

on-line, gdzie m.in. jedna z lekcji jest w całości 

poświęcona obsłudze maszyn. W tym module 

można zobaczyć jak skomunikować maszynę 

z robotem, jak prawidłowo ustawić punkt TCP 

w przypadku podwójnego chwytaka, a także 

jak napisać elastyczny program (jednoczesne 

rozładowywanie i  ładowanie maszyny, łado-

wanie maszyny bez uprzedniego rozładowania 

gotowej części lub rozładowywanie maszyny 

tylko, jeśli nie ma nowej części, która ma być 

załadowana do maszyny).

Szeroki zakres  
dodatkowego osprzętu 
i możliwych kombinacji

Coboty zostały stworzone głównie z myślą by 

zastępować człowieka w prostych, powtarzal-

nych czynnościach. Proces taki jak załadunek 

i  rozładunek maszyn to zadanie stworzone 

dla robota współpracującego. Robot sam 

w sobie jest maszyną nieukończoną, jednak 

z pomocą śpieszą producenci dodatkowego 

osprzętu, którzy do swoich produktów bardzo 

często oferują również gotową wtyczkę, opro-

gramowanie URcaps, dzięki któremu w łatwy 

sposób można obsługiwać oferowane dodat-

kowe wyposażenie. Na platformie UR+ znaj-

duje się szeroki wybór rozwiązań: chwytaki 

dwuszczękowe, trójszczękowe, elektryczne, 

pneumatyczne, podwójne chwytaki, kolumny 

podnoszące, suwnice, czujniki bezpieczeń-

stwa, mobilne stacje z magazynkami. Posia-

dając dostęp do takiego asortymentu można 

np.: wykorzystać robota do obsługi 2 maszyn  

(lub więcej) jednocześnie poprzez zastoso-

wanie suwnicy, czy też skrócić czas załadunku/

rozładunku poprzez podwójny chwytak. Co 

jeszcze można zyskać? Większe bezpieczeń-

stwo poprzez zastosowanie czujników czy też 

dowolne przemieszczanie robota wraz całym 

osprzętem na podstawie mobilnej.

Dodatkowe wartości
Coboty UR to produkt, który rozwiązuje 

wiele problemów we  współczesnych zakła-

dach przemysłowych, m.in. braki kadrowe, 

redukcja odrzutów, zwiększenie wydajności, 

poprawienie jakości wyrobów, optymali-

zacja pracy. Decydując się na jego zakup do 

konkretnego stanowiska, w  przypadku jego 

małego obłożenia czy też likwidacji, nadal jest 

się w posiadaniu maszyny na tyle uniwersalnej, 

łatwej do zaprogramowania, by obsłużyć inny 

proces w zakładzie, dzięki czemu niweluje się 

ryzyko straty takiej inwestycji. 

Obsługa maszyn z pomocą 
cobota Universal Robots
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ABB
Firma ABB wprowadziła do swojej oferty 

nowego robota do zastosowań w  produkcji 

w  warunkach cleanroom. IRB 1100 to urzą-

dzenie charakteryzujące się wysoką wydajno-

ścią i elastycznością, a certyfikat ISO 14644-1 

gwarantuje bezpieczne stosowanie np. w branży 

medycznej, farmaceutycznej, w  produkcji 

półprzewodników czy paneli słonecznych. Aby 

sprostać wymaganiom tych sektorów, urzą-

dzenie zostało pokryte specjalnym lakierem oraz 

zostało odpowiednio uszczelnione, aby zapo-

biec ewentualnemu wyciekowi zanieczysz-

czeń (np. smarów); ponadto zmniejszono odle-

głości pomiędzy połączonymi ze sobą elemen-

tami konstrukcyjnymi robota, aby ograniczyć 

ryzyko rozwoju mikroorganizmów. Nowe rozwią-

zanie oparte jest na istniejącej konstrukcji robota 

6-osiowego IRB 1100, najbardziej kompakto-

wego i najlżejszego rozwiązania w ofercie firmy 

ABB. Robot charakteryzuje się wyższą wydaj-

nością w porównaniu z innym urządzeniem dla 

produkcji cleanroom – IRB 120. Zaopatrzone jest 

w sterownik OmniCore umożliwiający zaawanso-

waną kontrolę ruchu, co czyni go odpowiednim 

rozwiązaniem w szybkich liniach montażowych. 

Dostępne są dwa warianty urządzenia: z zasię-

giem wynoszącym 475 lub 580  mm. Maksy-

malny udźwig w obu przypadkach wynosi 4 kg. 

Dzięki niewielkim rozmiarom IRB 1100 może 

być instalowany w  warunkach ograniczonej 

przestrzeni. Robot posiada certyfikat ISO 4 dla 

produkcji w warunkach cleanroom.

EASY ROBOTS
Firma Easy Robots na wrześniowych targach 

STOM ROBOTIC w Kielcach zaprezentowała 

swój najnowszy 6-osiowy manipulator ES8, 

który jest większym odpowiednikiem dotych-

czasowego modelu ES5. ES8 to niewielkich 

gabarytów ramię o udźwigu do 8 kg i zasięgu 

pracy do blisko 1300 mm. Jego nieduży gaba-

ryty i  waga (35 kg) pozwalają zamontować 

urządzenia w każdej pozycji, zarówno na ziemi, 

na ścianie, czy przymocowanego do sufitu albo 

podwieszonego. Kompaktowa budowa oraz 

łatwy w  obsłudze panel sterowania pozwa-

lają na szybką zmianę konfiguracji i adaptację 

manipulatora w różnych gniazdach produkcyj-

nych. Ponadto ES8 posiada szerokie zasto-

sowanie. Można go wykorzystać zarówno do 

obsługi maszyn CNC, spawania, paletyzacji 

i  pakowania, obróbki metali, przy przetwór-

stwie tworzyw sztucznych, jak również szeregu 

prac montażowo wykończeniowych. Jego 

wszechstronne przeznaczenie możliwe jest 

dzięki autorskiemu oprogramowaniu EScon-

trol, które charakteryzuje się prostym inter-

fejsem i intuicyjną obsługą. 

ES5 i ES8 są jedynymi polskimi manipulato-

rami dostępnymi na rynku. Model ES8 oficjalnie 

wejdzie do sprzedaż po Nowym Roku. 

FANUC
Firma FANUC zaprezentowała kolejne urzą-

dzenie w dynamicznie rozrastającej się rodzinie 

robotów SCARA – SR-12iA to największy jak 

dotąd robot tego typu, charakteryzujący się 

udźwigiem do 12 kg, momentem bezwład-

ności chwytaka 0,30 kg∙m2 oraz niewiel-

kimi rozmiarami, co czyni go niezwykle atrak-

cyjnym rozwiązaniem dla linii montażowych 

czy pakujących. W  typowych urządzeniach 

SCARA tej klasy dostępnych na rynku udźwig 

wynosi 10 kg, a zwiększenie tej wartości idzie 

zazwyczaj w parze ze znaczącym zwiększe-

niem rozmiarów robota. W przypadku SR-12iA 

udało się pogodzić wyższy parametr udźwigu 

z  kompaktową budową, a  dzięki poprowa-

dzeniu okablowania wewnątrz robota łatwiej 

zintegrować go z  liniami produkcyjnymi. 

Rozmiar urządzenia wynosi 280x364 mm, przy 

wadze 53 kg i zasięgu 900 mm, co pozwala 

uzyskać wysoką efektywność produkcji. 

Nowości w ofercie
robotów przemysłowych

Coraz większa rola automatyza-
cji produkcji skutkuje nowymi pro-
pozycjami w  zakresie robotów 
znajdujących zastosowanie także 
w branży tworzyw sztucznych.

 Michał Krajkowski 
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Robot nadaje się do montażu dużych części, 

np. paneli słonecznych czy baterii. Dodatko-

wymi atutami urządzenia są szybkość oraz 

odporność na warunki środowiska – dzięki 

lakierowi epoksydowemu robot jest wodo-

odporny, dzięki czemu znajdzie zastoso-

wanie także w  niesprzyjających warunkach 

otoczenia. Jak każdy inny robot firmy FANUC, 

SR-12iA wyposażony jest w  wysokiej klasy 

oprogramowanie i  oprzyrządowanie. Urzą-

dzenie zaopatrzone jest w sterownik R-30iB 

Compact Plus Controller i  wykorzystuje 

rozwiązania iRVision, iRPickTool i inne.

KUKA
Nowy robot KR 4 AGILUS firmy KUKA 

to kompaktowy robot opracowany z  myślą 

o automatyzacji produkcji części elektronicz-

nych i zadań związanych z obsługą w innych 

branżach. Sprawdzi się w  małych automa-

tycznych gniazdach produkcyjnych, w środo-

wiskach produkcyjnych o  niewielkiej ilości 

miejsca oraz w aplikacjach o wysokich wyma-

ganiach. Robota o  klasie udźwigu do 4 kg 

można przymocować w  każdej pozycji: do 

podłoża, ściany lub stropu pod dowolnym 

kątem. Robot szybko i bezpiecznie przesuwa 

ładunki, a  zwiększony zasięg do 600  mm 

powoduje, że możliwości zastosowania 

robota są bardzo różnorodne. W porównaniu 

z poprzednią generacją obszar roboczy zwięk-

szył się prawie o  40%. Ponadto zapewnia 

on maksymalną precyzję w minimalnej prze-

strzeni. Siłą modelu KR 4 AGILUS jest jego 

precyzyjna powtarzalność i  czasy cykli: 

odchylenie wynosi maks. 0,02 mm w jednym 

kroku roboczym, przy czasie cyklu krót-

szym niż 0,4 sekundy (w małym cyklu Adept). 

KR 4 AGILUS ze stopniem ochrony IP40 jest 

dobrze przystosowany do różnych środowisk, 

a  jego optymalny zakres temperatury wynosi 

0–55°C. Robot posiada zabezpieczenie przed 

niekontrolowanymi wyładowaniami elektrosta-

tycznymi (ESD) i nadaje się dzięki niemu także 

do wykonywania delikatnych zadań. Urzą-

dzenie jest wyposażone w  najnowszą tech-

nologię sterowania firmy KUKA, czyli KR C5 

micro z najnowszym oprogramowaniem syste-

mowym KSS 8.7, za pomocą którego można 

efektywnie sterować zadaniami.

WITTMANN
Firma Wittmann zaprezentowała w tym roku 

zupełnie odmienioną wersję robota WX153. 

Typowym zastosowaniem urządzenia jest 

współpraca z wtryskarkami o sile zamykania 

od 500 do 1300 t. Poprzednia wersja robota 

bazowała na serii W8 dostępnej na rynku od 

2013 roku. W  procesie przeprojektowania 

urządzenia WX153 duży nacisk położono na 

maksymalną funkcjonalność oraz zapewnienie 

większej elastyczności rozwiązania. Zmienione 

zostały wartości skoku na poszczególnych 

osiach, a  w nowym kształcie zamontować 

można dwa niezależnie pracujące roboty 

kontrolowane przy użyciu R9  TeachBox. 

System ten pozwala kontrolować jednocze-

ście aż do 12 osi i dzięki jego zastosowaniu 

uzyskać można różne kombinacje pracy 

robotów, w  zależności od potrzeb użytkow-

nika. W  standardowej konfiguracji udźwig 

wynosi 30 kg, a wartość ta może być dosto-

sowana w  zależności od potrzeb. Ważnym 

elementem rozwiązania jest system sterujący 

WITTMANN R9 z  takimi funkcjonalnościami 

jak digital twin czy slow motion.

YASKAWA
Hybrydowy MOTOMAN HC10 firmy 

Yaskawa łączy w  sobie zalety wydajnego 

robota przemysłowego i  zrobotyzowanego 

pomocnika bezpiecznie współpracującego 

z człowiekiem. Nowy model HC10DT IP67 jest 

odporny na oddziaływanie wody i pyłów, dzięki 

czemu może być stosowany nawet w  trud-

nych warunkach otoczenia. Podobnie jak 

bazowy model HC10DT, także nowa jednostka 

o stopniu ochrony IP67 umiejętnie łączy dwa 

różne światy: stabilnością i szybkością ruchu 

dorównuje najbardziej wydajnym robotom 

przemysłowym, zaś dzięki ograniczeniu siły 

nacisku w  kontakcie z  operatorem może 

bezpiecznie pracować ramię w ramię z czło-

wiekiem, spełniając wszystkie oczekiwania 

stawiane robotom współpracującym. Efek-

tywna kontrola mocy i siły zgodna ze specyfi-

kacją techniczną ISO TS15066 sprawia, że nie 

ma przy tym konieczności stosowania dodat-

kowych zabezpieczeń, co znacznie ułatwia 

i uelastycznia instalację i użytkowanie robota. 

Nowy model ma szersze spektrum zastosowań 

niż jego poprzednik, jednocześnie zachowując 

jego istotne parametry: udźwig ramienia (10 kg) 

i  zasięg (1,2 m). Jest nie tylko odporny na 

wnikanie cząsteczek pyłu, ale także na krótko-

trwałe zanurzenie w wodzie. Dzięki temu może 

z powodzeniem realizować m.in. operacje typu 

pick&place w trudnych warunkach otoczenia. 

MOTOMAN HC10DT IP67 jest nie tylko 

elastyczny w użytkowaniu, ale także zapewnia 

dużą swobodę projektowania aplikacji. Produ-

cent wyposażył go we wzajemnie uzupełniające 

się opcje programowania: funkcja Direct Teach 

(DT) umożliwia programowanie ruchów robota 

bezpośrednio na ramieniu dzięki specjalnemu 

panelowi z zestawem trzech przycisków funk-

cyjnych. Program wykonawczy można także 

szybko stworzyć lub zmodyfikować przy użyciu 

ekranu dotykowego Smart Pendant. Zestaw 

uzupełnia niezwykle czuła konsola umożliwia-

jąca dokładną parametryzację nawet najbar-

dziej subtelnych ruchów. 
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Przedsiębiorcy decydujący się na zakup 

manipulatorów przemysłowych jako 

główną przyczynę podają na ogół chęć odcią-

żenia pracowników. Są one bowiem przydatne 

podczas przenoszenia, obracania, pakowania 

czy załadunku różnego rodzaju przedmiotów. 

Można powiedzieć, że stanowią przedłużenie 

ramienia pracownika, ułatwiając mu wykony-

wanie powtarzalnych czynności. Dzięki mani-

pulatorom przemysłowym nie musi on używać 

siły własnych mięśni, ponieważ ciężkie przed-

mioty przenosi za niego maszyna. Jedynym 

zadaniem operatora jest sterowanie urządze-

niem tak, by skierować go w  odpowiednie 

miejsce. Co to daje? Przede wszystkim 

pracownik nie męczy się tak jak w  sytuacji, 

gdyby musiał sam wykonywać wymienione 

czynności. Po drugie, przedmioty są bezpiecz-

niej transportowane: w porównaniu do robota 

przemysłowego manipulator przemysłowy 

daje nieco więcej kontroli, a dodatkowo jest 

prostszy w  obsłudze. I wreszcie po trzecie: 

współpracując z manipulatorem, operator cały 

czas jest z  nim w  bezpośrednim kontakcie, 

co w przypadku robotów jest niemożliwe ze 

względu na niebezpieczeństwo doznania 

urazu na skutek kolizji z ramieniem lub innym 

komponentem maszyny. 

Klasyfikacja manipulatorów 
przemysłowych 

Ze względu na mechanizm podnoszący 

wyróżnia się manipulatory przemysłowe:

– z podnośnikiem podciśnieniowym,

– z linkowym mechanizmem podnoszenia,

– z układem ramion przegubowych.

Ze względu na rodzaj napędu wyróżniamy 

manipulatory:

– elektroniczne,

– pneumatyczne.

Ze względu na rodzaj zabudowy wyróż-

niamy manipulatory:

– stałe (z obrotem w osi zamocowania),

– przejezdne (na torze dwuszynowym),

– na słupie z ramieniem sztywnym,

– na słupie z ramieniem przegubowym,

– na suwnicy podwieszanej.

Dlaczego manipulator  
a nie robot?

Manipulatory mogą pełnić zarówno funkcje 

maszyny prostej, jak i  wciągarki, żurawia, 

podnośnika czy dźwignicy. W każdej z  nich 

pracownik posiada pełną kontrolę nad loka-

lizacją przedmiotu, kierując jego ruchem 

za pomocą rękojeści lub siły własnych rąk. 

Z  pomocą manipulatora można transpor-

tować nie tylko lekkie detale o  wadze od 

kilku do kilkunastu kilogramów, ale również 

ciężkie przedmioty, których masa dochodzi 

do 1  tony. Przed przystąpieniem do obsługi 

manipulatora każdy operator powinien przejść 

obowiązkowe szkolenie, które pozwoli mu 

zdobyć odpowiednie kwalifikacje szczegó-

łowo określone w  instrukcji obsługi danego 

urządzenia. Przykładowo, w  firmie Dalmec 

specjalizującej się w  produkcji i  wdrażaniu 

manipulatorów przemysłowych ukończenie 

takiego szkolenia jest włączane do dokumen-

tacji urządzenia na równi z instrukcją użytko-

wania, deklaracją zgodności WE, oznakowa-

niem CE, protokołem montażu i schematem 

umiejscowienia maszyny. 

Ogromną zaletą manipulatorów przemysło-

wych jest to, że umożliwiają bardzo płynny 

ruch detalu podczas jego przenoszenia. Jest 

to istotne zwłaszcza w sytuacji, w której ma 

się do czynienia z  delikatnymi elementami 

ZASTOSOWANIE MANIPULATORÓW W PRZETWÓRSTWIE TWORZYW

Aby bezpieczniej i precyzyjniej 
przenosić detale

W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy mogą wybierać spośród wielu urządzeń, które sprawiają, że praca na hali 
produkcyjnej staje się znacznie efektywniejsza oraz bezpieczniejsza dla pracowników. Nowoczesne, automaty-
zowane systemy produkcyjne zapewniają krótkie czasy obsługi czynności operacyjnych, wysoką precyzję i nieza-
wodność oraz dużą dokładność działania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne manipulatory przemysłowe, 
czyli wyspecjalizowane maszyny ze sztywnym ramieniem, które pozwala na skomplikowane przechylanie i obra-
canie, nawet gdy przenoszony produkt jest poza jego środkiem masy. 

 Izabela Gajlewicz 
 Sieci Badawcza Łukasiewicz- Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu 
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wymagającymi ostrożnego przemieszczania. 

Owa precyzja i płynność ruchów są możliwa 

dzięki zastosowaniu nowoczesnych układów 

pneumatycznych, a  po części jest efektem 

stosowania specjalnych punktów referencyj-

nych pozwalających na dokładniejsze opero-

wanie maszyną. Dzięki temu, korzystając 

z manipulatora, można znacznie skrócić czas 

potrzebny na realizację cyklu produkcyjnego. 

Przedsiębiorcy korzystające z manipulatorów 

cenią je sobie także za wszechstronność 

zastosowania w  transporcie bliskim. Urzą-

dzenia te wymagają z  reguły mniej miejsca 

niż np.  roboty, które – ze względów bezpie-

czeństwa – muszą pracować w wydzielonej, 

a  często nawet zamkniętej przestrzeni. Tym 

samym wdrożenie manipulatora jest prostsze, 

a same maszyny można bez problemu dosto-

sować do warunków przestrzennych panują-

cych w hali produkcyjnej lub magazynie.

