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

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

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

Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. na posie-

dzeniu w dniu 13 listopada br. podjęła decyzję 

o powołaniu z dniem 1 grudnia br. Tomasza 

Hinca na stanowisko prezesa zarządu Grupy 

Azoty S.A. 

Tomasz Hinc od 5 marca 2018 roku jest 

wojewodą zachodniopomorskim. W  latach 

2016-2018 pełnił funkcję wiceprezesa 

zarządu Grupa Azoty S.A. Od 2007 roku 

doradca zarządu Totalizatora Sportowego 

w Warszawie, a następnie dyrektor oddziału 

Totalizatora w  Szczecinie, w  2008 roku 

p.o. dyrektora oddziału w  Zielonej Górze, 

a  od 2013 roku również dyrektor oddziału 

w Koszalinie. W latach 1997-2007 – nauczy-

ciel akademicki w  szczecińskich szkołach 

wyższych, specjalizacja w dziedzinach orga-

nizacji i  zarządzania, zarządzania zasobami 

ludzkimi, socjologii oraz public relations. 

Od 2006 do 2018 roku radny Rady Miasta 

Szczecin przez trzy kolejne kadencje, a  od 

2014 roku wiceprzewodniczący Rady. Od 

2015 do 2018 roku przedstawiciel Miasta 

Szczecin w  Radzie Euroregionu Pome-

rania. W  latach 2013-2015 członek Szcze-

cińskiej Rady Działalności Pożytku Publicz-

nego. W  latach 2007-2014 członek komisji 

bezpieczeństwa i porządku przy prezydencie 

Szczecina. Od 2003 do 2018 roku w Radzie 

Społecznej Regionalnego Szpitala Onkolo-

gicznego w  Szczecinie – Zachodniopomor-

skiego Centrum Onkologii. Absolwent Uniwer-

sytetu Szczecińskiego. Wyróżniony w  finale 

VII edycji Polish National Sales Awards 2015. 

Finalista VI edycji konkursu Polish National 

Sales Awards 2014. 

Plastikowe opakowania na żywność zapo-

biegają jej marnowaniu, co z kolei przekłada 

się na redukcję emisji 350 g CO2 za każdy kilo-

gram. Tworzywa sztuczne mają być jednym 

z  pięciu filarów gospodarki obiegu zamknię-

tego. Mimo tego plastik jest powszechnie 

uważany za jeden z  głównych szkodników 

dla środowiska. Ambicją firm działających w tej 

branży jest to, by zapobiec przedostawaniu się 

granulek polimerowych do środowiska. 

– Tworzywa w gospodarce obiegu zamknię-

tego mają wiele funkcji i  na co dzień musimy 

pamiętać o  tym, że to nie  jest tylko odpad, 

który nas denerwuje i że trzeba go odpowiednio 

zagospodarować. Celem gospodarki obiegu 

zamkniętego jest bowiem jak najlepsze wykorzy-

stanie surowca – mówi w rozmowie z agencją 

informacyjną Newseria Innowacje Anna Szał-

kowska z Fundacji PlasticsEurope Polska.

W przypadku tworzyw sztucznych 

surowcem tym są granulki polimerów. Firmy 

będące członkami PlasticsEurope w  ramach 

programu Operation Clean Sweep dążą do 

tego, by żadna granulka polimeru nie przedo-

stawała się do środowiska.

– Jednym z wymogów gospodarki obiegu 

zamkniętego jest tzw. ekoprojektowanie, czyli 

takie projektowanie danego wyrobu, które nam 

później pozwoli wielokrotnie z  niego korzy-

stać: naprawiać go, ale także ułatwić recykling. 

W przypadku opakowań z tworzyw sztucznych 

mamy duże pole do popisu. Innowacje branży 

idą w tym kierunku, by zastąpić trudno recy-

klowalne opakowania takimi, które będą łatwiej 

recyklowalne – wskazuje Anna Szałkowska.

Wszystkie plastikowe butelki, z  których 

korzysta koncern Coca Cola w  Wielkiej 

Brytanii, są obecnie produkowane w 50 proc. 

z rPET – tworzywa sztucznego pochodzącego 

z recyklingu. Decyzja o wykorzystaniu takiego 

materiału oznacza oszczędność 21  tys. ton 

plastiku rocznie. Z  kolei Orkla, norweski 

producent żywności, pakuje chipsy w paczki 

wykonane z  odnawialnego polimeru propy-

lenowego. To materiał wytwarzany z  oleju 

talowego, będącego produktem ubocznym 

w procesie pozyskiwania pulpy drzewnej.

Opakowania z tworzyw sztucznych wykorzy-

stywane są przede wszystkim do pakowania 

żywności. Dzięki nim udaje się unikać znacz-

nych strat produktów spożywczych. Z  raportu 

rocznego Fundacji PlasticsEurope za  rok 2019 

wynika, że przeciętna emisja CO2 wynikająca 

z produkcji opakowania plastikowego na 1 kilo-

gram żywności wynosi 70 gramów. Z kolei zaosz-

czędzona emisja CO2 z powodu mniejszych strat 

żywności dzięki takim opakowaniom wynosi 

350 gramów za każdy kilogram. Oznacza to, że 

korzyści w tym przypadku przewyższają straty.

– Trzeba pamiętać, że straty żywności to jeden 

z  krytycznych elementów gospodarki obiegu 

zamkniętego. Innymi słowy, musimy je minimali-

zować ze wszystkich sił, a opakowanie plastikowe 

jest bardzo dobrym przykładem takiego, które 

doskonale pozwala nam to osiągnąć – podkreśla 

ekspertka z Fundacji PlasticsEurope Polska.

Zagospodarowanie odpadów opakowa-

niowych jest jednym z priorytetów gospodarki 

obiegu zamkniętego. Koncepcja GOZ, która od 

2018 roku jest w Europie w fazie praktycznej 

realizacji, określa tworzywa sztuczne jako jeden 

z pięciu elementów, które będą kluczowe dla jej 

skutecznej realizacji. Z kolei „Europejska stra-

tegia na rzecz tworzyw sztucznych w gospo-

darce o  obiegu zamkniętym” jest oparta na 

czterech filarach. To zwiększenie opłacalności 

recyklingu, ograniczenie ilości generowanych 

odpadów plastikowych, walka z zaśmieceniem 

środowiska morskiego, a  także zwiększenie 

inwestycji i innowacji w zakresie recyklingu.

– Plastik poddaje się recyklingowi dość łatwo. 

Są jednak grupy materiałów, których recykling 

mechaniczny jest trudny lub obecnie nieefek-

tywny ekonomicznie. Jest natomiast tzw. recy-

kling surowcowy lub chemiczny i  są projekty 

z nim związane, które już wchodzą w fazę reali-

zacji oraz stosowania na co dzień. Pozwalają 

nie tylko odzyskać sam polimer, lecz także suro-

wiec, z którego powstał. Absolutnie nie powin-

niśmy natomiast odpadów z tworzyw składować 

na wysypiskach. Marnuje się tam po prostu 

wartość tego surowca – mówi Anna Szałkowska.

W krajach Unii Europejskiej, zgodnie 

z  dyrektywą z  30 maja 2018 roku, zwięk-

szono wymagane poziomy recyklingu wszyst-

kich opakowań do 65 proc. w  roku 2025 

i  do 70  proc. do roku 2030. W  przypadku 

opakowań z  tworzyw sztucznych cele te 

wynoszą odpowiednio 50 i 55 proc. 

Nowy prezes zarządu Grupy Azoty S.A.

Innowacje w tworzywach skupiają się wokół ich recyklingu
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W skali UE konsumenci zużywają około 

46 mld plastikowych butelek rocznie, a każdy 

Europejczyk generuje ok.  31  kg śmieci 

z plastiku, z których tylko 1/3 trafia do ponow-

nego przetworzenia. Również w  Polsce do 

recyklingu trafia stosunkowo niewielki odsetek 

plastikowych odpadów, a 1/3 jej mieszkańców 

w  ogóle nie segreguje śmieci. Dlatego też 

Żabka chce promować proekologiczne nawyki 

i startuje z akcją zbiórki plastikowych butelek, 

za które będzie nagradzać klientów dodatko-

wymi punktami w programie lojalnościowym. 

Plastikowe odpady zwrócone do sklepów 

Żabka posłużą do produkcji nowych, pocho-

dzących w 100 proc. z recyklingu butelek na 

wodę mineralną.

– Statystyczny Polak produkuje rocznie 

ponad 300 kg odpadów, z  czego prawie 

połowa nadaje się do recyklingu. Niestety – ze 

względu na niską świadomość ekologiczną 

i brak selektywnej zbiórki – recyklingowi podda-

wanych jest ich o wiele mniej – mówi agencji 

Newseria Biznes Leszek Zagórski, dyrektor 

Lekaro. – Selektywna zbiórka odpadów 

w naszych domach jest kluczowa z perspek-

tywy całego cyklu życia odpadu i jego dalszego 

przetworzenia. Jeżeli dobrze je przesortujemy, 

podzielimy na papier, plastik i szkło, możemy 

z  nich odzyskać o  wiele więcej surowców, 

dzięki czemu mniej odpadów trafi na składo-

wisko, zanieczyszczając nasze środowisko.

Tymczasem tylko w UE konsumenci zuży-

wają ok. 100 mld foliówek i 46 mld plastiko-

wych butelek rocznie. Każdy mieszkaniec 

Europy generuje co roku ok. 31 kg śmieci 

z plastiku, ale tylko 30 proc. z nich jest podda-

wanych recyklingowi. 

Żabka, czyli jedna z głównych sieci handlo-

wych w Polsce, zachęca klientów do budo-

wania proekologicznych nawyków i  odda-

wania plastikowych butelek podczas 

zakupów. Akcja będzie prowadzona w ponad 

20 sklepach w Warszawie, a sieć wykorzysta 

w niej swoją aplikację żappka. Dzięki temu za 

oddane w  sklepie plastikowe butelki klienci 

będą otrzymywać dodatkowe punkty lojalno-

ściowe – żappsy.

Butelki oddane przez klientów zostaną 

przetworzone na nowy surowiec. Posłużą do 

produkcji nowych plastikowych opakowań na 

wodę OD NOWA, pochodzących w 100 proc. 

z recyklingu.

– Butelki zebrane w  sklepach Żabka 

będziemy mogli przetworzyć na recyklat PET 

i  ponownie wytworzyć z  nich opakowania, 

zamykając w  ten sposób obieg materiałów 

– mówi Mariusz Musiał, dyrektor zarządza-

jący ALPLA Polska. – Już w  tym momencie 

w  zakładzie w  Radomsku przetwarzamy 

rocznie około 1,5 mld butelek PET, co pozwala 

nam na wyprodukowanie około 30  tys. ton 

recyklatu rocznie. Tworzywo PET z  naszej 

produkcji nadaje się do kontaktu z  żywno-

ścią i już teraz na sklepowych półkach można 

znaleźć butelki z zawartością recyklatu nawet 

na poziomie 100 proc. 

W dniu 16 listopada br. Nadzwyczajne 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy 

Azoty Polyolefins S.A. podjęło uchwałę 

o  podwyższeniu kapitału zakładowego 

spółki o kwotę 323.684.990 PLN do kwoty 

922.968.300  PLN i  emisji nowych akcji 

spółki. Nowe akcje, zgodnie z postanowie-

niami zawartych dnia 31 maja br. umów inwe-

stycyjnych, zostały objęte przez trzy spółki: 

Hyundai Engineering Co., Ltd (Hyundai), 

Korea Overseas Infrastructure & Urban Deve-

lopment Corporation (KIND) oraz Grupę 

LOTOS S.A. Tym samym zakończony został 

kolejny etap procesu pozyskania części kapi-

tałowej finansowania. 

W efekcie dokonanych wpłat i po rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego, Grupa 

Azoty Zakłady Chemiczne „Police” będzie 

posiadać 34,41% akcji, Grupa Azoty S.A. 

– 30,52% akcji, Grupa Lotos S.A. – 17,3% 

akcji, Huyndai - 16,63% akcji natomiast KIND 

będzie posiadać 1,14% akcji. Udziały procen-

towe odpowiadają udziałowi zarówno w kapi-

tale zakładowym Grupy Azoty Polyolefins S.A., 

jak i  łącznej liczbie głosów na Walnym Zgro-

madzeniu Grupy Azoty Polyolefins S.A. 

Wkłady pieniężne, które zostały wniesione 

na pokrycie wszystkich nowych akcji wynoszą: 

Grupa LOTOS S.A. 300.000.000 PLN, Hyundai 

73.000.000 USD (co stanowi równowartość 

275.808.600 PLN1) i  KIND 5.000.000  USD 

(co stanowi równowartość 18.891.000 PLN*). 

Nadwyżka wartości ceny emisyjnej nowych 

akcji nad ich wartością nominalną (agio) 

w wysokości 271.014.610 PLN została prze-

znaczona na kapitał zapasowy Grupy Azoty 

Polyolefins S.A. Ponadto, zgodnie z  zapi-

sami umów inwestycyjnych, Grupa LOTOS 

S.A. i KIND udostępnią Grupie Azoty Polyole-

fins  S.A. pożyczki podporządkowane 

w kwocie 200 mln zł. (Grupa LOTOS S.A.) oraz 

52 mln dol. (KIND). 

We wrześniu zakończono proces pozyski-

wania pozwoleń na budowę, co umożliwia 

Hyundai, generalnemu wykonawcy projektu 

„Polimery Police”, realizację pełnego zakresu 

prac. Na terenie terminalu kontynuowane są 

obecnie prace związane z budową nabrzeża, 

wykonano fundamenty pod zbiorniki propanu 

i etylenu oraz rozpoczęto montaż i spawanie 

płaszcza zewnętrznego zbiornika propanu. 

Równolegle prowadzone są prace hydrotech-

niczne w części morskiej inwestycji - przygoto-

wano pole odkładcze i rozpoczęto pogłębienie 

części toru wodnego wchodzącego w zakres 

projektu „Polimery Police”. Na wszystkich 

podprojektach prowadzone są prace funda-

mentowe. Trwa również montaż konstrukcji 

stalowych, w tym estakad. 

1. Kwota przeliczoną zgodnie z kursem NBP  

z dnia 16.11.2020 (Tabela nr 223/A/NBP/2020  

z dnia 2020-11-16)

Butelki na wodę marki własnej z plastiku zebranego 

w pilotażowym systemie zbiórki w Żabce

Projekt „Polimery Police” z nowymi akcjonariuszami
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Tajwański przemysł maszyn do  przetwór-

stwa tworzyw sztucznych i gumy cieszy 

się międzynarodową renomą, a  według 

Tajwańskiego Stowarzyszenia Przemysłu 

Maszynowego (TAMI) jego eksport zajmuje 

szóste miejsce na świecie, co stawia go 

w  gronie światowych liderów. Wśród laure-

atów nagrody Taiwan Excellence 2021 

znalazło sie trzech topowych producentów 

maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucz-

nych i gumy: Chumpower Machinery Corp., 

Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co., 

Ltd. oraz Plasco Engineering Inc.

– ChumPower Machinery Corp. jest 

największym producentem rozdmuchiwarek 

PET na Tajwanie. Jego topowy produkt, inte-

ligentna maszyna do formowania z  rozdmu-

chiwaniem CPSB-LSS8, jest najszybszą tego 

typu rozdmuchiwarką na świecie. Wydaj-

ność 2250 butelek na godzinę jest znacznie 

większa niż średnia 1800-2000 butelek na 

godzinę w maszynach konkurencyjnych firm. 

Gwarantuje ona również stabilną produkcję 

w długim terminie i przynosi korzyści klientom 

dzięki rozsądnym kosztom eksploatacji przy 

dużej prędkości. Rozdmuchiwarka wyposa-

żona jest również w inteligentny system moni-

torowania produkcji, co zwiększa jej wydaj-

ność. Ponadto dokonuje wirtualnie pomiarów 

(system AVM – Automatic Virtual Measure-

ment) oraz prognozuje czas jej konserwacji 

(IPM – Intelligent Predictive Maintanance), 

co pozwala precyzyjnie monitorować proces 

produkcyjny i planować przestoje w produkcji 

oraz związane z tym koszty. 

– Fu Chun Shin Machinery Manufac-

ture Co., Ltd. (FCS) jest wiodącym tajwań-

skim producentem wtryskarek, a model IMM 

(FA-160) to inteligentna, wysokowydajna, 

energooszczędna i  zaawansowana maszyna 

serwohydrauliczna. Zoptymalizowana i  ergo-

nomiczna konstrukcja wraz z  iMF4.0 – inte-

ligentnym systemem zarządzania produkcją 

znacząco poprawiła jej jakość i  wydajność. 

Linia FA-160 to łącznie 11 modeli o  sile 

zacisku od 60 do 530 ton. Zapewnia opcjo-

nalne specyfikacje, w  tym dla przemysłu 

spryskiwaczy i  opakowań, które zanoto-

wały wysoką sprzedaż podczas pandemii  

COVID-19. Model o dużej prędkości jest szcze-

gólnie odpowiedni do pakowania żywności, 

kosmetyków i elementów optycznych.

– Plasco Engineering Inc. jest rozpoznawany 

na całym świecie ze względu na pełną gamę 

produktów do wytłaczania tworzyw sztucz-

nych. Dzięki zastosowaniu precyzyjnej kontroli 

temperatury w procesie wytłaczania, włókna 

wyprodukowane na wytłaczarce JC-MNP 

mają dwukrotnie większą gęstość w porów-

naniu z  podobnym materiałem, czyli ponad 

10 gramów na denier, gdzie średnia (HDPE 

monofilament z  polietylenu o dużej gęstości 

lub polipropylenu PP) to 5,0 do 5,5 gramów 

na denier. Ponadto linia do wytłaczania mono-

filamentu (JC-MNP) jest wyposażona w precy-

zyjny system sterowania temperaturą i pompę 

zębatą, a cały system sterowania monitoruje 

wszystkie informacje o działaniu systemu za 

pośrednictwem interfejsu HMI. Płynnie obsłu-

guje funkcje zdalnego monitorowania i  łado-

wanie dużych zbiorów danych.

Z niedawno opublikowaną listą produktów 

nagrodzonych Taiwan Excellence Award 2021 

i z laureatami tej prestiżowej nagrody można 

się zapoznać na jej oficjalnej stronie interne-

towej: https://www.taiwanexcellence.org/tw/

award/2021winner 

Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej 

szczegółowych informacji branżowych lub 

poszukiwaniem potencjalnych dostawców 

proszone są o kontakt z Taiwan Trade Center 

w Warszawie (TAITRA). 

Źródło: TAITRA

Prestiżowe nagrody Taiwan Excellence 2021 
dla producentów maszyn do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych i gumy

Nagrody Taiwan Excellence zostały ustanowione w 1993 r. Przez Ministerstwo Gospodarki Tajwanu (MOEA) i są 
uważane za „Oscary” tajwańskiego przemysłu, ponieważ nagradzane produkty są wybierane ze względu na ich 
innowacyjność, design, najwyższą jakość i marketing. Nie bez znaczenia jest również fakt umiejscowienia produk-
cji na Tajwanie. 27 października br. TAITRA (Tajwańska Rada Rozwoju Handlu Zagranicznego), największa na Taj-
wanie organizacja non profit wspierająca przemysł tajwański i sponsorowana przez Biuro Handlu Zagranicznego 
Ministerstwa Gospodarki (BOFT), ogłosiła laureatów nagrody Taiwan Excellence. Nagrodzono 433 produkty opra-
cowane przez 252 firmy. Trzy główne kategorie produktów w ujęciu procentowym to: ICT (31,6%), maszyny i kom-
ponenty (19,2%) oraz AGD i sprzęt budowlany (12,9%).

Artykuł sponsorowany
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Taipei World Trade Center Co., Ltd. Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Emilii Plater 53, 17 Piętro, 00-113 Warszawa. 

tel.: (22) 370 52 10
warsaw@taitra.org.tw, www.taitra.org.tw, warsaw.taiwantrade.com.tw

ad by BOFT

  Inteligentna maszyna do 
rozmuchu (CPSB-LSS8) 
firmy ChumPower

  Inteligentna 
i zaawansowana maszyna 
serwohydrauliczna IMM 
(FA-160) firmy FCS

  Linia do wytłaczania 
monofilamentu (JC-MNP) 
firmy PLASCO
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Z wrześniowych badań Urzędu Statystycz-

nego wynika, że sektor targów przed 

pandemią koronawirusa generował łączne 

obroty w  wysokości prawie 5 mld złotych, 

a  do budżetu państwa co roku wpływało 

ok. 0,5 mld złotych podatku VAT – poinformo-

wała Polska Izba Przemysłu Targowego.

Na podstawie badania można wywnio-

skować, że cała branża istotnie ucierpiała na 

skutek ograniczeń spowodowanych przez 

pandemię. „Obroty firm spadły o co najmniej 

połowę w 4 na 5 firm, a  aż o 90% w przy-

padku niemal 2 na 5 podmiotów. Mimo, że 

zdecydowana większość podmiotów skorzy-

stała z dostępnej pomocy w ramach rządowej 

tarczy antycovidowej, nastąpiła znaczna 

redukcja zatrudnienia w  branży. W  przy-

padku pracowników etatowych i na kontrak-

tach przeciętna liczba pracowników spadła 

o  ok.  30%, a  w przypadku mniej chronio-

nych umów cywilnoprawnych o ponad 80%’’ 

– piszą autorzy raportu*.

Z powodu epidemii od marca zawieszano 

bądź przekładano wszelkie imprezy wysta-

wiennicze. Branża targowa straciła w  tym 

czasie już ponad 1 mld złotych. Początek 

czerwca miał przynieść ulgę dla tego sektora, 

ponieważ właśnie wtedy rząd zezwolił na 

oficjalne odmrożenie targów. Do tego terminu 

przedstawiciele branży przygotowywali się 

bardzo intensywnie od wielu tygodni. 

Sezon jesienny miał być dla branży targowej 

kluczowym okresem w  tym roku. Rzeczywi-

stość okazała się jednak bardzo brutalna. Już 

17 października rząd objął czerwonymi stre-

fami 152 powiaty, a w pozostałych ustanowił 

strefy żółte, jednocześnie zaostrzając w nich 

rygory. Z kolei w piątek 23 października premier 

Morawiecki oświadczył, że „niestety sytuacja 

jest nadal niedobra’’ i cała Polska od następ-

nego dnia znajdzie się w  strefie czerwonej, 

co oznacza odwołanie wszystkich targów do 

końca 2020 r. i z pewnością większości zapla-

nowanych na pierwszy kwartał 2021 r.

W związku z  lawinowo wzrastającą liczbą 

zakażeń, premier Morawiecki wydał polecenie 

dotyczące przygotowania planów budowy 

szpitali tymczasowych w  każdym mieście 

wojewódzkim. Wśród lokalizacji pojawiły się 

m.in. Międzynarodowe Targi w Kielcach, Targi 

w  Lublinie czy Expo Kraków. Ich zarządcy 

zapewniają, że są gotowi do udostępnienia 

swoich budynków i deklarują pełną gotowość 

do wsparcia rządowych planów. Zarazem 

jednak branża alarmuje: to nie lockdown, 

tylko breakdown, czyli upadek. Jak więc 

będzie wyglądała przyszłość sektora targo-

wego, który po raz drugi w  tym roku musiał 

„zamrozić’’ swoją działalność? 

– Trudno sobie wyobrazić, żeby w przyszłym 

roku wszystkie imprezy targowe były znowu 

przekładane lub się nie odbywały. Nie sądzę, 

aby branża przetrwała kolejny rok bez tego, co 

jest podstawą jej działalności – ocenia Kamil 

Perz, dyrektor Targów Kielce.

Polska Izba Przemysłu Targowego szacuje, 

że branża potrzebuje ok. 1,5 mld złotych 

wsparcia rządowego, aby przetrwać i wyjść 

z  kryzysu covidowego. PIPT idzie w  swoich 

propozycjach nieco dalej niż strona rządowa 

i proponuje, aby wprowadzono m.in. vouchery 

targowo-konferencyjne do wykorzystania 

przez 3 lata. W  przyszłym roku byłoby to 

400 mln złotych, w 2022 r. 300 mln i taka sama 

kwota w  2023  r. Proponowane rozwiązania 

miałyby polegać na przekierowaniu środków 

przeznaczonych na dofinansowanie udziału 

MŚP w misjach i targach za granicą na wyda-

rzenia targowe odbywające się w  naszym 

kraju. W  ten sposób część tych funduszy 

zostałaby wydana w Polsce, na czym zyska-

łyby m.in. polskie hotele i firmy targowe. 

Jesienią Polska znalazła się w gronie krajów 

najsilniej dotkniętych epidemią. Dziennie 

odnotowuje się już ponad 20  tys.  nowych 

zakażeń, a  liczba zgonów przekracza 

200 osób. 18  sierpnia Łukasz Szumowski 

w wywiadzie dla RMF FM powiedział, że przy-

gotował wszystkie plany na jesień i myśli, że 

jego następca będzie je wdrażał w  sposób 

bezpośredni. Rząd, jak już wcześniej pisałem, 

przygotował mocną odpowiedź na drugą falę 

epidemii. Październikowa nowelizacja wpro-

wadziła szereg ograniczeń; wśród nich zakaz 

prowadzenia działalności związanej z  orga-

nizacją takich imprez jak targi, wystawy, 

kongresy czy konferencje. Także online. Oczy-

wiście wydaje się, że należy traktować ten 

błąd jako niedopatrzenie wynikające ze wzmo-

żenia legislacyjnego związanego z przyspie-

szonym przyjmowaniem ustaw i rozporządzeń 

mających ułatwić walkę z  koronawirusem, 

jednak przedsiębiorcy ze zdziwieniem przecie-

rali oczy. Nic więc dziwnego, że po ostrożnym 

optymizmie z końca wakacji w branży zapano-

wała spora niepewność, czy po drugiej stronie 

jest jeszcze ktoś, z kim można rozmawiać.

