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 Od redakcji 

Drodzy Czytelnicy,

Oddajemy w  Wasze ręce kolejne, przedostatnie już w  tym roku 

wydanie PlastNews. 

W październiku w Düsseldorfie odbyło się jedno z najważniejszych 

wydarzeń w branży, czyli targi K, na które co 3 lata zjeżdża się „tworzy-

wowy” świat, prezentując opracowane nowości i  kreując trendy 

w branży na najbliższe lata. Z tego też powodu w numerze znajdziecie 

przegląd nowości zaprezentowanych podczas tego wydarzenia.

To nie jedyny przegląd w  tym wydaniu. W  dziale Narzędziownia 

opublikowaliśmy zestawienie dostępnych na rynku normaliów do 

budowy form wtryskowych.

Konstrukcyjne tworzywa sztuczne i  wysokowydajne polimery to 

ważne materiały do produkcji komponentów dla sektora elektrycznego 

i elektronicznego (E&E). W dziale Tworzywo wydania możecie prze-

czytać artykuł prezentujący nowości materiałowe (tworzywa sztuczne 

i dodatki), które przeznaczone są do tej gałęzi przemysłu.

Co kryje się pod skrótami MFR, MVR i czy są to wielkości przydatne 

w przetwórstwie tworzyw sztucznych? Tego dowiecie się z artykułu 

w Poradniku przetwórcy tworzyw sztucznych.

W tym dziale również publikujemy kolejną część cyklu o ustawianiu 

parametrów procesu wtrysku, tym razem przeczytacie o puncie prze-

łączania na docisk.  

Roboty przemysłowe stały się kluczowymi urządzeniami wielu linii 

technologicznych, w  tym także przetwórstwa tworzyw sztucznych. 

O tym, gdzie i  jakiego typu roboty znajdują zastosowanie w naszej 

branży oraz jakie nowości z zakresu tych urządzeń zostały wprowa-

dzone na rynek, dowiecie się z artykułu zamieszczonego w Poradniku 

przetwórcy tworzyw sztucznych.

Już teraz zapraszamy Was do lektury grudniowego wydania Plast-

News, które znajdziecie na naszej stronie internetowej jeszcze przed 

świętami Bożego Narodzenia. 

Jak zawsze zachęcamy Was do zapisania się na bezpłatną  

e-prenumeratę. Formularz znajdziecie się na naszej stronie www. 

Miłej lektury. 

PlastNews
P I S M O  P R Z E T W Ó R C Y  T W O R Z Y W  S Z T U C Z N Y C H

https://www.plastnews.pl/e-prenumerata


4  PlastNews 11’2022

arburgGREENworld
PIONIERGREENproduction

PROGRAM 

TOŻSAMOŚĆ FIRMY

GREENservices

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

GREENmachine

NA PRZYSZŁOŚĆ   

GREENenvironment

Czujemy się zobowiązani do dbania o przyszłość naszej plane-
ty, od pokoleń! Zapewniamy najnowocześniejsze technologie 
w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Stale usprawniając 
efektywność energetyczną i wydajność produkcji, chronimy 
zasoby naturalne, redukujemy emisję CO2, wspieramy recykling 
i gospodarkę w obiegu zamkniętym. To jest nasz program:  
arburgGREENworld.
www.arburg.pl

LAT FIRMY

ARBURG
POLSKA

15-18.11.2022

Hala 12.1, Stoisko D61

Frankfurt am Main 

Niemcy

arburgGREENworld_Plast_News_210x297_November_pl_PL.indd   1 02.09.2022   08:16:54

http://www.arburg.pl


6  PlastNews 11’2022

 Aktualności 

Firmy z  całego świata szukają nowych łańcuchów dostaw 

i rynków zbytu. Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Grumy 

PLASTPOL w Targach Kielce wychodzą naprzeciw oczekiwaniom 

producentów, dystrybutorów i kontrahentów branży przetwórczej.

Targi PLASTPOL to najważniejsze wydarzenie targowe dla 

branży przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środko-

wo-wschodniej. Edycja 2023 zapowiada się jako wydarzenie 

skupiające w  sobie przedstawicieli każdego zakątka świata. 

Swoje produkty i usługi wystawią m. in. firmy z Turcji, Kataru, 

Niemiec, Włoch, Indii i krajów bałkańskich.

– To okazja do nawiązania współpracy, która rzadko pojawia 

się w Polsce – mówi Kamil Perz, dyrektor projektu PLASTPOL. 

– Obecna sytuacja rynkowa i polityczna na świecie zmusiła wiele 

sektorów gospodarki, w tym przemysł przetwórczy, do radykalnej 

zmiany podejścia do handlu i usług globalnych.

Przyszły rok w branży upłynie pod znakiem zamkniętego obiegu 

produkcyjnego. Obecna technologia pozwala na stworzenie maszyn 

operujących praktycznie bezpośrednio na plastiku z odzysku. 

To ogromna zmiana i dobra wiadomość dla sektora przetwór-

czego, ponieważ pozwala na całkowitą zmianę myślenia o prze-

twórstwie tworzyw sztucznych.