Ważny element konstrukcji
Jednym ze stałych komponentów manipu-

latora jest chwytak. Jego rodzaj i konstrukcja 

są zależne od rodzaju aplikacji i branży, której 

są dedykowane. Najprostsze rozwiązania są 

co do zasady wyposażone w zwykły hak, ale 

na rynku dostępne są również manipulatory 

z  przyssawkami służące m.in. do transportu 

szyb w sektorze motoryzacyjnym, a także ze 

szczękami pneumatycznymi oraz magnetycz-

nymi chwytakami i  trzpieniami rozprężnymi. 

Z  tego względu znajdują one zastosowanie 

niemal w  każdej branży i w zasadzie trudno 

wskazać aplikację, w której korzystanie z mani-

pulatorów nie ma racji bytu. Najczęściej z mani-

pulatorów przemysłowych korzysta branża 

motoryzacyjnej (przy produkcji pojazdów, przy-

czep i naczep). To akurat nie powinno dziwić, 

bowiem wymieniona branża jest uznawana 

za najbardziej zautomatyzowaną w  polskim 

przemyśle. Z  kolei same manipulatory prze-

mysłowe wraz z robotycznymi i samymi robo-

tami stanowią grupę produktów najchętniej 

kupowanych przez szereg przedsiębiorców. 

Maszyny te upodobały sobie również firmy 

produkujące wyroby z gumy, tworzyw sztucz-

nych i  metali, a  także producenci artykułów 

spożywczych, komputerów, elektroniki oraz 

optyki. Tego rodzaju rozwiązania automatyczne 

wkraczają też do branż przemysłu, gdzie nie 

wystarczy już prosta taśma produkcyjna. 

Manipulator a może to już 
robot?

Manipulatory robotyczny należą do najbar-

dziej skomplikowanych modułów wchodzą-

cych w skład robotów. Wynika to z faktu, że 

mają silniki i  ruchome części. Ogólnie rzecz 

ujmując, manipulator jest to część robota, 

która pełni funkcję kończyn górnych czło-

wieka. Manipulatory wykorzystywane są 

przede wszystkim w przemyśle do montażu 

poszczególnych podzespołów. Zastępują 

w tym zadaniu człowieka. Wymienia się dwa 

rodzaje funkcji manipulatora robotycznego, 

a mianowicie manipulacyjną, a także wysięgni-

kową. Pierwsza realizowana jest za pośrednic-

twem chwytaka, druga natomiast przez ramię 

manipulatora. 

Wyróżnia się różne rodzaje manipulatorów. 

Standardowym rozwiązaniem jest chwytak, 

w którego przypadku wykorzystuje się zjawisko 

określane mianem zakleszczenia. Może to być 

także pneumatyka, która również może być 

przydatna do zasilania robotów. W niektórych 

maszynach używa się sprężarki, które pozwa-

lają na przesuwanie tłoków i innych elementów. 

Ciekawym rozwiązaniem są szczypce, a także 

szpony, które ściskają przedmiot za pośred-

nictwem dwóch ruchomych komponentów. 

Alternatywą są także humanoidalne dłonie, 

które jednak rzadko spotyka się w robotyce. 

Nie są łatwe do wykonania. Jest to ogromne 

wyzwanie dla naukowców. Udało się jednak 

stworzyć dłonie, które mają możliwości 

podobne do ludzkich przy zastosowaniu 

prostszych mechanizmów. Odpowiednio 

zaprojektowane i  skonstruowane chwy-

taki pozwalają na sprawne i  pewne uchwy-

cenie przedmiotu i zapewnienie mu właściwej 

orientacji, a  następnie przemieszczenie go  

i pozostawienie w miejscu jego przeznaczenia 

z właściwą orientacją.

Manipulator a przemysł 
tworzyw sztucznych 

EASY ROBOTS to jedyny polski produ-

cent 6-osiowych manipulatorów. Oferowane 

przez niego ramię robotyczne model ES5 – to 

rozwiązanie pozwalające na szybki wzrost 

produkcji, przy stosunkowo niewielkich nakła-

dach. Doceniła to już, m.in.  firma Canpol 

– polski producent artykułów dla dzieci, gdzie 

na kilku liniach produkcyjnych pracują manipu-

latory ES5. Roboty są odpowiedzialne, m.in. za 

znakowanie butelek dziecięcych oraz ich pale-

tyzację. Manipulator ES5 waży zaledwie 27 kg 

i może manewrować ładunkami o wadze do 

5 kg. Jego kompaktowa budowa, niewielka 

waga oraz łatwy w  obsłudze panel stero-

wania pozwala na szybką zmianę konfiguracji 

i adaptacji w innym gnieździe produkcyjnym. 

Model ten jest odpowiednim rozwiązaniem do 

automatyzacji zarówno małych, jak i wielkose-

ryjnych procesów produkcyjnych, a zaprogra-

mowane zadania wykonuje z większą precyzją 

i powtarzalnością niż człowiek.

Od 2021  r. do manipulatora ES5 dołączy 

kolejny model ES8, który oprócz większego 

udźwigu (do 8 kg), będzie posiadał także 

dłuższe ramię umożliwiające zasięg pracy do 

blisko 1300 mm. 

Arburg oferuje manipulator wieloosiowy 

i liniowe MULTILIFT H, MULTILIFT V i MULTI-

LIFT SELECT. Manipulator wieloosiowy charak-

teryzuje się niezawodna obsługa zaawan-

sowanych zadań oraz wysoka elastyczność 

i  zwarta konstrukcja, natomiast manipulator 

liniowy firmy Arburg charakteryzują się dużymi 

możliwościami dostosowywania do potrzeb 

i niewielkim zapotrzebowaniem na miejsce. 

Plastigo w  swojej ofercie posiada mani-

pulatory Shini, umożliwiające optymalizację 

procesu produkcji. Pneumatyczna seria mani-

pulatorów SS przeznaczona do odbioru 

wlewek z możliwością rozszerzenia funkcji do 

odbioru detalu w  prostych aplikacjach oraz 

seria ST1, czyli połączenie prostoty obsługi, 

łatwości programowania oraz powtarzalności, 

wyposażona w chwytak lub ssawki w zależ-

ności od aplikacji. Uzupełnieniem oferty mani-

pulatorów są serie ST3 i ST5 oparte na napę-

dzie marki Panasonic na każdej osi ruchu, 

z  łatwością realizujące funkcję precyzyjnego 

odkładania detalu czy paletyzacji. Manipulator 

serii ST3 został zaprojektowany do precyzyj-

nego i  szybkiego odbioru detalu oraz odło-

żenia go w pożądane miejsce, np. na przeno-

śnik taśmowy. Natomiast manipulatory z serii 

ST5 zostały stworzone do precyzyjnego i szyb-

kiego odbioru wlewka oraz dodatkowo detalu 

a także odkładania ich w pożądane miejsce, 

np.  detalu  na przenośnik taśmowy, wlewka 

–  do młyna  stanowiskowego. Manipulator 

Serii ST3 i ST5 występuje też w wersji tele-

skopowej ramienia (Y). Takie rozwiązanie ma 
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szczególne  zastosowanie w  halach produk-

cyjnych o  niskich  wysokościach. Manipula-

tory ST3 i ST5 są w stanie obsługiwać wiele 

sygnałów: Wejścia/Wyjścia, dzięki czemu 

może  pracować nawet z  bardzo zaawan-

sowanymi chwytakami,  elektroniczną wagą 

czy zespołem transporterów. Seria  ST3 ma 

zastosowanie do wtryskarek o sile zwarcia do 

36000 kN (3600 t), natomiast seria ST5 ma 

zastosowanie do wtryskarek o sile zwarcia do 

8500 kN (850 t).

Hurmak Polska posiada w  swojej ofercie 

manipulatory trzy-, jak i  czteroosiowe firmy 

Zephyr, w  zależności od potrzeb klienta 

i  niezależnie od aplikacji manipulator można 

wyposażyć w chwytak bądź ssawki.

Jednym z  producentów manipulatorów 

przemysłowych jest SCAGLIA INDEVA. Mani-

pulatory przemysłowe INDEVA  to bardzo 

wydajne urządzenia manipulacyjne do prze-

mieszczania produktów oraz obsługi cykli 

roboczych, które wymagają szybkich, powta-

rzalnych ruchów. Manipulatory przemysłowe 

pomagają operatorowi precyzyjnie transpor-

tować ładunek. Zastosowanie manipulatora 

przemysłowego w dużym stopniu ogranicza 

wysiłek fizyczny pracownika i zmniejsza ilość 

jego nakładu pracy, a tym samym ilość ewen-

tualnych urazów. INDEVA produkuje zarówno 

tradycyjne – pneumatyczne, jak i w pełni elek-

troniczne manipulatory przemysłowe z linką.

– Pneumatyczny manipulator przemy-

słowy  charakteryzuje niezawodność oraz 

solidna konstrukcja. Jego  idealnym środo-

wiskiem pracy jest przenoszenie ładunków 

z przesuniętym poza oś środkiem ciężkości 

(offset).

– Elektroniczny manipulator przemy-

słowy  (balanser elektroniczny) ma lżejszą 

zabudowę, posiada układ wahliwy z  linką 

nośną i charakteryzuje się bardzo niską bez-

władnością. Pozwala to na szybszy i  bar-

dziej precyzyjny przeładunek detali. Dodat-

kowo elektroniczny manipulator sam roz-

poznaje wagę przenoszonego przedmiotu, 

co sprawia, że nie wymaga żadnej regulacji 

w tym zakresie i znacznie ułatwia pracę przy 

transporcie ładunków o różnej masie.

W Polsce wyłącznym przedstawi-

cielem INDEVA jest firma DHC System.

Feni Tech jest przedstawicielem Runma 

Automation – preżnie rozwijającego się 

producenta robotów przemysłowych, który 

posiada w  swojej ofercie również manipu-

latory pneumatyczne z  serii RX. Mogą one 

współpracować z  wtryskarkami od 50-400 

ton. Sztywna i  prosta konstrukcja robotów 

zapewnia precyzję działania trwałość i nieza-

wodność. Manipulator wyposażony jest 

w  chwytak wlewka oraz ssawki. Mogą one 

być użyte jednocześnie. 

Literatura: 

1. https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/

manipulatory-silnie-wspomagajace

2. https://www.arburg.com/pl/pl/

3. https://aspol-handling.com/manipulatory-przemyslowe/

4. https://www.plastigo.pl/

5. https://www.wittmann-group.com/pl_pl/automatyzacja/

chwytak-wlewkow.html

6. https://www.utrzymanieruchu.pl/manipulatory-

przemyslowe/



www.ntqsc.plwww.ntqsc.pl
Znajdź ntqsc w social media

Efektywne chłodzenie Twojego procesu

DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ:
Jakub Grzybowski

         +48 538 288 119            Jgrzybowski@ntqsc.pl              

Chillery marki PlanEr są doskonałym wyborem dla przedsiębiorstwa, gdzie 
potrzebne jest chłodzenie w sposób ciągły. Szeroki zakres  wydajności od 16 
do 1245 kW  pozwala na zastosowanie naszych chłodni w wielu aplikacjach. 
W chillerach stosowane są gazy R407C i R134A, które są przyjazne dla 
środowiska i dopuszczone do użytkowania na terenie całej UE. Dopasowane do 
serii maszyn sprężarki cechują się długą żywotnością i energooszczędnością. 
Skraplacz w standardzie zbudowany jest z miedzianych rurek i aluminiowych 
żeber, projektowanych na dedykowanym oprogramowaniu inżynierskim,                                                              
co gwarantuje ich wysoką jakość. Dodatkowo, na życzenie klienta istnieje możliwość 
pokrycia elementów miedzianych i aluminiowych powłoką, dobraną pod warunki 
środowiskowe. Chłodnie  w standardzie wyposażone są w odśrodkową pompę 
wodną oraz wysokiej jakości zbiorniki na wodę wykonane ze stali nierdzewnej. 
Charakteryzują się nowoczesnym systemem sterowania mikroprocesorowego 
współpracującego z ekranem dotykowym, który optymalizuje wydajność chillera 
w zależności od warunków pracy. Chillery chłodzone powietrzem marki PlanEr 
można podzielić na dwie podstawowe serie: HA-S i YHA. Modele serii HA-S 
wyposażone są w nowoczesną, hermetyczną sprężarkę spiralną oraz parownik                                             
z bezpośrednim odparowaniem. Modele YHA posiadają sprężarkę półhermetyczną 
i parownik płaszczowo-rurowy.

Chłodnia  przemysłowa chłodzona wodą (ang. water chiller) 

W swojej ofercie marka PlanEr posiada również chillery chłodzone 
wodą, oferowane w wariantach od 16 kW do 1270 kW. Sprawdzą się 
w przedsiębiorstwach, które posiadają system centralnego chłodzenia. 
Seria P-SHW-V i P-SHW-S zaopatrzone są w płaszczowo-rurowy 
wymiennik ciepła stosowany jako kondensator i parownik, dodatkowo 
seria P-SHW-S posiada płytowy wymiennik ciepła. Standardowo 
stosowane są sprężarki spiralne, tłokowe i śrubowe. 

Pompa i zbiorniki na wodę są dostarczane standardowo dla sprężarek 
spiralnych i tłokowych, opcjonalnie dla sprężarek śrubowych. 

W tabeli przedstawiono wyposażenie standardowe i opcjonalne dwóch 
serii chillera chłodzonego wodą od PlanEr:

Chiller chłodzony powietrzem serii YHA-V

Chłodnia przemysłowa chłodzona powietrzem (ang. Air cooler 
chiller)

W 2019 roku w Polsce, średnia roczna temperatura wyniosła 10,2°C [1]. Oznacza 
to, że przez większą cześć roku temperatura powietrza jest niższa niż temperatura 
wody (lub innego medium chłodzącego) powrotnej. Wtedy użycie kompresora 
nie jest wymagane – wystarczy zimne powietrze z otoczenia. Technologia 
ta nosi nazwę Free Cooling i jest chętnie wykorzystywana w chłodniejszym 
klimacie. Już 5°C poniżej temperatury medium chłodzącego wystarczy, aby 
całkowicie wyeliminować pracę sprężarek. W tym celu zostało zaprojektowane 
energooszczędne i ekologiczne rozwiązanie. Są to hybrydowe chłodziarki od 
PlanEr. Jest to połączenie chillera chłodzonego powietrzem z wyżej wymienionym 
systemem Free Cooling. PlanEr połączył oba urządzenia w jeden kompaktowy 
chiller. Te wysokowydajne jednostki mają zintegrowany zbiornik na wodę, pompę, 
a także zawór trójdrożny. Trzy różne automatyczne tryby pracy w zależności od 
temperatury otoczenia pozwalają na maksymalizację wydajności chłodzenia,                        
z jednoczesną energooszczędnością. 

Jak działa chiller hybrydowy w zależności od temperatury otoczenia?

Hybrydowa chłodnia przemysłowa (ang. Hybrid Chiller)

Chiller hybrydowy

TRYB LETNI

NTQ s.c. jest przedstawicielem marki PlanEr Ltd. W Polsce, produkującą 
systemy chłodzące najwyższej jakości. 

Chłodzenie procesowe jest istotną częścią każdej gałęzi przemysłu. Dlatego też 
ważne jest, aby jakość kupowanego przez nas sprzętu była jak najwyższa. Fabryka 
PlanEr, w celu zapewnienia tej jakości, realizuje procesy wg systemu jakości 
ISO 9001:2008 a ich produkty posiadają certyfikat CE. PlanEr jest aktywnym 
członkiem korporacyjnym kilku stowarzyszeń, między innymi Stowarzyszenia 
Producentów Klimatyzacji i Chłodnictwa (ISKID). Dzięki temu ciągle rozwijają 
swoją ofertę handlową. W ofercie tej marki można znaleźć dziesiątki rozwiązań 
dotyczących chłodzenia, zarówno w standardowej jak i spersonalizowanej opcji. 
Poznaj kilka z nich:

Temperatura otoczenia jest wyższa 
niż wymagana temperatura wody 
zasilającej proces i wyższa niż 
temperatura wody powrotnej (np. 
powietrze 30°C, woda chłodząca 
15°C, woda powrotna 20°C)

System Free Cooling nie 
funkcjonuje; 

woda chłodzona jest przez 
chłodnię

TRYB WIOSENNY

Temperatura otoczenia jest 
wyższa niż wymagana temperatura 
wody zasilającej proces i niższa niż 
temperatura wody powrotnej (np. 
powietrze 18°C, woda chłodząca 
15°C, woda powrotna 20°C)

Woda chłodzona jest 
przez chłodziarkę oraz 
przez system Free Cooling 
jednocześnie

TRYB ZIMOWY

Temperatura otoczenia jest niższa 
niż wymagana temperatura wody 
zasilającej proces i niższa niż 
temperatura wody powrotnej (np. 
powietrze 10°C, woda chłodząca 
15°C, woda powrotna 20°C)

Woda chłodzona jest w 
całości przez system Free 
Cooling; sprężarka chłodni 
jest wyłączona 

P-SHW-S

16-58 kW

P-SHW-V

156-1270 kW

• Hermetyczna sprężarka spiralna                        
• Płytowe wymienniki ciepła                                  
• Odśrodkowa pompa wodna                              
• Zbiornik wody ze stali nierdzewnej

• Półhermetyczna sprężarka śrubowa                    
• Elektroniczny zawór rozprężający                                 
• Kontrola wydajności – 25%, 50%,  
  75%, 100%

• Sterowanie mikroprocesorem                                                                                                  
• Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R 407 C                                                                                                      
• Parownik płaszczowo-rurowy                                                                                                                      
• Panel sterujący zgodny ze standardami CE 2006/95 / EC                                                     
• Wysokociśnieniowy zawór bezpieczeństwa do skraplaczy                                                                                                                                    
• Podwójny obwód chłodzenia dla urządzeń z dwiema sprężarkami          
• Zawory bezpieczeństwa niezbędne dla linii gazowej i wodnej

• Falownik sprężarki i pompy wodnej                                        
• Moduł zdalnego monitorowania                                        
• Dwa obiegi zimnej wody                                               
• System Free Cooling

                                                                                                                                      

• Falownik sprężarki i pompy wodnej   
• Moduł zdalnego monitorowania         
• Zestaw hydrauliczny                           
• Dwa obiegi zimnej wody                                               
• System Free Cooling

Chiller chłodzony wodą serii P-SHW-V

Wyposażenie i opcje dodatkowe dwóch serii chłodni chłodzonych wodą

Schemat chłodni hybrydowej

Wyposażenie standardowe:

Wyposażenie opcjonalne:

[1]  Biuletyn Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, rok 2019, Nr 13(215)
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[1]  Biuletyn Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, rok 2019, Nr 13(215)
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Produkty od Nastri Fratelli Virginio
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich 

klientów firma KANITECH sukcesywnie budo-

wała portfolio produktów z tego zakresu. Rozpo-

czynając od podstawowych komponentów jak 

transportery płaskie i  płasko-skośne w  różnych 

wykonaniach, separatory wlewków czy karuzele 

do pakowania detali do kartonów lub worków od 

włoskiej firmy Nastri Fratelli Virginio. Producent 

ten oferuje zarówno szeroką gamę standardo-

wych produktów, jak i wykonania specjalne pod 

indywidualne potrzeby klientów, takie jak trans-

portery z zabudowaną klimatyzacją lub wentylacją 

do schładzania detali czy zintegrowane z  trans-

porterami klatki ochronne do aplikacji z robotami 

kartezjańskimi.