26 października zakończyło się spotkanie 

Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń – inicja-

tywy powstałej w celu działania na rzecz branży, 

która jako pierwsza musiała wstrzymać działal-

ność z powodu pandemii – z wicepremierem 

Gowinem. Jednym z członków założycieli Rady 

jest Polska Izba Przemysłu Targowego.

Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT, zapre-

zentowała na tym spotkaniu postulaty doty-

czące branży targowej. Znalazły się wśród 

nich m.in.: uznanie ośrodków targowych, 

stanowiących w co najmniej 25% własność 

samorządów, za firmy średnie dla potrzeb 

wszystkich programów pomocowych, 

w tym dla „Tarczy finansowej’’ oraz odszko-

dowania od Skarbu Państwa w wysokości 

50% ubiegłorocznego przychodu firm branży 

targowej, które odnotowały w  roku 2020 

spadek obrotów o min. 50% w stosunku do 

roku 2019. 

Jacek Leszczyński

* Raport: https://polfair.pl/wp-content/uploads/2018/06/

Raport_Badanie-rynku-targowego_2020_PIPT_GUS_

Pozna%C5%84_aktualny.pdf

Kłopoty branży targowej  
z powodu pandemii
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PAŹDZIERNIK 2020

Notowania cenowe
ABS
Szacuje się, że europejskie ceny ABS spadły 

średnio o 8 EUR/T w październiku w oparciu 

o  niższe koszty surowców, stabilizując się 

ostatecznie na poziomie 1386-1533 EUR/T. 

Ceny styrenu w kontraktach październikowych 

zostały ogłoszone na poziomie 721 EUR/T, 

co oznacza spadek o 24 EUR/T od września. 

Ceny kontraktowe butadienu umocniły się do 

450 EUR/T w październiku, czyli o 40 EUR/T 

na wyższym poziomie niż w  poprzednim 

miesiącu, co stanowi czwarty miesiąc z rzędu 

wzrostów. Kontraktowe ceny akrylonitrylu 

spadły o 7 EUR/T zgodnie z cenami propylenu.

Popyt na ABS wzrastał w  ciągu miesiąca, 

podczas gdy podaż była stosunkowo niewielka. 

Rosnąca liczba nowych przypadków COVID-19 

może zwiększyć konsumpcję na rynku ABS, 

ponieważ Europa przeżywa drugą falę koronawi-

rusa, co może stymulować popyt na ABS. Tym 

samym można spodziewać się zwiększonego 

zużycia sprzętu AGD, sprzętu biurowego i fitness.

PA
Popyt na europejskich rynkach poliamidów 

był ogólnie dobry w  październiku, ponieważ 

nadal postępowało ożywienie na kluczowych 

sektorach surowcowych. Pod koniec września 

uczestnicy rynku dostrzegli na rynku pewne 

zachęcające oznaki dotyczące aktywności 

w październiku. Popyt ze strony sektora motory-

zacyjnego przyspieszył w ostatnich miesiącach, 

a uczestnicy rynku stwierdzili, że zakupy w tej 

branży były wyższe niż oczekiwano. Jednak 

źródła podają, że przemysł samochodowy nie 

był jedynym rynkiem oferującym wsparcie.

Ilość technicznego PA 66 najprawdopo-

dobniej zmalała na początku października, 

ponieważ uczestnicy rynku zgłosili pewne 

problemy po stronie podaży zarówno polimeru, 

jak i  kluczowych surowców pośrednich. Na 

rynku brakowało dostaw adyponitrylu i HMDA 

we wszystkich trzech głównych regionach.

Ceny inżynieryjnego PA66 były utrzymywały 

się w dość szerokim zakresie 2680-2880 EUR/T. 

Według doniesień swobodnie negocjowane 

miesięczne ceny wzrosły średnio o  około 

40 EUR/T. Część sprzedaży na rynku spot odno-

towano w przedziale 100-170 EUR/T powyżej 

poziomów z września, podczas gdy inne sprze-

daże spot były notowane na poziomie około 

70-80 EUR/T powyżej poziomów z  września. 

Kupujący spodziewają się dalszych prób wzrostu 

cen ze strony producentów w  listopadzie, 

ponieważ oczekuje się, że popyt pozostanie silny.  

Jeśli chodzi o inżynieryjny PA 6, popyt był duży 

w październiku, ale w przeciwieństwie do rynku 

PA 66 dostawy w Europie były więcej niż wystar-

czające. Uczestnicy rynku stwierdzili, że wciąż 

istnieją konkurencyjne oferty na wolumeny PA 6, 

co działało jako czynnik ograniczający ostateczne 

rozliczenia cen za miesiąc. Według uczestników 

rynku ceny w październiku były stabilne lub wyka-

zywały niewielkie wzrosty o około 40-60 EUR/T 

osiągnięte w  okresie wrzesień-październik. Za 

najbardziej reprezentatywny poziom cen uznano 

w październiku 1500-1630 EUR/T, co oznacza 

wzrost o  10 EUR/T w  porównaniu do wrze-

śnia. Na rynku spot ceny PA6 były na poziomie 

1150-1200 EUR/T w  październiku. Perspek-

tywy dla inżynieryjnego PA6 na listopad pozo-

stają stabilne pod względem popytu, ale istnieją 

obawy co do zwiększenia dostaw po tym, jak 

niektórzy producenci kaprolaktamu zakończą 

zaplanowane prace konserwacyjne i mają pełne 

wolumeny dostępne na rynku. Producenci poli-

merów pracowali nad odbudową skompreso-

wanych marż w ciągu ostatnich kilku miesięcy 

i będą chcieli zrezygnować z wszelkich zysków 

osiągniętych przed końcem 2020 roku. 

PBT
Europejski rynek PBT odradza się dzięki 

większemu popytowi i mniejszej dostępności 

surowców. Obecnie istnieją pewne obawy co 

do poziomu dostaw, ponieważ niektórzy kupu-

jący twierdzą, że nie byli w stanie zapewnić 

wymaganych ilości. Inni twierdzą, że dostęp-

ność jest dobra, a wolumeny dostaw są odpo-

wiednie. Ogólnie rzecz biorąc, wskaźniki na 

rynku surowców są pozytywne, dając bardzo 

potrzebny impuls rynkom. 

Podaż PTA w Europie była nadwyżkowa przez 

większą część roku, a ponieważ popyt na PET 

już zaczął słabnąć po ograniczonym popycie 

sezonowym w  lipcu i  części sierpnia, stawki 

operacyjne dla instalacji PET zostały już skorygo-

wane w dół. Kilka fabryk PET jest wyłączanych 

w celu zaplanowanej konserwacji we wrześniu 

i październiku, co również niekorzystnie wpłynie 

na popyt na PTA w nadchodzących miesiącach.

Popyt na PBT był we wrześniu istotnie wyższy 

niż w sierpniu. Wzrost zapotrzebowania wynika 

z  nieco lepszej koniunktury branży motory-

zacyjnej, odnotowującej wzrosty w  ostat-

nich dwóch miesiącach. Jeden z  europej-

skich producentów PBT powiedział, że popyt 

jest powyżej oczekiwań, ale może to wynikać 

z uzupełniania zapasów i wkrótce okaże się, czy 

utrzyma się on w nadchodzących miesiącach. 

POM
Aktywność na rynku poliacetalu nadal rosła 

w październiku, ponieważ ogólny trend w inży-

nierii termoplastów był bardzo obiecujący. 

Całkowite wolumeny w  tym roku są nadal 

znacznie poniżej poziomów z 2019 roku, ale 

niektóre sektory przemysłowe odnotowały 

lepsze wyniki w porównaniu z październikiem 

ubiegłego roku. Dzieje się tak pomimo pogłę-

biającego się rozprzestrzeniania się przy-

padków COVID-19 w całym regionie. 

Ceny poliacetalu pozostały na tym samym 

poziomie 2750-3050 EUR/T dla homopoli-

meru oraz 2150-2250 EUR/T dla kopolimeru 

w IV kw., mimo że ceny surowców wzrosły. 

Rynek był nadal dobrze zaopatrzony i  nie 

zgłoszono żadnych problemów z produkcją. 

Wielkość importu w  okresie styczeń-lipiec 

wyniosła 54.673, co oznacza spadek o 17% 

rok do roku. Import w miesiącu lipcu wyniósł 

6.108 ton, co łącznie jest najniższym wyni-

kiem, podobnie jak w  lutym, pod względem 

wielkości importu w  ujęciu miesięcznym 

w tym roku. Wielkość eksportu w lipcu wyka-

zała pewną poprawę od maja do czerwca 

i wyniosła 6.359 ton, ale całkowita wielkość 

eksportu spadła o ponad 24% rok do roku.  Źr
ód

ło
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LANXESS wprowadza linię biologicznych prepolimerów 

Adiprene Green

Nowe produkty wyposażenia warsztatowego firmy Meusburger

Koncern LANXESS, producent specjalistycznych środków chemicz-

nych, opracował nową gamę prepolimerów polieterowych MDI zawie-

rających odnawialne, biologiczne surowce. Produkty sprzedawane pod 

marką Adiprene Green mogą zastąpić istniejące prepolimery poliete-

rowe na bazie surowców kopalnych w produkcji bardzo trwałych elasto-

merów poliuretanowych (PU).

Ogólnym celem opracowania Adiprene Green było stworzenie szeregu 

biologicznych prepolimerów, które umożliwiają producentom poliuretanów 

wytwarzanie komponentów przy zmniejszonej emisji CO2. W zależności od 

systemu możliwa jest redukcja emisji o 20-30 proc. w porównaniu z prepo-

limerami z surowców mineralnych dzięki zastosowaniu polioli polieterowych 

na bazie skrobi. Udział surowców pochodzenia biologicznego waha się 

od 30 do 90 proc., w zależności od zakładanej twardości. Jednocześnie 

zachowane zostaną istniejące możliwości przetwarzania PU, a właściwości 

końcowego elastomeru poliuretanowego będą podobne do elastomerów 

polieterowych na bazie surowców mineralnych lub nawet lepsze.

– W LANXESS kierujemy się jasną strategią zrównoważonego rozwoju 

– podkreśla dr Markus Eckert, dyrektor jednostki biznesowej LANXESS 

Urethane Systems. – Do roku 2040 chcemy stać się neutralni z perspek-

tywy wpływu na klimat, więc mając ten cel na uwadze coraz mocniej 

angażujemy się w  służące jego realizacji działania. Pierwsze duże 

projekty są już w toku. Dzięki nowym produktom Adiprene Green klienci 

także skorzystają na naszych dążeniach do neutralności klimatycznej.

Prepolimery Adiprene Green są łatwe w obróbce – przetwarza się je 

dokładnie tak samo jak konwencjonalne prepolimery. Nie są konieczne 

żadne modyfikacje w zakresie obróbki materiału, temperatury procesu 

czy proporcji mieszania. Ponadto profil reaktywności i czas opróżniania 

formy wtryskowej są podobne do właściwości prepolimerów polietero-

wych na bazie surowców kopalnych.

W reakcji z 1,4-butanodiolem można uzyskać szereg elastomerów 

PU o twardości od 40 Shore A do 60 Shore D. Ponieważ rozwiązanie 

PU jest uniwersalne, Adiprene Green może być mieszany ręcznie lub 

maszynowo. Prepolimery mogą być ponadto przetwarzane przy użyciu 

katalizatorów Vibracat koncernu LANXESS. Produkty z  linii Adiprene 

Green dobrze nadają się do wymagających zastosowań, takich jak 

rolety, koła, tuleje zaciskowe lub opony niepneumatyczne. 

Aby móc sprostać wysokim wymaganiom klientów, firma Meusburger 

stale rozszerza asortyment swoich produktów - w obszarze artykułów 

wyposażenia warsztatowego miało to miejsce w połowie października. 

Kilka nowości pojawiło się w  grupie produktów z  dziedziny obróbki 

powierzchni, technologi mocowania i  montażu. Rozszerzono także 

asortyment narzędzi skrawających oraz akcesoriów do elektrodrążenia.

Uchwyty narzędziowe HWZ
Nowe uchwyty narzędziowe w  wersjach z  chwytem drążonym 

HSK-A  63 lub z  tuleją stożkową SK 40, stanowią dobre połączenie 

pomiędzy narzędziem skrawającym a wrzecionem maszyny. Nadają się 

do mocowania wierteł i frezów firmy Meusburger. Uchwyty te są od dawna 

stosowane we własnej produkcji seryjnej firmy Meusburger i dzięki najwyż-

szej jakości i niezawodności działania, sprawdzają się w praktyce. Szeroki 

zakres produktów standardowych wraz z wyposażeniem, dostosowany 

do przemysłu narzędziowego i produkcji form, jest na bieżąco dostępny 

bezpośrednio z magazynu. Dzięki wzbogaceniu oferty uchwytów narzę-

dziowych Meusburger może teraz pełnić rolę kompleksowego dostawcy 

podstawowego wyposażenia obrabiarek w procesie skrawania.

System z mikrosilnikiem linia-M
Stacjonarna jednostka sterująca GESM 1000 w automatyczny sposób 

rozpoznaje maksymalną liczbę obrotów oraz typ wszystkich uchwytów 

do mikrosilników linii-M. System wyposażony jest w kolorowy wyświe-

tlacz 4,3“ z odczytem prędkości i obciążenia. Liczba obrotów regulo-

wana jest w sposób bezstopniowy w zakresie 1.000 - 80.000 min-1. 

Z kolei akumulatorowa jednostka sterująca GESM 1500, umożliwia 

wszechstronne i mobilne zastosowanie wszystkich uchwytów do mikro-

silników linii-M. Duża pojemność akumulatora i  liczba obrotów wyno-

sząca 4.000 – 40.000 min-1, zapewnia maksymalną wydajność. Dodat-

kowo wybór spośród siedmiu różnych rodzajów uchwytów sprawia, że 

jednostka znajdzie zastosowanie do każdej aplikacji.

V 20435 Szczypce boczne tnące do tworzyw 
sztucznych

Szczypce boczne tnące do tworzyw sztucznych V 20435, z krawę-

dzią tnącą 15°, są odpowiednim rozwiązaniem do wycinania resztek 

wlewu i zadziorów na elementach formowanych wtryskowo. Dostępne 

są w firmie Meusburger, w wersji wyposażonej w ogranicznik, w długo-

ściach 130, 160 i 190 mm. 
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W czym specjalizuje się spółka Dopak? 

Asortyment firmy Dopak jest bardzo uroz-

maicony, pozwala na spełnienie nawet najbar-

dziej wymagającej „listy życzeń”. Naszą ofertę 

determinują nasi kontrahenci, którzy poprzez 

swoje potrzeby wyznaczają aktualne trendy. 

Obejmuje ona maszyny i urządzenia najwyż-

szej jakości oraz wysoki standard wykony-

wanych usług. Pomagamy wdrażać nowe 

technologie, modernizować i optymalizować 

procesy produkcyjne. Projektujemy i montu-

jemy kompletne linie technologiczne lub dopo-

sażamy istniejące w pojedyncze urządzenia. 

Serwisujemy sprzęt, który dostarczamy. 

Dysponujemy magazynem części zamien-

nych we  Wrocławiu. Prowadzimy szkolenia 

z obsługi i programowania maszyn. Poprzez 

rozmowy z  klientami wyznaczamy aktualne 

zapotrzebowania rynku w branży PTS. Dostar-

czamy rozwiązania technologiczne „pod klucz” 

pozwalające na wytwarzanie opracowanych 

przez klienta wyrobów w jego zakładzie.

Firma Dopak posiada nowoczesne 

centrum badawczo-rozwojowe. Jaki zakres 

usług i badań realizowany jest w  ramach 

centrum B+R?

Dysponujemy zaawansowanym i  najbar-

dziej nowoczesnym sprzętem dostępnym 

obecnie na rynku. Kompletne linie produk-

cyjne przystosowane do technologii high-tech, 

takie jak FiberForm, MuCell, czy technologia 

do przetwarzania wysokotemperaturowego 

tworzywa polieteroeteroketonu PEEK są dedy-

kowane do przeprowadzania prób, testów, 

produkcji pilotażowych dla kontrahentów oraz 

jako stanowiska szkoleniowe udostępniane 

dla firm realizujących innowacyjne projekty 

w ramach programów start-up. Uruchamiamy 

prototypownię z  nowoczesnymi drukarkami 

3D do wytwarzania modeli oraz laboratorium 

ze specjalistycznymi urządzeniami pomiaro-

wymi do przeprowadzania badań. W zakresie 

usług udzielamy wsparcia przy projektowaniu 

detali, ich optymalizacji, dobieramy para-

metry technologiczne. Wykonujemy pomiary 

rzeczywistego zużycia energii w cyklu produk-

cyjnym, a  także szkolimy w zakresie obsługi 

Naszą ofertę determinują  
nasi kontrahenci 
Rozmowa z Ursulą Steiner – prezesem zarządu Dopak Sp. z o.o.

Artykuł sponsorowany

Dopak Sp. z o.o. oferuje najnowocześniejsze maszyny i urządzenia peryferyjne oraz kompletne linie technologiczne 
przeznaczone do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
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maszyn i urządzeń do PTS oraz automatyzacji. 

W kompleksie posiadamy drugą halę, gdzie 

wykonujemy zlecenia produkcyjne, a  także 

sale konferencyjne do organizowania eventów 

okolicznościowych i tematycznych.

Do kogo szczególnie kierujecie swoją 

ofertę i co wyróżnia ją na tle konkurencji?

Nasze rozwiązania dedykowane są do 

dużych, średnich również małych przedsię-

biorstw. W obecnych czasach racjonalizacja 

kosztów spotęgowana w  ogromnej mierze 

przez niepewną sytuację ekonomiczną wywo-

łaną koronawirusem jest bardzo uzasadniona. 

Szczególnego znaczenia w  dobie pandemii 

nabiera automatyzacja procesów wytwór-

czych w naszej branży. Tym zajmujemy się od 

lat i jest to nasza mocna strona. Dla przedsię-

biorstw, które nie chcą rezygnować z  inwe-

stycji, a  jednak muszą zredukować swój 

budżet proponujemy maszyny i  urządzenia 

używane po ich regeneracji. Nasza oferta jest 

zawsze spersonalizowana, elastyczna i dosto-

sowana do indywidualnych wymogów i ocze-

kiwań. Nasze rozwiązania są energooszczędne 

i wpisujące się w myśl zasady Green Energy.

Co jest strategicznym potencjałem 

Państwa firmy i kluczem do jej sukcesu?

Dla mnie kluczem do sukcesu jest poczucie 

własnej skuteczności, podejmowanie odważ-

nych, ale trafnych z  perspektywy czasu 

decyzji, stawianie sobie ambitnych zadań do 

zrealizowania, wytrwałość w dążeniu do celów 

i  nie zniechęcanie się. Od lat przekazuję tę 

wiedzę moim pracownikom. Potencjał, którym 

dysponujemy wypływa z  zaangażowania 

w naszą codzienną pracę. 

Współpracujecie Państwo z  wieloma 

renomowanymi dostawcami. Który z part-

nerów jest dla firmy najważniejszy?

Każda firma z  którą współpracujemy jest 

dla nas ważna. To samo dotyczy naszych 

partnerów biznesowych. Są wśród nich firmy 

z którymi współpracujemy najdłużej, takie jak 

KraussMaffei producent najnowszej gene-

racji zaawansowanych wtryskarek, dedy-

kowanej automatyzacji, czy ONI producent 

energooszczędnych systemów chłodzenia. 

Ale również pozytywną kooperację nawią-

zaliśmy z  nowymi partnerami, jak produ-

cent systemów podawania i suszenia mate-

riału – Digicolor, czy firma Moditec wytwórca 

młynów do recyklingu. 

Jakie są dalsze plany rozwojowe przed-

siębiorstwa?

Naszą największą inwestycją jest Centrum 

Badawczo-Rozwojowe składające się z części 

technicznej z halą CBR, laboratorium i proto-

typownią, halą produkcyjną oraz czterokon-

dygnacyjnym nowoczesnym biurowcem wraz 

z  częścią szkoleniowo-konferencyjną. Tak 

dużej i  nowoczesnej bazy szkoleniowej nie 

posiada w Polsce żadna uczelnia wyższa ani 

nikt z konkurencji. Przed nami ścisła współ-

praca z politechnikami, z technicznymi szko-

łami średnimi oraz z  przedsiębiorstwami 

z  branży. Współczesną wiedzę z  zakresu 

przetwórstwa tworzyw sztucznych pozysku-

jemy dzięki umowie o współpracy podpisanej 

kilka lat temu z Uniwersytetem Technicznym 

w Chemnitz – najlepszej uczelni w Niemczech 

w  branży PTS. Jeśli chodzi o  perspektywę 

dalszego rozwoju, to kupiliśmy działki w stre-

fach przemysłowych w województwie podkar-

packim oraz kujawsko-pomorskim. W planach 

mamy kolejne inwestycje, ale nie chciałabym 

jeszcze tego zdradzać. 

Potwierdzeniem wysokiej jakości funk-

cjonowania firmy są otrzymane świa-

dectwa oraz wyróżnienia. Jakimi certy-

fikatami, nagrodami i  tytułami mogą się 

Państwo pochwalić?

Od lat spełniamy wymagania systemu zarzą-

dzania jakością ISO 9001. Jesteśmy laure-

atami wielu prestiżowych nagród np. Złotego 

Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej przy-

znawanego przez wywiadownię gospodarczą 

D&B Bisnode Polska. Od pierwszej edycji 

uczestniczymy w Międzynarodowych Targach 

PLASTPOL prezentując techniczne nowinki 

branżowe. Prezentowane przez nas rozwią-

zania nagradzane są medalami. Ostatnie 

nagrody, to między innymi medal za techno-

logię FiberForm i modułową wtryskarkę elek-

tryczną PX-160 z liniowym robotem LRX.

Spółka Dopak powstała prawie trzy-

dzieści lat temu i od tego czasu zdążyła już 

wiele osiągnąć na polskim rynku. Z jakich 

dotychczasowych osiągnięć firmy są 

Państwo najbardziej dumni?

Jestem wdzięczna losowi za to, że postawił 

na mojej drodze osoby, które pozwoliły mi 

rozwinąć się w  tym, co najbardziej lubię. 

Firma Dopak dostarczyła na rynek polski 

ogromną ilość wtryskarek i sprzętu peryferyj-

nego oraz wytworzyła cały szereg automa-

tycznych linii produkcyjnych. Bardzo indy-

widualnie podchodzę do każdego projektu 

i  jestem dumna, gdy klient, który nam zaufał 

finalnie jest usatysfakcjonowany. Koncentru-

jemy się na dostarczaniu, wytwarzaniu tech-

nologicznych linii produkcyjnych najwyższej 

jakości, a  każdy zadowolony klient jest dla 

mnie nagrodą za moje zaangażowanie. 

Dopak Sp. z o.o.
ul. Sokalska 2, 54-614 Wrocław
tel.: (71) 358 40 00, infolinia (71) 300 12 34
dopak@dopak.pl, www.dopak.pl

Artykuł sponsorowany
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AUTODESK MOLDFLOW
W październiku br. subskrybenci Autodesk 

Moldflow Insight, Moldflow Synergy oraz Mold-

flow Adviser uzyskali dostęp do najnowszej 

wersji oprogramowania. W  nowym wydaniu 

dodano między innymi kolejne odmiany mate-

riałów (w sumie to już około 11,5 tys. tworzyw 

termoplastycznych) oraz usunięto mate-

riały już nie stosowane w produkcji przemy-

słowej. Zmieniły się nazwy niektórych funkcji, 

np. Fill analysis zamieniono na Flow analysis. 

W kreatorze ustawień procesu dodano nową 

opcję Automatic Pack/Hold Profile, która 

wyświetla zoptymalizowany Pack/Hold Profile 

po uruchomieniu Flow analysis, dzięki czemu 

można użyć dokładniejszych ustawień przy 

transferze symulacji do maszyny. Poprawiła się 

dokładność widoku 3D, zwłaszcza w odnie-

sieniu do układu żebrowania po przeciwnej 

stronie modelu. W  rozszerzeniach dodano 

nowe funkcje w modułach Adviser i  Insight, 

wśród których wymienić można ulepszone 

procesowanie półkrystalicznych materiałów 

oraz lepszą konwergencję w  obliczeniach 

temperatury wtrysku w  analizie chłodzenia. 

Dodano także nowe możliwości w predefinio-

wanych kolorach w  opcjach widoku, dzięki 

czemu wzorce płynięcia oraz inne wyniki są 

teraz lepiej widoczne. Z  pewnością uwagę 

użytkowników zwróci także nowy manager 

zadań. Simulation Compute Manager (SCM) 

jest aplikacją działającą w przeglądarce, która 

w  porównaniu z  dotychczasowym rozwią-

zaniem – Simulation Job Manager (SJM) 

–  charakteryzuje się ulepszonymi możliwo-

ściami przekazywania statusu zadań i zdalnej 

kontroli. SCM pozwala kontrolować takie 

ustawienia, jak kolejka zadań, dystrybucja 

czy ograniczanie liczby zadań. W  najnow-

szej wersji oprogramowania zaktualizowano 

uprawnienia użytkowników poprzez otwarcie 

interfejsu API oraz ułatwienie dostępu do 

narzędzi skryptowych, dzięki czemu można 

lepiej dopasować ustawienia dla wielu funk-

cjonalności. Wprowadzono także ulepszenia 

dla projektantów rozwiązań wykorzystujących 

materiały spienione: dodano opcję symulacji 

dla reaktywnych materiałów termoutwardzal-

nych w  procesie mikrokomórkowgo formo-

wania wtryskowego, zaś dla procesu spie-

niania chemicznego dodano wsparcie dla 

ponad 200 materiałów (obok poliuretanów 

wymienić można np. różne odmiany EMC, 

EPDM, LSR czy kauczuku).

MOLDEX3D
Firma CoreTech System wypuściła w  tym 

roku najnowszę wersję oprogramowania 

Moldex3D. Producent podkreśla, że wprowa-

dzone ulepszenia mają w pierwszym rzędzie 

stanowić odpowiedź na zmiany zachodzące 

na rynku, a nowa wersja jest zaprojektowana 

między innymi z myślą o zespołach działają-

cych z dużą ilością danych. Wśród głównych 

ulepszeń wymienić można zwiększenie szyb-

kości analizy wtrysku – dzięki optymalizacji 

architektury oprogramowania. oszczędność 

czasu może wynieść nawet 20%. Dodano 

wiele nowych narzędzi projektowania, dzięki 

czemu proces na tym etapie może przebiegać 

dużo sprawniej. Wśród nowych funkcjonal-

ności wymienić można np. Heat Transfer 

Coefficient (HTC) czy opóźniony wtrysk, które 

pozwalają na dokładniejszą analizę chło-

dzenia i  śledzenie wypaczeń, dzięki czemu 

użytkownicy lepiej mogą ocenić ich skutki. 

Z kolei True 3D Barrel Compression Simula-

tion pozwala na uzyskanie bardziej precyzyj-

nych wyników w  analizie ciśnienia wtrysku. 

Nowości w oprogramowaniu 
do symulacji wtrysku

Czołowi producenci oprogramo-
wania do symulacji wtrysku zapre-
zentowali najnowsze wersje swoich 
pakietów.

 Michał Krajkowski 
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Oprogramowanie pozwala również na szcze-

gółową analizę w  zakresie Resin Transfer 

Molding (RTM) oraz zawiera nowe funkcje 

dla spieniania chemicznego, wraz z  analizą 

rozchodzenia się i rozkładu temperatury gazu 

spieniającego oraz symulacją dla tworzyw 

termoutwardzalnych. Nowa odsłona pakietu 

zawiera także dodatkowe funkcje dla mate-

riałów kompozytowych, pozwalając np. na 

symulację zmian w koncentracji włókien czy 

ich długości.

VISI
W najnowszej wersji pakietu VISI 2021.0 

(w  skład którego wchodzi oprogramo-

wanie VISI Flow), wprowadzono kilka ogól-

nych ulepszeń, które mają za zadanie pomóc 

oszczędzić czas podczas procesu projekto-

wania i zniwelować błędy, podwyższając tym 

samym jakość powierzchni. Wśród zmian 

wymienić można m.in. zwiększenie ilości barw 

(do 72), zmianę w zarządzaniu dokowaniem 

okien dialogowych – możliwe jest teraz zado-

kowanie okien dialogowych poza aplikacją, 

np.  na drugim monitorze i  umieszczenie 

ich obok siebie, czy wprowadzenie możli-

wości zdefiniowania innego koloru wyświe-

tlania tylnej strony powierzchni podczas 

pracy w  trybie „Podwójny kolor cienio-

wania powierzchni”, niezależnie od koloru 

strony wierzchniej. Pozwala to na natych-

miastową identyfikację strony materiału. Tryb 

analizy pochyleń został dodany do istnieją-

cych trybów cieniowania podcięcia i cienio-

wania dostępności. Dokonuje on w  czasie 

rzeczywistym analizy kąta pochylenia przy 

użyciu tej samej techniki, co w trybie cienio-

wania podcięć, ale rozszerza się na więcej 

zakresów. Wprowadzono zmiany w komen-

dach i  funkcjach: komenda Zszywanie 

powierzchni jest alternatywnym trybem 

komendy Suma dla zszywanych powierzchni 

wraz kilkoma dodatkowymi, bardzo użytecz-

nymi funkcjami; komenda Grubość może być 

używana do uzyskania informacji o grubości 

między dwiema przeciwległymi ścianami 

najeżdżając kursorem na detal; komenda Kąt 

pozwala uzyskać informację o kącie między 

dwoma elementami, takimi jak ściany, krawę-

dzie, elementy szkieletowe, kierunki, zestaw 

punktów. Funkcje naprawy (używane w pole-

ceniu Naprawa uszkodzonych ścian brył) 

zostały zintegrowane z  komendą Popraw-

ność brył, używając do tego celu specjalnej 

opcji Napraw.

Ponadto wprowadzono szereg ulepszeń 

w  poszczególnych składnikach pakietu VISI: 

w  VISI Progress w  celu ulepszenia nowego 

podejścia do procesu rozginania dodano kilka 

funkcji, które umożliwiają zarządzanie również 

detalami bryłowymi o nieliniowych zagięciach 

(dodana została możliwość rozwijania gięć nieli-

niowych bezpośrednio na modelu bryłowym, 

wcześniej możliwe to było tylko na modelu 

powierzchniowym), zachowując możliwość 

modyfikacji oryginalnego detalu i przebudowy 

innych badanych detali jednym kliknięciem. 

W module Inżynieria odwrotna wprowadzono 

tworzenie powierzchni podstawowych typu 

płaszczyzna, walec, sfera oraz stożek bezpo-

średnio z siatki. Użytkownik podczas tworzenia 

powierzchni może dodać wiązanie: równole-

głości, prostopadłości lub koncentryczności do 

danego kierunku lub innej powierzchni odnie-

sienia. W obszarze CAM odnowiono strategię 

„W Stałym Z Hybrydowo” wprowadzając: obra-

bianie rejonów stromych i płaskich od góry do 

dołu, lepszą optymalizację przejść posuwem 

przyśpieszonym, stosowanie metody przejścia 

najkrótszą drogą czy nową opcję nakładania 

się wejść. Zoptymalizowano również równo-

ległe przeliczanie ścieżek z wielu operacji.

SOLIDWORKS PLASTICS 2021 
W najnowszej  wers j i  programu 

SOLIDWORKS Plastics zostało wprowa-

dzonych kilka modyfikacji. Jedną z  nich 

jest przeprojektowanie Drzewa PlasticsMa-

nager, co zapewnia bardziej uporządkowaną 

i  logiczną organizację pracy w  przypadku 

tworzenia badań symulacji tworzyw sztucz-

nych. Nowy węzeł, Moduły wtrysku, zastę-

puje Układ wtrysku. Moduł wtrysku określa 

parametry materiału i procesu. W nowej wersji 

programu proces wtrysku może mieć jeden 

lub więcej modułów wtrysku, np. proces wtry-

skiwania wspomagany gazem wykorzystuje 

dwa moduły wtrysku, jeden dla polimeru, 

a drugi dla gazu. Proces formowania dwuwtry-

skowego również wykorzystuje dwa moduły 

wtrysku do dwóch materiałów polimerowych.

SOLIDWORKS Plastics 2021 został wzbo-

gacony o ponad 300 nowych materiałów od 

światowych producentów. Współpraca firmy 

Dassault Systèmes z wiodącymi dostawcami 

tworzyw sztucznych na całym świecie zapew-

niająca klientom dostęp do najbardziej aktu-

alnych i  dokładnych danych na temat tych 

materiałów

Udoskonalono modelowanie przegród 

i barboterów stanowiących część elementów 

układu chłodzenia. W przypadku elementów 

układu chłodzenia przegrody łopatka umiesz-

czona w kanale dzieli kanał przepływu. W przy-

padku barboterów rura wewnętrzna zastępuje 

łopatkę. 

Udoskonalone modelowanie kanału prze-

pływu przegrody i  barbotera umożliwia 

tworzenie dokładnej siatki sześciościennej 

w  przekroju poprzecznym. Dokładniejsze 

odwzorowanie siatki poprawia ogólną dokład-

ność przepływu chłodziwa i chłodzenia formy.

Modyfikacje wprowadzono również dla 

procesu wtryskiwania/formowania wielomate-
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riałowego, gdzie w tym samym cyklu można 

wtryskiwać od dwóch do sześciu różnych 

materiałów polimerowych.

Kolejna nowość polega na dodaniu opcji 

czasu opóźnienia dla procesów wtryski-

wania dwukomponentowego, i  tak przy-

kładowo w  przypadku wtryskiwania wspo-

maganego gazem i wtryskiwania wspoma-

ganego wodą można określić czas opóź-

nienia pomiędzy wtryskiwaniem pierwszego 

i drugiego materiału.

Kolejna modyfikacja oprogramownaia 

dotyczy sekwencji A-B-A procesu wtrysku 

dwukomponentow. Można symulować 

sekwencję A-B-A procesu formowania za 

pomocą wtrysku dwukomponentowego. 

Podczas sekwencji A-B-A najpierw wtry-

skiwany jest materiał naskórka (polimer A), 

a następnie materiał rdzenia (polimer B). Pod 

koniec procesu następuje ponowne wtryski-

wanie niewielkiej ilości materiału naskórka 

w  celu zapewnienia całkowitej hermetyzacji 

materiału rdzenia.

ZWCAD 2021
Od początku września br. użytkownicy mają 

do dyspozycji najnowszą odsłonę ZWCAD 

w  wersji 2021. To wydanie cechuje zopty-

malizowany silnik graficzny, dzięki czemu 

zwiększono wykorzystanie sprzętowe przez 

co można wydajniej pracować na słabszym 

sprzęcie. 

Główną zaletą programu jest prostota 

obsługi, co oznacza, że projektant może 

od razy skupić się nad tworzeniem projektu 

zamiast poświęcać wiele czasu na uczenie się 

programu. Rysunki można zapisać w popu-

larnych formatach mi.in. DWG, DXF, przez 

co można współpracować z wieloma biurami 

projektowymi ze względu na łatwość wymiany 

dokumentacji. Warto wspomnieć, że takie pliki 

można przesyłać bezpośrednio na maszyny 

CNC np. do cięcia potrzebnych detali. Gotowy 

projekt można łatwo zarchiwizować do postaci 

elektronicznej pdf.

ZWCAD 2021 występuje w dwóch wersjach 

Standard oraz Professional. Ta druga wersja 

rozbudowana jest o  obsługę brył, a  dzięki 

wbudowanemu środowisku programistycz-

nemu umożliwia rozszerzenie funkcjonalności 

przez wykorzystanie nakładek branżowych, 

co pozwala na znaczne zmniejszenie czasu 

potrzebnego do przygotowania projektu.

W najnowszym wydaniu zostały dodane 

formuły w tabelach, przezroczystość warstw, 

możliwość ustawienia różnych właściwości 

warstw dla każdej rzutni oraz zoptymalizo-

wano interfejs pod kątem pracy z  dużymi 

rozdzielczościami 4K.

Niewątpliwą zaletą programu jest polski 

interfejs, cena oraz licencje bezterminowe, 

które nie trzeba co roku odnawiać, a  także 

prawo do bezpłatnych aktualizacji w ramach 

tej samej wersji rocznikowej. Można także 

wykonywać aktualizację posiadając starszą 

wersję oprogramowania ponosząc jedynie 

koszt za aktualizację bez potrzeby zakupu 

nowej licencji.

Warto także wspomnieć o możliwości prze-

noszenia licencji pomiędzy użytkownikami, co 

w dzisiejszych trudnych czasach jest szcze-

gólnie przydatne, gdyż licencje nie są przy-

pisane do jednego stanowiska czy użytkow-

nika. Ponadto jest dostępna licencja sieciowa 

pływająca, która umożliwia wielu użytkow-

nikom naprzemienną pracę bez potrzeby 

przenoszenia licencji, przy czym równocze-

śnie może korzystać z  programu tylu użyt-

kowników ile licencji znajduje się własnym 

serwerze. W  tym wypadku zarządzanie 

licencjami odbywa się automatycznie przez 

menadżer licencji sieciowej.

Na stronie dystrybutora oprogramowania 

jest do pobrania bezpłatna wersja testowa, 

która umożliwia sprawdzenie programu przez 

30 dni. Co istotne, w  ramach zakupu użyt-

kownik otrzymuje nieograniczone wsparcie 

techniczne, bez dodatkowych kosztów na 

wypadek pojawienia się jakiś trudności, a ze 

wsparciem technicznym można kontaktować 

się na wiele sposobów. 
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Aby móc kleić, lakierować... 
Klejenie, lakierowanie, powlekanie foliami, zalewanie żywicą… to kilka z wielu przykładów związanych z adhezją do 
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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
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Firma produkująca wtryskarki elektryczne w ramach koncernu Toshiba, powróciła do swej pierwotnej nazwy Shibaura Machine
www.km-system.pl
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NX CAD Line Designer – projekt 3D
Do stworzenia projektu 3D linii produkcyjnej służy NX Line Designer. 

Umożliwia stworzenie koncepcji, wizualizacji i dokumentacji linii w środo-

wisku NX CAD, które jest wydajnym środowiskiem pozwalającym na 

prace na wielu tysiącach obiektów. Projekt tworzony jest z podziałem na 

rzeczywiste obiekty (oddziały, pojedyncze budynki, hale), linie produk-

cyjne, gniazda, stacje robocze itp. Program posiada bogatą biblio-

tekę maszyn, przyrządów i  osprzętu zintegrowaną w  bazie danych  

TEAMCENTER.

TECNOMATIX – symulacja i optymalizacja
TECNOMATIX umożliwia symulację i optymalizację systemów produk-

cyjnych oraz procesów zachodzących na liniach produkcyjnych. 

Pakiet TECNOMATIX PLANT SIMULATION pozwala użytkowni-

kowi (w środowisku 3D, jak i 2D) na optymalizację procesów przepływu 

materiałów, analizę poziomu wykorzystania zasobów oraz weryfikację 

procesów logistycznych na wszystkich etapach planowania od global-

nych sieci zakładów produkcyjnych, poprzez lokalne obiekty, aż do 

pojedynczych linii. Użytkownik ma możliwość analizowania alternatyw-

nych rozwiązań bez ingerencji w systemy produkcyjne lub w  trakcie 

planowania procesu produkcyjnego. 

– Plant Simulation 2D umożliwia użytkownikom przeprowadzanie 

wielu badań symulacyjnych wykorzystywanych do eliminacji wąskich 

gardeł, optymalizacji przepustowości oraz ograniczania zapasów 

w toku. Do oceny wydajności systemów produkcyjnych dostępnych 

jest wiele narzędzi m.in. wykres Sankey’a czy diagram Gantta. Symu-

lacja procesu uwzględnia wewnętrzne i zewnętrzne łańcuchy dostaw, 

zasoby produkcyjne oraz procesy biznesowe. Plant Simulation 

został wyposażony w szereg narzędzi analitycznych pozwalających 

na szybką interpretację wyników uzyskanych w procesie symulacji. 

Użytkownik dostaje szereg informacji w formie wykresów i zestawień 

przedstawiających wykorzystanie buforów maszyn i zasobów ludz-

kich. Szczegółowe statystyki parametrów wydajnościowych zawie-

rają m.in. obciążenia produkcyjne linii, czas nieprodukcyjny, przerwy, 

awarie oraz szereg innych wskaźników dotyczących wydajności.

– Plant Simulation 3D oprócz widoku 2D, daje możliwość zwizualizo-

wania wirtualnie przeprowadzanej symulacji procesu używając apli-

kacji 3D. Pozwala to zobaczyć „z bliska” cały proces wytwórczy od 

wprowadzenia materiału na magazyn, aż do jego opuszczenia linii 

jako już końcowy produkt. Dzięki dedykowanym bibliotekom oraz 

możliwości importowania danych geometrycznych z systemów CAD, 

użytkownik dostaje możliwość budowania modeli 3D, takich jak linie 

produkcyjne czy całe zakłady. Uzyskany w  ten sposób wirtualny 

obraz może posłużyć jako atrakcyjna prezentacja zakładu dla kadry 

zarządzającej, dla obecnych i przyszłych klientów oraz świetnie się 

sprawdzi jako materiał promocyjny na targach bądź też różnych spo-

tkaniach biznesowych. 

Robotics Solutions & CAx/PLM

Szeroko pojęta robotyzacja i automatyzacja procesów przemysłowych to integralna część Industry 4.0. SIEMENS 
Digital Industries Software (SDIS) jest producentem szerokiego wachlarza oprogramowania, które wspomaga 
procesy robotyzacji począwszy od projektu gniazd, linii, całych hal produkcyjnych, przez programowanie ruchów 
robotów i maszyn CNC aż do procesów optymalizacji i analizy przepływów. Firma CAMdivision jako największy 
partner handlowy SDIS w Polsce i obszarze CEE wdraża te rozwiązania z powodzeniem na naszym rodzimym 
rynku w oparciu o oprogramowanie NX CAD/CAM, TECNOMATIX i TEAMCENTER.

Rys. 1   Projektowanie linii w NX Line Designer

Rys. 2  Środowisko TECNOMATIX Plant Simulation 2D
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W pakiecie TECNOMATIX PROCESS SIMULATE można zaprojektować 

oraz symulować w 3D wysoce złożone obszary produkcji m.in. linie produk-

cyjne czy stacje robocze i realistycznie (dokładne czasy) odtwarzać procesy 

zachodzące na linii produkcyjnej (praca operatorów, robotów, narzędzi), co 

pozwala na optymalizację procesu już na wstępnym etapie prac koncepcyj-

nych, a tym samym na zredukowanie kosztów dzięki wczesnemu wykryciu 

problemów i  ograniczeniu ilości fizycznych prototypów. Process Simu-

late pozwala zaprojektować nie tylko bezkolizyjną ścieżkę pracy wszyst-

kich robotów, we wszystkich obszarach ich pracy na hali produkcyjnej, ale 

również na programowanie tych robotów offline. Rozwiązanie to pozwala 

w znacznym stopniu zredukować czas nowych uruchomień.

NX CAM Robotics – programowanie robotów
NX CAM Robotics to jeden z  modułów NX CAM umożliwiający 

łatwe  programowanie pojedynczych robotów przemysłowych  służą-

cych m.in. do frezowania, szlifowania, spawania czy przenoszenia. 

Środowisko NX CAM Robotics posiada możliwość generowania kodu 

m.in. dla robotów ABB, FANUC, KUKA, KAWASAKI, NACHI, STAUBLI, 

YASKAWA oraz realistycznej symulacji procesu w  środowisku 3D 

z możliwością optymalizacji i pełną kontrolą i wykrywaniem kolizji.

NX MECHATRONICS – połączenie mechaniki 
z automatyką 

NX Mechatronics Concept Designer jest rozwiązaniem umożliwia-

jącym projektowanie i symulację kinematycznych i fizycznych sekwencji 

ruchu oraz wirtualne uruchomienie maszyn i urządzeń, z wykorzysta-

niem silników, innych elementów wykonawczych i czujników. Jest to 

interdyscyplinarna aplikacja przeznaczona do inżynierii systemów. Inży-

nierowie mechanicy, elektrycy i programiści oraz eksperci w dziedzinie 

automatyki mogą z niej korzystać w celu opracowywania i ewaluacji 

swoich koncepcji maszyn, a  także szybkiego tworzenia alternatyw-

nych scenariuszy we wspólnym środowisku systemowym na podstawie 

wymagań klienta w  ramach całego projektu. Wykorzystanie  NX 

Mechatronics Concept Designer  umożliwia szybkie projektowanie 

oraz ewaluację poprawności koncepcji i  szczegółów mechatroniki 

przy jednoczesnym wykorzystaniu modeli produktów pochodzących 

z systemu CAD. Oprogramowanie to łączy w sobie modelowanie 3D 

z symulacją koncepcji, która wykorzystuje fizykę wielobryłową i precy-

zyjną automatykę. Zamiast budować drogie prototypy, można symu-

lować maszyny i systemy z wykorzystaniem docelowego oprogramo-

wania sterującego i obsługiwać je wirtualnie.

Dostępne środowiska do projektowania i optymalizacji zrobotyzowa-

nych hal, linii produkcyjnych i gniazd roboczych to innowacyjne rozwią-

zania z  całym spektrum zastosowań zwiększają wydajność pracy 

i konkurencyjność firm, a w końcowym efekcie obniżają koszty wytwa-

rzania produktu. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom softwarowym 

użytkownik tworzy kompletny projekt systemu produkcyjnego wraz 

z symulacją zachodzących w nim procesów. 

Rys. 3  TECNOMATIX Plant Simulation 3D

Rys. 4  Gniazdo obróbcze w TECNOMATIX 
Process Simulate

Rys. 5  Programowanie robotów w NX CAM Robotics

Rys. 6  Mechatronics Concept Designer
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Jeśliby systemy informatyczne do zarzą-

dzania produkcją przemysłową przed-

stawić jako piramidę – ze źródłami danych 

u  dołu i  nadrzędnym systemem wyko-

nawczym u  wierzchołka, oprogramowanie  

CAD/CAM/CAE znalazłoby się u jej podstawy 

–  razem z  czujnikami i  systemami wizyj-

nymi, a znacznie poniżej systemów SCADA, 

MES czy ERP. Stanowi ono bowiem jedno 

z  trzech głównych źródeł tzw. Big Data, 

czyli zbiorów danych wykorzystywanych 

do analizy całości procesów maszynowych 

i produkcyjnych zachodzących w przedsię-

biorstwie (więcej na ten temat w  artykule 

„Od SCADA do ERP – systemy zarządzania 

w przetwórstwie tworzyw”).

W przeciwieństwie do danych zbieranych 

przez sensory i  kamery modele 3D genero-

wane w systemach CAD/CAM/CAE nie służą 

jednak prymarnie do zarządzania produkcją, 

lecz stanowią jej trzon – umożliwiają wytwa-

rzanie produktów i półproduktów wedle zada-

nych parametrów. Proces ten jest wielostop-

niowy i  coraz częściej nie ogranicza się do 

symulacji na ekranie komputera, lecz zazębia 

się ze światem fizycznym – czy to dzięki wyko-

rzystaniu możliwości rapid prototyping, czy 

rozszerzonej rzeczywistości.

CAD to nie to samo co CAM
Mimo że często wymieniane jednym tchem, 

oprogramowanie CAD, CAM i  CAE reali-

zuje nieco inne funkcje – operuje tym samym 

modelem 3D, ale na różnych poziomach jego 

przetwarzania. Przyjrzyjmy się temu proce-

sowi na konkretnym przykładzie. Jeśli zada-

niem inżyniera jest wykonanie modelu 3D 

nowej złączki formowanej wtryskowo, do 

jego stworzenia wykorzysta on oprogramo-

wanie do komputerowego wspomagania 

projektowania (ang. Computer Aided Design, 

CAD). Jego podstawową funkcją jest genero-

wanie precyzyjnych modeli matematycznych 

poszczególnych komponentów produktu na 

podstawie danych liczbowych wprowadzo-

nych do systemu. Następnie poszczególne 

modele matematyczne są ze sobą łączone 

w celu stworzenia dwu- lub trójwymiarowego 

modelu gotowego wyrobu. Kluczową rolę 

odgrywa tu więc matematyka i doświadczenie 

osoby przygotowującej model: nie wystarczy 

bowiem odpowiednio skalkulować wymiarów 

produktu; równie ważna jest także znajomość 

ogólnych zasad projektowania gwarantująca, 

że model będzie wykonalny i funkcjonalny.

Aby móc wykorzystać opracowany model 

w  procesie produkcyjnym, trzeba go „prze-

łożyć” na konkretne parametry pracy maszyny 

obróbczej. Zadanie to realizuje oprogramo-

wanie do komputerowego wspomagania 

produkcji (ang. Computer Aided Manufac-

turing, CAM), którego rolą jest sprzężenie 

teoretycznego modelu z  realnymi warun-

kami produkcyjnymi. Wygenerowany w  nim 

program wykonawczy można załadować do 

sterownika obrabiarki i  uruchomić z  pulpitu 

nawigacyjnego. Aby zapobiec błędom produk-

cyjnym i kolizjom narzędzi maszyny obróbczej, 

przed rozpoczęciem produkcji program można 

przetestować, korzystając z zaawansowanych 

funkcji symulacji dostępnych w systemie CAM.

Symulacje takie w odniesieniu do wyizolowa-

nych parametrów (np. wytrzymałości) można 

także przeprowadzić z wykorzystaniem opro-

gramowania do komputerowego wspoma-

gania prac inżynierskich (ang. Computer Aided 

Engineering, CAE). Narzędzia CAE nie stanowią 

obowiązkowego wyposażenia biur inżynier-

skich: rzadko wykorzystuje się je w  proce-

sach projektowania prostych detali, ale okazują 

się niezastąpione w  przypadku złożonych 

układów. W  analizach wykorzystują bowiem 

Metodę Elementów Skończonych (MES), która 

– bazując na interpolacji danej funkcji – umoż-

liwia m.in. symulację odkształceń, naprężeń 

i  przemieszczeń, a  w przypadku maszyn 

pozwala matematycznie określić ich dynamikę, 

kinematykę, statykę oraz oddziaływania: elek-

trostatyczne, magnetostatyczne i  elektroma-

gnetyczne. Oprogramowanie CAE okaże się 

nieocenione także przy projektowaniu układów 

elektrycznych, hydraulicznych i  pneumatycz-

nych oraz systemów automatyki.

Uniwersalne  
czy dedykowane?

Typ oprogramowania ma z  kolei istotny 

wpływ na poziom uniwersalności jego zasto-

sowań. O  ile bowiem systemy CAD (takie 

CAD/CAM/CAE 
w modelowaniu wtrysku

Oprogramowanie CAD/CAM/CAE stanowi łącznik pomiędzy procesami projektowania i produkcji. Umożliwia two-
rzenie modeli 3D oraz gotowych programów obróbczych, a w najnowszych wersjach także szybkie prototypo-
wanie z wykorzystaniem druku 3D. To jednak nie wszystko: coraz częściej jest bowiem przenoszone do chmury, 
dzięki czemu funkcjonuje w oderwaniu od czasu i przestrzeni.

 Agata Świderska 
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jak AutoCAD, Autodesk Inventor, CATIA czy 

SolidWorks) zwykle tworzone są przez nieza-

leżnych producentów, a  tym samym mogą 

być stosowane wszechstronnie w  wielu 

sektorach przemysłu, o  tyle w  segmencie 

CAM i  CAE występuje już duże zróżnico-

wanie w  tej dziedzinie: oprócz uniwersal-

nych programów typu SolidCAM czy WorkNC 

na rynku dostępna jest także duża grupa 

rozwiązań tworzonych przez producentów 

maszyn i/lub dedykowanych konkretnemu 

rodzajowi obróbki (np. NX Mold).