Roboty firmy Yushin
Kluczowym produktem z  zakresu roboty-

zacji i  automatyzacją są roboty kartezjańskie od 

japońskiego producenta firmy Yushin jednego 

z największych globalnych dostawców tego typu 

rozwiązań. Co charakterystyczne dla produ-

centów z  kraju kwitnącej wiśni urządzenia firmy 

Yushin charakteryzują się bezkompromisową 

jakością i precyzją ruchów. Obecnie polscy klienci 

mają zapewniony lokalnie pełny serwis gwaran-

cyjny i pogwarancyjny oraz wszelką dokumentację 

Rozwiązania do automatyzacji 
i robotyzacji procesów  
w ofercie firmy Kanitech

Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych od wielu lat 
stanowi jeden z kluczowych trendów w szeroko rozumianym prze-
myśle. Powtarzalność, efektywność, redukcja kosztów oraz zwięk-
szone bezpieczeństwo pracowników szczególnie przy pracach nie-
bezpiecznych to tylko niektóre z korzyści, jakie niesie ze sobą ten pro-
ces. W ostatnim czasie szczególnie na znaczeniu zyskały znacząco 
kwestie bezpieczeństwa w związku z wymaganiami odnośnie zacho-
wania dystansu społecznego. Dzięki zastosowaniu różnego rodzaju 
automatów i robotów pracodawcy mają możliwość zapewnienia bar-
dziej komfortowych warunków pracy w większym rozproszeniu.
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i panele operatorskie z dostępnym językiem 

polskim w standardzie.

Firma Yushin często wyznaczała trendy 

na rynku robotów przemysłowych, a  brak 

oficjalnej sieci dystrybucji był sporym ogra-

niczeniem na rynku polskim. W ofercie tego 

producenta są rozwiązania posiadające 

od 3  do 5 osi z  serwonapędami mogące 

pracować z maszynami o sile zamykania od 

15 do 5000  T, a  udźwig robotów dochodzi 

do 100  kg. Jednostki te posiadają unikalne 

funkcje, jak system oszczędzania sprężo-

nego powietrza ECO Vacuum, intuicyjny 

panel operatorski E-touch, opatentowany 

system redukcji wibracji oraz opatentowaną 

konstrukcję mocowania chwytaka o zreduko-

wanych gabarytach przy zastosowaniu dodat-

kowych osi z  serwonapędami. Jednostki 

z ultraszybkiej serii HSA, z odbiorem detali od 

góry, charakteryzują się czasem w przestrzeni 

formy na poziomie 0,27 s w realnej aplikacji.

Firma Yushin posiada w swojej ofercie poza 

standardowymi jednostkami również bogatą 

ofertę kompletnych systemów automatyzacji 

i pakowania oraz rozwiązania z zakresu auto-

matycznej zmiany chwytaków.

Rozwiązania od Kosmek
Uzupełnieniem tej gałęzi produktów w firmie 

Kanitech są rozwiązania od firmy Kosmek. 

Jest to japoński producent systemów automa-

tycznej zmiany form, takich jak klemy pneuma-

tyczne, hydrauliczne i płyt magnetycznych, jak 

również modułów do automatycznej zmiany 

chwytaków w robotach przemysłowych oraz 

rozwiązań z zakresu pozycjonowania kompo-

nentów we  wszelkiego rodzaju aplikacjach 

z  zakresu automatyzacji produkcji. Rozwią-

zania te pozwalają na redukcję czasu przez-

brojeń oraz na precyzyjne ustalenia pozycji 

poszczególnych podzespołów.

Dodatkowe informację oraz pełna oferta 

znajdują się na stronie firmy Kanitech, która 

zaprasza do kontaktu. 

Artykuł sponsorowany
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Choć poziom automatyzacji sektora prze-

twórstwa tworzyw sztucznych nie należy 

do najwyższych na rynku przemysłowym 

(wyprzedza go m.in. lotnictwo i  automotive), 

w ostatnich latach także i tu wartość inwestycji 

w środki automatyki osiągnęła pułap nierejestro-

wany dotąd w historii tego segmentu. I  trudno 

się temu dziwić: z  jednej strony przetwórcy 

dostrzegają bowiem ewidentne korzyści płynące 

z owych inwestycji, a z drugiej szczególnie silna 

na tym rynku presja konkurencyjna nie pozo-

stawia im wielkiego wyboru. Aby pozostać na 

powierzchni, trzeba produkować szybciej, taniej 

i  lepiej, a systemy automatyki oferują ku temu 

konkretne, użyteczne narzędzia.

Tym, co dosłownie i  w przenośni łączy 

różne, nieraz skrajnie odmienne środki auto-

matyki w jeden system umożliwiający wymianę 

danych w  skali całego zakładu jest Internet 

Rzeczy (Internet of Things – IoT), a konkretnie 

jego przemysłowa odmiana: Industrial Internet 

of Things (IIoT). Pojęcie to w ostatnich latach 

bije rekordy popularności – nie bez powodu 

zresztą: Przemysłowy Internet Rzeczy 

jest bowiem tą warstwą automatyki, która 

zapewnia jej rzeczywistą autonomię działania, 

umożliwiając wymianę i  analizę danych na 

trzech poziomach: M2M, B2M i B2B. Czym 

jednak jest IIoT, jakie są jego komponenty i jak 

zbudować infrastrukturę Internetu Rzeczy? 

Internet przedmiotów
Koncepcja Internetu Rzeczy narodziła się 

później niż sam IoT: pierwsze urządzenie 

podłączone na stałe do sieci – automat vendin-

gowy Coca-Coli z  funkcją monitorowania 

stanu zapasów oraz warunków temperatu-

rowych panujących w jego wnętrzu – stanęło 

w 1982  r. na Uniwersytecie Carnegie Mellon 

w  amerykańskim Pittsburghu. Zaś definiu-

jące jego funkcjonalności pojęcie Internetu 

Rzeczy, a właściwie „internetu przedmiotów” 

zostało ukute przez Kevina Ashtona z Procter 

& Gamble w 1999 r. i przez długie lata, zanim 

zaczęło żyć własnym życiem, funkcjonowało 

ściśle w kontekście RFID.

Czym właściwie jest IoT? Można go rozu-

mieć na dwa sposoby: jako fizyczną infrastruk-

turę do gromadzenia, przetwarzania i wymiany 

danych między jednoznacznie identyfikowa-

nymi urządzeniami podłączonymi do wspólnej 

sieci lub też jako zdolność owych urządzeń do 

takiej wymiany. Niezależnie, którą z  definicji 

wybierzemy, kluczowym aspektem w każdym 

przypadku jest „jednoznaczna identyfikowal-

ność”: aby obiekty fizyczne funkcjonujące 

w ramach sieci mogły efektywnie się ze sobą 

komunikować, muszą posiadać indywidualne, 

różnicujące je od siebie identyfikatory. Stąd 

istotna rola RFID jako źródła owej identyfikacji 

w budowaniu Internetu Rzeczy.

Sieć taka obejmuje zarówno urządzenia 

komercyjne (sprzęt RTV i  AGD, oświetlenie, 

urządzenia noszone, systemy HVAC), jak 

i  typowo przemysłowe (czujniki, maszyny, 

roboty, automatykę budynkową). W  ujęciu 

statystycznym nie sposób oddzielić od siebie 

tych dwóch światów: intuicyjnie zdajemy sobie 

sprawę, że IoT rozwija się w  tempie szyb-

szym niż IIoT, ale o  skali różnicy w  tempie 

owego rozwoju wiele powiedzieć nie można. 

Dlatego w  raportach dotyczących Przemy-

słowego Internetu Rzeczy analitycy bazują na 

danych dotyczących wszystkich form Internetu 

Rzeczy. A trzeba przyznać, że dane te działają 

na wyobraźnię: według instytutu badawczego 

McKinsey na całym globie do sieci może być 

podłączonych nawet 30-50 miliardów urządzeń, 

a co sekundę na świecie z Internetem łączy się 

127 obiektów. Już dawno przekroczono więc 

próg, który Cisco definiowało jako początek 

Internetu Rzeczy, tj. moment, kiedy przed-

miotów podłączonych do sieci będzie więcej niż 

ludzi. Nastąpił on zdaniem producenta gdzieś 

między 2003 a  2010  r., w  którym stosunek 

rzeczy do ludzi w sieci wynosił już 1,84.

Proporcjonalnie do wzrostu znaczenia 

IoT rosną również związane z  nim wydatki 

inwestycyjne: w  2019  r. wyniosły one 

750 mld dolarów, tj. o 15,4% więcej niż rok 

Przemysłowy Internet Rzeczy: 
od czujnika po platformę w chmurze

Automatyzacja przemysłu, w tym także przetwórstwa tworzyw sztucznych, najczęściej utożsamiana jest z war-
stwą fizyczną, tj. centrami obróbczymi, robotami i automatyką budynkową. Jednak jej trzon stanowią nie maszyny, 
lecz systemy IT umożliwiające ich efektywną komunikację, w tym przede wszystkim Przemysłowy Internet Rzeczy.

 Agata Świderska 

Rys. 1   Przemysłowy Internet Rzeczy stanowi 
nie tylko praktyczną egzemplifikację 
idei Przemysłu 4.0, ale także użyteczne 
narzędzie umożliwiające pełną 
automatyzację produkcji. 
Źródło: Pixabay
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wcześniej. Analitycy IDC szacują, że taki 

dwucyfrowy wzrost utrzyma się do ok. 2022 r. 

–  i  niestraszna mu będzie nawet epidemia 

Covid–19, która w  wielu sektorach wręcz 

napędziła rozwój Internetu Rzeczy. 

Architektura sieci IoT
Mówiąc o inwestycjach w rozwój infrastruk-

tury IoT, badacze nie mają przy tym na myśli 

jedynie interoperacyjnych urządzeń zdol-

nych do integracji z  globalną siecią komu-

nikacyjną. Fizyczne elementy sieci stanowią 

bowiem istotną, ale nie jedyną składową archi-

tektury Internetu Rzeczy. W różnych ujęciach 

elementy te definiuje się różnie, ale najprościej 

można je podzielić na trzy główne warstwy: 

percepcji, transportową i aplikacji.

W przemyśle na warstwę percepcji składają 

się głównie czujniki, a  także systemy elektro-

nicznej identyfikacji obiektów (m.in. RFID). Urzą-

dzenia te zbierają dane z otoczenia i za pomocą 

kolejnej warstwy (transportowej) przesyłają 

je dalej do platformy IoT. W  warstwie trans-

portowej zbiory danych zgromadzone przez 

czujniki są nie tylko przesyłane z punktu A do 

punktu B, ale także procesowane (przetwa-

rzane) i  przechowywane w  lokalnych bazach 

danych. Jest ona więc najbardziej rozbudo-

wana: obejmuje zarówno infrastrukturę prze-

syłową, jak też komponenty do lokalnego 

gromadzenia i  analizy danych. Całość spaja 

warstwa aplikacji, której zadaniem jest zapew-

nienie dostępu do gromadzonych przez system 

danych przez stworzenie spójnej platformy ich 

wymiany, analizy, ważenia i  tworzenia kore-

lacji. Platformy takie, zwane platformami IoT, 

stanowią de facto ogromne bazy danych wypo-

sażone w funkcje ich eksploracji. Mogą funkcjo-

nować lokalnie (serwery przedsiębiorstwa) lub 

w chmurze, a coraz częściej spotyka się także 

wersje hybrydowe składające się z  chmury 

publicznej do przechowywania danych niewraż-

liwych i chmury lokalnej do gromadzenia infor-

macji istotnych z punktu widzenia zachowania 

ciągłości działania przedsiębiorstwa.

Nieco inaczej ten sam podział ujmuje firma 

IoT Sense: amerykański dostawca platform 

Internetu Rzeczy dzieli elementy architektury 

IoT na pięć głównych grup: czujniki, moduły 

I/O do zbierania i transferu danych pomiędzy 

poszczególnymi urządzeniami, oprogramo-

wanie do analizy owych danych, sieć prze-

syłową oraz aplikacje i  platformy spajające 

pozostałe komponenty i  tworzące faktyczną 

wartość dodaną dla użytkownika.

Inteligentniejsze czujniki
Jeśliby spróbować uszeregować kompo-

nenty architektury IoT pod względem stopnia 

złożoności konstrukcyjnej, na samym dole 

skali znalazłyby się czujniki. Te małe, proste 

w budowie urządzenia mają jednak do speł-

nienia doniosłą rolę: stanowią bowiem główne 

źródło ogromnych zbiorów danych przetwarza-

nych w sieciach IoT, a jednocześnie pierwszą 

linię frontu, która ma za zadanie owe dane 

identyfikować, a niekiedy także przesiewać. 

Czujnik IoT – w przeciwieństwie do konwen-

cjonalnych sensorów przeprowadzających 

pomiary lokalnie lub sporadycznie – pracuje 

przez cały czas, a  właściwie: w  określonych, 

bardzo krótkich interwałach, które mogą trwać 

od kilku milisekund do kilku sekund. W praktyce 

oznacza to, że regularnie przechodzi on ze stanu 

uśpienia w stan aktywności i  odwrotnie. Taka 

charakterystyka pracy ma pozytywny wpływ 

na całkowity pobór energii, ale jednocześnie 

wymaga bardzo krótkiego czasu reakcji: w ciągu 

owych milisekund czujnik musi bowiem nie tylko 

zebrać dane pomiarowe, ale także nierzadko 

dokonać ich wstępnej selekcji. O tym, co za kilka 

lat będą potrafiły tego typu sensory, można prze-

konać się na przykładzie Santa Cruz – najmniej-

szego na świecie czujnika światła IO-Link opra-

cowanego przez konsorcjum trzech firm: Maxim 

Integrated, Renesas Elecktronics i  TMG TE. 

Prototyp o  wymiarach 6,5 x 25 mm stanowi 

połączenie sześciu czujników: światła białego, 

czerwonego, zielonego i niebieskiego, podczer-

wieni oraz temperatury. Co jeszcze bardziej 

niezwykłe, na obwodzie drukowanym czujnika 

mieszczą się jeszcze pamięć Flash i FOC, stabili-

zatory liniowe 3,3 i 5 V, wyjścia I/O oraz systemy: 

monitorowania uszkodzeń, a  także ochrony 

przed odwrotną polaryzacją i zwarciami. 

Nie tylko miniaturyzacja będzie jednak 

motorem napędowym postępu technologicz-

nego na rynku czujników. Wiele wskazuje na 

to, że w miniaturowej obudowie lub na płytce 

PCB już wkrótce będzie można znaleźć także 

sztuczną inteligencję, a  w każdym razie jej 

zalążki. Starania producentów zmierzają bowiem 

do tego, aby sensory IoT były w stanie nie tylko 

gromadzić dane, ale też pełnić funkcje reali-

zowane dziś przez tzw. węzły brzegowe, czyli 

grupy czujników wyposażone w  mikrokontro-

lery i  mikroprocesory umożliwiające uprosz-

czoną analizę danych. Węzły te przeprowadzają 

wstępną selekcję wyników pomiarów, zanim 

trafią one do bramki logicznej, dzięki czemu 

ograniczają wolumen danych przesyłanych do 

chmury. Selekcja taka obejmuje głównie identy-

fikację odchyłek od trendu, a następnie wybór 

tylko ciągów zdarzeń istotnych z pominięciem 

zdarzeń nieistotnych. Czy zadania te w  przy-

szłości mogą przejąć czujniki? Wydaje się, 

że tak, choć barierą może się tu okazać ilość 

energii niezbędnej do ich realizacji. Stosowane 

dziś powszechnie zasilanie bateryjne obarczone 

jest bowiem wieloma wadami, z  niemożliwo-

ścią określenia faktycznej żywotności na czele. 

Wciąż nie znaleziono zaś bardziej efektywnego 

sposobu zasilania zdolnego zapewnić czujnikom 

żywotność na poziomie 10 czy 15 lat. Jako 

możliwe alternatywy wymienia się m.in. promie-

niowanie słoneczne i pole elektromagnetyczne 

generowane przez otoczenie produkcyjne. Do 

realizacji tych koncepcji wciąż jednak daleko.

CZUJNIKI IOT ZNAD WISŁY
Inteligentne czujniki IoT powstają także w Polsce. Ich twórca – firma Inventia 
– ma już na koncie debiut w tej dziedzinie: w jej ofercie znaleźć można dwa 
typy sensorów dedykowanych Internetowi Rzeczy – IOT-RT-01 i IOT-RTH-01. 
Pierwszy realizuje pomiary temperatury; drugi został dodatkowo rozbudowany 
o funkcję pomiaru wilgotności. Oba zasilane są z baterii litowych o żywotności 
minimum 5 lat, zamkniętych w polimerowej obudowie o stopniu ochrony 
IP30. I oba komunikują się z otoczeniem za pośrednictwem otwartej sieci 
LoRa opartej na technologii radiowej, dzięki czemu nie wymagają nie tylko 
okablowania, ale też zakupu licencji.

www.inventia.pl
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Na marginesie tej dyskusji toczy się jeszcze 

inna batalia: o maksymalizację zakresu pomia-

rowego czujników. Do pewnego stopnia potrafi 

to już wspomniany Santa Cruz czy polski 

IOT-RTH-01 marki Inventia (patrz: ramka), ale 

aspiracje producentów sięgają dalej. W końcu 

czujniki mogą mierzyć nie tylko temperaturę, 

światło i  wilgotność, ale też m.in. ciśnienie, 

wagę, siłę nacisku, przepływ, ruch czy odle-

głość od przeszkody. Dlaczego więc nie stwo-

rzyć urządzenia, które potrafiłoby rejestrować 

wiele różnych wielkości fizycznych? Jednym 

z  pierwszych tego typu rozwiązań jest inte-

ligentny czujnik MYTHINGS firmy BehrTech, 

który mierzy m.in. przyspieszenie, temperaturę, 

wilgotność, i ciśnienie, a dodatkowo dysponuje 

funkcją lokalizacji GPS – wszystko dzięki inte-

gracji z niezależną sprzętowo biblioteką kodów 

wyposażoną w protokół sieci LPWAN MIOTY. 

Nowe modele komunikacji
Dane zebrane przez czujniki przesyłane są 

dalej do wspomnianych węzłów brzegowych, 

a następnie do sterownika PLC. Sterownik ten 

w sieciach IoT pełni jednak nieco inne funkcje 

niż w standardowych sieciach przemysłowych 

– podobnie zresztą jak cała architektura Inter-

netu Rzeczy, która, choć w dużej mierze przy-

pomina tę stosowaną od dekad do budowy 

klasycznych sieci przesyłowych, nie jest z nią 

jednak tożsama. Jak podkreśla firma Beck-

hoff – producent systemów sterowania i auto-

matyki dla przemysłu – Przemysłowy Internet 

Rzeczy funkcjonuje na zupełnie innych zasa-

dach: informacje nie są tu już przesyłane 

według schematu góra-dół, lecz w  dwóch 

kierunkach. Oznacza to, że w przeciwieństwie 

do klasycznych modeli architektury, w których 

sygnały inicjujące komunikację generowane są 

przez użytkownika, zaś dolna warstwa pełni 

funkcję serwera reagującego, w  architek-

turze IoT każde urządzenie lub system może 

samodzielnie inicjować komunikację z innymi 

elementami sieci.

Powoduje to, że komunikacja w sieci IoT prze-

biega już nie według jednego modelu (B2M), lecz 

według trzech różnych schematów: B2B, B2M 

i M2M. Pierwszy – B2B (Business to Business) 

obejmuje procesy zachodzące między warstwą 

biznesową (ERP i MES, HMI i MES, MES i MES). 

W  modelu B2M warstwa biznesowa (MES) 

wchodzi w interakcje z maszyną (sterownikiem 

PLC). Zaś w ramach komunikacji M2M (Machine 

to Machine) dochodzi do wymiany danych 

między dwoma systemami sterowania maszyn, 

przy czym zainicjowana w  ten sposób komu-

nikacja może mieć wymiar horyzontalny (dwa 

równorzędne systemy sterowania) lub werty-

kalny (np. platforma sterowania i system stero-

wania robotem).

Podział ten jest ważny z co najmniej dwóch 

powodów: po pierwsze, uwypukla rolę seman-

tyki w  budowie i  prawidłowym funkcjono-

waniu architektury IoT, a po drugie – stanowi 

podstawę definiowania standardów przesyłu 

danych w  ramach Internetu Rzeczy. Stan-

dardy te nie bazują już bowiem wyłącznie na 

interoperacyjności samych danych, ale także 

ich warstwy semantycznej, co oznacza, że 

w procesie ich konstruowania konieczne jest 

stworzenie języków opisu i usług dostępnych 

w poszczególnych modelach komunikacji.

Uniwersalny standard 
wymiany danych

Wspomniane standardy przesyłu danych 

nie ułatwiają zadania projektantom systemów 

IoT. W  aplikacjach przemysłowych zarówno 

one, jak i odpowiadające im protokoły komu-

nikacyjne mogą się bowiem znacznie od siebie 

różnić – w zależności od producenta danego 

urządzenia i typu sieci przemysłowej. W efekcie 

urządzenia te porozumiewają się w  różnych 

językach i aby w ogóle mówić o ich integracji 

w ramach jednej sieci, trzeba owe języki spro-

wadzić do wspólnego mianownika, tj. przetłu-

maczyć na jeden konkretny język komunikacji.

Początkowo zadanie to realizowały wyłącznie 

platformy IoT: ich twórcy wyposażali je w możli-

wość pośredniej i  bezpośredniej konwersji 

różnych protokołów komunikacyjnych, takich 

jak CoAP, AMQP, http czy MQTT. Rozwią-

zanie to funkcjonowało poprawnie, ale utrud-

niało płynny przesył danych na różnych pozio-

mach komunikacji. Dlatego w 2006 r. powstała 

inicjatywa mająca na celu utworzenie jednego 

uniwersalnego standardu. Tak powstał OPC 

UA (Unified Architecture) zapewniający inte-

grację modeli wymiany danych stosowanych 

przez takie organizacje jak BACnet, PLCopen, 

IEC 61850, AIM AutoID czy MES-DACH. 

Architektura OPC UA składa się z  dwóch 

komponentów: serwera OPC UA i  klienta 

OPC UA. Serwer ów wspiera standard komu-

nikacji zgodny z  normą IEC 61131-3, dzięki 

czemu gromadzone na nim dane mogą być bez 

problemu wywoływane na urządzeniach różnych 

producentów. Oprócz serwera centralnego funk-

cjonującego w ramach systemu MES/ERP archi-

tektura OPC UA dopuszcza możliwość tworzenia 

niemal nieskończonej liczby serwerów lokal-

nych – de facto każde urządzenie zintegrowane 

w sieci może funkcjonować zarówno jako serwer, 

jak i klient OPC UA. W pierwszej roli reaguje na 

żądania innych urządzeń i systemów nadrzęd-

nych (SCADA, MES, ERP), w drugiej – samo-

dzielnie inicjuje komunikację z  innymi uczest-

nikami procesu wymiany danych. Weźmy za 

przykład standardowy sterownik PLC wypo-

sażony w bloki funkcyjne CANopen-OPC UA: 

w funkcji serwera odbiera on, przetwarza i reali-

zuje programy wykonawcze wygenerowane na 

IOT W KONSERWACJI FORM WTRYSKOWYCH
Ciekawym przykładem wykorzystania możliwości IoT w utrzymania ruchu 
jest platforma ICP4LIFE rozwijana przez firmę BAZIGOS. W sektorze 
przetwórstwa tworzyw sztucznych narzędzie to jest wykorzystywane 
m.in. do monitorowania stanu i konserwacji form wtryskowych. Zainstalowane 
w formie czujniki w czasie rzeczywistym zbierają dane na temat aktualnego 
stanu formy, a następnie przesyłają je do centralnej bazy danych. 
Zintegrowane z nią oprogramowanie na bieżąco analizuje przesłane 
informacje i w razie konieczności konserwacji lub serwisowania formy wysyła 
stosowny komunikat do jej właściciela. To jednak nie koniec: po oddaniu 
formy do serwisu użytkownik za pośrednictwem platformy ICP4LIFE jest 
na bieżąco informowany o wynikach jej kontroli i zestawie wymaganych 
działań naprawczych, a także może monitorować cały proces, korzystając 
z aktualizacji zamieszczanych przez inżynierów BAZIGOS.

www.icp4life.eu
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innych urządzeniach, zaś w funkcji klienta prze-

kazuje dane na zewnątrz (np. do celów wizuali-

zacji) – i to w sposób semantycznie identyczny 

niezależnie od jego producenta. Co więcej, może 

się on w  ten sposób komunikować zarówno 

w wymiarze horyzontalnym (z innymi kontrole-

rami), jak i wertykalnym (z nadrzędnym systemem 

MES/ERP). Może także uruchamiać usługi OPC 

UA na innych urządzeniach, np. w  systemie 

wizyjnym czy czytniku RFID.

Aby móc korzystać z tego typu funkcji, trzeba 

je najpierw zaimplementować do sterowników, 

załadować na dyski CPU i uruchomić w czasie 

rzeczywistym – niezależnie na każdym urzą-

dzeniu. Możliwość taką oferuje oprogramo-

wanie z  funkcją obsługi standardu OPC UA, 

np. TwinCAT 3 firmy Beckhoff, w którym aby 

zaprogramować sterownik jako serwer i klienta 

OPC UA, wystarczy dodać wiersz polecenia 

uruchamiający usługę w urządzeniu.

Bezprzewodowa alternatywa 
dla Ethernetu?

Nacisk na maksymalną uniwersalizację stan-

dardów komunikacji, a  przede wszystkim 

postępy poczynione do tej pory w tym zakresie 

są jednym z dwóch elementów, które wyraźnie 

odróżniają Przemysłowy Internet Rzeczy od jego 

komercyjnego odpowiednika. Drugim są stoso-

wane sieci przesyłowe: w przeciwieństwie do 

sieci komercyjnych są one bowiem przystoso-

wane do transferu małych ilości danych w regu-

larnych, częstych interwałach czasowych, 

a dodatkowo muszą cechować się niezawodno-

ścią i odpornością na zakłócenia, która w wielu 

przypadkach wyklucza stosowanie nadaj-

ników i odbiorników bezprzewodowych. Z tego 

względu największą popularnością w aplikacjach 

przemysłowych cieszą się trzy sieci: CC Link IE, 

Ethernet/IP oraz EtherCAT. Wszystkie są sieciami 

przewodowymi, a  ich ewolucja sprowadza się 

w  gruncie rzeczy do zwiększania przepusto-

wości łączy oraz integracji funkcji komunikacyj-

nych i zasilania w jednym przewodzie. 

Stosowane w  złożonych systemach stero-

wania kablowe sieci przemysłowe bez problemu 

radzą sobie także z obsługą aplikacji z zakresu 

Internetu Rzeczy. Nie oznacza to jednak, że są 

rozwiązaniem jedynym: co jakiś czas podejmo-

wane są próby wykorzystania w tej roli także sieci 

bezprzewodowych krótkiego i dalekiego zasięgu, 

które mają tę podstawową zaletę, że redukują 

nakłady na okablowanie, zwiększają mobilność 

wyposażenia, a dodatkowo zapewniają więcej 

wolnej przestrzeni w hali produkcyjnej. Pomijając 

nieprzystosowane do pracy w  środowiskach 

przemysłowych sieci Wi-Fi, do grupy tej zalicza 

się m.in. standardy Bluetooth i ZigBee oraz sieci 

GPRS bazujące na kartach SIM. Te ostatnie mają 

sporo wad: są drogie i zużywają sporo energii, 

więc wymuszają stałe zasilanie peryferiów.

Alternatywą dla nich są rozwijane od lat 90. 

XX w. sieci dalekiego zasięgu małej mocy, 

tzw LPWAN (Low Power Wide Area Network). 

Pozbawione słabości swoich starszych konku-

rentów, zapewniają niskie koszty użytkowania 

i  zużycie energii, ale jednocześnie oferują 

relatywnie małe prędkości przesyłu danych, 

co dotąd skutecznie zniechęcało przed-

siębiorców do eksperymentowania z  tego 

typu rozwiązaniami. Przemysł coraz częściej 

wymaga bowiem reakcji w  czasie rzeczywi-

stym, a tego sieci RPMA, Weightless czy Strij 

zapewnić nie mogły.

Może się to jednak zmienić za sprawą dwóch 

projektów: SigFox i LoRa dedykowanych apli-

kacjom z zakresu IoT. Oba działają na wolnym 

paśmie częstotliwości, dzięki czemu nie wyma-

gają zakupu licencji. Z tego samego względu 

umożliwiają jednak przesyłanie tylko niewielkich 

pakietów danych (12 B) w liczbie 140 wiado-

mości na dzień. Jeszcze gorzej jest z odbiorem 

danych: tutaj SigFox oferuje 4  wiadomości 

na dzień. Atrakcyjna formuła sieci globalnej 

i  otwarty standard stanowią jednak potężny 

argument w  aplikacjach, w  których dane są 

zbierane i wysyłane rzadziej.

W ostatnim czasie powstała jeszcze jedna 

sieć dedykowana IoT – NB–IOT (Narrow 

Band IOT) stworzona przez operatorów sieci 

GSM w  odpowiedzi na dynamiczny rozwój 

sieci LPWAN. Rozwiązanie to, oparte na sieci 

4G, oferuje niskie zużycie energii przy ograni-

czonej przepustowości. Jego zaletą jest bez 

wątpienia globalny zasięg, jednak bez możli-

wości budowy sieci prywatnych. 

JAK WŁAŚCIWIE WYBRAĆ PLATFORMĘ IOT?
Na rynku dostępnych jest wiele gotowych platform IoT. Jak wybrać tę właściwą? Specjaliści z firmy IoT Sense zwracają 
uwagę na pięć cech, które należy uwzględnić w tym procesie:

Skalowalność – platforma IoT powinna oferować moc obliczeniową umożliwiającą podłączenie bardzo dużej liczby 
urządzeń bez istotnej utraty wydajności. Będzie mogła wówczas rosnąć razem z przedsiębiorstwem, zapewniając 
możliwość przetwarzania coraz większych zbiorów danych.

Bezpieczeństwo danych – istotną kwestią jest zabezpieczenie przechowywanych na platformie danych zarówno przed 
celowym atakiem z zewnątrz, jak i awarią infrastruktury informatycznej. Platforma powinna dysponować mechanizmami 
umożliwiającymi odzysk danych po awarii oraz szybkie przywrócenie gotowości do pracy niezależnie od charakteru 
przestoju.

Sztuczna inteligencja – zintegrowane algorytmy sztucznej inteligencji umożliwią urządzeniom i systemom funkcjonującym 
w ramach Internetu Rzeczy podejmowanie autonomicznych decyzji na podstawie zebranych przez nie danych. 

Chmura hybrydowa – rozwiązanie to łączy w sobie zalety chmury prywatnej (szybki dostęp do danych) i publicznej 
(skalowalność), dzięki czemu zapewnia szybki czas reakcji systemu i wysokie bezpieczeństwo newralgicznych danych 
przechowywanych lokalnie.

Translacja protokołów – platforma IoT powinna zapewniać możliwość obsługi i konwersji różnych protokołów komunikacyjnych 
na wspólny język systemu, a jednocześnie oferować opcję zaimplementowania niestandardowych protokołów.
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Proces projektowania  
na przykładzie struktury  
crash wykonanej 
z kompozytów włóknistych

Proces opracowywania wysoko obciążo-

nych elementów konstrukcyjnych z  kompo-

zytów włóknistych można zasadniczo podzielić 

na następujące etapy:

– Studium wykonalności,

– Dobór materiałów, w tym opracowanie kart 

materiałowych,

– Optymalizacja materiału (struktura warstw, 

ułożenie włókien, rodzaj wzmocnienia itp.),

– Zoptymalizowana struktura oraz geometria 

elementów,

– Precyzyjne rozwiązania odpowiednie do 

procesu produkcyjnego,

– Projektowanie i produkcja narzędzi, 

– Opracowanie i wdrożenie procesu produk-

cyjnego,

– Prototypowanie i testowanie.

Zwłaszcza w pierwszej części opracowania, 

jest ono wspierane przez liczne symulacje 

obliczeniowe. W  szczególności duża różno-

rodność dostępnych systemów osnów, jak 

również włókien wzmacniających pozwala 

na wykorzystanie kompozytów włóknistych 

w  szerokim zakresie zastosowań przemy-

słowych (przemysł samochodowy, lotniczy, 

pojazdy specjalnego przeznaczenia itp.). Duża 

liczba zestawień materiałowych w połączeniu 

z  anizotropowymi właściwościami włókien 

wymaga przeprowadzenia wielu badań mate-

riałowych w  celu symulacji ich zachowania 

mechanicznego. Przy uwzględnieniu wpływu 

temperatury oraz prędkości odkształcania na 

zachowanie materiału należy przeprowadzić 

dodatkowe badania materiałowe. Te obszerne 

testy i tworzenie na ich podstawie kart mate-

riałowych jest, obok opracowywania specy-

ficznych dla użytkownika półproduktów dla 

Kompozyty włókniste  
w wysoko obciążonych 
konstrukcjach lekkich

Rosnące wymagania w odniesieniu do aspektów mechanicznych, ekonomicznych i ekologicznych wymagają 
ukierunkowanego połączenia różnych materiałów i procesów produkcyjnych. Lekkie materiały konstrukcyjne, 
takie jak kompozyty włókniste, oferują wysoki potencjał w zakresie konstrukcji lekkiej oraz związanej z tym reduk-
cji zużycia energii w  ruchomych masach. Kompozyty włókniste charakteryzują się anizotropowym zachowa-
niem materiału, co wymaga stosowania złożonych metod obliczeniowych do dokładnego projektowania elemen-
tów konstrukcyjnie wysoko obciążonych. Spółka Dopak sp. z o.o. oraz thermoPre ENGINEERING GmbH zdobyły  
know-how w zakresie konstrukcji i projektowania, aż do produkcji wysoko obciążonych konstrukcji lekkich z kom-
pozytów włóknistych.

 Ursula Steiner, prezes zarządu, Dopak Sp. z o.o. 
 Sebastian Iwan, thermoPre ENGINEERING GmbH 

Rys. 1   Struktura próbek testowanych zderzeniowo do charakterystyki materiału
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kompozytów włóknistych, jedną z  kompe-

tencji firmy thermoPre ENGINEERING GmbH. 

Na rys. 1 zostały przedstawione badania crash 

w celu określenia właściwości materiału zależ-

nych od wskaźnika odkształcenia, a na rys. 2 

wyniki obliczeń z walidacji odpowiedniej karty 

materiałowej.

Wysoko obciążone elementy konstruk-

cyjne wykonane z  kompozytów włóknistych 

zazwyczaj składają się z  ciągłego zbrojenia 

włóknami w celu uzyskania wysokiej wytrzy-

małości i sztywności, jak również z krótkiego 

i długiego zbrojenia włóknami w celu poprawy 

sztywności i  stabilności elementów. Typową 

strukturę takiego elementu pokazano na 

rysunku 2. Laminat wielowarstwowy złożony 

z preimpregnatów o strukturze odpowiedniej 

dla ścieżki obciążenia, np. z  pojedynczych 

taśm termoPre®-UD, który jest termoformo-

wany w procesie produkcyjnym, gdy wnętrze 

narzędzia jest zamknięte. Następnie funkcjo-

nalna struktura żebrowa jest wtryskiwana na 

laminat wielowarstwowy. Wkładki metalowe, 

które mogą być zintegrowane bezpośrednio 

w  procesie wtryskowym, przejmują zadanie 

wprowadzania obciążeń do złożonej struktury 

kompozytowej.

Firma Dopak sp. z o.o. dostarcza rozwią-

zania technologiczne „pod klucz”, obejmu-

jące nie tylko energooszczędną technologię, 

obsługę komponentów i  wszelkich innych 

niezbędnych maszyn i urządzeń peryferyjnych 

dla wyżej wymienionego procesu produkcji 

kompleksowych konstrukcji kompozytowych, 

ale również bogate doświadczenie w  prze-

twórstwie tworzyw sztucznych wzmacnianych 

włóknami. Szczególnie poprzez nowe centrum 

badawczo-rozwojowe. Spółka Dopak wspiera 

rozwój technologiczny nowych produktów, jak 

również ulepsza istniejące. Pomaga wdrażać 

nowe technologie, modernizować i optymali-

zować obecne procesy produkcyjne. Dyspo-

nując zaawansowanym i najbardziej nowocze-

snym sprzętem dostępnym obecnie na rynku 

w  postaci kompletnych linii produkcyjnych 

spółka przeprowadza testy oraz produkcję 

pilotażową.

Celem każdego rozwoju jest zawsze 

zwiększenie potencjału lekkich konstrukcji 

elementów konstrukcyjnych przy jednocze-

snym uwzględnieniu i  spełnieniu kryteriów 

ekonomicznych. Związana z  tym oszczęd-

ność CO2 w ruchomych częściach zwiększa 

trwałość lekkich produktów w całym okresie 

ich użytkowania. Obydwa przedsiębiorstwa 

będą również opracowywać szczegółowe, 

specyficzne dla danego produktu koncepcje 

recyklingu, w  szczególności dla przedsta-

wionych termoplastycznych komponentów 

wzmacnianych włóknami, w  celu zapew-

nienia zrównoważonego rozwoju lekkich 

rozwiązań konstrukcyjnych również po fazie 

ich użytkowania. 

Rys. 2   Symulacja dynamiczna do walidacji opracowanych przez siebie kart materiałów

Rys. 3   Przykładowe zastosowanie włókien krótkich i ciągłych w elementach konstrukcyjnych poddanych wysokim 
obciążeniom
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– System powłok do preform (PCS) firmy Bonino skutecznie redukuje 

liczbę rys na powierzchni preform PET dzięki precyzyjnemu natryski-

waniu z użyciem powłoki Lusin® Lub O 32 F. Ponadto umożliwia zwięk-

szenie liczby preform przechowywanych w kontenerze Octabin, powo-

dując redukcję kosztów przesyłki i magazynowania preform. We współ-

pracy z  naszymi partnerami udało nam się wprowadzić na rynek 

rewolucyjny system, gwarantujący bezpieczne nakładanie powłok na 

powierzchnie preform – mówi Graziano Pestarino, manager ds. klienta 

globalnego w dziale opakowań termoplastycznych firmy Chem-Trend.

System instalowany jest bezpośrednio za wtryskarką oraz przed 

stacją napełniania soft-drop lub octabin. Został tak zaprojektowany, by 

z najwyższą precyzją wykonać natrysk tylko na korpus preformy bez 

nanoszenia środka powłokowego na obszar szyjki. Specjalnie skon-

struowana osłona zainstalowana w obszarze szyjki preformy PET zapo-

biega przedostaniu się środka powłokowego do jej wnętrza. Metoda ta 

umożliwia nanoszenie powłoki Lusin® Lub O 32 F równomiernie na cały 

korpus preformy, co prowadzi do znacznej redukcji zarysowań podczas 

napełniania i rozładunku kontenerów octabin.