Którą opcję wybrać? Odpowiedź na to 

pytanie zależy w dużej mierze od tego, jaką 

wiedzą i  doświadczeniem dysponuje inży-

nier. Oprogramowanie uniwersalne oferuje 

bowiem znacznie większą swobodę gene-

rowania modeli 2D i  3D, ale wymaga także 

sporych umiejętności w  zakresie poru-

szania się w  środowiskach do wspoma-

gania projektowania, a  także śledzenia 

najnowszych trendów w  branży. Gotowe 

pakiety CAD/CAM/CAE zwalniają użytkow-

nika z  tego obowiązku: oferują bowiem 

obszerne biblioteki produktów i znormalizo-

wanych elementów konstrukcyjnych, które 

można w łatwy sposób zaimplementować do 

projektu, a także zestaw funkcji ułatwiających 

projektowanie i symulację konkretnego typu 

procesów obróbczych. 

Funkcje te są szczególnie przydatne w przy-

padku modelowania procesów formowania 

wtryskowego oraz projektowania samych 

form wtryskowych i wyprasek. W przypadku 

CAM/CAE pozwalają bowiem na uwzględ-

nienie parametrów specyficznych dla wtrysku, 

takich jak temperatura  wtrysku i  tworzywa, 

ciśnienie  wtrysku, ciśnienie docisku, czas 

chłodzenia czy czas wtrysku. Przyjrzymy się 

kilku przykładom tego typu oprogramowania 

dostępnego na rynku. 

Modelowanie od A do Z
Jednym z  bardziej znanych systemów  

CAD/CAM/CAE jest Moldex3D Studio – 

narzędzie umożliwiające tworzenie rozbu-

dowanych symulacji procesów formowania 

wtryskowego, w  tym wtrysku wielokom-

ponentowego, obtryskiwania czy formo-

wania wspomaganego gazem lub wodą. 

Jego funkcje obejmują m.in.  tworzenie 

projektów detali i form wtryskowych, łącznie 

z  systemem doprowadzenia tworzywa 

i układem chłodzenia formy, analizę poszcze-

gólnych parametrów projektu w  celu szyb-

kiej lokalizacji ewentualnych błędów i  opty-

malizacji całego procesu, a  także tworzenie 

wizualizacji wtrysku i detalu oraz obszernych 

raportów podsumowujących poszczególne 

etapy analizy. Pakiet składa się z 6 uniwer-

salnych modułów: Flow do analizy prze-

pływu tworzywa w skali makro i mikro, Quick 

Flow do szybkiego doboru punktu wtrysku, 

Pack do modelowania procesu upako-

wania, Cool do analizy temperatury formy, 

sprawności kanałów chłodzących i  wyma-

ganego czasu chłodzenia, Warp do analizy 

3D wypaczeń części o  znacznej grubości 

ścianek oraz Designer umożliwiający wstępną 

obróbkę gotowego projektu, łącznie z auto-

matycznym tworzeniem siatki 3D. Uzupeł-

niają je dwa moduły do modelowania specy-

ficznych rodzajów wtrysku: MCM do projek-

towania wtrysku wielokomponentowego 

oraz RIM do reaktywnego formowania poli-

merów termoutwardzalnych (m.in.  nienasy-

conych żywic poliestrowych, PUR, kauczuku 

silikonowego i kompozytów epoksydowych). 

Całość spaja platforma Studio – interfejs 

w  formie zakładek umożliwiający przepro-

wadzanie analiz i  symulacji w  jednym oknie 

oraz moduł Viewer do przeglądania wyników 

analizy oraz udostępniania ich innym użyt-

kownikom. Najnowsza wersja programu 

została dodatkowo uzupełniona o  funkcję 

rozszerzonej analizy odkształceń i  zaawan-

sowanej symulacji chłodzenia, nowe narzę-

dzia do automatycznego tworzenia siatki, 

a  także możliwość integracji z  interfejsami 

NX i Creo. Co więcej, producent uwzględnił 

również trzy nowe rodzaje analizy: przepływu 

włókien w materiałach kompozytowych, ich 

orientacji, a także współczynnika rozszerzal-

ności materiałów spienianych, w tym przede 

wszystkim PUR. Oprogramowanie dostępne 

jest w  trzech pakietach: podstawowym, 

rozszerzonym i  zaawansowanym – z możli-

wością ich uzupełniania o dodatkowe moduły.

Pokrewne możliwości oferuje program 

SOLIDWORKS Plastics dostępny w  wersji 

Standard, Professional i  Premium. Różnica 

między nimi polega na tym, że pakiet standar-

dowy przeznaczony jest do przeprowadzania 

symulacji procesu wtrysku, pakiet profesjo-

nalny służy do projektowania i  analizy form 

wtryskowych, a także definiowania takich para-

metrów procesu jak czas cyklu, siła nacisku 

czy rozmiar wtrysku, zaś pakiet najwyższy 

oprócz funkcji dostępnych w  wersji Profes-

sional umożliwia także projektowanie i opty-

malizację układów chłodzenia oraz analizę 

odkształceń wyprasek. Sporym ułatwieniem 

jest fakt, że program jest osadzony w środo-

wisku innych narzędzi SOLIDWORKS, dzięki 

czemu proces projektowania detalu i  formy 

oraz symulacji formowania wtryskowego może 

być realizowany w jednym pakiecie oprogra-

mowania. Powoduje to jednak, że użytkow-

nicy chcący korzystać z  modułów Plastics 

muszą zakupić całą platformę.

Podobna zależność dotyczy programu 

Autodesk Moldflow – jednego z najstarszych 

systemów CAE dostępnych na rynku. Dedy-

kowany sektorowi przetwórstwa tworzyw 

sztucznych, zapewnia szeroką bazę danych 

materiałowych i  wsparcie wszystkich tech-

nologii przetwórstwa polimerów ze szcze-

gólnym naciskiem na formowanie wtryskowe, 

współpracuje niemal ze wszystkimi forma-

tami plików CAD, a  także umożliwia wybór 

pakietu oprogramowania dostosowanego 

do potrzeb użytkownika. Pakiety te obej-

mują dwa podstawowe warianty programu: 

Adviser oraz Inside. Pierwszy został stwo-

rzony z  myślą o  weryfikacji i  optymalizacji 

wyprasek, form wtryskowych i narzędzi przez 

wskazywanie możliwych problemów oraz 

sposobów ich rozwiązania. Znacznie więcej 

funkcji oferuje Autodesk Moldflow Inside – 

narzędzie do symulacji wtrysku oraz obliczeń 

związanych z  projektowaniem i  produkcją 

części z  tworzyw sztucznych. Nie jest ono 

jedynie wirtualnym „doradcą”, lecz umożliwia 

Rys. 1   W programie SOLIDWORKS Plastics 
można symulować m.in. czas wypełnienia 
formy z uwzględnieniem rozkładu 
temperaturowego tworzywa. 
Źródło: SOLIDWORKS 



29  PlastNews 11’2020

 Temat wydania  MODELOWANIE I OPTYMALIZACJA PROCESÓW 

pełny wgląd w przebieg procesu formowania, 

łącznie z  możliwością symulacji procesów 

wypełnienia i  chłodzenia gniazda oraz całej 

formy oraz analizy odkształceń, zapad-

nięć, prędkości ślimaka, odpowietrzania 

form i naprężeń własnych materiału. Oprócz 

konwencjonalnego formowania wtryskowego 

można w  nim symulować także przebieg 

procesu otryskiwania, etykietowania w formie, 

wtrysku sekwencyjnego, wtrysku dwukom-

ponentowego, wtrysku reaktywnego oraz 

wtrysku gumy i silikonów.

Nowe podejścia  
do modelowania

Oprogramowanie VISI Flow łączy w sobie 

funkcje systemów CAD, CAM i CAE: umoż-

liwia: pełne projektowanie form wtryskowych, 

tłoczników, obróbkę 3D, symulację wypeł-

nienia wyprask, analizę termiczną wypraski 

i  formy, optymalizację układu chłodzenia, 

a  nawet symulację wtrysku dwukomponen-

towego, wspomaganego gazem i  obtryski-

wania. Podobnie jak konkurencyjne systemy 

oferuje możliwość uwzględnienia w  mode-

lowaniu i  symulacjach konkretnego typu 

tworzywa wybranego z  bogatej bazy mate-

riałowej, w  tym orientacji włókien w  przy-

padku kompozytów. Tym, co zdecydowanie 

różni VISI Flow od innych narzędzi tego typu 

dostępnych na rynku jest moduł inżynierii 

odwrotnej, który umożliwia wygenerowanie 

ścieżki CAM na podstawie chmury punktów 

zebranych podczas pomiarów in-situ lub zała-

dowanych z pliku zewnętrznego. Jego funkcje 

obejmują tworzenie i  optymalizację siatki, 

opracowanie powierzchni i  generowanie 

gotowej bryły 3D. Dzięki temu na podstawie 

dostępnej formy wtryskowej lub detalu można 

– nie znając ich wymiarów – stworzyć ich 

dokładne kopie, a następnie dostosować ich 

parametry do aktualnych potrzeb. W efekcie 

można m.in. produkować części eksploata-

cyjne wycofane już z produkcji lub formować 

wtryskowo komponenty, o  których historii 

niewiele wiadomo.

Ciekawe funkcje, choć innego typu, 

oferuje także system NX Mold: oprogramo-

wanie współpracuje z plikami generowanymi 

w  różnych programach CAD, umożliwiając 

tworzenie kompletnych projektów form wtry-

skowych – od modelowania kanałów wtry-

skowych i chłodzących po wycenę poszcze-

gólnych komponentów. Automatycznie gene-

ruje także powierzchnie podziałowe, takie jak 

zaślepki w  miejscach przeformowań. Ale to 

nie wszystko: dzięki modułom umożliwiającym 

automatyzację powtarzalnych procesów 

i porównywanie różnych modeli form znacznie 

usprawnia proces projektowania. Pierwszy 

z  modułów – Rapid Mold – automatycznie 

wczytuje domyślne parametry obiektów, 

jednocześnie umożliwiając ich modyfikację 

w oparciu o wprowadzone dane wejściowe. 

Zakres ustawień obejmuje m.in. generowanie 

śrub wkładu gniazda na podstawie punktu, 

automatyczne dodawanie znormalizowanych 

elementów korpusu (pierścieni ustalających, 

kołków prowadzących, cofaczy, nóżek czy 

spinki), dobór śrub mocujących na podstawie 

średnicy podpory, generowanie dowolnej 

liczby podpór przez dodanie punktu, automa-

tyczną grawerkę numeru porządkowego na 

kołnierzu wypychacza i  automatyczne wyli-

czanie skoku suwaka. Drugi moduł umoż-

liwia zestawianie ze sobą różnych modeli 

form i  porównanie występujących między 

nimi różnic. Narzędzie automatycznie mapuje 

ścianki i krawędzie, wskazując te, które uległy 

zmianie, dzięki czemu umożliwia modyfikację 

poszczególnych komponentów formy bez 

utraty innych ustawień.

Producenci kompozytów docenią zaś 

FIBERsim – moduł do projektowania i analizy 

parametrów wielowarstwowych materiałów 

włóknistych. Narzędzie pozwala zdefiniować 

150 parametrów kompozytów, w  tym rodzaj 

materiału, właściwości mechaniczne, orien-

tację włókien, masę, koszt czy kolejność ukła-

dania. Automatyzuje wiele procesów zwią-

zanych z  tworzeniem formy, a  jednocześnie 

umożliwia przeprowadzanie zaawansowa-

nych symulacji zachowania detalu w procesie 

wytwarzania w celu doboru takiego zestawu 

parametrów, który umożliwi osiągnięcie 

zadanej geometrii i wymiarów.

Szybkie prototypowanie 
i chmura

W przypadku oprogramowania do mode-

lowania wtrysku ciągły postęp w  zakresie 

funkcjonalności idzie w  parze z  dwoma 

trendami, które w najbliższych latach będą 

wyznaczały kierunki rozwoju tego segmentu 

rynku. Pierwszym jest integracja programów 

CAD/CAM/CAE z  systemami typu Rapid 

Prototyping (RP) umożliwiającymi szybkie 

tworzenie prototypów z  wykorzystaniem 

druku 3D. Oprogramowanie takie prze-

twarza modele CAD/CAM na format STL 

(ang. Standard Triangle Language) czytelny 

dla większości drukarek 3D dostępnych na 

rynku. Funkcję taką oferuje m.in.  system 

SOLIDWORKS CAD oraz AutoCAD od 

wersji 2016.

Drugim megatrendem w tym sektorze jest 

popularyzacja rozwiązań chmurowych: stan-

dardowe licencje coraz częściej ustępują 

miejsca usługom typu Software as a Service 

(SaaS), w których dostawca udostępnia użyt-

kownikowi oprogramowanie wraz z  wirtu-

alną przestrzenią serwerową w  zamian za 

uiszczenie opłaty abonamentowej. Mimo 

pewnych obaw związanych z  bezpieczeń-

stwem danych gromadzonych poza serwe-

rami przedsiębiorstwa rozwiązanie tego 

typu ma szereg zalet: przede wszystkim nie 

wymaga inwestycji we własną infrastrukturę, 

a  także uniezależnia funkcjonowanie opro-

gramowania od stanu technicznego systemu 

informatycznego użytkownika. Co więcej, 

zapewnia dostęp do aktualizacji i  całości 

danych zgromadzonych w chmurze z dowol-

nego miejsca na ziemi.

W grupie programów uniwersalnych 

rozwiązania chmurowe stanowią już niemal 

standardową opcję: oprócz oprogramo-

wania instalowanego lokalnie użytkownicy 

mogą także kupić wersję chmurową, w  tym 

z  dostępem z  poziomu przeglądarki inter-

netowej i/lub aplikacji na smartfony i  tablety 

(np. Autodesk 360 czy 3DEXPERIENCE). 

W  zakresie systemów specjalnych dedyko-

wanych technologii wtrysku wiele zależy od 

tego, czy program stanowi część większego 

pakietu (np. SOLIDWORKS), czy też został 

od podstaw stworzony z  myślą o  procesie 

modelowania i  symulacji form wtrysko-

wych i wyprasek. Także i w tej drugiej grupie 

widać jednak zdecydowany postęp w dzie-

dzinie tworzenia rozwiązań chmurowych. 

I z pewnością w kolejnych latach ich produ-

cenci dogonią konkurencję, a chmura stanie 

się uniwersalnym narzędziem do tworzenia 

i ewaluacji modeli 3D także w sektorze prze-

twórstwa tworzyw. 
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Cztery powody, dla których warto wybrać robota 
marki SYTRAMA

DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ:
Władysław Duława

        +48 735 913 444             wdulawa@ntqsc.pl

Roboty kartezjańskie są kompatybilne z wtryskarkami o sile zwarcia 40-6000 ton. Doskonale sprawdzają się                                            
w aplikacjach takich jak paletyzacja do kartonu i wkładanie insertów. Oprócz sektora tworzyw sztucznych, roboty marki 
Sytrama znajdują zastosowanie w obrabiarkach, liniach montażowych oraz w aplikacjach „pick and place”. Maksimum 
możliwości zapewnia indywidualnie dobrana technologia przez specjalistów NTQ s.c. – wielokrotnie udowodniliśmy,                                 
że automatyzacja produkcji nawet najbardziej skomplikowanych detali jest możliwa z naszą pomocą.

Szeroki zakres możliwości

Roboty kartezjańskie marki Sytrama są cenione na całym świecie, szczególnie ze względu na wysoką jakość, 
konkurencyjną cenę, niską awaryjność i łatwość w obsłudze. Produkowane są od 1985 roku. Przez ten czas firma zdobyła 
szerokie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu robotów kartezjańskich, plasując się na pozycji światowego lidera 
w ich produkcji. Ponadto, Sytrama nieustannie angażuje się w badania i rozwój, aby rozszerzyć gamę swoich produktów 
w branży tworzyw sztucznych i innych sektorów, stosując rozwiązania dostosowane do potrzeb swoich klientów.                              
Do produkcji robotów wykorzystywane są komponenty najbardziej prestiżowych firm na świecie (B & R Automation, 
Keba, Alpha WITTENSTEIN, SMC, Bosch Rexroth), oferujących pełną dostępność części zamiennych.

Roboty dystrybuowane przez NTQ s.c. w standardzie posiadają  system Energy Saving Kit. Czym się charakteryzuje? 
Podczas transportu detalu przy użyciu przyssawki, urządzenie wyłącza podciśnienie w momencie powstania 
hermetycznego środowiska pomiędzy przyssawką a podnoszonym elementem i ponownie je włącza, gdy poziom 
podciśnienia osiągnie minimalną wartość ustaloną wcześniej z panelu sterowania robota. W ten sposób można 
zmniejszyć zużycie powietrza do 75%, tym samym zaoszczędzając energię.

Opcja dodatkowa w standardzie od NTQ s.c.

Panel sterowania OCP (dostępny w serii robotów ONE) i SCP2 (dostępny w pozostałych seriach) są w pełni programowalne, z łatwo dostępnymi 
funkcjami wyświetlanymi na dużym ekranie. Istnieje możliwość sterowania transportera i urządzeń peryferyjnych bezpośrednio z panelu. Panele 
posiadają wgrany standardowy program paletyzacji oraz pamięć na 200 głównych programów (sterownik OCP) 100 programów głównych i 100 
podprogramów (sterownik SPC2).

Intuicyjne i łatwe w obsłudze systemy sterowania

Prowadzimy autoryzowany serwis dla dostarczanych maszyn. W ramach naszych usług wykonujemy przeglądy okresowe, gwarancyjne i pogwarancyjne 
oraz naprawy awaryjne. Dzięki siedzibie firmy zlokalizowanej w centrum Polski, nasz serwis jest w stanie zareagować w ciągu 24h od momentu 
wystąpienia awarii.

Naszym celem jest optymalizacja oraz planowanie przeglądów okresowych, tak, aby do minimum zmniejszyć czas przestoju maszyny i uniknąć 
dodatkowych uszkodzeń spowodowanych powstałą awarią. To, że lepiej zapobiegać niż naprawiać, wie każdy użytkownik maszyn. W ramach przeglądu 
okresowego przeprowadzamy czynności standardowe zgodnie z dokumentacją maszyny.

Autoryzowany serwis robotów Sytrama
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Jeśliby spróbować wyszczególnić najważ-

niejsze komponenty współtworzące 

Przemysł 4.0, byłyby to nie środki automa-

tyki, ale dane, a  konkretnie: ich zbiory. To 

właśnie one stanowią bowiem podstawę 

automatyzacji wszelkich procesów wytwór-

czych: gromadzone przez czujniki i  prze-

twarzane przez systemy informatyczne, 

pozwalają przedsiębiorstwu na bieżąco 

śledzić przebieg wszystkich zachodzących 

w  nim procesów. Kluczową rolę odgrywa 

tu analiza – tylko dzięki niej przypad-

kowe zbiory danych można bowiem prze-

kształcić w użyteczne informacje generujące 

konkretną wartość dodaną. 

Wraz z  postępującą automatyzacją 

procesów wytwórczych ilość danych spły-

wających do systemu z różnorodnych urzą-

dzeń peryferyjnych skokowo rośnie, co 

powoduje, że ich przetwarzanie stanowi 

coraz większe wyzwanie – zwłaszcza dla 

tych przedsiębiorstw, które w  procesach 

ich analizy bazowały do tej pory na zaso-

bach ludzkich, kartce i ołówku. W sprostaniu 

mu nie pomaga też permanentny niedobór 

doświadczonych analityków. W  efekcie 

automatyzacja produkcji pociąga za sobą 

konieczność inwestycji w  zaawansowane 

systemy do zarządzania składającymi się 

na nią procesami, które nie tylko automa-

tycznie przetwarzają dane w  użyteczne 

informacje, ale także prezentują je w atrak-

cyjnej, czytelnej formie. Problem w tym, że 

korzystają z  nich tylko duże przedsiębior-

stwa, a i te robią to na pół gwizdka.

Big Data i dark data 
Wzrost znaczenia informacji w budowaniu 

przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw (nie 

tylko zresztą przemysłowych) znalazł odzwier-

ciedlenie w  popularyzacji koncepcji „organi-

zacji napędzanych danymi” (ang. data driven 

organisations), która zakłada, że w  biznesie 

mniej liczy się dziś doświadczenie czy wizjo-

nerstwo, a bardziej – twarde dane oraz umie-

jętność ich przekształcenia w  konkretną 

wartość dla firmy. W  praktyce koncepcji tej 

równie daleko dziś do realizacji jak idei Prze-

mysłu 4.0: według raportu „State of Dark Data 

2019” przygotowanego przez TRUE Global 

Research ¾ przedsiębiorstw na świecie jest 

świadome roli, jaką ma dziś do odegrania 

informacja w  rozwoju gospodarczym, ale 

równie liczna grupa przyznaje, że robi niewiele, 

aby te deklaracje przekuć w konkretne dzia-

łania. Barierą jest nie tylko brak zasobów, ale 

przede wszystkim niedobór wiedzy o  tym, 

jak efektywnie przetwarzać ogromne zbiory 

danych spływających do systemu.

W efekcie wraz z  rozwojem „data driven 

organisations” pojawiło się jeszcze jedno 

nowe zjawisko – tzw. dark data. Pojęcie to 

opisuje zbiory danych, które – choć groma-

dzone w systemie – nie są przetwarzane lub 

są przetwarzane nieefektywnie, przez co nie 

generują wartości dodanej, a  w wielu przy-

padkach wręcz narażają przedsiębiorstwa na 

straty – czy to z tytułu samego ich zbierania, 

czy przypadkowych wycieków.

Jak temu zaradzić? We  wspomnianym 

raporcie ankietowane przedsiębiorstwa 

wskazały dwie główne drogi postępowania: 

wyszkolenie pracowników w zakresie analizy 

danych oraz wdrożenie systemów do zarzą-

dzania Big Data, takich jak SCADA, MES czy 

ERP. I można śmiało stwierdzić, że rozwiązanie 

to – zastosowane łącznie – stanowi klucz do 

sukcesu w  zarządzaniu danymi przemysło-

wymi w dobie Industry 4.0.

SCADA:  
kontrola pracy maszyn

Jeśliby oprogramowanie do zarządzania 

produkcją uszeregować według kryte-

rium „bliskości do linii produkcyjnej”, na 

pierwszym miejscu znalazłyby się systemy 

SCADA (ang. Supervisory Control And Data 

Acquisition). Podstawową funkcją SCADA 

jest monitorowanie pracy maszyn i  prze-

biegu procesów produkcyjnych oraz wizu-

alizowanie i  raportowanie wyników owej 

kontroli. Pod tym względem na pierwszy rzut 

oka niewiele różni się od paneli operator-

skich (ang. Human Machine Interface, HMI), 

które zbierają dane z  czujników rozlokowa-

nych w urządzeniu i na bieżąco porównują je 

z parametrami programu obróbczego, infor-

mując o ewentualnych odchyłkach. W odróż-

nieniu od nich systemy SCADA mają jednak 

znacznie większy zasięg działania (HMI obsłu-

gują z reguły jedną maszynę/gniazdo produk-

cyjne), a także dysponują bardziej rozbudowa-

nymi funkcjami. Poza podstawową, tj. wizuali-

zacją procesów, umożliwiają bowiem wymianę 

informacji w  czasie rzeczywistym między 

sterownikiem PLC a modułami IO, archiwizują 

Od SCADA do ERP 
– systemy zarządzania w przetwórstwie tworzyw

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

 Agata Świderska 
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dane procesowe i informacje technologiczne, 

umożliwiając ich wywołanie w dowolnej chwili, 

sygnalizują przekroczenie dopuszczalnych 

tolerancji procesu, informują o  awariach, 

a  także umożliwiają generowanie raportów 

obrazujących przebieg procesów technolo-

gicznych i wyznaczanie ogólnych trendów.

W warstwie technicznej oprogramowanie 

SCADA składa się ze sterowników rozmiesz-

czonych w szafach, serwera z bazą danych 

oraz urządzeń wykonawczych do graficznej 

prezentacji zgromadzonych i przetworzonych 

informacji. Całość połączona jest z układem 

czujników zbierających dane z maszyn i urzą-

dzeń. Struktura taka zapewnia możliwość 

monitorowania pracy całego parku maszy-

nowego, ale jednocześnie sprawia, że inwe-

stycja w system klasy SCADA nie należy do 

małych. Z tego względu nie wszędzie opłaca 

się go wdrażać: SCADA sprawdzi się przede 

wszystkim w tych przedsiębiorstwach, których 

produkcja zorganizowana jest w  sposób 

rozproszony i/lub obejmuje kilka zaawan-

sowanych linii produkcyjnych. Nawet tam 

trzeba jednak bacznie zwracać uwagę na 

dobór funkcjonalności, a  przede wszystkim 

zakres licencji oraz możliwości archiwizacji 

danych i  swobodnej rozbudowy systemu. 

Przede wszystkim należy zadbać, aby archi-

tektura systemu umożliwiała jego uzupeł-

nianie o  kolejne komponenty, a  tym samym 

rosła wraz z  przedsiębiorstwem. Otwartość 

ta powinna się przejawiać także w  możli-

wości swobodnego dostępu do archiwizowa-

nych danych – i to nie tylko z poziomu kompu-

tera. Najnowsze generacje systemów SCADA, 

np.  Movicon firmy Progea, umożliwiają ich 

wywołanie także z poziomu przeglądarki inter-

netowej na urządzeniach mobilnych. Istotną 

kwestią jest również zapewnienie współpracy 

z  różnymi urządzeniami i  systemami działa-

jącymi w przedsiębiorstwie – tu nieoceniony 

okaże się bogaty zestaw protokołów komuni-

kacyjnych (np. system zenon firmy Quantum 

Qguar wspiera ponad 300 protokołów).