Współpraca pomiędzy Bonino Group, Steidle  
i Chem-Trend

Rewolucyjne rozwiązanie dla systemów nakładania powłok na 

preformy zostało opracowane w ścisłej współpracy pomiędzy Bonino 

Group, zlokalizowanym we  Włoszech producentem systemów 

pozycjonowania i  sortowania oraz Steidle, specjalistą w  dziedzinie 

smarowania na zimno z  użyciem minimalnych ilości z  Leverkusen  

i Chem-Trend. Główny cel to ulepszenie sposobu nakładania powłok na 

Chem-Trend prezentuje system powłok 
do preform PCS (Preform Coating System) 
umożliwiający ulepszoną obsługę preform PET

Chem-Trend, wiodąca na świecie firma w zakresie two-
rzenia i produkcji wysokowydajnych środków rozdziela-
jących, granulatów czyszczących i innych specjalistycz-
nych procesowych środków pomocniczych przyczyniła 
się do stworzenia nowego systemu powłok do preform 
PCS (Preform Coating Systems). System ten umoż-
liwia natryskiwanie preform bezpośrednio po proce-
sie formowania wtryskowego. Rozwiązanie to zostało 
opracowane przez Bonino Group we  współpracy  
z Chem-Trend i Steidle.



Granulaty czyszczące  
Ultra Purge™ zapewniają 
szybkie zmiany koloru.

GRANULAT CZYSZCZĄCY +  
PRODUKTY DO OBSŁUGI FORM +  

ŚRODKI ROZDZIELAJĄCE

Nasze granulaty czyszczące Ultra Purge™ zmniejszają 
powstającą w trakcie zmiany koloru ilość odpadów oraz skracają 
czas czyszczenia, co poprawia wydajność procesu, spełniając 
jednocześnie  surowe wymogi ekologiczne. 
Pozwól nam pomóc Ci zmaksymalizować wydajność Twoich 
procesów przetwarzania termoplastów.

ODWIEDŹ PL.CHEMTREND.COM
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preformy PET – za pośrednictwem wydajnego i bezpiecznego procesu, 

który zapobiega przedostawaniu się środka powłokowego do wnętrza 

preformy. Wynikające z  tego korzyści ekonomiczne, eksploatacyjne, 

jak i  te w zakresie bezpieczeństwa technicznego umożliwiają produ-

centom preform PET i ich klientom znaczną poprawę konkurencyjności 

na rynku.

Bonino Group zdołała stworzyć mobilną jednostkę doskonale nada-

jącą się do zintegrowania z  linią produkcyjną. W  technologii Bonino 

gotowe preformy przekierowywane są do systemu PCS. Po odpo-

wiednim ustawieniu są pojedynczo natryskiwane przez system. Urzą-

dzenie charakteryzuje się niezwykłą elastycznością – posiada możliwość 

regulacji, dzięki czemu może obsługiwać praktycznie wszystkie kształty 

i rozmiary preform. Opracowany przez firmę Steidle idealnie dopaso-

wany system powlekania zintegrowanego z procesem PIC (Process 

Integrated Coating) umożliwia precyzyjne dozowanie śladowych ilości 

środka Lusin® Lub O 32 F i zapewnia równomierne powlekanie całego 

korpusu preformy.

System powlekania preform został opracowany pod kątem wyłącz-

nego stosowania powłoki Lusin® Lub O 32 F firmy Chem-Trend. Ten 

bezpieczny w kontakcie z produktami żywnościowymi środek powło-

kowy jest produktem hybrydowym o  połączonych właściwościach 

środka smarnego i rozdzielającego. Jako jeden z najbardziej innowa-

cyjnych i efektywnych środków smarnych i rozdzielających w przemyśle 

opakowań na świecie gwarantuje on równomierne powlekanie wszyst-

kich typów preform PET.

Zalety systemu 
Producent preform PET oraz odbiorcy końcowi czerpią z systemu 

następujące korzyści:

– bezpieczne nakładanie powłok dzięki zintegrowanej w  systemie 

ochronie PCS, która zapobiega przedostawaniu się środka powłoko-

wego Lusin® Lub O 32 F do wnętrza korpusu preformy PET,

– niski poziom dozowania środka Lusin® Lub O 32 F na powierzchnie 

preform PET dzięki wydajniejszemu procesowi nakładania powłok,

– redukcja liczby porysowanych lub poocieranych preform PET. 

W rezultacie równomiernego nałożenia powłoki producent otrzymuje 

też mniej skarg od klientów,

– maksymalizacja liczby preform przypadających na kontener octabin 

i w konsekwencji obniżenie kosztów wysyłki i magazynowania. Prze-

ciętnie można transportować o 10-15 procent więcej preform PET 

w kontenerze octabin,

– poprawia odkształcanie i definiowanie butelek podczas procesu roz-

dmuchiwania, nie obniżając żywotności lamp grzewczych,

– zapobiega zakleszczaniu się butelek w systemie transportowym. 

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. 
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Termografia (termowizja) od lat jest z powo-

dzeniem stosowana m.in. w budownictwie 

(do badania izolacyjności cieplnej budynków) 

oraz przez strażaków, którzy z jej pomocą iden-

tyfikują źródła pożarów. W  przemyśle wyko-

rzystywana była i  jest przez działy utrzymania 

ruchu: umożliwia bowiem m.in. lokalizację 

obszarów maszyn szczególnie podatnych na 

nagrzewanie się, a  tym samym identyfikację 

zużytych komponentów lub miejsc o  zwięk-

szonym tarciu, zanim doprowadzą one do awarii 

układu. W badaniach nieniszczących używana 

była jednak dotąd relatywnie rzadko – tylko 

w przypadku materiałów, które same emitowały 

ciepło. A takich w przemyśle było niewiele. 

Technologia z kosmosu
Na pomysł jej adaptacji do potrzeb badań 

detali „zimnych” wpadła… NASA. Zaobserwo-

wała ona, że w kosmosie obiekty ogrzewane są 

naturalnie przez promieniowanie słoneczne i fakt 

ten wykorzystała do opracowania pierwszego 

systemu termografii aktywnej, w którym do stan-

dardowej kamery IR i specjalistycznego oprogra-

mowania do analizy obrazu dochodzi jeszcze 

jeden element – zewnętrzne źródło ciepła. 

Nowa technologia szybko została zaada-

ptowana przez wojsko, a następnie przemysł 

cywilny – lotnictwo i motoryzację. Jej prekur-

sorzy nie koncentrowali się jednak na badaniu 

powierzchni metalowych, lecz materiałów 

kompozytowych – pierwsze badania nienisz-

czące z wykorzystaniem termografii aktywnej 

miały na celu analizę struktury podwozi 

z CFRP montowanych w Lamborghini Aven-

tador. To właśnie kompozyty stanowią bowiem 

największe wyzwanie dla kontrolerów jakości 

na liniach produkcji komponentów pojazdów 

i  statków powietrznych. Skokowy wzrost 

ich popularności w obu branżach doprowa-

dził do sytuacji, w której metodyka badań nie 

nadąża za praktyką produkcyjną, a wykorzy-

stywane do tej pory metody analizy jakości 

(m.in. badanie ultradźwiękami Phased-Array 

czy tomografia komputerowa) okazują się zbyt 

wolne i nieporęczne, aby mogły zostać zinte-

growane z linią produkcyjną.

Skalę tego problemu obrazują choćby 

badania przeprowadzone w  2018  r. przez 

Centrum Badania Materiałów i Struktur (MAST) 

Wydziału Inżynierii Mechanicznej na Uniwer-

sytecie w  Bath (Wielka Brytania). Jak wyli-

czyli naukowcy, kompozyty stanowią dziś ok. 

50% całkowitej masy statków powietrznych: 

są wykorzystywane m.in. do produkcji obudów 

silników oraz elementów skrzydeł, ogona 

i kadłuba. A jednocześnie, podobnie jak metale, 

są podatne na liczne uszkodzenia – zarówno 

podczas procesu produkcji, jak i  na etapie 

eksploatacji czy konserwacji. Do najczęstszych 

należą pęknięcia korozyjne i  zmęczeniowe, 

niewidoczne uszkodzenia udarowe, rozwar-

stwienie i rozklejenie warstw, pęknięcia matrycy 

lub włókien oraz pustki i inne niejednorodności 

materiału. A  ponieważ najmniejsza odchyłka 

w strukturze warstwy włókien węglowych lub 

szklanych może doprowadzić do znacznego 

osłabienia jej wytrzymałości, wczesne wykrycie 

tych anomalii ma kluczowe znaczenie dla 

zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów. Nie 

pomaga w tym fakt, że duża część owych wad 

zlokalizowana jest pod powierzchnią materiału. 

A to sprawia, że konieczne jest zastosowanie 

metody, która umożliwi wykrycie uszkodzeń 

niewidocznych gołym okiem – i  to bez naru-

szania struktury kompozytu.

Źródło, kamera 
i oprogramowanie

W roli tej termografia aktywna nie ma 

sobie równych – nie tylko zresztą ze względu 

na bezdotykowy, nieniszczący charakter 

badania. Istotny jest również fakt, że metoda 

ta jest bardzo szybka, dzięki czemu może być 

stosowana w  zautomatyzowanych proce-

sach produkcyjnych o krótkich czasach cyklu. 

A  sam pomiar jest bardzo dokładny: umoż-

liwia identyfikację nawet niewielkich odchyłek 

i  uszkodzeń, w  tym zlokalizowanych pod 

powierzchnią. 

W świetle jupiterów: termografia 
aktywna w kontroli jakości tworzyw

O ile tradycyjna termografia umożliwia kontrolowanie obiektów emitujących ciepło, o tyle okazuje się bezradna 
w przypadku komponentów „zimnych”. Aby je efektywnie badać, konieczne jest doprowadzenie do nich cie-
pła z zewnątrz. A to potrafi termografia aktywna – stosunkowo nowa metoda badań nieniszczących, która może 
wkrótce odmienić oblicze procesów kontroli jakości kompozytów.

 Agata Świderska 

Rys. 1   Obraz termograficzny (termogram) pozwala 
zidentyfikować lokalne różnice temperatur 
spowodowane różnymi zjawiskami  
– zużyciem, uszkodzeniem lub nadmiernym 
tarciem komponentu. 
Źródło: InfraTec



48  PlastNews 10’2020

 Poradnik przetwórcy tworzyw sztucznych 

I choć bez wątpienia to szybkość i precyzja 

utorowały termografii aktywnej drogę do serc 

przetwórców tworzyw sztucznych, na skokowy 

wzrost jej popularności złożyła się także jej 

uniwersalność, a  tym samym szybki zwrot 

z inwestycji. Systemy do pomiaru temperatury 

detali w podczerwieni można bowiem stosować 

do badania zarówno polimerów i kompozytów, 

jak i  metali, a  ponieważ analizowana próbka 

praktycznie nie wymaga wcześniejszego przy-

gotowania, pomiar może być realizowany in situ 

– i to zarówno w laboratorium, jak i w terenie. 

Oczywiście, nie dotyczy to systemów trwale 

zintegrowanych z  linią produkcyjną, ale też 

konfiguracje takie należą do rzadkości – najczę-

ściej układ ma charakter przenośny (waliz-

kowy), a  jego komponenty rozmieszczone są 

na statywach, ramionach robotycznych lub 

innych elementach pomocniczych.

Sam system przynajmniej w warstwie fizycznej 

nie jest zresztą skomplikowany. Składają się na 

niego: źródło wzbudzenia ze zintegrowaną elek-

troniką sterującą (lampa błyskowa, halogen, 

laser, głowica ultradźwiękowa, głowica do gene-

rowania prądów), zsynchronizowana ze źródłem 

kamera na podczerwień oraz komputer wypo-

sażony w  oprogramowanie do przetwarzania 

i analizy obrazów. Głównym zadaniem źródła jest 

emisja energii pochłanianej przez badany mate-

riał. Choć w najpopularniejszych rozwiązaniach 

ma ona postać energii cieplnej emitowanej przez 

lampy, nie zawsze tak jest – wszystko zależy od 

tego, co i z jaką dokładnością chcemy badać. 

Efekt jest jednak zawsze podobny: pod wpływem 

wzbudzenia materiał nagrzewa się, a następnie 

schładza, zaś przebieg tego procesu dostarcza 

informacje o strukturze powierzchni i jej ewentu-

alnych defektach. W miejscach występowania 

nieciągłości i wad materiałowych temperatura 

rozkłada się bowiem inaczej niż w  pozosta-

łych, a rozkład ten – rejestrowany przez kamerę 

o  wysokiej rozdzielczości i  czułości tempera-

turowej – pozwala wnioskować o charakterze 

owych defektów. Analizę taką przeprowadza 

oprogramowanie pomiarowe, do którego prze-

syłany jest obraz z kamery. Odpowiednio skali-

browane, porównuje prawidłowy rozkład tempe-

ratury na powierzchni, zdefiniowany wcześniej 

z wykorzystaniem próbki, z rozkładem rzeczywi-

stym i na tej podstawie identyfikuje odchyłki. 

Standardowa termografia 
optyczna

Co charakterystyczne, każdy z elementów 

składających się na system termografii 

aktywnej ma istotny wpływ na końcowy wynik 

pomiaru, a  tym samym wymaga staran-

nego doboru już na etapie kompletowania 

całego zestawu. Jednocześnie wybór ten nie 

jest prosty – zwłaszcza w przypadku źródeł, 

które bardzo szybko ewoluują, odzwiercie-

dlając rozwój samej metodyki badań. Wraz 

ze skokowym wzrostem zakresu zastosowań 

termografii aktywnej pierwotne, proste metody 

wzbudzania optycznego szybko okazały się 

bowiem niewystarczające, stymulując prace 

nad kolejnymi, bardziej efektywnymi warian-

tami. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.

W pierwszej fazie rozwoju technologii aktyw-

nego obrazowania zmian temperatury badanej 

próbki stosowano niemal wyłącznie źródła 

optyczne: lampy flesz, radiatory halogenowe 

i  lasery. Tak narodziła się termografia impul-

sowa (Pulsed Thermography – PT), w której do 

ogrzania powierzchni materiału wykorzystuje się 

lampy typu flesz wysyłające krótki impuls świetlny 

(w zakresie od 0,1 do 50 ms). Impuls ten powo-

duje miejscowe nagrzanie powierzchni, a analizie 

podlega proces jej schładzania, podczas którego 

kamera rejestruje ewentualne odchyłki w rozkła-

dzie temperatury spowodowane mniejszą prze-

wodnością cieplną uszkodzonych przestrzeni. 

Odmianą tej metody jest termografia długoim-

pulsowa (Long Pulse Thermography – LPT), 

w  której generowany impuls jest zdecydo-

wanie dłuższy (trwa od kilku milisekund do kilku 

sekund). Podobnie jak w PT, także i tutaj pomiar 

realizowany jest podczas fazy schładzania, ale ze 

względu na większą długość impulsu pozwala na 

rejestrację mniejszych defektów.

Podstawową wadą obu wymienionych metod 

jest stała głębokość pomiaru, która w  prak-

tyce uniemożliwia identyfikację defektów umiej-

scowionych głębiej. Problem ten przezwycięża 

metoda amplitudowa (Frequency Modulated 

Thermography – FMT) wykorzystująca modu-

Rys. 2   Schemat przebiegu procesu termografii ze wzbudzeniem optycznym, w którym źródłem wzbudzenia 
są lampy halogenowe 
Źródło: University of Bath

Rys. 3   Różnice między termografem 
amplitudowym (po lewej) i fazowym  
(po prawej) 
Źródło: Test-Term

Rys. 4   Przykłady wad zidentyfikowanych przy 
wykorzystaniu termografii modulacyjnej:  
a) rozwarstwienie, b) niepełne klejenie  
(lewa strona), c) różnice w grubości 
Źródło: Test-Term
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lowane impulsy niskiej intensywności generu-

jące fale cieplne w materiale. Ponieważ często-

tliwością impulsów można sterować, metoda ta 

pozwala na wykrywanie uszkodzeń leżących na 

różnych głębokościach. Podobne możliwości 

oferuje zresztą termografia modulacyjna (Lock-In 

Thermography – LIT), w której do wzbudzania 

materiału stosuje się żarówki wolframowo-ha-

logenowe umożliwiające sinusoidalną modu-

lację sygnału. Także i tu podstawą identyfikacji 

odchyłek jest pomiar reakcji układu na genero-

wane fale termiczne, zaś amplituda odpowiedzi 

i kąt przesunięcia fazowego względem sygnału 

wymuszającego umożliwiają opracowanie 

tzw.  fazogramów (termogramów fazowych). 

Podstawowa różnica między FMT a LIT polega 

na tym, że w  pierwszym przypadku pomiar 

realizowany jest w fazie terminacji, a w drugim 

– propagacji fali cieplnej. To zaś sprawia, że LIT 

jest mniej wrażliwa na lokalne zmiany emisyjności 

materiału, niejednorodność fali cieplnej i lokalne 

różnice temperatury, a tym samym pozwala na 

dwukrotnie większą penetrację materiału niż 

termografia amplitudowa.

Wszystkie wymienione metody świetnie 

sprawdzają się w  lokalizacji rozwarstwień 

umiejscowionych równolegle do badanej 

powierzchni lub na styku warstwy wierzch-

niej z podłożem. Nie są jednak w stanie ziden-

tyfikować uszkodzeń przebiegających do 

niej prostopadle – a to ze względu na równo-

mierne nagrzewanie całej powierzchni próbki. 

Problem ten rozwiązano, jako źródło wzbu-

dzenia wykorzystując laser. Tak powstały dwie 

pokrewne metody analizy – termografia lase-

rowa punktowa (Laser-Spot Thermography – 

LST) i liniowa (Laser-Line Thermography – LLT). 

Obie polegają na analizie rozkładu temperatury 

materiału w  fazie terminacji fali cieplnej, przy 

czym w pierwszej jej źródłem jest laser impul-

sowy, a  w drugiej – laser pracujący w  trybie 

ciągłym (CW). Największą słabością obu metod 

jest bardzo wąskie pole pomiaru, ograniczone 

w praktyce do szerokości wiązki laserowej.

Wibrotermografia 
i wirotermografia

Choć wzbudzanie optyczne stanowi zdecy-

dowanie najpopularniejszą grupę metod gene-

rowania ciepła stosowanych w  termografii 

aktywnej, w praktyce sprawdza się ono jedynie 

przy identyfikacji relatywnie dużych uszkodzeń, 

głównie powierzchniowych, o wymiarach kilku 

milimetrów. A  to sprawia, że zakres efektyw-

nego wykorzystania tej technologii jest stosun-

kowo wąski – nieproporcjonalnie do jej poten-

cjału. Dlatego naukowcy wciąż pracują nad 

alternatywnymi metodami wzbudzenia, w  tym 

wykorzystującymi ultradźwięki i prądy wirowe. 

W procesach tych ciepło generowane jest nie 

przez proste nagrzewanie, lecz za sprawą fal 

dźwiękowych lub impulsów prądowych wywołu-

jących lokalne różnice temperatur w miejscach, 

w których fala/prąd natrafia na przeszkodę.

W termografii ultradźwiękowej (Ultrasonic 

Stimulated Thermography – UST) energia 

dostarczana jest do materiału przez prze-

tworniki piezoelektryczne lub magnetostryk-

cyjne, które generują impulsy o  dużej mocy 

akustycznej (od 1 do 80 kW) i czasie trwania 

od 30 do 200 ms. Impulsy te wprawiają 

materiał w drgania o wysokiej częstotliwości 

(15-50 kHz), które powodują powstawanie sił 

tarcia na styku powierzchni pęknięć. Tarcie 

to jest rejestrowane przez kamerę w postaci 

lokalnych różnic temperatury (ciepła).

O ile w  tym przypadku proces identyfikacji 

miejsc cieplejszych i  zimniejszych bazuje na 

zjawiskach typowo fizycznych (tarcie), o  tyle 

w termografii wiroprądowej (Eddy Current Stimu-

lated Thermography – ECST) wymaga on zasto-

sowania prawa Joule’a. W metodzie tej źródłem 

wzbudzenia są bowiem prądy wirowe o często-

tliwości impulsu od 150 do 450 kHz induko-

wane przez cewkę. Prądy te, przepływając 

przez materiał, po natrafieniu na jego nieciągłość 

zmieniają kierunek przepływu, co prowadzi do 

powstawania obszarów o mniejszej i większej 

gęstości prądu. Gęstość ta stanowi podstawę 

do określenia ilości ciepła wydzielanej miejscowo 

przez materiał – właśnie zgodnie z  prawem 

Joule’a. Istotną kwestią wpływającą na wynik 

pomiaru jest w  tym przypadku dostosowanie 

okresu wzbudzenia do przewodności materiału. 

W przypadku tworzyw sztucznych i  laminatów 

CFRP okres ten będzie dłuższy niż dla metali 

i może wynosić nawet do kilku sekund.

Obie metody zapewniają możliwość szyb-

kiej i dokładnej identyfikacji mikropęknięć przy 

zdecydowanie mniejszej podatności na miej-

scowe różnice w  nagrzewaniu materiału. 

Obie mają jednak także wady: termografia 

ultradźwiękowa wymaga zastosowania gene-

ratorów fal dużej mocy, jest mało poręczna 

i sprzyja chaotycznej propagacji fal, co sprawia, 

że proces ten nie jest powtarzalny – powtórne 

badanie tej samej próbki da co prawda podobne 

rezultaty, ale będzie przebiegało zupełnie inaczej 

niż pierwsze. Z kolei zakres zastosowań termo-

grafii wiroprądowej ogranicza się właściwie do 

defektów płaskich, tj. zlokalizowanych równo-

legle do powierzchni materiału, i  obejmuje 

jedynie przewodniki oraz półprzewodniki, elimi-

nując możliwość badania izolatorów. 

Co dalej?
Czy badacze znajdą w końcu metodę, która 

zapewni możliwość analizy wszystkich typów 

materiałów i  ich uszkodzeń, a  jednocześnie 

będzie efektywna energetycznie, powtarzalna 

i niewrażliwa na nierównomierne nagrzewanie 

powierzchni? Oczekiwania te wydają się speł-

niać techniki bazujące na materiale (Material-

-Based Thermography), które w  przeciwień-

stwie do wszystkich opisanych wyżej metod 

nie wymagają stosowania zewnętrznych źródeł 

wzbudzenia. Źródłem tym jest bowiem sam 

materiał. Rozwiązanie takie pozwala wyelimi-

nować trzy główne słabości zewnętrznej stymu-

lacji: konieczność precyzyjnego rozmieszczenia 

źródła ciepła w celu równomiernego ogrzania 

powierzchni badanego materiału, dostar-

Tabela 1. Metody termografii aktywnej

Nazwa Zasada pomiaru Źródło wzbudzenia
T. impulsowa (PT)

wzbudzenie optyczne
lampa flesz, 

lampa halogenowa
T. modulacyjna (LIT)
T. długoimpulsowa (LPT)
T. amplitudowa (FMT)
T. laserowa (LST/LLT) laser optyczny

T. ultradźwiękowa (UST) propagacja fali dźwiękowej
przetworniki piezoelektryczne, 

przetworniki magnetostrykcyjne 
T. wiroprądowa (ECST) wzbudzenie elektromagnetyczne cewka elektryczna
T. materiałowa bezpośrednia (DMT) wzbudzenie na skutek sił tarcia  

na powierzchni materiału
elektrody

T. materiałowa pośrednia (IMT)
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czenia dużej mocy wejściowej oraz stoso-

wania zaawansowanych technik przetwa-

rzania sygnału w celu zniwelowania szumów. 

Te ostatnie mogą mieć bowiem istotny wpływ 

zarówno na precyzję lokalizacji uszkodzeń, jak 

i ich prawidłową detekcję – zwłaszcza w przy-

padku kompozytów CFRP i GFRP wykazują-

cych silne właściwości anizotropowe.

Kwestie te w  przypadku metod „samo-

wzbudnych” mają znaczenie drugorzędne: 

wykorzystują one bowiem właściwości 

samego materiału, przez co pozostają w dużej 

mierze niezależne od czynników zewnętrz-

nych. Do właściwości tych należy głównie 

wysoka konduktywność, która pozwala na 

wykorzystanie opisywanego już prawa Joule’a 

do zobrazowania rozkładu temperatur na 

powierzchni materiału. Jako że nie wszystkie 

tworzywa cechują się dobrą przewodnością 

prądu, oprócz metody bezpośredniej stosuje 

się tu także metody pośrednie polegające na 

uzupełnieniu materiału już na etapie produkcji 

o elementy o wysokim oporze cieplnym.

Metodę bezpośrednią wykorzystuje się 

głównie w  przypadku kompozytów CFRP, 

które jako dobre przewodniki zapewniają 

odpowiedni przepływ prądu bez konieczności 

stosowania dodatkowych wypełnień. Badania 

wykazały, że w  efekcie doprowadzenia do 

materiału prądu wejściowego o  natężeniu 

ok. 40 A  w  miejscach uszkodzeń powstają 

ogniska niskiej temperatury, które można 

z  dużą dokładnością zidentyfikować i  zdia-

gnozować z wykorzystaniem zwykłej kamery 

termowizyjnej. Ich źródłem jest brak przepływu 

prądu: uszkodzenie działa w  tym przypadku 

jak izolator, zaburzając ruch prądu w materiale.

O ile metoda ta sprawdza się w  przy-

padku CFRP, o  tyle jest całkowicie niesku-

teczna w badaniu kompozytów wzmacnianych 

włóknem szklanym, a  w przypadku półprze-

wodników wymaga doprowadzenia prądu 

o znacznie większej mocy lub wydłużenia czasu 

wzbudzenia, co sprzyja powstawaniu wysokich 

naprężeń termicznych i  mechanicznych mają-

cych negatywny wpływ na ich wytrzymałość. 

Dlatego w tym przypadku lepsze efekty przynosi 

zastosowanie metod pośrednich, zwłaszcza że 

dodatek fazy termorezystywnej może pozytywnie 

wpłynąć także na właściwości konstrukcyjne 

materiału. Jako fazę tę najczęściej stosuje się 

stopy z pamięcią kształtu, wkładki metalowe oraz 

nanorurki węglowe. Największe nadzieje pokłada 

się w  tych ostatnich: zapewniając pełnią inte-

grację z pozostałymi fazami, nie tylko poprawiają 

parametry detalu, ale także zapewniają bardziej 

wiarygodne wyniki pomiaru. Inaczej niż fazy 

niezintegrowane z  materiałem, nie są bowiem 

narażone na selektywne uszkodzenia, które 

mogą zaburzyć przebieg analizy termicznej. 

NOWOŚCI W OFERCIE KAMER TERMOWIZYJNYCH

DLA DZIAŁÓW BADAŃ I ROZWOJU

Firma FLIR wprowadziła na rynek specjalną kamerę termowizyjną A6780 do dokładnego pomiaru rozkładu temperatur 
w zastosowaniach badawczo-rozwojowych. Dostępna w dwóch wariantach: MWIR do średniej i LWIR do dalekiej 
podczerwieni, dysponuje rozdzielczością 640 × 512 pikseli i możliwością regulacji przybliżenia w zakresie od teleobiektywu 
200 mm do obiektywu mikroskopu 3X o rozdzielczości do 5 μm na piksel w przypadku bardzo małych obiektów. Jej zaletą 
jest krótki czas naświetlania, zaawansowane opcje synchronizacji i możliwość szybkiego przełączania między standardowymi 
i wysokimi zakresami temperatur za pomocą jednego przycisku – bez potrzeby ręcznej zmiany filtrów. Sterowanie i przesył 
danych realizowane są za pomocą jednego przewodu Gigabit Ethernet, dzięki czemu funkcje kamery można wygodnie 
ustawiać i zmieniać na monitorze komputera.

www.flir.eu

KAMERA BUDOWANA Z KLOCKÓW

Seria kamer termowizyjnych ImageIR firmy InfraTec zapewnia możliwość indywidualnego doboru formatu urządzenia, 
zakresu czułości widmowej i rodzaju detektora fotonowego w zależności od specyfiki wykonywanych czynności kontrolno-
pomiarowych. Zakres dostępnych opcji wyposażenia jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. układy optyczne do pracy 
w podczerwieni, filtry i karuzele przesłon w 25 różnych kombinacjach, interfejsy wyzwalania i przesyłu danych oraz silnikowe 
moduły regulacji ostrości – niezastąpione w przypadku pracy ciągłej. Maksymalna rozdzielczość przestrzenna kamery 
wynosi 1920 × 1536 pikseli, rozdzielczość termiczna – 0,015 K, a rozdzielczość czasowa – 105 kHz. Urządzenie może zostać 
wyposażone w trzy rodzaje obiektywów: teleobiektyw, obiektyw zmiennoogniskowy i mikroskopowy, a obraz przechwytywany 
przez nie zapisywany jest bezpośrednio na komputerze w technologii 10 GigE.

www.infratec.eu

DO PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH

W silnie zakurzonych i wilgotnych środowiskach produkcyjnych świetnie sprawdzi się nowa kamera ThermoView TV40 marki Fluke 
dostępna w pakiecie z oprogramowaniem ThermoView do profilowania termicznego, kontroli temperatury obiektów oraz badań 
nieniszczących. Kamera wyposażona jest w zintegrowany obiektyw, dzięki czemu stanowi monolit pozbawiony zewnętrznych 
części ruchomych. Dostarczana jest w obudowie o stopniu ochrony IP67 z zestawem uszczelnionych złączy Gigabit Ethernet 
umożliwiających szybki transfer danych z prędkością 60 klatek/s. Kamera oferuje dwa tryby widoku – termiczny i w zakresie 
widzialnym ułatwiający ustawienie urządzenia. Opcjonalnie może zostać wyposażona w dodatkową obudowę Pan and Tilt 
(obrotowo-uchylną) o stopniu ochrony IP66 zapewniającą wysoką ochronę przed kurzem i wodą lub Outdoor Enclosure do 
zastosowań zewnętrznych z osłoną przeciwsłoneczną oraz ogrzewaniem.

www.flukeprocessinstruments.com
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ABS – materiał o wielu twarzach
Kopolimery styrenu, to przede wszystkim konstrukcyjne tworzywa termoplastyczne. Najważniejszymi w tej grupie 
są kopolimery ABS (akrylonitryl/butadien/styren) i SAN (styren/akrylonitryl). Znane są również kopolimery z innymi 
monomerami, takimi jak metakrylan metylu i bezwodnik maleinowy. Swoje miejsce na rynku znalazły także blendy 
kopolimerów styrenu z innymi termoplastami, spośród których najbardziej znane są blendy ABS z poliwęglanem 
i poliamidem.   20
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Systemy chłodzenia wtryskarek i nie tylko
Konwencjonalna metoda wtryskiwania opiera się na utrzymaniu stałej temperatury powierzchni 
formującej formy oraz stałego przepływu podawanego na nią medium, a czynniki te zależą 
od rodzaju wtryskiwanego tworzywa. Powierzchnię formującą nagrzewa się do temperatury 
niższej niż temperatura wtrysku (w przypadku tworzyw termoplastycznych) lub do tempera-
tury umożliwiającej proces sieciowania (w przypadku tworzyw termoutwardzalnych). Chłodze-
nie wyprasek i formy następuje po każdym cyklu wtrysku. Głównym zadaniem układu chłodze-
nia formy wtryskowej jest odebranie jak największej ilości ciepła od wypraski tak, aby możliwe 
było jej bezpieczne usunięcie z gniazda formującego.  44

Aby chłodzić w ekologiczny sposób
Przemysł i nie tylko nie może „obejść” się bez układów chłodzenia, z tym, że rzadko myśli się, 
jakie czynniki chłodzące zapewniają możliwość stosowania tych układów w np. klimatyzacji, chil-
lerach, sprężarkach itp. i jaki wpływ mają one na środowisko, w tym na warstwę ozonową.   72

 Temat wydania  CHŁODZENIE 
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Suszyć energooszczędnie: suszarki do granulatu
Suszarki do tworzyw sztucznych coraz częściej stosowane są nie tylko do suszenia polimerów 
higroskopijnych, ale także tych mniej absorbujących wilgoć. Suszenie granulatu przed obróbką 
pozwala bowiem uniknąć wielu przykrych niespodzianek w jej trakcie. Dojrzały rynek już dawno 
przestał jednak konkurować efektywnością samego procesu. Na znaczeniu zyskuje ekologia 
poparta konkretnymi argumentami natury ekonomicznej.   21

Magazynowanie tworzyw– silosy
Urządzenia peryferyjne są bardzo istotnym i niezbędnym osprzętem w przetwórstwie two-
rzyw sztucznych. Pełnią one wiele funkcji, m.in. ułatwiają poprawną pracę urządzenia głów-
nego w warunkach produkcyjnych oraz umożliwiają optymalizację i automatyzację procesu 
produkcyjnego. Spełniają one wielorakie zadania w czasie trwania procesu przetwórczego two-
rzyw sztucznych, np. w przypadku wtryskiwania: od dostarczania wtryskarce odpowiedniej ilo-
ści tworzywa, po automatyczne odebranie gotowej wypraski. I przede wszystkim – gdzieś to 
wszystko musi być przechowywane. Jednymi z takich urządzeń są silosy służące do magazy-
nowania m.in. granulatów tworzyw sztucznych, proszków itp.   34

Aby nie przedawkować komponentów
Polimery w czystej postaci, bez żadnej modyfikacji oraz dodatków, są używane jedynie w nie-
licznych przypadkach. W celu zmiany ich właściwości przetwórczych, struktury i właściwości 
użytkowych stosuje się różnego rodzaju materiały pomocnicze, dodawane w trakcie przygo-
towania mieszanek polimerów. Dlaczego dozowanie jest tak ważne dla przedsiębiorców prze-
twarzających tworzywa sztuczne? Przede wszystkim dlatego, że umożliwia barwienie, mody-
fikowanie oraz napełnianie tworzyw bezpośrednio u przetwórcy, stosowanie centralnych ukła-
dów zasilania tworzywem oraz tworzyw, które są neutralne kolorystycznie. Dozowanie wpływa 
znacząco na tempo wzrostu wymagań rynkowych i elastyczność produkcji.   44
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Linie do recyklingu: od myjek po kompandery
Recykling tworzyw sztucznych od dawna stosowany jest przez zakłady przetwórcze jako jeden 
ze sposobów ograniczenia wydatków związanych z zakupem surowca. W ostatnich latach 
zyskuje jednak na znaczeniu także w innych 
sektorach przemysłu – a to za sprawą wzro-
stu popularności polimerów i ich recyklatów 
jako alternatywy dla komponentów z metali. 
To zaś sprawia, że rośnie także popyt na linie 
do odzysku tworzyw sztucznych.  24

Młyny w recyklingu tworzyw
Przetwarzanie tworzyw sztucznych wiąże się z  wytwarzaniem dużej ilości „odpadów” 
poprodukcyjnych. Mimo zaawansowanej technologii zdarzają się podczas przetwórstwa 
wadliwe detale, produkcja zimnokanałowa wiąże się najczęściej z produkcją wlewków, 
które należy w  jakiś sposób zagospodarować itp. Do tego dochodzą pokonsumenckie 
odpady z tworzyw sztucznych. Wszystkie te odpady powinny być odpowiednio posegre-
gowane i przekazane do recyklingu. Niektóre zakłady produkcyjne wykorzystują odpady, 
przemielone jako dodatek do tworzywa pełnowartościowego, inne po segregacji odsprze-
dają zakładom recyklingowym. Mielenie odpadów wykonuje się w młynach. W zakładach 
recyklingowych używa się młynów o dużej wydajności mielenia, w zakładach – mniejszych, 
najczęściej stanowiskowych.   36
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Nowości w zakresie maszyn do opakowań 

elastycznych
Użycie opakowań elastycznych z tworzyw sztucznych w różnych segmentach rynku wymaga 
zastosowania rozmaitych maszyn wykorzystywanych na różnych etapach procesu – od wytła-
czania folii po druk opakowań czy ich napełnianie.  29

Folia termokurczliwa – niezbędny element 

pakowania wyrobów
Folia termokurczliwa często jest spotykana z życiu codziennym. Służy ona do pakowania żyw-
ności czy do robienia tzw. zgrzewek. W jaki sposób się ją otrzymuje i z jakich surowców?   31
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Performance  
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Wtrysk wielokomponentowy:  
wiele tworzyw, jeden proces
Łączenie kilku komponentów z tworzyw sztucznych w jeden, funkcjonalny produkt może być realizowane mecha-
nicznie – przez fizyczne zespolenie ze sobą poszczególnych części – lub chemicznie w procesie wtrysku wielokom-
ponentowego. W porównaniu z tradycyjnymi metodami łączenia ten ostatni oferuje nie tylko wyższą jakość wyrobu 
końcowego, ale także możliwość uzyskania funkcjonalności i walorów estetycznych niemożliwych do osiągnięcia 
przy użyciu tradycyjnych technik.  16
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Fakturowanie form – teksturowanie 
Wszyscy producenci detali z tworzyw dbają nie tylko o jakość swoich wyrobów, ale również 
o ich atrakcyjność. Atrakcyjny wygląd to kolorystyka, połyskliwość czy powierzchnia wyrobu, 
która może być gładka lub teksturowana.  40

Nowe rozwiązania w systemach 

gorącokanałowych
Nieustanny popyt na coraz bardziej zaawansowane pro-
dukty oraz wzrastająca presja na efektywność kosztową to 
według analityków główne motory wzrostu w obszarze tech-
nologii gorących kanałów.  48
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NARZĘDZIA DO OBRÓBKI
Ponad 6 000 pozycji w katalogu JOKE TECHNOLGY 
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mikronapawania oraz systemy czyszczeniastrumieniowego.