Jak wspomniano, nie zawsze jednak inwe-

stycja w oprogramowanie SCADA jest ekono-

micznie uzasadniona: małe przedsiębiorstwa 

o  niewielkich obrotach i  skromnym parku 

maszynowym nieszybko doczekają się jej 

zwrotu. Nie oznacza to jednak, że muszą rezy-

gnować ze sprawowania kontroli nad pracą 

maszyn. Alternatywą dla nich jest WebHMI 

(np. wrocławskiej firmy Zesta PRO) – moduł 

komunikacyjny do zabudowy w szafie sterow-

niczej, konfigurowalny z  poziomu przeglą-

darki internetowej. Moduł wspiera m.in. proto-

koły Modbus RTU, ASCII i TCP, dzięki czemu 

można go połączyć z  wieloma typami PLC 

dostępnymi na rynku. Pozwala na zaprogra-

mowanie niemal dowolnych funkcji, a  tym 

samym realizację wielu zadań konwencjo-

nalnych systemów SCADA. Jedynym jego 

minusem jest konieczność posiadania sporego 

doświadczenia w poruszaniu się po środowi-

skach programowania – znacznie większego 

niż w przypadku SCADA.

MES/APS: 
harmonogramowanie produkcji

O ile systemy SCADA służą w  pierwszej 

kolejności do monitorowania pracy maszyn 

i  przebiegu procesów wytwórczych, o  tyle 

nadrzędne wobec nich (patrz: piramida) opro-

gramowanie MES (ang. Manufacturing Execu-

tion System) ma za zadanie porównywać te 

parametry z planami produkcyjnymi i warto-

ściami zadanymi, aby na tej podstawie umoż-

liwić tworzenie harmonogramów i  rozdział 

zadań pomiędzy poszczególnych pracow-

ników. Jest więc elementem pośrednim 

między systemami SCADA a ERP: zarządza 

przepływem informacji na temat zleceń, reje-

struje czas realizacji poszczególnych zadań 

produkcyjnych i  ogólny postęp prac w  hali 

produkcyjnej, raportuje zakres prac wyko-

nanych w  ramach danej operacji oraz anali-

zuje zużycie zasobów i liczbę braków w prze-

liczeniu na operację lub proces. Dzięki temu 

coraz częściej odgrywa też istotną rolę 

w  procesach kontroli jakości i  wydajności 

produkcji, m.in. dzięki funkcji wyliczania 

wskaźników KPI dla każdego zlecenia oraz 

OEE (ang. Overall Equipment Effectiveness) 

dla poszczególnych maszyn.

To jednak nie wszystko: ponieważ konku-

rencja na rynku rozwiązań MES jest bardzo 

duża, każdy producent stawia sobie za punkt 

honoru rozszerzenie ich o  takie funkcjonal-

ności, których nie mają inne systemy. I tak, 

firma Askom swój autorski system Asix wzbo-

gaciła o dwa moduły umożliwiające wszech-

stronną analizę zużycia mediów: Moduł Straż-

nika Mocy oraz Moduł Sydel4Asix. Pierwszy 

monitoruje zużycie m.in. energii elektrycznej 

i gazu oraz alarmuje o przekroczeniu zakon-

traktowanych limitów lub wartości zdefiniowa-

nych jako optymalne dla danego planu produk-

cyjnego. Drugi – zintegrowany z oprogramo-

waniem SYDEL firmy Technicon – pogłębia 

ową analizę o funkcje z zakresu sporządzania 

bilansów i raportów uwzględniających układy 

taryfowe, różne przekroje czasowe, lokalizacje 

i rodzaje procesów.  

Z kolei oprogramowanie OptiMES dyspo-

nuje rozbudowanymi funkcjami z  zakresu 

podziału pracy między pracowników i stano-

wiska produkcyjne. Po zalogowaniu za 

pomocą kodu PIN lub karty zbliżeniowej (RFID) 

system informuje pracownika, co i na kiedy ma 

wykonać. Wyposaża go także w listę narzędzi 

i surowców, wykaz parametrów maszyn oraz 

Rys. 1   Schemat budowy systemu SCADA 
Źródło: Astor
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całą dokumentację niezbędną do wyko-

nania danego zadania. Co więcej, umoż-

liwia mu raportowanie postępów, przestojów, 

awarii, przerw i  innych zdarzeń, automa-

tycznie rozlicza jego czas pracy, wykorzystane 

surowce i  narzędzia, a  także powiadamia 

kontrolę jakości o  pojawieniu się nowych 

produktów do przeprocesowania. Pełni 

również funkcję prostego systemu do obsługi 

magazynu, umożliwiając wydruk etykiet, auto-

matyczne tworzenie dokumentów magazyno-

wych oraz sczytywanie kodów kreskowych 

z produktów. Zaś całości załogi oferuje możli-

wość bieżącego śledzenia terminarza zleceń 

na ekranie telewizora dzięki modułowi MesTV.

Rosnąca rola produkcji jednostkowej, 

a  tym samym konieczność szybkiej reakcji 

na zmiany popytu sprawiła, że systemy MES 

coraz częściej realizują także zadania opro-

gramowania APS (ang. Advanced Planning 

and Scheduling) służącego pierwotnie do 

harmonogramowania produkcji oraz kontroli 

zasobów (materiałów i pracowników) w sekto-

rach o  potrzebie dużej elastyczności reakcji 

na potrzeby klientów. Stosowane głównie 

w  branży motoryzacyjnej i  uchodzące do 

niedawna za najmniej popularne na rynku, 

systemy APS coraz częściej są włączane 

do pakietów oprogramowania MES. Przy-

kładem może być PSIasm – platforma firmy 

PSI integrująca w sobie funkcje APS, SCADA 

i  MES. Modułowa architektura oprogramo-

wania umożliwia korzystanie ze wszystkich 

trzech modułów jednocześnie lub oddzielnie 

– w  zależności od preferencji użytkownika. 

Jak podaje firma PSI, platforma umożliwia 

zarówno harmonogramowanie produkcji 

w  czasie rzeczywistym, łącznie z  automa-

tycznym wysyłaniem powiadomień do klientów 

o realnych terminach i ewentualnych zmianach 

w realizacji zleceń, jak i efektywną dystrybucję 

zadań oraz analizę stopnia realizacji harmono-

gramu i wykorzystania zasobów. Co więcej, 

zapewnia także kontrolę stanu maszyn, czasu 

pracy personelu i jakości finalnych wyrobów.

ERP: zarządzanie całością 
zasobów

Choć w  sektorze przetwórstwa produkcja 

stanowi trzon działalności większości przed-

siębiorstw, aby efektywnie zarządzać ich 

pracą, nie wystarczy kontrolować procesy 

wytwórcze. Trzeba również zsynchroni-

zować ich przebieg z  pozostałymi zaso-

bami firmy, w  tym m.in. finansami, kadrami, 

płacami, ewidencją środków trwałych czy rela-

cjami z klientem. Możliwość taką zapewniają 

systemy klasy ERP (ang. Enterprise Resource 

Planning), czyli oprogramowanie do zarzą-

dzania całością zasobów firmy. Rozwiązania 

tego typu należą do najbardziej uniwersalnych 

(ze względu na możliwość kontroli wszystkich 

istotnych zasobów), a jednocześnie najbardziej 

wyspecjalizowanych (ze względu na stopień 

dostosowania do potrzeb klienta) systemów 

informatycznych dla przedsiębiorstw. 

Ponieważ pełnią funkcje nadrzędne nad pozo-

stałymi podsystemami (SCADA, MES, CMMS, 

WMS itd.), muszą być z nimi w pełni kompa-

tybilne, aby zapewniać swobodną wymianę 

danych pomiędzy każdym z nich.

Dlaczego to takie ważne? Wdrożenie ERP 

nie oznacza automatycznie konieczności 

rezygnacji z  innych systemów realizujących 

specjalistyczne funkcje, np. z zakresu zarzą-

dzania utrzymaniem ruchu, cyklem życia 

produktu czy gospodarką magazynową. 

Rezygnacja taka ma sens jedynie wówczas, 

jeśli stopień zaawansowania poszczegól-

nych procesów produkcyjnych i okołoproduk-

cyjnych dopuszcza taką możliwość, a  więc 

głównie w przypadku małych i średnich przed-

siębiorstw niedysponujących rozbudowanym 

parkiem maszynowym, wielkopołaciowym 

magazynem czy asortymentem kilkuset różno-

rodnych produktów. W  pozostałych przy-

padkach system ERP będzie pełnił funkcję 

interfejsu integrującego dane pochodzące 

z różnych podsystemów przedsiębiorstwa.

Ze względu na jego złożoność wdrożenie 

systemu ERP – podobnie jak SCADA czy 

MES – nie zawsze jest opłacalne. Małe firmy 

o  niewielkich zasobach sprzętowych i  stałej 

bazie klientów z dużą dozą prawdopodobień-

stwa mogą obejść się bez rozwiązań uspraw-

niających organizację procesów i  zasobów. 

Jeśli jednak chcą się rozwijać, w  którymś 

momencie także i one będą musiały rozważyć 

ich digitalizację: o użyteczności ERP w danym 

przypadku decyduje bowiem nie wielkość, lecz 

stopień rozwoju i organizacji firmy. Tworzenie 

kolejnych oddziałów, wprowadzanie nowych 

CMMS I WMS – KONTROLA PROCESÓW OKOŁOPRODUKCYJNYCH
Stałej kontroli wymagają jednak nie tylko same procesy produkcyjne, ale także te dziedziny działalności 
przedsiębiorstwa, które – choć same nic nie wytwarzają – mają bezpośredni wpływ na przebieg procesów 
wytwórczych. Pierwszą z nich jest utrzymanie ruchu, a zwłaszcza konserwacja predykcyjna, która – w przeciwieństwie 
do podejścia reakcyjnego – wymaga stałego monitoringu zasobów i aktywnego reagowania na zaistniałe zmiany. 
Możliwość taką oferują systemy klasy CMMS (ang. Computerised Maintenance Management System), które 
umożliwiają planowanie przeglądów, remontów i konserwacji oraz tworzenie i aktualizację katalogu wyposażenia 
przedsiębiorstwa, a także informują o awariach, przestojach i niedoborach części zamiennych – łącznie 
z raportowaniem stanu maszyn, tempa zużycia ich komponentów oraz efektywności gospodarki częściami 
zamiennymi.

Funkcję rejestracji i kontroli zasobów realizuje także oprogramowanie WMS (ang. Warehouse Management Software) 
do zarządzania gospodarką magazynową. Wywodząc się w prostej linii z rozwiązań tworzonych na potrzeby 
branży logistycznej, systemy WMS umożliwiają zaawansowaną obsługę stanów magazynowych: automatyczną 
rejestrację surowców i produktów gotowych wchodzących i opuszczających magazyn, monitorowanie parametrów 
miejsc składowania i regularną kontrolę stanów magazynowych. Co więcej, ułatwiają także kompletację zamówień, 
m.in. wyznaczając najbardziej optymalną ścieżkę komisjonowania materiałów. 
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produktów i  zwiększanie zatrudnienia spra-

wiają, że coraz trudniej jest na bieżąco doku-

mentować wszystkie zachodzące w  firmie 

procesy, monitorować zasoby i przekazywać na 

czas ważne informacje. I tu właśnie z pomocą 

przychodzi system ERP, który – przekształcając 

analogowe kanały komunikacji i obiegu doku-

mentów w kanały cyfrowe – umożliwia optyma-

lizację codziennych czynności.

Wspólną cechą wszystkich produktów klasy 

ERP dostępnych na rynku jest jednak nie tylko 

kompatybilność na poziomie komunikacyjnym 

(protokołów wymiany danych), ale także orga-

nizacyjnym (bazodanowym). Podstawą spraw-

nego funkcjonowania systemu ERP jest 

bowiem jedna, spójna baza danych zawie-

rająca informacje pochodzące z  wszystkich 

podsystemów przedsiębiorstwa. Dzięki temu 

w zależności od uprawnień poszczególni użyt-

kownicy platformy mogą uzyskać dostęp do 

interesujących ich informacji z zupełnie innego 

działu, zaś kadra kierownicza otrzymuje wgląd 

w całość procesów zachodzących w przed-

siębiorstwie. To jednak nie wszystko: jeśli baza 

taka zorganizowana jest w chmurze, dostęp 

taki możliwy jest z każdego miejsca na ziemi.

Czas na chmurę
Szeroka dostępność danych, możli-

wość korzystania z  najnowszych osiągnięć 

w zakresie ich przetwarzania (m.in. sztucznej 

inteligencji i uczenia maszynowego), a  także 

uniezależnienie owej dostępności od stanu 

technicznego systemu informatycznego użyt-

kownika sprawiają, że standardowe licencje 

coraz częściej ustępują miejsca usługom 

typu Software as a Service (SaaS), w których 

dostawca udostępnia użytkownikowi opro-

gramowanie wraz z  wirtualną przestrzenią 

serwerową. Tego typu rozwiązania chmu-

rowe przyjmują zresztą nie tylko formę typowej 

chmury publicznej, ale także coraz częściej 

tzw.  chmury hybrydowej, w  której wrażliwe 

dane przechowywane są na serwerach lokal-

nych, a mniej wrażliwe – na publicznych.

Rozwiązania chmurowe w  mniejszym lub 

większym stopniu oferują już producenci niemal 

każdego z  wymienionych systemów IT – od 

oprogramowania CAD/CAM (Autodesk360), 

przez SCADA (WebSCADA), po systemy ERP. 

Co więcej, trendowi temu towarzyszy równo-

legła tendencja do uzupełniania ich o moduły 

umożliwiające zdalny dostęp przez standar-

dową przeglądarkę internetową lub aplikację 

na urządzenia mobilne. To zaś powoduje, że 

procesy zarządzania zaczynają funkcjonować 

w oderwaniu od czasu i przestrzeni.

Z punktu widzenia producentów maszyn 

do przetwórstwa tworzyw sztucznych popu-

laryzacja usług chmurowych ma jeszcze 

jedną istotną konsekwencję: umożliwia 

rozszerzenie zakresu oferowanych usług 

o  dostęp do internetowych platform zarzą-

dzania produkcją, a  więc domeny zastrze-

żonej do tej pory dla producentów oprogra-

mowania. Tego typu zarządzanie w pakiecie 

oferuje m.in. firma Arburg: w 2019  r. produ-

cent rozszerzył swój portal kliencki arbur-

gXworld o bezpłatne moduły Machine Center, 

Service Center, Shop i Calendar oraz płatne 

aplikacje ułatwiające obsługę procesów formo-

wania wtryskowego i  zdalne diagnozowanie 

stanu maszyn. Z punktu widzenia zarządzania 

przedsiębiorstwem największe znaczenie mają 

jednak moduły Process Dashboard i Mashine 

Dashboard umożliwiające tworzenie dokumen-

tacji procesów produkcyjnych oraz wizualizację 

pracy poszczególnych maszyn, a więc realizu-

jące zadania typowego systemu SCADA. 

Podobne rozwiązanie ma w swojej ofercie 

także Engel: w  ramach pakietu inject 4.0 

klienci otrzymują dostęp do trzech modułów 

oprogramowania: smart machine, smart 

service i smart production. Pierwszy umożliwia 

inteligentne, automatyczne sterowanie pracą 

maszyn, drugi oferuje analizę ich stanu online, 

a także zdalną pomoc w przypadku awarii, zaś 

trzeci pozwala na zarządzanie produkcją przy 

wykorzystaniu autorskiego systemu MES TIG 

authentig. System analizuje i wizualizuje pracę 

maszyn oraz umożliwia tworzenie harmono-

gramów i  rozdział zasobów w celu optymal-

nego wykorzystania mocy produkcyjnych 

– a wszystko to online w  ramach otwartego 

protokołu komunikacyjnego umożliwiającego 

obsługę produktów innych dostawców.

Jeszcze dalej poszła firma Wittmann Batten-

feld: jej platforma TEMI+ do obsługi procesów 

formowania wtryskowego zbiera dane maszy-

nowe, steruje nastawą poszczególnych urzą-

dzeń, a  także wyznacza KPI. Zaś w  połą-

czeniu z pakietem modułów komunikacyjnych 

może zostać łatwo zintegrowana z dowolnym 

systemem ERP oraz chmurą. Dodatkowo 

można ją uzupełnić o pakiet oprogramowania 

do zarządzania jakością, utrzymaniem ruchu 

i  alertami. Całość dostępna jest z  poziomu 

dowolnej przeglądarki także na urządzeniach 

mobilnych, a dzięki otwartej architekturze OPC 

UA umożliwia łatwą integrację z  produktami 

innych dostawców. 

BPM – INDYWIDUALNA ŚCIEŻKA PROCESU
O ile systemy ERP ułatwiają kontrolę zasobów, o tyle oprogramowanie BMP (ang. Business Process Management) 
zapewnia nadzór nad realizacją konkretnych procesów biznesowych – od etapu projektowania po wdrożenie 
i weryfikację. Choć podobnie jak systemy MES koncentruje się na kontroli przydzielania i realizacji zadań, zadania te 
wykraczają poza obszar produkcji i obejmują całość czynności składających się na dany proces, np. wprowadzenia 
nowego produktu na rynek. Pierwszym etapem jest tu wygenerowanie indywidualnej ścieżki procesu z uwzględnieniem 
poszczególnych jego etapów oraz warunków przejścia do kolejnej fazy. Ścieżka taka (diagram) zawiera informacje 
niezbędne do realizacji każdego z etapów i/lub pola wymagające uzupełnienia w poszczególnych fazach realizacji 
projektu. Do każdej fazy można dołączyć dodatkową dokumentację projektową, a także zdefiniować jej wykonawców 
i użytkowników dysponujących bezpośrednim dostępem i możliwością edycji poszczególnych informacji. Dzięki temu 
każdy z uczestników procesu wie, jakie zadanie zostało mu przydzielone, jakie informacje są od niego wymagane i ile 
ma czasu na realizację danej czynności. Przypominać mogą o tym także automatyczne komunikaty mailowe wysyłane 
do zdefiniowanej wcześniej grupy odbiorców.
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mySupport 
Operatorzy maszyn muszą działać i reagować szybko, jednocześnie uważnie kontrolując i modyfikując para-

metry procesu dla gładkiego przebiegu produkcji. Aby wspomóc operatorów w tych zadaniach, powstał moduł 

mySupport. W celu szybkiego rozwiązania problemu na maszynie, operator może poprosić o pomoc ekspertów 

korzystając z mySupport używając do tego panelu operatorskiego maszyny, komputera czy też urządzenia 

przenośnego. Centralny zespół serwisantów Sumitomo (SHI) Demag może wówczas połączyć się bezpo-

średnio i bezpiecznie z poszczególnymi maszynami, przeanalizować problem oraz zaproponować natychmia-

stowe rozwiązania. Ten moduł zapobiega dłuższym przestojom maszyn, które byłyby spowodowane oczekiwa-

niem na przyjazd serwisanta, kiedy problem może zostać rozwiązany w ciągu kilku minut. Możliwość szybkiego 

reagowania operatorów na problemy z maszynami przekłada się z kolei na oszczędności i efektywniejsze wyko-

rzystanie cennego czasu pracy. Większa dostępność maszyny oznacza także jej większe możliwości produk-

cyjne i tym samym większy zysk z produkcji.

myDocumentation
Wystarczy jedno kliknięcie, aby wyświetlić całą dokumentację techniczną danej maszyny. Moduł myDocu-

mentation jest bezpośrednio połączony z działem serwisowym, dzięki temu wszelkie aktualizacje oraz spraw-

dzanie wersji dokumentacji technicznej są przeprowadzane automatycznie. Z punktu widzenia obsługi maszyn, 

daje to pewność, iż operatorzy mają najnowsze wskazówki zawsze pod ręką. Eliminuje to także czasochłonny 

proces wielokrotnego sprawdzanie różnych wersji drukowanej instrukcji obsługi. 

Przyłącz swoją fabrykę 
do myConnect

Sumitomo (SHI) Demag konsekwentnie rozwija swoje cyfrowe technologie, umożliwiające przetwórcom groma-
dzenie danych produkcyjnych i wspomagających wewnętrzną logistykę produkcji, podnoszące jakość i wydaj-
ność. Prace nad cyfrowymi rozwiązaniami zaowocowały powstaniem nowej platformy myConnect. Czas pracy 
maszyny, produktywność, śledzenie procesu oraz podejmowanie decyzji można z  łatwością zoptymalizować 
wdrażając gotowe rozwiązanie do monitorowania i zbierania tych danych w czasie rzeczywistym przy pomocy 
myConnect. Ta technologia staje się już standardem w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych i będzie inte-
gralną częścią przyszłych produkcji. 

Platforma cyfrowa myConnect to specjalne oprogramowanie sieciowe oferujące szereg możli-

wości i praktycznych, wygodnych rozwiązań online, mające ułatwić przetwórcom zarzą-

dzanie produkcją z każdego miejsca. Modułowy system myConnect dostarcza szeroki wachlarz 

zdalnych usług dostępnych dla wszystkich użytkowników maszyn Sumitomo (SHI) Demag.

Modułowy system myConnect otwiera dostęp do pełnego zakresu usług online, które poma-

gają w  lepszym zarządzaniu nieefektywnością, obniżeniu kosztów oraz polepszeniu modelu 

TCO, w skuteczniejszym rozwiązywaniu problemów ze sprzętem i minimalizowaniu przestojów 

maszyn. Innowacyjna i bezpieczna usługa myConnect obejmuje pięć modułów.
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myPartsShop
myConnect ułatwia i przyspiesza także zamawianie części zamiennych. Dzięki myPartsShop można zmaksy-

malizować wydajność oraz uniknąć zamawiania niewłaściwych części, gdyż dostępny katalog jest przypisany 

do danej maszyny. W tym module, na panelu myPartsShop zostaje wyświetlony rysunek techniczny wybranego 

podzespołu lub części, a pod rysunkiem znajduje się szczegółowa lista części, przy tym wszystkie informacje 

podane są w jasny i przejrzysty sposób tak, aby maksymalnie wyeliminować pomyłki w typowaniu potrzebnej 

do zamówienia części zamiennej. Części zamówione online poprzez myPartsShop zazwyczaj wysyłane są do 

klienta jeszcze tego samego dnia.      

myConnectApp
Pakiet usług obejmuje dodatkowo aplikację myConnectApp, umożliwiającą klientom podgląd produkcji 

z każdego miejsca na świecie, z dowolnego urządzenia. Wystarczy tylko pobrać aplikację na swoje urządzenie.

myLifeCycleLog
Dla lepszego śledzenia parametrów procesu, myLifeCycleLog rejestruje wszystkie kluczowe zdarzenia 

podczas produkcji, tworząc kompletną historię zdarzeń dla każdego urządzenia. Aby móc odtworzyć i prze-

analizować sytuację na danej maszynie, klient ma dostęp do tej historii, w każdej chwili, z dowolnego miejsca 

i urządzenia.

Sumitomo (SHI) Demag nie poprzestaje jednak na tych pięciu rozwiązaniach myConnect. W trakcie rozwoju 

są kolejne moduły, takie jak myProduction, umożliwiająca monitorowanie i wizualizację statusu wszystkich 

maszyn w zakładzie lub linii produkcyjnej; myMaintenance, zapewniająca nadzór nad wszystkimi pracami 

serwisowymi i konserwacyjnymi oraz mySelfService oferujące wsparcie serwisowe online za pomocą inteligent-

nych okularów.

Aby móc bezpiecznie obsługiwać moduły myConnect, Sumitomo (SHI) Demag dostarcza swoim klientom 

wyłącznie zabezpieczone i certyfikowane oprogramowanie. Jest to istotne w szczególności przy używaniu 

oprogramowania przez firmy posiadające skomplikowaną, złożoną produkcję, gdzie ważnym jest, aby wszelkie 

dane były bezpiecznie przechowywane i magazynowane przez cały czas.

Dzięki modułowej konstrukcji myConnect można z łatwością wprowadzić swoją fabrykę w Przemysł 4.0. 
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Rys. 1   Schemat ilustrujący połączenie maszyny do platformy myConnect
Rys. 2   Dzięki aplikacji myConnect można w każdej chwili śledzić 

parametry procesu na danej maszynie
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Skanowanie 3D zalicza się do optycznych 

(bezkontaktowych) metod badań nienisz-

czących, w których – w przeciwieństwie do 

fotogrametrii – rejestrowane obrazy mogą 

być aktywnie przetwarzane i wykorzystywane 

w całym szeregu procesów z zakresu inżynierii 

produktu. To właśnie bezkontaktowy, aktywny 

charakter tej techniki sprawił, że zyskała ona 

sobie wielu zwolenników w przemyśle moto-

ryzacyjnym, który od dawna poszukiwał 

sposobu szybkiej analizy złożonych detali bez 

ingerencji w  ich strukturę. Z  czasem zalety 

skanowania 3D dostrzegły jednak także inne 

branże, w tym sektor przetwórstwa tworzyw 

sztucznych, w którym stosuje się je nie tylko 

do pomiarów wyprasek, ale i  analizy form 

wtryskowych i  innych narzędzi stosowanych 

w procesach formowania. Spowodowało to, 

że niszowa jeszcze kilka lat temu technologia 

co najmniej od połowy dekady święci triumfy 

popularności, co zachęca producentów 

skanerów 3D do ciągłej optymalizacji ofero-

wanych urządzeń i  uzupełniania ich o  coraz 

to nowe funkcjonalności zarezerwowane do 

tej pory dla systemów fotogrametrycznych 

i współrzędnościowych maszyn pomiarowych.