Kompletna oferta dla narzędziowni, warsztatów naprawczych,
pracowni stomatologicznych oraz pracowni rzemiosł artystycznych.
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Ludzi, Życie i Świat

Wybrane zagadnienia związane  

z zakupem wtryskarki
Zakup wtryskarki to z reguły wydatek, co najmniej kilkudziesięciu tysięcy euro. Żeby nie popeł-
nić błędu przy zakupie wtryskarki i być z niej zadowolonym potrzebna jest specjalistyczna wie-
dza. Artykuł przybliża ją, zwłaszcza dla osób rozpoczynających działalność w zakresie prze-
twórstwa tworzyw sztucznych metodą wtryskiwania, w szczególności termoplastów.  15

Automatyzacja i rozwiązania systemowe:  

trendy w konstrukcji wtryskarek
Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że najwięcej nowości w ofercie producentów wtryskarek 
pojawia się w okolicach dużych targów branżowych. W tym roku jednak z powodu odwołania 
imprez masowych trudniej nam śledzić branżowe trendy. Warto więc pokusić się o podsumo-
wanie tego, co działo się na rynku w ostatnich miesiącach – zwłaszcza, że większość obecnych 
trendów stanowi kontynuację tendencji zapoczątkowanych w poprzednich latach.   23

Wydłużają żywotność wtryskarek
Na całym świecie oraz w Polsce popyt na wyroby z  tworzyw 
sztucznych stale rośnie. Elementy formowane wtryskowo znaj-
dują zastosowanie w niemal każdym sektorze rynku. Firmy pro-
dukcyjne, aby zwiększyć swoją konkurencyjność, muszą zmak-
symalizować efektywność, opłacalność oraz poprawić wydaj-
ność. Bardzo ważne jest poświęcanie uwagi właściwemu dobo-
rowi olejów hydraulicznych do wtryskarek. Aby zapobiec nie-
planowanemu przestojowi wywołanemu awarią tych maszyn, 
ważne jest prowadzenie strategii ich konserwacji, która długofa-
lowo może być źródłem znacznych oszczędności.  44
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Aby móc kleić, lakierować... 
Klejenie, lakierowanie, powlekanie foliami, zalewanie żywicą… to kilka z wielu przykładów związanych z adhezją do 
powierzchni – to znaczy technologii, które wymagają dobrego przylegania do podłoża. Coraz częściej podłożem są 
tworzywa sztuczne, a jeśli tworzywa sztuczne, to najchętniej poliolefiny (polietylen, polipropylen i pochodne) wyko-
rzystywane do produkcji opakowań do kosmetyków i chemii gospodarczej, sprzętu medycznego, artykułów gospo-
darstwa domowego, części i akcesoriów motoryzacyjnych. Problem powstaje, gdy wyrób z polietylenu czy polipro-
pylenu należy polakierować, oznakować czy ozdobić nadrukiem bezpośrednim.   78
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Rynek tworzyw konstrukcyjnych:  
czy należy spodziewać się tąpnięcia popytu?
Jeszcze do niedawna sektor tworzyw konstrukcyjnych należał do najszybciej rozwijających się 
segmentów rynku polimerów. Specyficzna struktura popytu na te materiały sprawia jednak, 
że ich producenci są szczególnie narażeni na wahania koniunktury spowodowane epidemią 
Covid-19.   20

 Temat wydania  RYNEK TWORZYW 

JAPOŃSKIE
WTRYSKARKI

Firma produkująca wtryskarki elektryczne w ramach koncernu Toshiba, powróciła do swej pierwotnej nazwy Shibaura Machine
www.km-system.pl
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W celu skrócenia czasu cyklu, a  tym 

samym zredukowania kosztów, ważne 

jest, aby znać na bieżąco aktualny stan tempe-

ratury wtryskiwanego elementu jeszcze będą-

cego w formie wtryskowej.

Technika IR-Plexpert
Nowa metoda określania temperatury jest 

oferowana przez technologię podczerwieni 

IR-Plexpert.

Zaletą tej techniki jest szybkość odczytu, 

możliwość jednoczesnego odczytu parame-

trów na dużej powierzchni oraz fakt, że jest to 

metoda bezdotykowa.

W celu realizacji pomiaru, w pobliżu formy 

znajduje się przemysłowa kamera termowi-

zyjna, zwykle skierowana w  stronę części 

ruchomej formy.

Gdy forma jest otwarta, temperatura 

powierzchni formowanej wyrobu jest rejestro-

wana i analizowana w ciągu 0,5 s.

W przeciwieństwie do pomiaru kontak-

towego, nie ma to wpływu na uformowaną 

część jako obiektu pomiarowego. Pomiar jest 

zatem bardzo dokładny i powtarzalny. Badania 

za pomocą systemu termicznego IR-Plexpert 

wykazały, że w około 80% wszystkich bada-

nych procesach wtrysku elementów w oparciu 

o standardowe pomiary temperatury tempera-

tura podczas odformowania była zbyt niska.

Oznacza to, że czas chłodzenia został 

wybrany zbyt długo w 80% wszystkich przy-

padków, a  tym samym wzrosły jednostkowe 

koszty pojedynczego wtryskiwanego wyrobu.

Oprócz informacji o aktualnej temperaturze 

odformowania, otrzymuje się natychmiastową 

informację w przypadku miejscowego przekro-

czenia zalecanej temperatury (tzw. HotSpoty).

Nagrzewanie słabo schłodzonych rdzeni 

oraz obniżenie wydajności termostatowania 

formy można wykryć bezpośrednio za pomocą 

systemu termowizji IR-Plexpert.

IR-ThermalSystem jest zaprojektowany 

jako system klient-serwer i  dlatego może 

zostać zintegrowany z istniejącą strukturą sieci 

produkcji. Prosty dostęp do ustalonych danych 

możliwy jest również za pośrednictwem prze-

glądarki w intranecie firmy. Dzięki zastosowaniu 

systemu termowizyjnego IR-Plexpert otrzymuje 

się bardzo duże możliwości szybkiej optyma-

lizacji procesu wtrysku i  nową wizję kontroli 

termicznej w produkcji metodą wtrysku.

Systemy termowizyjne IR-Plexpert są 

dostępne w różnych wersjach optyki, rozdziel-

czości, ogniskowej obiektywu oraz rozbudowy 

systemu dołączonego oprogramowania. Klient 

ma możliwość dopasować system IR-Plexpert 

do swoich potrzeb technicznych i możliwości 

budżetowych.

VGT oferuje również usługę serwisową 

w zakresie analizy termowizyjnej oraz możli-

wość wypożyczenia urządzenia IR-Plexpert do 

testu. 

System termowizyjny – IR-Plexpert

W obliczu globalnej konkurencji firmy zajmujące się formowaniem wtryskowym są pod ciągłą presją konieczności 
redukcji kosztów produkcji.
Aby spełnić te wymagania, konieczne są krótkie czasy rozruchu, szybkie dojście do właściwego, stabilnego pro-
cesu wtrysku z krótkim czasem cyklu.
Odpowiedzialność za osiągnięcie takich efektów spoczywa na instalatorach, ustawiaczach procesów oraz pra-
cownikach działu zapewnienia  i kontroli jakości.
Czas cyklu ma decydujący wpływ na koszty jednostkowe elementów wtryskiwanych.

VGT Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców 66, 31-670 Kraków
tel.: (12) 281 34 87 (88)
info@vgt.com.pl, www.vgt.com.pl
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Krótkie serie wyrobów, różne warianty 

tego samego detalu, realizacja zamówień 

zgodnie z  koncepcją Just-in-time – tak dziś 

wygląda produkcja w wielu zakładach specja-

lizujących się w formowaniu wtryskowym. A to 

powoduje, że kwestia szybkiej i  efektywnej 

wymiany form nabiera kluczowego znaczenia 

dla elastyczności, a przede wszystkim kosz-

tochłonności procesów wytwórczych. Niepra-

cująca, bo przezbrajana wtryskarka gene-

ruje bowiem spore straty – mierzone zarówno 

kosztami utraconych korzyści, jak i wysoko-

ścią rachunków za energię elektryczną. 

W teorii zarządzania do ich pomiaru wyko-

rzystuje się trzy zmienne: dostępność, wydaj-

ność i  jakość. Razem składają się one na 

współczynnik całkowitej efektywności wypo-

sażenia (Overall Equipment Effectiveness – 

OEE), który określa faktyczny stopień wyko-

rzystania dostępnego czasu pracy maszyny. 

Stanowi on iloraz wartości rzeczywistej czasu 

pracy urządzenia, wielkości produkcji i  liczby 

braków do odpowiednio: dostępnego czasu 

operacyjnego, maksymalnego wolumenu 

produkcji oraz całkowitej liczby wyprodukowa-

nych detali. Współczynnik OEE stanowi dobry 

punkt wyjścia do analizy efektywności procesu 

przezbrajania wtryskarki: pozwala bowiem 

dość dokładnie oszacować zarówno potencjał 

optymalizacji owego procesu, jak i  postępy 

poczynione już w  tej dziedzinie. A  jest nad 

czym pracować: badania wykazały, że nawet 

drobne zmiany organizacji pracy operatora 

i magazynu mogą przynieść przedsiębiorstwu 

konkretne profity – nie mówiąc już o inwesty-

cjach w odpowiednio dobrane wyposażenie.

Tu minuta, tam minuta
Pierwszym krokiem każdej analizy efektyw-

ności wymiany form wtryskowych powinno 

być sprawdzenie, jak obecnie przebiega 

ów proces i  jakie są jego najsłabsze ogniwa 

(tzw. wąskie gardła). Ciekawe badania w tym 

zakresie przeprowadzili kilka lat temu badacze 

z  Politechniki Poznańskiej: punktem wyjścia 

była dla nich obserwacja, że wiele przedsię-

biorstw celowo redukuje liczbę przezbrojeń, 

starając się odlewać detale w jak największych 

seriach. Na krótką metę strategia taka pozwala 

rzeczywiście ograniczyć czasy przestojów 

maszyny, ale ma też swoje konsekwencje: 

powoduje straty magazynowe spowodo-

wane zbyt długim składowaniem wyrobów, 

opóźnienia dostaw na skutek kumulowania 

zamówień, a  także obniżenie jakości detali 

(ich wady trudniej wykryć w dużych partiach). 

Zmniejszenie częstotliwości wymiany form nie 

powinno być więc postrzegane jako alterna-

tywa dla skrócenia czasu przezbrojeń.

Badacze krok po kroku przeanalizowali też 

proces przezbrajania wtryskarki i wyodrębnili 

14 jego etapów (patrz: tabela). Łączny czas 

wymiany formy wyniósł w  badanym zakła-

dzie 56 minut, a z uwzględnieniem parametry-

zacji i uruchomienia wtryskarki – prawie 1:08. 

Czy to dużo? Tak, jeśli wziąć pod uwagę, że 

Forma do wymiany, 
czyli jak szybko przezbroić wtryskarkę

Przezbrojenie formy wtryskowej trwa średnio ponad godzinę i jest zdecydowanie najdłuższą czynnością z zakresu 
przygotowania wtryskarki. W tym czasie maszyna nie tylko na siebie nie zarabia, ale też konsumuje spore ilości 
energii. Nie dziwi więc, że presja na skrócenie czasów przezbrojeń również jest spora, a producenci wtryskarek 
i ich oprzyrządowania dwoją się i troją, by ułatwić przetwórcom to zadanie. 

 Agata Świderska 

Tabela 1. Czynności składające się na wymianę formy z grzanymi kanałami

L.p. Czynność Wykorzystywany sprzęt Czas realizacji
1 Chłodzenie formy 13 min 07 s
2 Odcięcie obiegu wody w formie 2 min 49 s

3 Czyszczenie formy
Rozpuszczalnik, spray do 
konserwacji

2 min 28 s

4 Usunięcie wody z kanałów chłodzących Pistolet nadmuchowy 1 min 00 s
5 Demontaż formy Klucz nimbusowy, podnośnik 16 min 34 s
6 Transport formy do magazynu Wózek 2 min 28 s
7 Dostarczenie nowej formy z magazynu Wózek 11 min 09 s
8 Montaż nowej formy Panel wtryskarki, klucz nimbusowy 0 min 45 s
9 Oczyszczenie gniazd Rozpuszczalnik 0 min 56 s

10 Podpięcie układu chłodzącego Węże doprowadzające obieg wody 5 min 22 s

11
Pobranie dokumentacji i stabilizacja 
temperatury formy

5 min 56 s

12 Parametryzacja wtryskarki Panel wtryskarki 0 min 39 s
13 Próbne uruchomienie produkcji 4 min 40 s
14 Uruchomienie produkcji ŁĄCZNIE: 1 h 7 min 53 s

Źródło: Inżynieria Maszyn, R. 18, z. 1, 2013
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stanowił on 23% całkowitego czasu realizacji 

zlecenia. Co ciekawe, oprócz samego demon-

tażu formy największy procentowy udział 

w nim miały czynności, które można w łatwy 

i  relatywnie tani sposób skrócić, tj. odcięcie 

obiegu wody (19%) i dostarczenie nowej formy 

wtryskowej z magazynu (16%).

Duże efekty małych zmian
W praktyce bardzo często okazuje się, że 

wiele etapów wymiany formy można skrócić 

bez ponoszenia dużych nakładów inwestycyj-

nych. Wystarczy wyeliminować najczęstsze 

błędy i lepiej zorganizować stanowisko pracy 

operatora. W  analizowanym przez badaczy 

z Politechniki Poznańskiej przypadku niedo-

ciągnięcia dotyczyły głównie braku dostęp-

ności wyposażenia niezbędnego do przepro-

wadzenia danej czynności: środków chemicz-

nych do czyszczenia formy, pojemnika na 

chłodziwo, pistoletu nadmuchowego, palety 

i wózka do transportu formy oraz dokumen-

tacji zawierającej parametry nastawy wtry-

skarki. Ich dostarczenie na przezbrajane 

stanowisko pochłaniało cenne minuty, które 

można było wykorzystać na realizację innych 

czynności. Aby wyeliminować takie sytuacje, 

wystarczy zastosować trzy proste triki: przy-

gotować listy kontrolne, wyposażyć stano-

wisko w wózek z pełnym zestawem narzędzi 

i  śrub do demontażu i  montażu formy oraz 

skrócić dystans pokonywany przez pracow-

nika w trakcie przezbrajania maszyny.

Listy kontrolne zawierające wykaz czyn-

ności i  narzędzi niezbędnych do wymiany 

formy wtryskowej nie tylko znacznie ułatwiają 

pracę operatorowi, ale także stanowią przy-

datne narzędzie w procesie szkolenia nowych 

pracowników, redukując ryzyko pomyłek. 

Wprowadzają też pewną standaryzację reali-

zowanych procedur, co w praktyce często ma 

istotny wpływ na czas wykonania poszczegól-

nych z nich. Lista gwarantuje też, że operator 

niczego nie zapomni, a w przypadku wymiany 

formy przez dwóch pracowników umożliwi 

efektywny podział zadań pomiędzy nich.

Zaangażowanie w  proces przezbrojenia 

dodatkowego pracownika może przynieść 

realne korzyści w  przypadku obsługi długich 

maszyn. Jak wylicza firma Arburg, w  trakcie 

czynności związanych z przezbrajaniem wtry-

skarki technik pokonuje nierzadko drogę nawet 

700 metrów. A  ponieważ spora część tego 

dystansu związana jest z okrążaniem maszyny, 

można go znacznie skrócić, ustawiając jednego 

pracownika przed, a drugiego za wtryskarką.

Śruby odchodzą do lamusa
Podwajając liczbę techników, można 

również dwa razy szybciej zrealizować czyn-

ności związane z  mechanicznym mocowa-

niem formy (zaciski śrubowe) oraz odłącza-

niem i  ponownym podłączeniem obiegów 

termoregulacji. 

Można jednak również inaczej podejść do 

tego tematu: Arburg zaleca np., aby w przy-

padku mocowań mechanicznych zadbać 

o standaryzację płyt i elementów mocujących 

obrabiarki, tak aby można je było uniwersalnie 

wykorzystać do montażu wielu różnych form 

wtryskowych. Standaryzacja płyt umożliwia 

też zastosowanie tych samych śrub w różnych 

procesach mocowania, a  jeżeli elementy 

mocujące po demontażu formy pozosta-

wimy na płycie, nie trzeba będzie ich szukać 

podczas montażu kolejnej.

Konwencjonalne systemy mechaniczne 

można także zastąpić systemami szyb-

kiego mocowania. Rozwiązania takie, choć 

również bazujące na mechanice, nie wyma-

gają stosowania dodatkowych elementów 

mocujących, takich jak łapy, tarcze czy śruby, 

a  ponadto wykorzystują całą powierzchnię 

płyty narzędziowej maszyny. Przykładem może 

być uniwersalny system oferowany przez 

Zimmer Group, który nie zawiera dodatko-

wych komponentów, dzięki czemu można go 

zamontować za pomocą jednego klucza do 

śrub, a dodatkowo nie wymaga stosowania 

płyt termoizolacyjnych ani pierścieni centrują-

cych na połączeniu z formą – do centrowania 

wykorzystuje się tu sworznie sprężynujące 

w formie wtryskowej. 

Alternatywnie zamiast zacisków mecha-

nicznych można także wykorzystać zaciski 

bagnetowe, hydrauliczne lub magnetyczne. 

W  przypadku mocowań hydraulicznych rolę 

elementu mocującego przejmują siłowniki 

hydrauliczne zintegrowane z układem stero-

Rys. 1   Aby pozostać konkurencyjne, zakłady specjalizujące się 
w formowaniu wtryskowym muszą elastycznie reagować na 
potrzeby klientów. A to wymaga skrócenia czasu wymiany form. 
Źródło: Arburg

Rys. 2   Procentowy podział czasu przeznaczanego na wykonanie 
poszczególnych czynności przy wymianie formy wtryskowej 
Źródło: Naczelna Organizacja Techniczna
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wania wtryskarki. W  zależności od wariantu 

systemu forma dociskana jest tutaj za pomocą 

sprężyny (systemy jednostronnego działania) 

lub samego siłownika (systemy dwustron-

nego działania), a  następnie utrzymywana 

w  zadanej pozycji przez siłownik pracujący 

pod ciśnieniem powyżej 100 barów. Tego 

typu układy często wyposażone są w funkcję 

samoblokady utrzymującą tłoczysko w poło-

żeniu końcowym, dzięki czemu utrata ciśnienia 

nie prowadzi do odmocowania formy. Siła 

mocowania wynosi tu nawet do kilkudziesięciu 

ton, a samo mocowanie odbywa się automa-

tycznie – bez konieczności użycia siły mecha-

nicznej czy dodatkowych elementów monto-

wanych na płytach.

Jeszcze większą precyzję moco-

wania zapewniają systemy magnetyczne, 

np. QMC122 firmy Stäubli, działające na zasa-

dzie wytwarzania pola elektromagnetycznego 

stabilnie mocującego formę w  obrabiarce. 

Rozwiązanie Stäubli składa się z magnesów 

AlNiCo i  NdFeB, uzwojenia miedzianego 

oraz płyty ze stali niskowęglowej, a  jego 

pracą steruje oprogramowanie IMAG-Editor 

dostępne z panelu operatorskiego. Umożliwia 

ono obliczenie właściwej dla konkretnej formy 

siły docisku, a dzięki wykorzystaniu autorskiej 

technologii IMAG, na bieżąco kontrolującej 

siłę mocowania, w czasie rzeczywistym infor-

muje operatora o wszelkich awariach systemu 

lub niewystarczającej sile docisku, wydatnie 

zwiększając bezpieczeństwo mocowania.

Zamiast konwencjonalnych 
złączek

Oprócz samego mocowania i  demontażu 

formy gros całkowitego czasu przezbrojenia 

wtryskarki pochłania odłączenie i  ponowne 

podłączenie obwodów termoregulacji, tj. ogrze-

wania i chłodzenia formy. W analizie przeprowa-

dzonej przez badaczy z Politechniki Poznańskiej 

procesy te trwały łącznie ponad 8 minut i stano-

wiły 11% całego czasu przezbrojenia. Dlaczego 

aż tyle? Przy zastosowaniu konwencjonalnych 

złączy technik musi każdorazowo zidentyfi-

kować właściwy przewód, a następnie zamo-

cować go za pomocą odpowiedniego zacisku. 

Proces ten można do pewnego stopnia 

skrócić, zastępując konwencjonalne złączki 

szybkozłączami do form wtryskowych. 