Jak pracuje skaner 3D?
Szybka popularyzacja skanerów 3D 

spowodowała, że trudno dziś jednym tchem 

wymienić wszystkie firmy oferujące rozwią-

zania do przemysłowego skanowania w trzech 

wymiarach. Każde z  nich bazuje jednak na 

podobnych pryncypiach i  komponentach: 

źródle światła strukturalnego lub wiązki lase-

rowej, układzie soczewek i deflektorów ukie-

runkowujących promienie, a także detektorze 

(kamerze) do pomiaru wiązki odbitej. Sam 

skaner niewiele by jednak zdziałał bez specja-

listycznego oprogramowania umożliwiającego 

przetworzenie obrazu z  kamery na chmurę 

punktów pomiarowych. Oprócz optymali-

zacji poszczególnych komponentów sprzę-

towych to właśnie rozwój owego oprogramo-

wania stanowi główną siłę napędową postępu 

w zakresie skanowania 3D.

Typowy pomiar z wykorzystaniem skanera 

3D składa się z dwóch faz: oświetlenia obiektu 

światłem strukturalnym w  kształcie prążków 

lub nakierowania na niego wiązki laserowej 

w  formie punktu bądź linii, a  także detekcji 

promieniowania odbitego i  przekształcenia 

go w  chmurę punktów pomiarowych leżą-

cych na powierzchni skanowanego obiektu 

i  współtworzących jego geometrię. Każdy 

z owych punktów jest definiowany przez trzy 

koordynaty: X, Y, Z, dzięki czemu można 

go zmapować w  przestrzeni trójwymiarowej 

i połączyć w siatkę odwzorowującą obiekt.

Liczba punktów pomiaru ma przy tym 

bezpośrednie przełożenie na jego dokład-

ność: im więcej jest owych punktów, tym 

bardziej szczegółowy będzie obraz danego 

komponentu. W  praktyce dokładność ta 

wynosi od 5 µm dla urządzeń umieszczanych 

na współrzędnościowych maszynach pomia-

rowych do 0,05 mm dla systemów światła 

strukturalnego i  skanerów laserowych na 

ramionach pomiarowych.

Skaner 3D 
– od szybkiego prototypowania do kontroli jakości

Podobnie jak wiele innych metod kontroli jakości, także skanowanie 3D było początkowo stosowane głównie 
w motoryzacji i przemyśle lotniczym. Jego zalety sprawiły jednak, że szybko upowszechniło się także w przetwór-
stwie tworzyw sztucznych – zwłaszcza że najnowsze rozwiązania z tego zakresu pozwalają nie tylko na rejestrację 
odchyłek od wartości zadanych, ale także na tworzenie funkcjonalnych prototypów i odtwarzanie całych obiektów 
metodą inżynierii odwrotnej.

 Agata Świderska 

NIE TYLKO W PRZEMYŚLE PRZETWÓRCZYM
Skanery 3D wykorzystywane są nie tylko w procesach produkcyjnych, ale 
także m.in. w medycynie, archeologii, muzealnictwie, budownictwie czy 
przemyśle rozrywkowym. W sektorze medycznym okazują się niezastąpione 
podczas projektowania protez czy implantów (inżynieria odwrotna), 
badania wad postawy i deformacji kości oraz tworzenia wkładek i gorsetów 
ortopedycznych. W budownictwie i architekturze stosuje się je do skanowania 
całych obiektów, takich jak tunele metra, budynki, mosty czy wieżowce. 
Historycy sztuki sięgają po nie, by archiwizować figury, popiersia oraz 
elementy fasad budynków. W tartakach bada się nimi grubość kory oraz 
kształt znajdującego się pod nią drewna. Zaś w branży rozrywkowej skanery 
3D umożliwiają przenoszenie obiektów do świata cyfrowego, aby na ich 
podstawie tworzyć efekty specjalne do filmów czy gier komputerowych.
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Światło strukturalne  
czy laser?

Urządzenia laserowe różnią się od tych 

bazujących na świetle strukturalnym nie tylko 

pod względem dokładności. Choć obie tech-

nologie bazują na triangulacji trygonome-

trycznej, w  której emitowane światło/wiązka 

laserowa, jej emiter i detektor tworzą trójkąt, 

rodzaj zastosowanego w nich źródła światła 

ma bardzo istotny wpływ na warunki, w jakich 

może być przeprowadzany pomiar, a  także 

zakres analizowanych materiałów.

I tak, skanery laserowe są mniej wrażliwe 

na zakłócenia ze strony innych źródeł światła 

znajdujących się w  otoczeniu, dzięki czemu 

mogą być stosowane również w  warun-

kach zewnętrznych – w  przeciwieństwie do 

systemów światła strukturalnego, w  których 

interferencja fal świetlnych może doprowadzać 

do powstawania szumów i  innych zakłóceń. 

Przodują także pod względem prędkości 

pomiaru oraz lepiej radzą sobie ze skanowa-

niem obiektów błyszczących i  przezroczy-

stych, choć w przypadku tafli szklanych w obu 

przypadkach może zajść potrzeba pokrycia 

ich specjalnym sprayem matującym.

Postęp w zakresie budowy poszczególnych 

komponentów systemów do skanowania 3D 

powoduje zresztą, że istniejące między nimi 

różnice coraz częściej się zacierają. Przy-

kładem może być technologia Blue Light firmy 

GOM stosowana w skanerach światła struk-

turalnego: dzięki zastosowaniu wąskopa-

smowych lamp LED emitujących niebieskie 

światło system jest w dużej mierze niewraż-

liwy na zakłócenia, efektywnie odfiltrowywane 

podczas rejestrowania obrazów. Zaś połą-

czony z korektorem Blue Light Equalizer, gene-

ruje 1,5 raza mocniejsze światło o jednolitym, 

niespójnym widmie, co zwiększa efektywność 

pomiaru i precyzję pokrycia złożonych geome-

trii – i to w czasie krótszym niż w przypadku 

systemów pozbawionych korektora.

Z kolei w  grupie skanerów laserowych 

pojawiły się rozwiązania do tzw. skanowania 

w  locie (on the fly) bazujące na technologii 

impulsowej i przesunięcia fazowego. Pierwsza 

polega na pomiarze czasu propagacji impulsu 

lasera od momentu jego emisji do wychwy-

cenia przez detektor, a  więc wykorzystuje 

zależność między prędkością światła lase-

rowego a odległością od badanego obiektu. 

Druga – znacznie dokładniejsza – opiera się na 

modulacji mocy wiązki laserowej w celu okre-

ślenia różnic między fazą impulsu w momencie 

emisji i rejestracji przez detektor. Obie metody 

nie są tak dokładne jak konwencjonalne urzą-

dzenia laserowe czy skanery światła struktu-

ralnego, ale mogą okazać się bardzo przydane 

w  przypadku skanowania dużych obiektów, 

np. budynków.

Główne zastosowania 
skanerów 3D

Niezależnie od typu emitera skanery 3D 

wykorzystuje się do realizacji trzech podsta-

wowych zadań: szybkiego prototypowania, 

wtórnego generowania modeli 3D (inży-

nierii odwrotnej) oraz kontroli jakości detali 

i  narzędzi. Każde z nich polega de facto na 

generowaniu modelu 3D na podstawie obrazu 

skanowanego detalu. Tym, co je różni, jest 

sposób wykorzystania tego modelu w ramach 

funkcjonalności oferowanych przez oprogra-

mowanie do przetwarzania obrazu.

Najbardziej pierwotną funkcją skanowania 

3D jest prototypowanie. Skaner 3D pełni tu 

funkcję interfejsu między światem fizycznym 

a  wirtualnym, a  konkretnie: fizycznym 

modelem nowego produktu a  jego cyfrową 

reprezentacją w systemie CAD. Dzięki możli-

wości szybkiego przetworzenia obrazu na trój-

wymiarowy model detalu zdatny do dalszej 

obróbki w  programach komputerowych 

Rys. 2   Porównanie zasady działania skanerów laserowych (po lewej) i skanerów światła strukturalnego (po 
prawej) 
Źródło: 3D Natives

Rys. 1   Na bazie gotowego detalu oprogramowanie do przetwarzania obrazu nie tylko wizualizuje odchyłki 
od założonej geometrii, ale także za pomocą skali barw wskazuje zakres odchylenia od zadanej 
tolerancji.  
Źródło: 3D Team
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skanery 3D znacznie skracają czas wprowa-

dzenia produktu na rynek, eliminując koniecz-

ność przeprowadzania ręcznych pomiarów 

jego powierzchni. 

Gdy zaś detal zostanie już wyproduko-

wany, umożliwiają porównanie jego wymiarów 

i  geometrii z  wartościami zadanymi. Jest 

to szczególnie istotne w  przypadku, gdy 

kontrola taka nie może zostać przeprowa-

dzona z  wykorzystaniem konwencjonalnych 

metod. Co więcej, stwierdzone odchyłki od 

zadanych parametrów oznaczane są różnymi 

kolorami w zależności od stopnia odchylenia 

od zdefiniowanych w  systemie tolerancji, 

dzięki czemu można szybko i łatwo stwierdzić, 

czy dany błąd jest na tyle poważny, że detal 

należy uznać za brak, czy też odchylenie jest 

niewielkie i/lub nadaje się do korekty. Tego typu 

kontrola jakości może obejmować zarówno 

pierwsze detale z danej partii, jak i całe partie 

produktów. W tym drugim przypadku skaner, 

zabudowany w linii produkcyjnej, pełni funkcję 

integralnego elementu procesu wytwórczego.

Największy potencjał innowacyjności 

skanery 3D oferują jednak w procesach inży-

nierii odwrotnej, tj. odtwarzania modelu 3D 

na podstawie fizycznego komponentu. Mogą 

być tu bowiem wykorzystywane nie tylko 

do produkcji części zamiennych niedostęp-

nych już na rynku, ale także w szeregu różno-

rodnych aplikacji wymagających dostoso-

wania detalu do innych elementów układu 

mimo braku modelu 3D owych elementów. 

Wbrew pozorom sytuacje takie mają miejsce 

dosyć często: producenci niechętnie udostęp-

niają bowiem dokumentację projektową 

swoich wyrobów, co powoduje, że klient, 

chcąc rozbudować je o dodatkowy kompo-

nent, może posiłkować się wyłącznie samym 

detalem. Z podobnymi ograniczeniami muszą 

mierzyć się często producenci opakowań.

Kontrola jakości, szybkie prototypo-

wanie i  inżynieria odwrotna nie wyczerpują 

jednak zakresu zastosowań skanowania 3D. 

W ostatnim czasie wykorzystuje się je coraz 

szerzej także w pomiarach geometrii, obję-

tości i pola powierzchni obiektów, we wzor-

nictwie, testach i  symulacjach, kontroli 

zużycia, procesach digitalizacji obiektów 

i archiwizacji zbiorów, a nawet przy tworzeniu 

wirtualnych muzeów.

Kabina, robot czy skaner 
ręczny?

Zakres aplikacji skanera 3D ma decydu-

jący wpływ na dobór funkcji jego oprogra-

mowania, a  także typu samego urządzenia. 

Poszczególne skanery różnią się bowiem nie 

tylko rodzajem emitera, ale także konstrukcją: 

stacjonarną lub przenośną oraz sposobem 

mocowania – na robocie lub współrzędno-

ściowej maszynie pomiarowej.

Modele stacjonarne bazują w dużej części 

na świetle strukturalnym i  stosowane są 

wszędzie tam, gdzie skanowaniu podda-

wane są detale o niewielkich, powtarzalnych 

wymiarach. Systemy takie przyjmują formę 

zamkniętej, desktopowej komory inspek-

cyjnej, często z  możliwością zabudowy na 

linii produkcyjnej. Zakres ich zastosowania 

w produkcji ogranicza się jednak na ogół do 

środowisk relatywnie czystych. 

W przeciwieństwie do nich skanery prze-

nośne mogą być stosowane również w trud-

nych warunkach – bezpośrednio w  hali 

produkcyjnej lub w otwartym terenie. Bazując 

na technologii laserowej, są w  dużej mierze 

odporne na drgania i  wstrząsy, co prze-

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA SKANERÓW 
LASEROWYCH W PRZEMYŚLE TWORZYW SZTUCZNYCH:

–  porównanie wyprasek z modelem CAD wraz z kolorystyczną mapą odchyłek,
–  kontrola pierwszej sztuki,
–  analiza statystyczna (trendu),
–  analiza przekrojów, w tym inspekcyjnych,
–  badanie tolerancji położenia i kształtu (płaskości, prostoliniowości, 

walcowości),
–  porównanie dwóch wyprasek z danej serii lub po zastosowanych zmianach 

technologicznych wtrysku,
–  analiza skurczów,
–  skanowanie 3D form wtryskowych i projektowanie parametrycznych modeli 

bryłowych,
–  weryfikacja frezowania form,
–  archiwizacja modeli form i wkładek,
–  wirtualne złożenia współpracujących części,
–  kontrola grubości ścianek wyprasek.

Rys. 3   Nowy skaner ręczny MetraSCAN BLACK firmy Creaform dystrybuowany przez firmę ITA emituje  
15 krzyży laserowych, dzięki czemu może rejestrować do 1,8 mln punktów na sekundę. 
Źródło: ITA
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NOWOŚCI NA RYNKU SKANERÓW 3D

ODCHYŁKI RZUTOWANE NA OBIEKT

Nowy skaner MICRON3D green stereo firmy SmartTech3D wyposażony jest w dwie kamery o rozdzielczości 9 Mpx 
oraz zielone światło strukturalne LED o długości fali 520 nm niewrażliwe na zmiany warunków oświetlenia. Wszystko 
to – w połączeniu z funkcją automatycznej redukcji szumów i korekcji ostrości krawędzi – zapewnia wysoką precyzję 
realizacji pomiarów i bardzo dokładne odwzorowanie obiektów. Co więcej, generowane mapy odchyłek mogą 
być rzutowane bezpośrednio na obiekt, co znacznie ułatwia lokalizację niedociągnięć. Urządzenie współpracuje 
z zaawansowanym modułem kontroli jakości umożliwiającym import pliku CAD i porównanie go z obrazem obiektu, 
dzięki czemu nie wymaga korzystania z zewnętrznego oprogramowania.

www.skaner3d.pl

PODWÓJNA ROZDZIELCZOŚĆ DZIĘKI AI

Skanery Eva i Leo 3D firmy Artec 3D właśnie zyskały dwa razy większą rozdzielczość – wszystko dzięki autorskiemu 
silnikowi sztucznej inteligencji bazującemu na sieciach neuronowych o zdolności samouczenia. Jest on 
wykorzystywany w trybie HD do rekonstrukcji trójwymiarowych powierzchni i poprawy jakości modeli 3D, zapewniając 
świetne odwzorowanie złożonych obiektów i redukcję szumów. Dzięki możliwości wyboru częstotliwości wykonywania 
skanów – od 1x do 36x dla Eva i 64x dla Leo – użytkownik sam może zdefiniować końcową rozdzielczość obrazu. 
Co więcej, funkcjonalność ta jest dostępna bezpłatnie z poziomu najnowszego oprogramowania do przetwarzania 
obrazów Artec Studio 15.

www.artec3d.com

DWA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA W JEDNYM

Firma SHINING 3D wprowadziła na rynek skaner 3D EinScan HX wyposażony w podwójne oświetlenie – niebieskie 
światło strukturalne LED oraz niebieski laser. Pierwsze umożliwia szybkie skanowanie standardowych obiektów bez 
konieczności definiowania punktów referencyjnych. Tryb skanowania laserowego sprawdzi się z kolei w procesach 
rejestracji powierzchni metalowych o wysokim połysku. Rzutowana na obiekt wiązka laserowa w formie linii zapewnia 
bardzo dokładne, szybkie pomiary, rozszerzając zakres zastosowań skanera o bardziej wymagające aplikacje.

www.einscan.com

MODUŁ DO SKANOWANIA W POWIETRZU

Skaner 3D zintegrowany z dronem? Na pomysł taki wpadła firma YellowScan: połączyła ona skaner laserowy Livox 
Horizon z systemem do mapowania przestrzeni bazującym na dronach DJI i czujnikach Lidar. Tak powstała nowa wersja 
YellowScan Mapper do stosowania m.in. w archeologii, leśnictwie, badaniu miejsc katastrof i wielu innych aplikacjach 
wymagających analizy topografii przestrzeni. System można łatwo zintegrować z oprogramowaniem YellowScan, 
LiveStation i CloudStation, co pozwala na przetwarzanie, wizualizację i eksport danych w czasie trwania lotu.

www.yellowscan-lidar.com

SKANER RĘCZNY O DOKŁADNOŚCI URZĄDZENIA METROLOGICZNEGO

Nowa generacja skanerów ręcznych 3D HandySCAN BLACK i Black Elite firmy Creaform różni się od swoich 
poprzedników nie tylko wyglądem, ale też poprawionymi parametrami technicznymi. Ma 4-krotnie większą 
rozdzielczość skanowania, jest trzykrotnie szybsza i dużo dokładniejsza, dzięki czemu została sklasyfikowana 
w kategorii urządzeń metrologicznych. Wyposażona w źródło laserowe, jest w dużej mierze niewrażliwa na zakłócenia 
oraz umożliwia skanowanie powierzchni refleksyjnych i czarnych. Skaner jest pozycjonowany w oparciu o punkty 
referencyjne, dzięki czemu nie wymaga sztywnego zamocowania części – poruszać może się zarówno on, jak i badany 
obiekt. A to – w połączeniu z funkcją wizualizacji w czasie rzeczywistym – sprawia, że jest to niezwykle elastyczne 
i wszechstronne urządzenie pomiarowe. Dzięki niskiemu błędowi, wysokiej rozdzielczości i prędkości skanowania 
można z powodzeniem wykorzystać je w procesach kontroli jakości i inżynierii odwrotnej.

www.ita-polska.com.p

WYSOKA DOKŁADNOŚCI SKANOWANIA LASEROWEGO Z UŻYCIEM RAMIENIA POMIAROWEGO

Najnowszy model z linii skanerów ModelMaker - ModelMaker H120 kładzie nacisk na stałe przesuwanie granic 
dokładności skanowania laserowego z użyciem ramienia pomiarowego. Wprowadzenie przez Nikon Metrology 
technologii niebieskiego lasera, wyjątkowa szybkość odświeżania, specjalnie opracowana optyka Nikon i zdolność do 
pomiaru najtrudniejszych materiałów charakteryzują nową generację przenośnego skanera laserowego. Połączenie 
częstotliwości odświeżania 450 Hz, szerokości wiązki 120 mm i rozdzielczości 35 μm, umożliwia jego użytkownikom 
szybkie i dokładne skanowanie. Przy czym skaner ModelMaker H120 nie wykorzystuje interpolowania zebranych 
danych, w celu sztucznego zwiększenia gęstości chmury. 

https://smart-solutions.pl/pl/modelmaker-h120/
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kłada się na wysoką dokładność skanowania 

w  ekstremalnych warunkach pracy. Mimo 

małych rozmiarów świetnie sprawdzą się także 

w  pomiarach obiektów o  dużych gabary-

tach – wszystko za sprawą zaawansowanych 

technologii zintegrowanych w  kompaktowej 

obudowie. Weźmy za przykład skaner Metra-

SCAN BLACK firmy Creaform. W  najnow-

szej wersji urządzenie emituje 15 krzyży lase-

rowych, dzięki czemu może rejestrować do 

1,8 mln punktów na sekundę. Za odpowiednie 

pozycjonowanie skanera odpowiada zintegro-

wane z nim urządzenie śledzące C-Track, zaś 

zaawansowane oprogramowanie VXelements 

umożliwia łatwą konfigurację skanera, akwi-

zycję danych i edycję siatki trójkątów, łącznie 

z wizualizacją w czasie rzeczywistym. Urzą-

dzenie może pracować w ruchu – poruszać się 

tu może zarówno sam skaner, jak i mierzony 

obiekt. A dodatkowo można je rozbudować 

o  sondę HandyPROBE NEXT, dzięki czemu 

może realizować zarówno pomiary bezdo-

tykowe, jak i stykowe – te ostatnie w trudno 

dostępnych przestrzeniach. 

Z kolei skanery ręczne KSCAN i EXE firmy 

ScanTech integrują w sobie funkcje skanowania 

3D i  fotogrametrii: głowica skanera zawiera 

emiter, detektor oraz system fotogrametryczny 

wykonujący dodatkowo zdjęcia nakładane 

na siatkę punktów. Dzięki temu obraz zyskuje 

teksturę, a cały system – możliwość efektyw-

nego skanowania obiektów o dużej komplek-

sowości i nietypowych gabarytach.

Skanery mobilne nie muszą być jednak 

obsługiwane ręcznie: do grupy tej zaliczają się 

również urządzenia montowane na statywach, 

a  także systemy zintegrowane z  ramieniem 

robotycznym. Te pierwsze cechują się jednak 

znacznie mniejszą precyzją pomiarową i  są 

przeznaczone głównie do pracy w  środowi-

skach względnie czystych. Dlatego sprawdzą 

się wszędzie tam, gdzie skanowaniu podda-

wane są detale o  relatywnie prostej geome-

trii, a  jednocześnie sporych gabarytach. 

Z  kolei urządzenia zabudowane na robocie 

bardzo często stanowią element wyposażenia 

zrobotyzowanych cel pomiarowych, takich 

jak kabina ATOS ScanBox, która w najwięk-

szym wariancie umożliwia skanowanie detali 

o długości powyżej 6 m.

Szybsze, tańsze, bardziej 
kompaktowe

Kabiny pomiarowe z in tegrowane 

z  robotem skanującym stanowią przykład 

automatyzacji procesów skanowania 3D, 

dobrze wpisując się we wszechobecny trend 

digitalizacji produkcji zgodnie z  ideą Prze-

mysłu 4.0. Wydaje się jednak, że akurat 

w grupie skanerów 3D to nie automatyzacja, 

a miniaturyzacja będzie w przyszłości odgry-

wała istotniejszą rolę. Na rynku już pojawiły 

się tanie skanery do instalacji na tablecie lub 

smartfonie, które co prawda pod względem 

dokładności i  precyzji znacznie ustępują 

swoim większym kuzynom, ale wyraźnie 

sygnalizują, w którą stronę zmierzać będzie 

rozwój tego sektora w kolejnych latach. 

Drugim kierunkiem będzie zapewne auto-

nomizacja pracy samych skanerów. Już dwa 

lata temu naukowcy z  Instytutu Fraunho-

fera podczas Targów Hanowerskich zapre-

zentowali urządzenie, które samo planuje 

swoje ruchy, odmierza wszystkie odległości 

i wyznacza taką trajektorię skanowania, która 

umożliwia eliminację problemów związanych 

z  zachodzeniem na siebie poszczególnych 

części detalu.

Z kolei w  opinii samych producentów 

największą zmianą w  kolejnych latach będzie 

znaczne przyspieszenie procesu skanowania 

i przetwarzania obrazu związane ze wzrostem 

mocy obliczeniowej komputerów i automatyzacją 

pracy oprogramowania skanerów. Trendowi 

temu towarzyszyć powinien powolny spadek cen 

urządzeń skanujących, na razie obserwowany 

w grupie systemów z niższej półki.

Zmiany na rynku zachodzą jednak cały 

czas, choć większość z nich ma mniej spek-

takularny charakter. Weźmy za przykład 

skaner ARTEC 15, który niedawno wzbogacił 

się o  tryb HD bazujący na sztucznej inteli-

gencji. Jak zapewnia producent, takie połą-

czenie gwarantuje znaczą poprawę ostrości, 

czystości i dokładności skanów. Kilka trybów 

pracy oferuje także nowy skaner AX-B17 

firmy ScanTech: użytkownik może tu wybrać 

między szybkim, mniej precyzyjnym pomiarem 

a bardzo dokładnym skanowaniem skompliko-

wanych powierzchni i otworów. Jeszcze dalej 

idzie system ATOS Triple Scan firmy GOM, 

w którym obraz rejestrowany jest przez dwie 

niezależnie działające kamery, co pozwala 

obliczać punkty powierzchni z trzech różnych 

przecięć wiązek. Dzięki temu można z powo-

dzeniem mierzyć nie tylko przedmioty o skom-

plikowanych wycięciach, ale także materiały 

odbijające światło. 

Rys. 4   Skaner ARTEC 15 firmy 3D Master niedawno wzbogacił się o tryb HD bazujący na sztucznej 
inteligencji. 
Źródło: 3D Master
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Na dzień dzisiejszy wykorzystując liczne 

technologie platform do druku 3D 

można stosować całą gamę różnorod-

nych materiałów, co pozwala na stworzenie 

dużego portfolio produktów i  funkcjonal-

nych komponentów do zastosowań prze-

mysłowych. Przejście od szybkiego wyko-

nywania prototypów do produkcji wielkose-

ryjnej elementów funkcyjnych jest kluczowe 

zwłaszcza w przetwórstwie tworzyw sztucz-

nych. Z  drukiem 3D eksperymentuje coraz 

więcej firm. W  krajach wysokorozwiniętych 

drukarki wykorzystywane są zarówno do 

wytwarzania spersonalizowanych produktów 

medycznych, jak i  wielkopowierzchniowych 

budynków. W Polsce druk 3D też jest coraz 

bardziej popularny. Na rynku światowy można 

dostrzec tendencję wzrostową technologii 

druku 3D. Ale może warto zacząć od tego, co 

jest na obecną chwilę najważniejsze.

Należy postawić jeszcze jedno pytanie 

patrząc na to co się dzieje – jak się ma druko-

wanie w  dobie pandemii? Chyba nie ma 

tematu, na który by nie miał wpływ COVID-19. 

Wykorzystanie druku 3D w walce z pandemią 

COVID-19 to kolejny przykład na to, jak ważną 

rolę odgrywa technologia w  naszym życiu. 

W jaki sposób ta nowoczesna technika druku 

ewoluowała przez  ostatni czas oraz  w  jaki 

sposób była i jest wykorzystywana w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa? Okazuje się, 

że drukarki 3D to również narzędzie do walki 

z pandemią COVID-19. 

Zapewne w  pamięci pozostał fakt, jak 

pod koniec stycznia br. w epicentrum epidemii 

w  niespełna 2 tygodnie został wybudowany 

szpital. Niedługo później, firma Winsun wydru-

kowała w 3D piętnaście, 10-metrowych izolatek 

dla personelu medycznego oraz osób zakażo-

nych koronawirusem. Całość prac nad betono-

wymi konstrukcjami zajęła zaledwie 24 godziny. 

W innych krajach, drukowane były maseczki 

ochronne. Druk 3D odegrał również w Polsce 

niebagatelną rolę w  walce z  pandemią. 

To  była m.in. akcja #DrukarzeDlaSzpitali, 

w  ramach której  drukarze 3D, projektanci, 

konstruktorzy, inżynierowie oraz  wolonta-

riusze pracowali nad stworzeniem dla służb 

medycznych oraz mundurowych zastępczych 

gogli, przyłbic czy trójników do respiratorów. 

Produkcją tego typu sprzętu medycznego 

zajęło się także wiele uczelni technicznych 

z całej Polski. A wszystko drukowane było za 

pomocą filamentów z tworzyw o czym później 

trochę szerzej.

Trudności z  logistyką i  dostawami, ogra-

niczenie dostępności komponentów to 

problemy, które branża technologiczna 

odczuła w  związku z  rozwojem pandemii. 

W długim terminie kryzys związany z koronawi-

rusem może mieć jednak dobroczynny wpływ 

na rynek. Drukarki 3D w  czasie pandemii 

okazały się niezastąpione w produkcji środków 

ochrony osobistej dla  personelu medycz-

nego z uwagi na krótki czas realizacji zamó-

wień. Wzrosła więc świadomość roli druku 3D 

w produkcji. Druk 3D pokazał swoją wartość, 

bo właściwie już od pierwszych godzin po 

pojawieniu się zachorowań mógł być wykorzy-

stany do produkcji środków ochrony osobistej, 

np. przyłbic, których najbardziej brakowało. 

W dalszej kolejności okazało się, że potrzebne 

są dużo bardziej profesjonalne elementy 

wyposażenia, np. respiratory czy maski do 

respiratorów. I tak to się zaczęło.

Druk 3D umożliwia dostarczenie niezbęd-

nego wyposażenia zdecydowanie szyb-

ciej niż tradycyjne metody, które wymagają 

np.  przygotowania elementów do formo-

wania wtryskowego. Znaczenie druku 

3D maleje w  momencie, kiedy tradycyjne 

fabryki są już w  stanie uruchomić nową 

produkcję. Jednak w  tych początkowych 

etapach kryzysu i  to nie tylko spowodowa-

nego wirusem ogólnoświatowym drukarki 

3D, działające w sposób rozproszony, mogą 

pomagać tam, gdzie to jest najbardziej 

potrzebne i tam, gdzie braki są największe.

Jakie materiały stosuje się 
jako filamenty?

Drukarka 3D nie zadziała bez „załado-

wania” filamentu, czyli materiału służącego 

do wydruku 3D. Jest ich kilka rodzajów. 

Zasadniczo uda się wydrukować wszystko 

na wszystkim, ale każdy z materiałów nawi-

niętych na szpulę ma własne właściwości 

i warto co nieco o nich wiedzieć. A przejście 

do produkcji elementów funkcyjnych w dużym 

stopniu zależy od doboru odpowiednich 

surowców, które spełniają nie tylko wymóg 

dokładności konstrukcyjnej, lecz również 

zapewniają aplikacji odpowiednie właściwości 

fizyczne oraz mechaniczne. Wymagania 

stawiane przed elementami i komponentami 

Trendy w druku 3D

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

 Marta Lenartowicz-Klik 
 Sieć Badawcza Łukasiewicz – IMPiB Toruń 
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wykonanymi w  technologii druku 3D mogą 

kształtować się diametralnie różnie w zależ-

ności od danej branży, dlatego też integracja 

tej technologii w proces produkcyjny znajduje 

się na różnych etapach. 

Zasadniczo można powiedzieć, że na dzień 

dzisiejszy dostępnych jest już wiele rodzajów 

tworzyw, które można wykorzystać do druku 

3D w  produkcji przemysłowej. Wiadomo 

wszystkim, iż jakość surowców odgrywa 

niebagatelną rolę dla wiarygodności i  przy-

datności drukowanego elementu. W  przy-

padku producentów filamentów i  dodatków 

najważniejszym jest od początku stawiać na 

najwyższą jakość, jak i wybór odpowiednich 

surowców dla ich aplikacji. Z  drugiej strony 

materiały te muszą sprostać wymaganiom, 

zgodnie z którymi będą wykorzystywane. 

Szczegółowo o metodach druku 3D pisałam 

niedawno to nie będę się tu powtarzać tylko 

odeśle do artykułu. W metodzie FDM najczę-

ściej stosuje się kopolimer ABS i  PLA. Oba 

wymienione materiały to tworzywa termopla-

styczne, które po podgrzaniu do odpowiedniej 

temperatury można dowolnie formować. Niska 

temperatura topnienia sprawia, że praca z nimi 

jest stosunkowo łatwa i bezpieczna, przekłada 

się to jednak również na podatność tak wydru-

kowanych elementów na deformacje, rysy 

i topnienie.

Nawet jeśli ABS i PLA należą do tworzyw 

sztucznych, które są najczęściej wykorzysty-

wane do druku 3D, standardowe typy tych 

tworzyw z  ww. powodów nie nadają się do 

użycia w bardziej ambitnych lub silnie regu-

lowanych gałęziach przemysłu. Jednakże 

w  zależności od danego obszaru zastoso-

wania wyspecjalizowane warianty materiałów 

ABS lub PLA mogą zapewnić sukces. 

Istnieją takie warianty materiału ABS, jak 

np. Magnum ABS produkowane przez Trinseo, 

który spełnia normę ISO 10993 w  związku 

z  czym jest sklasyfikowany jako materiał 

biozgodny, dzięki czemu jest dopuszczony 

do zastosowań medycznych. Wspomniany 

materiał w  odróżnieniu od standardowych 

wariantów ABS charakteryzuje się ponadto 

lepszą odpornością na uderzenia, jak i wyso-

kiej jakości, połyskliwym wyglądem, co czyni 

go użytecznym dla branży medycznej. Inne 

typy materiału ABS oferują takie właściwości 

jak: wysoka odporność termiczna, bezha-

logenowa niepalność, odporność na koro-

zyjne otoczenie umożliwiająca czyszczenie 

chemiczne bądź parowe. Podobne modyfi-

kacje mogą sprawić, że wyspecjalizowane 

materiały PLA będą odpowiednie do przemy-

słowych zastosowań. 

SK Chemicals w  serii Skyplete rozwija 

warianty PLA, które po rozżarzeniu osiągają 

operacyjną odporność termiczną nawet do 

100°C.

Poza tymi dobrze znanymi surowcami 

istnieją również inne materiały, które – w zależ-

ności od wymagań – nadają się do zasto-

sowań w  druku 3D. Do tychże materiałów 

zaliczają się kopoliestry, politereftalan etylenu 

z domieszką glikolu (PETG), termoplastyczne 

poliuretany, elastomery (TPU/TPE) i  inne 

compoundy o czym w tabeli 1. 

Nowym materiałem, który na długi czas 

odciśnie swoje piętno na branży, jest poliete-
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roeteroketon (PEEK). Mowa tu o  półkrysta-

licznym termoplastycznym tworzywie poli-

merowym, które jest odporne na działanie 

wielu korozyjnych środków chemicznych. 

Dzięki doskonałym mechanicznym właści-

wościom jak wysoka odporność na ścieranie 

oraz stabilność przy wysokich temperaturach, 

nadaje się do wykorzystania w  przemysło-

wych zastosowaniach. PrimeTec PEEK 20G 

to pierwszy produkt samodzielnie opracowany 

przez Velox, który już teraz jest wykorzysty-

wany w testach porównawczych największych 

producentów filamentów. Do tej pory pierwsze 

wyniki prezentują się bardzo obiecująco 

i świadczą o dużym przemysłowym potencjale 

nowego materiału.

Również w obszarze technologii SLS (selek-

tywne spiekanie laserowe z ang. selective laser 

sintering) specjalne surowce, proszki rozpylane 

i dodatki mogą przyczynić się do polepszenia 

jakości proszków wykorzystywanych w druku 

3D. I tak np. dodatek w postaci atomizowa-

nego aluminium może zostać wykorzystany, 

by podwyższyć ogniotrwałość i  polepszyć 

właściwości przewodzące proszków stosowa-

nych w technologii SLS. Calfors Bruk, posiada 

już w  swojej ofercie kilka takich produktów. 

Sproszkowane aluminium może ponadto 

nadać drukowanym elementom metalicznego 

połysku. Aby zwiększyć twardość i wytrzyma-

łość elementów drukowanych w  technologii 

SLS, można do nich dodać masywne szklane 

kuleczki. Wpływa to na zmniejszenie zapotrze-

bowania na żywicę podczas procesu druku. 

Jest jeszcze jedna zaleta: puste w  środku 

szklane kuleczki o  niewielkiej gęstości przy-

czyniają się do zmniejszenia wagi całkowitej 

drukowanego elementu, dzięki czemu nadają 

się do użycia przede wszystkim w  przy-

padku elementów o niewielkiej masie. Szklane 

kuleczki poprawiają również termiczną stabil-

ność materiałów, dzięki czemu elementy 

wydrukowane w tej technologii nadają się do 

użytkowania w środowisku o wysokiej tempe-

raturze, jak wynika z  doświadczeń produ-

centa, firmy Potters.

Innym interesującym napełniaczem są 

frezowane włókna węglowe, które mogą 

polepszyć mechaniczną trwałość druko-

wanych elementów. Firmie Zoltek, produ-

centowi Panex PX30MF, udało się ponadto 

nadać drukowanym elementom właściwości 

antystatyczne, jednocześnie poprawiając ich 

przewodnictwo.

Jaki filament wybrać?
Generalna zasada w wyborze filamentu jest 

taka: PLA. Ale gdy są przeciwskazania do jego 

użycia – wybrać ABS. Gdy wymagana jest 

elastyczność – TPU. Proste. W tabeli1 przedsta-

wione zostały zalety oraz wady wykorzystania 

różnych materiałów i rady odnośnie drukowania. 

Przed wyborem materiału na filament trzeba 

sobie zdawać prawe z paru rzeczy: 

– Druk jest przede wszystkim metodą wytwa-

rzania prototypów odwzorowujących formę 

modelu 3D. Jeśli istnieją wyśrubowane 

wymagania odnośnie właściwości mecha-

nicznych i chemicznych wydruku, to najle-

piej wykonać próby na konkretnym mate-

riale i profilu maszyny.

– Materiałoznawstwo i przetwórstwo tworzyw 

sztucznych to olbrzymie dziedziny wiedzy. 

– Przedmioty wykonane z  tworzyw sztucz-

nych będą się różnić właściwościami 

Tabela 1. Wady i zalety stosowania różnych materiałów do druku 3D

Rodzaj 
materiału

Zalety Wady Klika rad przy drukowaniu

PLA

–  estetyczne wydruki, 
–  niska cena, 
–  tworzywo biodegradowalne,
–  łatwy w druku
–  niski skurcz termiczny,
–  nie wymaga komory grzewczej i można 

nim drukować w stosunkowo niskich 
temperaturach (190-215°C),

–  dobra adhezja pierwszych warstw,
–  wytrzymałość na rozciąganie/ściskanie

–  możliwe deformacje gotowego wydruku 
w temp. powyżej ok. 60°C,

–  bez mocnego nawiewu potrafi się podwijać,
–  nie nadaje się do pracy w wyższych 

temperaturach z uwagi na niską temperaturę 
mięknięcia,

–  problematyczny w obróbce generujące wysoką 
temperaturę (długotrwałe wiercenie itp.),

–  kruche pękanie, nieodporny na udar 
mechaniczny

–  temperatura dyszy: 190-215°C,
–  temperatura stołu: 50-70°C lub brak przy 
odpowiednio przygotowanej powierzchni,

–  można zastosować środki adhezyjne 
zwiększające przyleganie pierwszej warstwy,

–  podczas druku należy używać wydajnego 
chłodzenia (wentylator na 100% obrotów) – 
filamenty mają tendencję do podwijania

ABS

–  tworzywo znane i powszechnie 
stosowane,

–  możliwość spawania na zimno,
–  wytrzymały mechanicznie i termicznie,
–  łatwy w obróbce i wierceniu,
–  można wygładzać za pomocą oparów 

acetonu

–  drukowanie wymaga zamkniętej komory 
drukarki,

–  trudny w druku,
–  duży skurcz termiczny,
–  filamenty wydzielają drażniący zapach 
podczas topienia w głowicy

–  temperatura dyszy: 240-260°C,
–  temperatura stołu: 80-100°C,
–  lubi się odklejać od stołu i podwijać, dlatego 

koniecznie należy zastosować środki 
adhezyjne,

–  podczas druku należy ustawić niskie 
chłodzenie, 

–  warto zainwestować w komorę do drukarki,
–  wydruk można stosunkowo łatwo 

„wygładzać” oparami acetonu,
–  należy zadbać o dobrą wentylację 

TPU –  materiał elastyczny
–  wyższa cena
–  dłuższy czas druku

–  temperatura dyszy: ~240°C,
–  temperatura stołu: 50°C,
–  taśma malarska lub czysta tafla stołu,
–  podczas druku należy ustawić niskie 

chłodzenie

PET-G

–  stosunkowo łatwy w druku,
–  nie potrzebuje wspomagania środków 

adhezyjnych,
–  odporny na uderzenia (pod warunkiem 

ustawienia dobrych parametrów druku),
–  wyższa wytrzymałość temperaturowa niż 

PLA

–  zbyt duże chłodzenie może spowodować, że 
wydruk będzie kruchy,

–  może nitkować

–  temperatura dyszy: 220-240°C,
–  temperatura stołu: 60-80°C,
–  dobre klejenie do stołu, 
–  podczas druku należy ustawić niskie 
chłodzenie np. 10-15% mocy,

–  możliwe, że będzie nitkować więc konieczne 
może się stać zmienienie retrakcji
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w zależności od mieszanki konkretnego pro-

ducenta i warunków przetwarzania.

Filamenty, które można użyć w drukarkach 

3D  pracujących w  technologii FDM/FFF to 

tzw. termoplasty. Pod wpływem temperatury 

ulegają upłynnieniu i za pomocą dyszy nakła-

dane są warstwa po warstwie. Po zastygnięciu 

tworzą jedną bryłę, czyli wydruk. Najpopular-

niejsze materiały to filament PLA, ABS, PETG 

oraz TPU (potocznie nazywany gumą). 

Filamenty do drukarek FDM praktycznie 

zawsze występują w  postaci żyłki o  śred-

nicy 1,75 mm oraz 2,85 mm. Dlaczego? 

Odpowiedź jest bardzo prosta – ponieważ 

na takie średnice dostosowane są głowice 

drukarek 3D. 

Filament PLA
PLA to jeden z  najpopularniejszych fila-

mentów używanych w  drukarkach 3D. 

Skrótu chyba nie muszę wyjaśniać ani skąd 

się bierze. PLA uznawane jest za tworzywo 

biodegradowalne i  biokompatybilne. Jest 

bardzo łatwy w użyciu. Zastosowań PLA jest 

bardzo dużo. Począwszy od drobnych proto-

typów po zabawki. 

Filament ABS
ABS należy do grupy najbardziej popu-

larnych materiałów do druku 3D. Ten termo-

plast na co dzień można znaleźć w ogromnej 

ilości rzeczy, które nas otaczają – plastikowych 

obudowach urządzeń, meblach czy też… 

klockach LEGO. Mówiąc, że coś jest „plasti-

kowe” w  przeważającej ilości przypadków 

można powiedzieć, że jest z ABS-u.

Mimo, że ABS jest szeroko stosowanym 

tworzywem, to zdecydowanie nie należy do 

najprostszych w druku. Stoją za tym właści-

wości tego materiału opisane w  tabeli 1. 

W  przeciwieństwie do PLA, ABS jest mate-

riałem stosunkowo łatwopalnym, dającym 

dosyć mocny ogień po podpaleniu i wydziela-

jącym toksyczny dym. 

Filament PETG
Filamenty z tego materiału dopiero zyskują 

popularność. PET-G to kopolimer poli(tere-

ftalanu etylenu) i glikolu. Mówi się, że PETG 

drukuje się tak łatwo jak PLA, ale posiada 

wytrzymałość temperaturową i mechaniczną 

zbliżoną do ABS.

PETG łączy zalety PLA i  ABS. Oznacza 

to, że jest on stosunkowo prosty w  druku 

i  posiada dobre właściwości mechaniczne. 

Istotne jest to, że wydruki z  PETG mogą 

pracować w podwyższonych temperaturach, 

choć nie będą to temperatury tak wysokie 

jak dla ABS-u. Temperatura mięknięcia w tym 

wypadku to 80-85°C. 

Filament TPU
Z uwagi na swój skład chemiczny oraz 

budowę, TPU to kopolimer składający się 

twardych i miękkich segmentów. Oznacza to, 

że po wydrukowaniu model 3D jest elastyczny. 

Stąd też na ten filament 3D mówi się potocznie 

„guma”. Przede wszystkim TPU może być 

TPU nierówne. Dlaczego? Ponieważ spotkać 

można go w  wariantach o  różnej twardości 

np. 40D lub 60D (skala Shore’a). 

Rynek filamentów
Wielkość europejskiego rynku filamentów 

do druku w technologii FDM można szacować 

obecnie na ok. 5 tys. ton. Według dostępnych 

prognoz rynek ten będzie się dynamicznie 

rozwijał, w tempie przekraczającym 20 proc. 

rocznie do 2023  r. Z  kolei rynek proszków 

do druku w  technologii SLS to ok. 750 ton, 

a  prognozowana dynamika jego wzrostu 

ma wynieść 23 proc. rocznie. Do najwięk-

szych globalnych producentów mających 

w swojej ofercie materiały do druku 3D należą 

m.in. BASF, Evonik czy DuPont. 

Coraz niższy koszt jednostkowy produkcji 

i  łatwe połączenie procesu projektowania 

z  produkcją powodują, że technologia ta 

będzie rozwijać się w  wysokim tempie, 

czemu sprzyjać będzie również rozwój 

i  dostępność coraz trwalszych i  coraz 

tańszych materiałów.

Nowości i ciekawostki 
w „świecie” druku 3D

Pod koniec ubiegłego roku firma HP opubli-

kowała informacje dotyczące prognozy, które 

trendy w  druku 3D będą miały wpływ na 

środowisko produkcyjne i biznesowe w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy.

Wiadomości z  2019 roku podkreślały 

znaczenie włączenia inteligencji sztucznej, 

ściśle mówiąc uczenia maszynowego do 

druku 3D, w  2020 roku przewidywało się 

wzrost potencjału produkcji druku cyfrowego 

3D w kilku branżach przemysłowych. W dużej 

mierze stawiano na przemysł motoryzacyjny 

i tam zastosowanie omawianej metody – druk 

3D miał wspierać automatyczny montaż 

i  produkcję samochodów elektrycznych 

–  tylko kto by wtedy pomyślał, że pandemia 

pokrzyżuje te „plany”? Automatyzacja rośnie 

z  każdym rokiem i  jest tylko kwestią czasu, 

kiedy drukarki 3D będą w  stanie wtła-

czać metal w  plastikowe części, wyko-

nywać obróbkę powierzchniową lub wbudo-

wywać silniki w części plastikowe. Należy się 

spodziewać, że nadejdą i takie czasy.  

Przewiduje się iż w nadchodzących latach 

firmy będą zwiększać produkcję samochodów 

elektrycznych. Na przykład Volkswagen do 

2022 roku planuje sprzedać do 1 mln takich 

pojazdów. Jeśli uda się to firmie VW, to prze-

wyższy nawet Teslę w  Kalifornii i  zostanie 

liderem. Co jest decydujące z  tego punktu 

widzenia, produkcja samochodów elektrycz-

nych będzie wymagała ogromną ilość kompo-

nentów, które pod względem konkurencyj-

ności można by pokryć właśnie drukiem 3D.

Nowy materiał IGUS  
do druku 3D metodą SLS 

Do bezpiecznej i  niezawodnej produkcji 

w  przemyśle elektronicznym oraz półprze-

wodnikowym potrzebne są komponenty 

o  właściwościach przewodzenia elektrosta-

tycznego. Dzieje się tak, ponieważ nawet 

niewielkie rozładowanie elektryczne może 

zniszczyć drogie linie produkcyjne. Aby użyt-

kownicy mogli sprawić, by części zużywające 

się o  właściwościach ESD były elastyczne 

i ekonomiczne, firma IGUS opracowała teraz 

nowy, materiał do druku 3D metodą SLS – 

trybopolimer IGLIDUR I8-ESD. Jest to trzeci 

materiał, który IGUS oferuje do metody SLS. 

Zalety tej techniki to: użytkownik ma dużą 

swobodę projektowania i  może wykonać 

komponent bez żadnych kosztów narzędzi. 

Ponadto nie powstają odpady z  tworzyw 

sztucznych, ponieważ nadmiar proszku 

można wykorzystać kilka razy, a  wydru-

kowane części można poddać recyklin-

gowi. IGLIDUR I8-ESD ma oporność na 

poziomie 3x107 Ω x cm. Ponadto materiał jest 

z w kolorze czarnym. W rezultacie dodatkowe 

barwenie nie jest konieczne, co obniża koszty 
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i  skraca czas dostawy. Atutem IGLIDUR 

I8-ESD jest wysoka odporność na zużycie

Trybopolimery IGUS przechodzą liczne 

testy – test ruchu oscylacyjnego wykazał, że 

odporność na ścieranie części ze spiekanego 

IGLIDUR I8-ESD jest dwa razy większa niż 

w przypadku PA12. IGLIDUR I8-ESD wygrał 

również w teście zużycia liniowego. 

3D nawet na księżycu?
Czy dzięki drukowi 3D już niedługo powstaną 

pierwsze budynki na Księżycu?. Otóż w przy-

szłości technologia może pomóc w stworzeniu 

infrastruktury na Marsie. Amerykańska firma 

ICON rozpoczęła Project Olympus – opra-

cowanie kosmicznego systemu konstruk-

cyjnego, który docelowo ma pomóc zdobyć 

przyczółek na Księżycu i Marsie. Firma otrzy-

mała finansowanie z  NASA na rozpoczęcie 

badań i  rozwoju kosmicznego systemu 

konstrukcyjnego, który mógłby wesprzeć 

przyszłą eksplorację Księżyca.

Trwała obecność ludzi na Księżycu wymaga 

nie tylko rakiet, ale też wytrzymałej infrastruktury, 

która zapewni lepszą ochronę termiczną, radia-

cyjną i mikrometeorytową niż ta, którą znamy 

z Ziemi. Do tworzenia takich struktur mieszkal-

nych można zaś wykorzystać druk 3D. Dlatego 

też firma ICON, otrzymała kontrakt SBIR Stra-

tegic Fund Increase (STRATFI), aby przyspie-

szyć rozwój technologii druku 3D zaawansowa-

nych materiałów oraz oprogramowania, która 

znajdzie zastosowanie w kosmosie. 

Druk 3D ma ambicję zwiększyć 
produkcję obuwia

Ne zdajemy sobie nawet sprawy jak bardzo 

druk 3D wkracza w  naszą codzienność. 

Popatrzmy na swoje obuwie – otóż niektóre 

z  elementów wykonane są za pomocą tej 

techniki. Producenci obuwia od dłuższego 

czasu stosują tę progresywną technologie do 

projektowania produktów, a także do produkcji 

niektórych elementów obuwia.

Technologię druku 3D podczas produkcji 

niektórych części obuwia ma stosunkowo 

dobrze opanowaną firma ADIDAS, ale i  inni 

producenci dołączą do niej w najbliższej przy-

szłości. Może nasze buty będą w  całości 

pochodziły z  technologii 3D? Prognozy są 

zatem bardzo optymistyczne, a  technologia 

druku 3D ma prawdopodobnie w następnej 

dekadzie zwiększyć sprzedaż obuwia o  co 

najmniej 6 mld dolarów na całym świecie. Oby 

i tak się stało po tym całym wirusie.

3D w medycynie
Produkcja cyfrowa z drukiem 3D nie ominęła 

także wielu dziedzin medycyny. Uzupełnia-

jąca produkcja optyki lub stomatologii cyfrowej 

z 3D modelami zębów i niewidocznymi maszy-

nami jest już w toku i w przyszłości będzie miała 

tendencję wzrostową. Jednak potencjał druku 

3D i jego zastosowanie będzie stopniowo w pełni 

wykorzystywany również przez medycynę rege-

neracyjną i inne specjalizacje medyczne.

Także tyle przed nami dobrego i należy mieć 

nadzieję, że to się sprawdzi. Czego jeszcze się 

doszukałam studiując literaturę druku 3D. 

Filamenty od Grupy Azoty 
Ambicję, by rozkręcić polski rynek druku 

wielkoformatowego ma Grupa Azoty. Rozpo-

częła ona sprzedaż produktów do techno-

logii FDM wytwarzanych w  Centrum Mate-

riałów do Druku 3D, które są oferowane pod 

marką Tarfuse. Podstawowym surowcem 

do produkcji filamentów jest produkowany 

w  Grupie Azoty S.A. wysokiej jakości PA 6 

i  jego modyfikowane odmiany. Pod marką 

Tarfuse Grupa Azoty oferuje filamenty podsta-

wowe (masowe), techniczne i specjalne. Trwają 

także badania związane z  opracowaniem 

specjalistycznych proszków polimerowych do 

druku w technologii SLS i polimerów światło-

utwardzalnych do technologii SLA i DLP. 