Rozwiązania tego typu wykonane są na ogół 

z mosiądzu z uszczelnieniem z vitonu, dzięki 

czemu są odporne na oddziaływanie wyso-

kich temperatur (do 200°C), ciśnień (do kilku-

nastu barów) i chemikaliów, m.in. glikolu czy 

gorącego oleju. Powinny także zapewniać 

duży przepływ przy relatywnie małych wymia-

rach wewnętrznych umożliwiających zagłę-

bienie w  płytach formy bez konieczności 

ingerencji w strukturę kanałów. Dostępne są 

w trzech podstawowych wariantach: z jedno-

stronnym odcięciem (gniazdo z  zaworem), 

dwustronnym odcięciem (gniazdo i  wtyk 

z  zaworami) oraz ze swobodnym przelotem 

(gniazda bez zaworu) – zarówno w wykonaniu 

prostym, jak i kątowym (45° lub 90°). To jednak 

nie wszystko: w  katalogach producentów 

szybkozłączy można bowiem również znaleźć 

wykonania specjalne oferujące dodatkowe 

funkcjonalności dostosowane do potrzeb 

konkretnej aplikacji lub preferencji użytkow-

nika. Przykładowo, w ofercie Tubes Interna-

tional – dystrybutora szybkozłączy duńskiej 

firmy Dyros – dostępne są m.in. specjalne 

złącza z powłoką cynową do środowisk koro-

zyjnych, a  także rozwiązania z zabezpiecze-

niem przed rozłączeniem (Safety Connector), 

końcówkami samozaciskowymi do węża 

Push-On oraz z czerwonymi lub niebieskimi 

tulejami gniazda i pierścieniami wtyków wyko-

nanymi z tworzywa sztucznego.

Rys. 3   Średnie odległości pokonywane przez technika w trakcie wymiany formy wtryskowej 
Źródło: Arburg

Rys. 4   Szybki system mocowania firmy Zimmer 
Group nie wymaga korzystania ze śrub ani 
dodatkowych elementów mocujących. 
Źródło: Zimmer Group

Rys. 5   Szybkozłącza marki Dyros oferowane 
są także w wersji z kolorowymi tulejami 
gniazda i pierścieniami wtyków. 
Źródło: Tubes International
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O ile szybkozłącza skracają czas montażu 

pojedynczego przewodu, o  tyle multizłącza 

(wielozłącza) zapewniają możliwość podłą-

czenia jednym ruchem wielu obiegów termore-

gulacji bez konieczności identyfikacji każdego 

z nich. Wstępnie przygotowane zestawy mogą 

zawierać nawet kilkadziesiąt szybkozłączy 

uszeregowanych w kolejności odpowiadającej 

kolejności podłączenia. Nie tylko znacznie 

skraca to czas podpięcia poszczególnych 

obwodów, ale także do minimum ogranicza 

ryzyko pomyłki przy montażu, a  tym samym 

pozwala na zachowanie założonych parame-

trów procesu produkcji. Zdaniem firmy Rectus 

zalety te powodują, że multizłącza stają się 

opłacalne już w  przypadku jednego przez-

brojenia w  tygodniu – zwłaszcza że mogą 

także pracować pod wysokim ciśnieniem, co 

pozwala wykorzystywać je także do podłą-

czenia obiegów hydrauliki wysokociśnieniowej.

Suwnica czy stół przesuwny?
Jeszcze kilka lat temu wyrazem postępu 

w  zakresie demontażu i  montażu form 

było zastępowanie ręcznych podnośników 

łańcuchowych suwnicami. Systemy trans-

portu podsufitowego umożliwiały odcią-

żenie pracownika i  skrócenie czasu wycią-

gania i wkładania dużych i ciężkich form wtry-

skowych, często o  wadze kilkunastu ton. 

Z punktu widzenia przedsiębiorcy ich zakup 

i instalacja wiązały się jednak z poważną inwe-

stycją – i taką też są dziś ich następcy: auto-

matyczne systemy do załadunku, wyładunku 

i transportu form wtryskowych. Trzeba jednak 

przyznać, że rozwiązania tego typu rewolu-

cjonizują proces przezbrojenia form: zdaniem 

firmy EAS change systems umożliwiają one 

pełną wymianę 15-tonowej formy wtryskowej 

w czasie zaledwie 50 sekund. 

Systemy tego typu mogą się składać z kilku 

różnych komponentów. W najprostszej wersji 

obejmują stacjonarny stół do wymiany formy 

rozlokowany po jednej lub dwóch stronach 

wtryskarki. W  wariancie pojedynczym stół 

może obsługiwać jedną formę lub dwie formy 

na zmianę (jeśli jest umieszczony między 

dwoma maszynami). W  wersji podwójnej na 

stole mieszczą się w tym samym czasie dwie 

formy, co znacznie zwiększa przepustowość 

systemu, a w przypadku obsługi dwóch maszyn 

zapewnia maksymalną elastyczność załadunku 

i rozładunku. Do przemieszczania form na stole 

służy ręczny lub automatyczny system rolkowy 

– w tym drugim wariancie wyposażony w rolki 

napędzane. Co więcej, stół można także zinte-

grować ze stacją rozgrzewania wstępnego 

formy, co pozwala na znaczne skrócenie czasu 

jej przygotowania w porównaniu z rozgrzewa-

niem we wtryskarce.

Oprócz stołów systemy do automatycznej 

wymiany form obejmują także wózki szynowe 

oraz samojezdne. Oba typy świetnie sprawdzą 

się na stanowiskach obróbczych wyposażo-

nych w kilka wtryskarek, magazyn form wtry-

skowych oraz stację rozgrzewania wstęp-

nego. Podobnie jak stoły, wózki szynowe są 

wyposażone w  bezpośredni napęd rolkowy, 

ale w  przeciwieństwie do nich mogą prze-

mieszczać się pomiędzy stanowiskami, stero-

wane za pomocą przewodowej lub bezprze-

wodowej konsoli. W podobny sposób można 

sterować zresztą także ruchem wózka samo-

jezdnego – z  tą różnicą, że zakres owego 

ruchu nie jest ograniczony do konkretnego 

toru wyznaczanego przez szyny, co zapewnia 

mu większą elastyczność i możliwość obsługi 

maszyn ulokowanych w  pozycji trudnej do 

objęcia układem torów. Wózki takie napę-

dzane są najczęściej akumulatorowo, ale 

EAS change systems oferuje także rozwią-

zania z napędem pneumatycznym. W asorty-

mencie tej firmy znaleźć można również modu-

łowe systemy magazynowania form wtrysko-

wych oraz rozwiązania z  zakresu ich kodo-

wania i identyfikacji. Z kolei Stäubli dostarcza 

na życzenie klienta stoły w wariancie podno-

szonym z  funkcją automatycznej adaptacji 

wysokości do gabarytów maszyny.

Mnogość metod optymalizacji czasu 

wymiany form wtryskowych pozwala przedsię-

biorstwom selektywnie wybrać te, które odpo-

wiadają zarówno ich potrzebom w  zakresie 

wydajności i  elastyczności produkcji, jak 

i  możliwościom finansowym. Jak podkreśla 

firma Arburg, już sama poprawa organizacji 

pracy na stanowisku do formowania wtry-

skowego może znacznie skrócić czas przez-

brojenia maszyny, a  w połączeniu z  dobrze 

przygotowanym systemem szybkozłączy czy 

wielozłączy oraz hydraulicznym lub magne-

tycznym mocowaniem formy wtryskowej 

nierzadko pozwala ograniczyć ów czas o 50% 

w stosunku do stanu wyjściowego. 

Rys. 6   Wielozłącza znacznie skracają czas 
instalacji przewodów i ograniczają ryzyko 
błędów montażowych. 
Źródło: Tubes International

ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE UŁATWIAJĄCE 
PRZEZBROJENIE WTRYSKAREK
Także producenci wtryskarek coraz częściej wprowadzają do nich rozwiązania 
przyspieszające wymianę form. W przypadku maszyn firmy Engel proces 
ten ułatwia bezkolumnowa konstrukcja, zapewniająca możliwość łatwego 
montażu i demontażu nawet bardzo dużych form oraz pełne wykorzystanie 
powierzchni płyty mocującej. 

Arburg we wtryskarkach z serii ALLROUNDER zastosował m.in. 
półautomatyczne sprzęgło wypychacza, a przyłącza mediów umieścił 
na płytach narzędziowych. Dostępność maszyny zwiększył również, 
wprowadzając odchylane na boki jednostki wtryskowe. Zaś wymianę zespołu 
plastyfikującego ułatwia centralne złącze przewodów zasilających.

Także Kraus Maffei nie stroni od innowacji: w serii wtryskarek 
małogabarytowych CX zastosował dwa warianty systemu wyciągania kolumny 
– hydrauliczny z ręcznie odkręcanymi śrubami do sporadycznych przezbrojeń 
i hydrauliczny z automatycznym ryglowaniem do częstych przezbrojeń. Zaś 
bagnetowe zamknięcie na zatrzask umożliwia szybkie mocowanie formy bez 
konieczności dokręcania czy centrowania.
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Zalety zastosowania multizłączy: 

– łączenie jednym ruchem od kilku do nawet 

kilkudziesięciu obiegów;

– wykluczenie możliwości błędnego połą-

czenia;

– bezpieczeństwo użytkowania;

– optymalizacja czasu serwisowania formy;

– zwiększenie wydajności maszyny wtry-

skowej; 

– możliwość zastosowania również w  obie-

gach hydrauliki wysokociśnieniowej (rdzenie, 

wtrysk sekwencyjny);

– wydłużenie żywotności elementów złącznych.  

 

Kiedy watro stosować 
multizłącza?

W przypadku, gdy przezbrajanie maszyny 

wtryskowej występuje raz w tygodniu zaleca 

się wdrożenie stosowania multizłączy, gdyż 

rozłączanie i  podłączanie szybkozłączy/

monozłączy staje się wówczas zbyt czaso-

chłonne. Dzięki zastosowaniu multizłączy 

oszczędzany jest czas, który w  przypadku 

stosowania monozłączy operatorzy poświę-

cają na identyfikację właściwych przewodów. 

Pojawia się również aspekt bezpieczeństwa, 

jakie daje multizłącze, gdyż niemożliwe staje 

się pomylenie obiegów podczas łączenia, 

co jest istotne zwłaszcza dla zachowania 

elastyczności procesu produkcji. 
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Temat ten jest niezwykle istotny, gdyż 

pozycja firmy jest w  znacznym stopniu 

uzależniona od kosztów wytworzenia 

produktu, a  w  przypadku detali wytwarza-

nych metodą wtrysku istotnym czynnikiem 

składowym jest koszt przezbrojenia maszyny 

wtryskowej. Dodatkowo czas przezbrojenia 

wpływa także na elastyczność produkcji czy 

zdolność do wytwarzania małych serii, co 

w dobie wysokiej konkurencyjności ma nieba-

gatelne znaczenie dla przedsiębiorstw.

Metoda SMED i koncepcja 
szybkich przezbrojeń

Popularnym w  ostatnich latach narzę-

dziem do ograniczania czasu przezbra-

jania maszyn wtryskowych stała się metoda 

SMED (Single Minute Exchange of Die). Jej 

twórcą jest Shingeo Shingo, który zapocząt-

kował koncepcję szybkich przezbrojeń już 

w  1950  roku. Wyodrębnił on cztery etapy 

procesu przezbrajania:

– etap 1 – analiza stanu obecnego; 

– etap 2 – odpowiednie rozdzielenie wszyst-

kich operacji przezbrojenia; 

– etap 3 – przekształcenie procesów wewnętrz-

nych w zewnętrzne (zewnętrzne, czyli wyko-

nywane jeszcze podczas pracy maszyny); 

– etap 4 – usprawnienie wszystkich procesów 

przezbrojenia.

Ideą procesu SMED jest uproszczenie i zwięk-

szenie efektywności realizacji poszczególnych 

operacji przezbrajania oraz przekształcenie 

i przeniesienie jak największej ilości operacji do 

etapu, kiedy maszyna jeszcze pracuje.

Kolejnym bardzo ważnym elementem procesu 

SMED jest zasada jednego ruchu, która mówi, 

że wszędzie tam, gdzie to możliwe należy wpro-

wadzić rozwiązania, które pozwolą na montaż 

lub demontaż odpowiednich podzespołów, 

systemów (np. termostatowania, elektrycznych, 

hydrauliki siłowej) za pomocą jednego ruchu. 

Można powiedzieć, że głównym celem 

SMED jest przeprowadzenie każdego przez-

brojenia maszyny wtryskowej w czasie krót-

szym niż 10 minut. Jednocześnie efektem 

powinno być uproszczenie całego procesu 

w taki sposób, aby przezbrojenia były wyko-

nywane w jak najkrótszym czasie, z zachowa-

niem wszystkich zasad bezpieczeństwa. 

Sposoby na skrócenie czasu 
przezbrojenia

Rozwiązaniem, które pomoże w znaczący 

sposób skrócić czas przezbrojenia oraz zasto-

sować zasadę jednego ruchu są multizłącza, 

które mogą być stosowane zarówno do 

obwodów termoregulacji, jak i hydrauliki wyso-

kociśnieniowej. 

Podłączenie obwodów termoregulacji czy 

chłodzenia jest czynnością, która w wielu przy-

padkach zabiera najwięcej czasu podczas 

procesu przezbrajania. Samo zastosowanie 

monozłączy/szybkozłączy w pewnym stopniu 

ten czas skraca, jednak najbardziej wydajnym 

rozwiązaniem jest zastosowanie multizłączy. 

Sposoby na skrócenie czasu 
przezbrojenia maszyny wtryskowej

Wymagania rynkowe wymuszają na przedsiębiorstwach działających 
w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych podjęcia działań w kierunku 
poszukiwania rozwiązań mających na celu usprawnienie procesu produk-
cyjnego. Bardzo ważnym aspektem w tym procesie jest kwestia związana 
z przezbrojeniem maszyny wtryskowej, a w szczególności czas potrzebny 
na wymianę formy wtryskowej czy rozdmuchowej.



SZYBKOZŁĄCZA, MULTIZŁĄCZA,  
PRZEWODY ORAZ AKCESORIA

dla branży Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych  
do układów termoregulacji form wtryskowych 
oraz rozdmuchowych

  Najszerszy na rynku asortyment szybkozłączy stosowanych 
w układach termostatowania form;

  Multizłącza – idealne rozwiązanie dla usprawnienia produkcji – 
SMED, zarówno do układów wodnych jak i hydrauliki siłowej;

  Komponenty do multizłączy; 

  Przewody – szeroka gama materiałowa i kolorystyczna;

  Ręczna praska do okuwania przewodów;

  Bogaty wybór aluminiowych oraz mosiężnych kolektorów; 

  Szeroki wybór dodatkowych akcesoriów;

  Wysoka jakość wykonania;

  Niezawodność i długa żywotność;

  Wysokiej jakości materiały użyte do produkcji;

  System bezpieczeństwa Safe-Lock.
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SYSTEMY SZYBKIEGO PRZEZBRAJANIA FORM WTRYSKOWYCH  
W MASZYNACH MAŁYCH, ŚREDNICH I DUŻYCH

Mission possible

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

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

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

Rys. 3   Z urządzeniami do przechylania form EAS 
wzrasta poziom bezpieczeństwa podczas 
manipulacji przede wszystkim ciężkich 
form wtryskowych. Jest to alternatywa dla 
niepewnej manipulacji formy za pomocą 
suwnicy, żurawia 

Niewykorzystywana 
możliwość?

Wykorzystanie dostępnych na rynku dla 

przetwórców metodą wtrysku metod doty-

czących szybkich przezbrojeń form w stopniu 

100% jest wyobrażeniem idealnym, ale możli-

wość wykorzystania istniejącego potencjału 

choćby w  95% jest z  założenia aspektem 

wykonalnym. W  rzeczywistości okazuje się, 

że w  dalszym ciągu udział nowoczesnych 

rozwiązań pozostaje daleko z  tyłu teoretycz-

nych możliwości, dotyczy to również nakładów 

związanych z  przezbrajaniem form na wtry-

skarkach. Praktyczna analiza we  wtryskow-

niach pokazuje paradoksalnie, że czas przez-

brojenia form jest o tyle dłuższy, im mniejsza 

jest maszyna. Zautomatyzowane systemy 

szybkiego mocowania form, multizłącza, jak 

i  systemy transportu i  załadunku form, stały 

się w pewnym sensie standardowym wypo-

sażeniem wtryskowni pracujących na dużych 

formach, podczas gdy usprawnione przez-

brojenie form mniejszych i  średnich jest 

ciągle wyjątkiem. Rodzi się pytanie, dlaczego 

właśnie małe i średniej wielkości zakłady pracy 

rezygnują z  dostępnych od ponad 30 lat 

systemów zapewniających nie tylko znaczną 

oszczędność czasu, zwiększone bezpie-

czeństwo, ale przede wszystkim gwaran-

tują dające się szybko zauważyć wyniki finan-



No change, no progress

PRZYSPIESZ – ZWIĘKSZ – ROZWIJAJ

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

Jednostki do inspekcji form i systemy 
mocowania magnetycznego

Ręczne wózki narzędziowe i obrotownice Mono - muliti złącza, złącza 
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sowe, bowiem kompletne systemy szybkiego 

przezbrajania form wtryskowych cechują się 

jednym z  wyższych poziomów amortyzacji 

kosztów inwestycyjnych? Odpowiedzi na 

to pytanie szukać należy przede wszystkim 

w  niedoinformowaniu klientów oraz braku 

wiedzy w zakresie kompleksowych rozwiązań 

przy manipulowaniu, załadunku i  moco-

waniu form. Nie należy jednak pomijać faktu, 

że w pewnym sensie przyczyna leży również 

w braku śmiałości i otwartości na nowoczesne 

metody naszych rodzimych przetwórców. 

Mimo, że wprowadzenie niektórych rozwiązań 

daje wręcz natychmiastowe efekty związane 

z amortyzacją kosztów inwestycji, przetwórcy 

często z powodu lęku wprowadzenia nowych 

standardów wahają się przed inwestycją, co 

z  biegiem lat będzie miało kolosalny wpływ 

na konkurencyjność na rynku przetwórców 

tworzyw sztucznych. 

Rozwiązania EAS
EAS Europe proponuje rozwiązania na każdą 

kieszeń i  pod każde wymagania klientów. 

Z  doświadczenia wynika, że w  porównaniu 

z  tradycyjnymi metodami mocowania form 

korzystając z  rozwiązań EAS oszczędza się 

około 50% do 70% czasu przestoju produk-

cyjnego. EAS Europe to w zasadzie kompletna 

oferta mająca na celu skrócenie czasu przez-

brojenia form wtryskowych. Zakres dostawy 

EAS obejmuje instalacje i  urządzenia, które 

służą sprawnemu transportowi, szybkiemu 

przezbrojeniu i mocowaniu form. Oferta sięga 

od manualnych, hydraulicznych, mechanicz-

nych lub alternatywnie również magnetycz-

nych systemów szybkiego mocowania form 

poprzez systemy do ich bocznego lub piono-

wego załadunku, aż po stacje wstępnego 

nagrzewania form i szeroki program szybko- 

i  multizłączy dla różnych mediów. Ponadto 

EAS dostarcza urządzenia do sprawnego 

i bezpiecznego transportu i manipulacji form 

oraz rozwiązania w postaci urządzeń umożli-

wiających przeprowadzanie prac konserwa-

cyjnych i  napraw, jak np.  stoły inspekcyjne, 

przechylnie dla form itd. 

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

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

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

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

Niedościgniona 
sprawność 

energetyczna

Elektryczne wtryskarki serii PX
� Modułowa konstrukcja i swoboda 

stosowania różnych form

� Maksymalna elastyczność doboru 
podzespołów

� Większe możliwości jednostki 
wtrysku

� Intuicyjny układ sterowania MC6

� Łatwe doposażanie

� Maksymalna precyzja

� Optymalna szybkość

� Zintegrowana serwohydraulika