Dofinansowania na druk 3D
Ponad 210 mln  zł dofinansowania 

z Funduszy Europejskich na realizację nowator-

skich projektów w tym dwóch z dziedzin druku 

3D trafi do firm i konsorcjów firm z jednostkami 

naukowymi z woj. mazowieckiego:

– Sygnis New Technologies sp. z o.o., Instytut 

Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii 

Nauk, Poznańskie Centrum Superkompute-

rowo-Sieciowe: Skonstruowanie wielofunk-

cyjnej hybrydowej drukarki 3D z systemem 

kontroli jakości w czasie rzeczywistym,

– Sygnis New Technologies sp. zo.o., Fun-

dacja Badań i Rozwoju Nauki: Stworzenie 

technologii druku z  biomateriałów i  skon-

struowanie biodrukarki 3D do zautomatyzo-

wanego tworzenia bionicznych narządów.

Nowa żywica z absorbującym 
składnikiem

Naukowcy  z University of Texas 

w Austin opracowali nową żywicę, która składa 

się z unikalnej mieszanki, w której jest składnik 

absorbujący widzialne światło z diod LED znaj-

dujących się na drukarce 3D, który to pobudza 

transfer elektronów pomiędzy koinicjatorami, 

co z kolei powoduje polimeryzację – rozwią-

zanie to jest przedstawione jako bezpiecz-

niejsze i  bardziej energooszczędne. Prościej 

to tak: to jedna z metod drukowania 3D pole-

gająca na naświetlaniu ciekłej żywicy świa-

tłem ultrafioletowym w celu utwardzenia jej do 

pożądanego kształtu. Naukowcom udało się 

wydrukować jednorodne, sztywne i  miękkie 

przedmioty o  szczegółach mniejszych niż 

100  mikrometrów, przy prędkości 46  mm 

wydruku na godzinę – to jednak dwukrotnie 

wolniej w porównaniu do drukarek z UV.

Wysoka jakość wydruków 
to wymierne korzyści i troska 
o środowisko

Wysokowytrzymałe polimery i  kompozyty 

powstałe na ich bazie stanowią coraz większą 

część rynku materiałów stosowanych w druku 

3D. Wielu producentów deklaruje zdolność 

urządzeń do ich przetworzenia, jednak wydru-

kowane z nich części są niskiej jakości, a ich 

wytrzymałość i odporność są znacznie ogra-

niczone. Dzieje się tak ze względu na warunki 

przetwórstwa całkowicie niezgodne z  zale-

ceniami producenta materiału, a  krytyczne 

w przypadku materiałów, takich jak PC, PEI, 

PEEK czy ich kompozytów. Dział badań 

i rozwoju firmy 3DGence nieustannie opraco-

wuje zestawy parametrów druku, które użyte 

podczas procesu zapewnią deklarowane 

właściwości użytkowe, odporność na czynniki 

zewnętrzne, pożądaną wytrzymałość, a także 

wygląd modelu.

Jedną z  istotnych cech przypisywa-

nych technologiom addytywnym jest brak 

lub znikoma ilość odpadów powstających 

podczas procesu. Nijak ma się to jednak do 

rzeczywistości, jeśli znaczna część wydruko-

wanych modeli musi być natychmiast utyli-

zowana ze względu na niską jakość, czy 

w  przypadku drukowanych części zamien-

nych, wymieniana częściej niż wynikałoby 

to z  normalnego tempa eksploatacji wybra-
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nego materiału. Taka sytuacja generuje 

koszty środowiskowe, ale także niepotrzebnie 

obciąża budżet użytkownika urządzenia.

Czeska drukarka dla 
„początkujących profesjonalistów”

Z kraju Škody przybywa  drukarka Prusa 

i3 MK3S. Prusa udostępnia projekty swoich 

urządzeń za darmo w internecie, lecz równo-

cześnie sprzedaje je w formie zestawów do 

samodzielnego montażu. Drukarka pozwala 

robić wydruki z  wykorzystaniem filamentów 

PLA, ABS, PET, HIPS, Flex PP, Ninja-

flex, Laywood, Laybrick, Nylon, Bambo-

ofill, Bronzefill, ASA, T-Glase. Wyposażona 

została w  samopoziomujący się podgrze-

wany stół oraz czujnik IR wykrywający brak 

filamentu. Ciekawym dodatkiem jest magne-

tyczny stół z  płytami ze stali sprężynowej. 

Drukarki Prusa zbierały świetne recenzje 

i nagrody na całym świecie, m.in. w maga-

zynach ALL3DP, Make czy Digital Fabrica-

tion Guide. 

Nowy poziom tradycyjnej 
technologii druku FFF

Drukarki 3D Apium P220, bo nich mowa, po 

raz pierwszy w Europie pojawiły się na targach 

Kielce podczas Dni Druku 3D we  wrześniu 

tego roku. Zaprezentowane zostały na stoisku 

Sygnis New Technologies, głównego spon-

sora wydarzenia. Specjalne cechy konstrukcji 

tych maszyn umożliwiają druk wysokiej 

jakości z dotąd nieosiągalnych dla tej tech-

nologii materiałów konstrukcyjnych, takich 

jak PEEK, PP, CFR PEEK i  innych. Apium 

P220 pozwala zapomnieć o  znanych ogra-

niczeniach projektowych i  wytwórczych dla 

materiałów wysokotemperaturowych. Dzięki 

odporności termicznej materiału, wydruki 

można poddać sterylizacji, co znajduje zasto-

sowanie np. w tzw. clean room'ach. Wysoka 

wytrzymałość otrzymanych elementów wyko-

rzystywana jest w różnych aplikacjach w prze-

myśle lotniczym i  motoryzacyjnym. Inteli-

gentny system regulacji temperatury komory 

w procesie druku pozwala uzyskać najlepszą 

możliwą dystrybucję temperatury w  druko-

wanym elemencie, a dodatkowo skraca czas 

przygotowania maszyny do pracy, zwiększa 

adhezję warstw oraz eliminuje potrzebę 

dodatkowego wygrzewania materiałów 

półkrystalicznych. Drukarki 3D Apium 220 

można obecnie obejrzeć w  siedzibie firmy 

Sygnis New Technologies.

Jaka będzie przyszłość  
druku 3D?

Pandemia COVID-19 z pewnością spopula-

ryzuje tę technikę druku wśród społeczeństwa 

i  to nie  tylko osób zainteresowanych nowin-

kami technologicznymi. Przede wszystkim 

dlatego, że  pandemia na  nowo odkryła 

jego potencjał, a  osoby, które do  tej  pory 

nie słyszały o druku 3D, miały w końcu okazję 

dowiedzieć się o nim w mediach masowych 

i zobaczyć jak w praktyce wygląda produkcja. 

Oczywiście niezmiennie można spodziewać 

się rozwoju druku we wspomnianych wcze-

śniej branżach, ale również wielu innych dzie-

dzinach naszego życia. 

Druk 3D wciąż odgrywa ważną rolę 

w zakresie przygotowania nowych respira-

torów, sprawdza się szczególnie w wytwa-

rzaniu poszczególnych elementów do proto-

typów. Co więcej, drukarki 3D pomagają 

nie tylko przygotowywać prototypy nowych 

urządzeń, aby zapełniać luki w  wyposa-

żeniu, ale także dostosowywać rozwią-

zania, które już funkcjonują, do bieżących 

potrzeb. 3D skorzysta na tej sytuacji, bo 

wzrosła świadomość, że jest to technologia 

znacząca i  pomocna w  trudnych, kryzy-

sowych sytuacjach. Menadżerowie odpo-

wiedzialni za produkcję dostrzegli, że druk 

3D może pełnić w każdej fabryce rolę koła 

zapasowego dla  machiny produkcyjnej 

w momencie, kiedy są przerwane standar-

dowe łańcuchy dostaw, niedostępne są 

niektóre części zamienne i  zagrożona jest 

ciągłość produkcji

Z raportu MarketsandMarkets, uwzględnia-

jącego wpływ koronawirusa na gospodarkę, 

wynika, że światowy rynek druku 3D wzrośnie 

z 11,4 mld dol. przychodu, który ma zostać 

zanotowany w 2020 roku, do 30,2 mld dol. 

przewidywanych na rok 2025. Estymowana 

wycena na 2020 rok będzie o 19 proc. niższa 

w porównaniu do szacunków dokonywanych 

przed wybuchem pandemii, jednak jeszcze 

w tym roku dojdzie do stabilizacji i powrotu 

do dwucyfrowego tempa wzrostu. Spadek 

przychodów, zdaniem analityków, wynika 

z  tego, że  choć zainteresowanie drukiem 

3D w dobie pandemii znacznie wzrosło, to 

znaczna część zamówień była realizowana 

bezpłatnie.

Być może druk przestrzenny nie jest jeszcze 

w stanie w pełni zastąpić tradycyjnej produkcji, 

ale w  tej trudnej sytuacji, która obecnie ma 

miejsce, warto skorzystać z jego możliwości. 

Z pomocą technologii 3D przedsiębiorca może 

uzupełnić braki w  dostawach i  wznowić lub 

kontynuować produkcję, zapewniając tym 

samym miejsca pracy i wpływając pozytywnie 

na stan gospodarki. 
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Granulat i filament 
Otrzymując nowy granulat od dostawcy znana 

jest jego baza, więc i możliwa charakterystyka 

jego zachowania. Problem pojawia się, kiedy 

podejmowana jest próba poprawy zdolności poli-

meru do druku. Zmieniając kolor filamentu należy 

się też spodziewać nieco innych własności niż 

materiał wyjściowy. Problem często stanowi brak 

tolerancji średnicy oraz łatwa zrywalność polime-

rowej żyłki. Jeśli pomyślnie zostanie zakończony 

etap wytłaczania nowego materiału, można przy-

stąpić do testów druku. 

Faza testów 
W zasadzie faza testów nowego materiału 

do druku niewiele różni się od znalezienia para-

metru druku nowo kupionego na posiadanej 

drukarce. Należy znaleźć właściwą tempera-

turę wytłaczania, temperaturę stołu, prędkość 

druku i warto wyznaczyć doświadczalnie opty-

malne parametry retrakcji.

Proces wyznaczania parametrów zostanie 

przedstawiony na przykładzie Scaffoldu 

– materiału podporowego marki F3D Filament, 

znanego też jako BreakAway.

Parametry druku 
HIPS-GP, czyli High Impact Polistyrene 

to materiał obecnie stosowany jako podpo-

rowy. Używa się go do tego z  powodu jego 

kruchości oraz łatwości w  wyłamywaniu. 

Umieszczając Scaffold w ekstruderze nie było 

problemu, by znaleźć temperaturę uplastycz-

nienia –  240-260°C i  materiał zachowuje się 

poprawnie. Nie bombluje podczas wytłaczania, 

nie zatyka dyszy i wypływa laminarnym strumie-

niem bez zawijania. Przy próbnych wydrukach 

można dowolnie zmieniać temperaturę stołu, co 

też pozwala szybko znaleźć właściwą tempera-

turę. 80°C jak dla ABS-u oraz StickIT w zupeł-

ności wystarczają, aby utrzymać wydruk na stole. 

Testy w boju
Kiedy zostały już dobrane orientacyjne 

temperatury druku, pora przejść do bardziej 

wymiernych testów. Dobrze jest sprawdzić 

zdolność materiału do przewieszeń. Będzie 

wiadome, pod jakim kątem go podpierać, 

żeby nie przesadzić z supportem. Warto też 

pobawić się w  tym momencie z mocą chło-

dzenia. Wydruk wieży temperatur da infor-

mację o  tym jak materiał będzie się prezen-

tował w  zależności od temperatury. Funkcje 

zmiany temperatury w  trakcie druku można 

znaleźć np. w Simplify3D.

Wyniki testów pokazały, że Scaffold można 

drukować w  temperaturze od 215°C do 

250°C. W wyższych też można podrukować. 

Wiadomo też, że maksymalne przewieszenie 

to zwyczajowe 45°. Materiał nie ma tendencji 

do nitkowania, więc wystarczą standardowe 

parametry dla drukarki.

Ostatecznym sprawdzianem jest wydruko-

wanie Benchy testu, żeby mieć pewność, że 

wyznaczone parametry są poprawne. 

W zasadzie tak można testować każdy 

nowo zakupiony materiał, aby otrzymane 

wydruki były jak najładniejsze i nie frustrowały 

te popsute. 

Jak przetestować nowy materiał do druku 3D?

Zwykle, kiedy mówi się o wydrukach w tech-

nologii FDM, myśli się o  szybkim czasie 

produkcji, skomplikowanych geometriach 

i  łatwości wytwarzania. Ale jak każda techno-

logia, ta też nie jest pozbawiona wad. Każdy, 

kto kiedykolwiek drukował wie, że powierzchnia 

zewnętrzna wydruków pozostawia wiele do 

życzenia. Na szczęście jest kilka sposobów, 

żeby jakość powierzchni poprawić i  o tym 

w  tym artykule. Oczywiście są rozwiązania 

dedykowane, jak urządzenia Zortrax Apoller lub 

Polysher od Polymaker, ale w artykule przed-

stawione zostaną prostsze i tańsze metody, aby 

wydruki przypominały te z wtrysku.

Szlifowanie
Do testów zostały wybrane dwa najpopular-

niejsze materiały, czyli PLA i ABS. Pochodziły 

one od F3DFilament. Do testów wydrukowane 

zostały kostki o  wymiarach 50x50x50 mm, 

wysokość warstwy 0,2 mm i pod uwagę brana 

była tylko ściana boczna kostki. 

Spraw, aby Twoje wydruki były gładkie

Szlifowanie wydruków nie jest tak oczywiste 

jak mogłoby się wydawać. Najlepiej sprawdzą 

się do tego papiery ściernie o gradacji od 80 

do 2500. Oczywiście badania rozpoczęto od 

80 i  dalej stopniowo w  górę: 80, 150, 250, 

320, 450, 600, 800, 1000, 1500, 2000 i 2500. 

Jeśli chodzi o  PLA to efekt wizualnej gład-

kości uzyskany zostanie po gradacji 500, ABS 

po gradacji 320. Co istotne PLA mięknie już 

w  ok.  55°C, więc wskazane jest, żeby szli-

fować papierami ściernymi na mokro, żeby 

chłodzić wydruk i odbierać pył. Przy ABS-ie 

nie ma takiej potrzeby, ale na mokro praca 

przebiega zdecydowanie szybciej.

Wygładzenie chemiczne
Zdecydowanie łatwiejszym i  szybszym 

sposobem jest wygładzenie wydruków 

w  rozpuszczalniku. Jednak problem w  tym, 

że nie każdy rozpuszczalnik zadziała na dany 

materiał. Do testów zostało wykorzystanych 

wiele z nich – od alkoholu etylowego po DMSO, 

przez izopropanol. Jak można się domyślić, 

najłatwiej wygładzić ABS w acetonie. Natomiast 

PLA zdecydowanie łatwiej wygładzić w chloro-

formie, niż w często podawanym THF-ie. Warto 

pamiętać, żeby wygładzanie domowymi meto-

dami przez zanurzenie lub w oparach w słoiku 

należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym 

pomieszczeniu, mając na twarzy maskę, okulary 

oraz nitrylowe rękawice na dłoniach.

Dwie wyżej opisane metody wygładzenia 

wydają się najskuteczniejsze i najbardziej efek-

tywne. Są oczywiście jeszcze inne, ale po co 

wspominać o czymś, co działa słabo lub wcale. 
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Często się mówi, że maszyna zastąpi czło-

wieka, ale człowiek nie zastąpi maszyny. 

Z  podręczników historii i  socjologii, można 

się dowiedzieć, że skok demograficzny oraz 

rozwijający się podział pracy w XVIII-wiecznej 

Anglii, a  także rozrost jej terytoriów kolonial-

nych, a  przede wszystkim sprawny rozwój 

handlu zamorskiego, niosły za sobą wzrost 

popytu na wyroby przemysłowe. Z taką sytu-

acją nie mogła sobie poradzić produkcja oparta 

wyłącznie na wytwarzaniu ręcznym. Równie 

istotnym czynnikiem były wynalazki naukowo-

-techniczne (latające czółenko Jamesa Kaya, 

maszyna przędzalnicza Jamesa Hargreavesa, 

udoskonalenie maszyny parowej przez Jamesa 

Watta), które w bezpośredni i  nieodwracalny 

sposób wprowadziły ówczesne społeczeństwo 

w etap I Rewolucji Przemysłowej.

Czy obecnie ma miejsce kolejna Rewolucja 

Przemysłowa, która jest widoczna tym razem 

na ziemiach polskich? Wydaje się, że tak (ku 

przestrodze, nawet pandemia Covid19, temu 

sprzyja przy poszukiwaniu szczepionki), skoro 

dnia 17 stycznia 2019 r. sejm Rzeczypospolitej 

przyjął ustawę o  Fundacji Platforma Prze-

mysłu Przyszłości (Dz.U. 2019 poz. 229), 

a która ma działać na  rzecz wzrostu konku-

rencyjności przedsiębiorców wspierając ich 

transformację cyfrową. Dzięki temu firmy 

mogą wdrażać najnowsze osiągnięcia z dzie-

dziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, 

technologii teleinformatycznych oraz komu-

nikacji między maszynami oraz człowiekiem 

a maszynami, co wskazuje cytowana ustawa. 

Wiadomo, że chodzi tu o Przemysł 4.0. 

Powstaje zatem pytanie, jak będzie 

wyglądał przemysł przyszłości z  punktu 

widzenia konsumenta? Docelowo można 

sobie wyobrazić fabrykę produkującą sper-

sonalizowane produkty, właściwie zawsze 

na życzenie klienta. Jak to wygląda w prak-

tyce? Otóż, dzięki zastosowaniu w produkcji 

systemów cyber-fizycznych (CPS), czyli sieci 

elementów obliczeniowych całkowicie kontro-

lujących proces, każdy produkt może być 

wytwarzany zgodnie z własnym „paszportem 

tożsamości”, czyli informacją przypisywaną 

mu w chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia 

i pozostającą z nim przez cały cykl życia, aż 

po recykling. Czy druk 3D, znany też jako druk 

przestrzenny mieści się w kategorii przemysłu 

przyszłości, jako bardzo innowacyjna techno-

logia produkcji? Należy sądzić, że jak najbar-

dziej tak. Pozwala on przecież wykonać prze-

strzenne, materialne obiekty odwzorowu-

jące cyfrowe modele. Urządzenie, które to 

wszystko wykonuje, to drukarka 3D. Nanosi 

ona na siebie warstwy zgodnie z  plikiem 

cyfrowym. Prawdziwy boom na te urządzenia 

rozpoczął się na początku XXI w wraz z poja-

wieniem się domowych drukarek 3D. Same 

technologie druku 3D istnieją od dekad. Rady-

kalna zmiana nastąpiła w 2009 roku, a miano-

wicie wtedy, gdy rodzaj druku 3D, zwany FDM 

(osadzanie topionego materiału, ang.  fused 

deposition modelling), stał się powszechnie 

dostępny po wygaśnięciu praw ochronnych 

wynalazców. Efektem tego było pojawienie 

się, niedrogich urządzeń do druku 3D, przez 

co stały się one bardzo popularne. Nawet 

obecnie, najczęściej używaną wersją druko-

wania 3D, jest FDM, jednakże istnieje wiele 

innych technologii  druku 3D używanych 

w rozmaitych dziedzinach nauki i przemysłu, 

np. w medycynie czy farmacji albo w  lotnic-

twie, a  nawet w  branży automotive, czy 

budownictwie. Zaletą tego druku jest swoiste 

modelowanie, prototypowanie, a nawet sper-

sonalizowanie każdego „egzemplarza”. Żeby 

móc tak „drukować”, konieczny jest filament, 

czyli przede wszystkim tworzywa sztuczne, 

takie jak PLA, ABS, PET-G, PVA, nylon, 

Laywood (materiał drewnopodobny, kompozyt 

plastiku i drewna), Laybrick (kompozyt plastiku 

i gipsu). Drukarki przemysłowe i mniej typowe 

modele mogą używać innych materiałów np.: 

żywic, gumy czy też czekolady lub metalu 

a  nawet betonu, piasku, papieru czy cukru. 

Trwają także prace nad możliwością druku 3D 

z grafenu. 

Wytłaczarki do filamentów  
od Zamak Mercator

Zamak Mercator ze Skawiny, jako doświad-

czony producent wytłaczarek (extruderów), 

pierwszą linię do produkcji filamentu do 

drukarek 3D, zbudował w  2015  r. Od tego 

Produkcja filamentu do drukarek 3D 
– co ważniejsze? Linia wytłaczarkowa  
czy personel ją obsługujący?
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czasu, idea działania linii i  jej wyposażenia 

zasadniczo nie uległa zmianie, ale nastąpił 

radykalny postęp zarówno w  wydajności 

linii, jak i  możliwości przetwórstwa różnych 

mieszanek polimerowych mających zastoso-

wanie w druku 3D. Również na tych innowa-

cyjnych rozwiązaniach zyskał personel obsłu-

gujący linię (operator), ponieważ stała się ona 

bardzo przyjazna w obsłudze, a nawet oparta 

na powszechnie dostępnych tabletach. 

Kluczowym czynnikiem decydującym 

o  jakości i wiarygodności procesu wytła-

czania jest dokładna kontrola i  rzetelny 

pomiar temperatury w  każdej ze stref 

ekstrudera.

Zapewnienie miarodajnego pomiaru oraz 

stabilnej i  zgodnej z  wartościami zadanymi 

temperatury stopu wewnątrz cylindra wytła-

czarki nie jest zadaniem łatwym i  tanim do 

realizacji.

Aby to osiągnąć, należy spełnić wiele 

wymagań, a w szczególności, trzeba zasto-

sować takie rozwiązania konstrukcyjne, żeby:

– grzałki były rozmieszczone w  taki sposób, 

aby ciepło było rozprowadzane równo-

miernie w  każdej strefie grzewczo-chło-

dzącej cylindra,

– czujniki mierzące temperaturę były roz-

mieszczone w taki sposób, aby zapewniać 

wiarygodny pomiar i ograniczać zakłócenia 

termiczne pochodzące od grzałek pracu-

jących w  wyższej temperaturze niż układ 

uplastyczniający,

– każda strefa cylindra była wyposażona 

w wydajny i szybki układ chłodzenia, który 

współpracuje z układem grzania, zapobie-

gając przez to niekontrolowanym wzrostom 

temperatury,

– układ sterowania posiadał możliwość kali-

bracji i kształtowania charakterystyki ogrze-

wania oraz chłodzenia układu uplastyczniają-

cego, co gwarantuje zastosowany precyzyjny 

wielostrefowy regulator temperatury PID.

Standardowe wyposażenie typowej 

poziomej linii do produkcji filamentu to: wytła-

czarka (badawcza albo przemysłowa), pompa 

tworzywa, głowica, wanna zimna, wanna 

ciepła, odciąg, miernik stabilności filamentu, 

kompensator i nawijarka (przewijarka). Zamak 

Mercator po swoich doświadczeniach i  licz-

nych próbach we  własnym instytucie B&R 

zbudował również specjalne modele ekstru-

derów dla drukarek 3D. Są to: 

– wytłaczarka 3D – średnica ślimaka 16 mm, 

wydajność ok. 2 kg/h – przystosowana do 

montażu na ramieniu robota wieloosiowego 

lub w układzie kartezjańskim,

– wytłaczarka 3D – średnica ślimaka 20 mm, 

wydajność ok. 4 kg/h – przystosowana do 

montażu na ramieniu robota wieloosiowego 

lub w układzie kartezjańskim,

– wytłaczarka 3D – średnica ślimaka 25 mm, 

wydajność ok. 8-10 kg/h – przystosowana 

do montażu na ramieniu robota wieloosio-

wego lub w układzie kartezjańskim,

– wytłaczarka 3D – średnica ślimaka 32 mm, 

wydajność ok. 20-30 kg/h – przystosowana 

do montażu na ramieniu robota wieloosio-

wego, w układzie kartezjańskim lub suwnicy, 

– wytłaczarka 3D – średnica ślimaka 45 mm, 

wydajność ok. 40-60 kg/h – przystosowana 

do montażu na ramieniu robota wieloosio-

wego, w układzie kartezjańskim lub suwnicy.

Wytłaczarka dla drukarek 
3D fi 25 mm o wydajności 
8-10 kg/h o zmniejszonych 
gabarytach do pracy w trudno 
dostępnych miejscach

We wszystkich rodzajach linii do produkcji 

filamentu, a  w  szczególności w  zastosowa-

nych tam wytłaczarkach, kluczowe jest stero-

wanie linią. Efekt ten linia Zamak Mercator 

uzyskuje za pomocą własnego sterownika 

PLC wyposażonego w ekran dotykowy, stan-

dardową magistralę komunikacyjną – Power 

Link [dostępne są również inne magistrale], 

wejścia oraz wyjścia cyfrowe oraz analogowe, 

wysokiej klasy systemy pomiarowe – tempera-

tury / ciśnienia / siły / momentu obrotowego / 

wartości elektrycznych, integracja z systemami 

kontroli robota np. Kuka czy Fanuc, standar-

dowe jednostki napędowe – silnik asynchro-

niczny z  enkoderem w  trybie servo, podci-

śnieniowe zasilanie granulatem niezależne od 

pozycji ekstrudera, system chłodzenia wytła-

czanego tworzywa koncentrycznym strumie-

niem powietrza.

Personel obsługujący linie Zamak 

Mercator ma zapewniony: 

– dostęp do zaawansowanych ustawień urzą-

dzenia – dodatkowy drugi poziom dostępu 

chroniony hasłem,

– dostęp do ustawień serwisowych – dodat-

kowy trzeci poziom dostępu chroniony 

hasłem,

– możliwość integracji systemu sterowania 

z innymi urządzeniami laboratoryjnymi oraz 

liniami Zamak Mercator, a opcjonalnie urzą-

dzeniami innych producentów,

– możliwość kontroli i serwisowania poprzez 

www. 

Podsumowując, Zamak Mercator zbudował 

linię wytłaczarkową, która gwarantuje oczeki-

waną wydajność produkcji filamentu, perso-

nelowi obsługującemu – komfort pracy, ale 

również i  inwestorowi szybki zwrot ulokowa-

nego kapitału. 
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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