Potwierdzają to analizy ogólnoświatowych instytucji działają-

cych w tej branży. – Przemysł tworzyw sztucznych nieustannie 

rozwija nowe technologie, które usprawniają proces produk-

cyjny, obejmując więcej materiałów pochodzących z recyklingu, 

mniej materiałów, projekty umożliwiające recykling i lepszą wydaj-

ność w  celu lepszej ochrony żywności i  napojów, znacznie 

zmniejszając ilość odpadów – Matt Seaholm, prezes organizacji 

Plastics Industry Association.

Ubiegłoroczna edycja targów PLASTPOL to prawie 400 firm 

z 26 krajów świata i niemal 10 tys. m2 powierzchni wystawienniczej. 

Targi Kielce odwiedziły m. in.: ENGEL, ARBURG, KRAUSS-MAFFEI, 

BATTENFELD- WITTMANN, EREMA, MEUSBURGER czy EVONIK 

INDUSTRIES. Silną reprezentację wystawiły także Włochy. W halach 

wystawią się: MORETTO, MEPOL, CONFINDUSTRIA POLONIA 

czy AMBRA POLYMERS. Potencjał polskich targów przetwórczych 

dostrzegają także światowe instytucje. Zarówno Ambasada Angoli, 

jak i Qatar Development Bank wraz z Qatar Financial Centre zapre-

zentowały swój potencjał ekonomiczny i  gospodarczy, nie tylko 

wystawiając się na targach, ale także organizując serie spotkań 

poświęconych możliwościom inwestycyjnym w tych krajach. 

XXVII Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych 

i Gumy PLASTPOL odbędą się 23-26 maja 2023 w Targach Kielce. I

Targi PLASTPOL nadzieją na odbudowanie przerwanych 
łańcuchów dostaw
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OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ, ZREDUKUJ EMISJĘ CO2 – NASZ TEMAT PRZEWODNI TO WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ 
I NIŻSZE KOSZTY DZIĘKI NASZEJ WYJĄTKOWEJ TECHNOLOGII MAS

Globalne ocieplenie to jeden z trudniejszych problemów, z którym przyszło się nam zmierzyć. Zrównoważony rozwój, oszczędność 
zasobów naturalnych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, oraz redukcja emisji CO2 to nie tylko odpowiedź na tę trudną kwestię, ale 
także kluczowe zagadnienia w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Cały świat czeka na reakcję ze strony przemysłu tworzyw sztucznych.

Podczas projektowania wytłaczarki MAS kluczowym wymogiem było uzyskanie możliwie najniższego zużycia energii. Dlatego też 
jedną z  najważniejszych cech wytłaczarki MAS jest do 30% mniejsze zużycie energii w  porównaniu do konwencjonalnych typów 
wytłaczarek.

Te ogromne oszczędności energii są możliwe dzięki stożkowej i współbieżnej budowie. Wskutek tego opatentowanego rozwiązania 
wytłaczarka może pracować ze zmienną, niską prędkością obrotową ślimaka, która generuje wymagany współczynnik tarcia, aby 
zapewnić minimalną temperaturę topnienia. Krótka długość przetwarzania w wytłaczarce MAS wymaga mniejszej mocy grzewczej 
i zapewnia również krótki czas przebywania stopu w urządzeniu.

Podsumowując, stwarza to po prostu idealne warunki dla:

1.  łagodnego wytłaczania - przetwarzania twoich tworzyw w procesie o niskim współczynniku tarcia i  niskiej temperaturze topnienia,

2. oszczędności ogromnej ilości energii i zwiększenia wydajności,

3. redukcji emisji CO2, a tym samym przyczynienia się do zmniejszenia globalnego ocieplenia.

Recycling i Compounding w jednym kroku

Sporządzanie mieszanek na zamówienie

Wysoka wydajność przy niskiej prędkości obrotowej ślimaka

Duża oszczędność energii

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

MAS Maschinen- und Anlagenbau Schulz GmbH
Hobelweg 1, A4055 Pucking, Austria, tel, +43 7229 789 990, e-mail info@mas-austria.com

http://www.mas-austria.com
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Kędzierzyńska spółka Grupy Azoty oficjalnie uruchomiła 
Centrum Badawczo-Rozwojowe 

W Kędzierzynie-Koźlu działalność oficjalnie rozpoczęło Centrum 

Badawczo-Rozwojowe Grupy Azoty ZAK. Inwestycja o wartości 

39 mln  zł w  znaczący sposób wzmocni potencjał badawczo-

-rozwojowy spółki, jak również całej Grupy Azoty. Uruchomienie 

Centrum Badawczo-Rozwojowego stanowi istotny element stra-

tegii Grupy Azoty, której jednym z celów jest dostarczanie wyso-

kiej jakości nowych i ulepszonych produktów oraz utrzymanie 

długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Na realizację projektu 

pozyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Centrum Badawczo-Rozwojowe (tzw. CBR II) w Grupie Azoty 

ZAK to kontynuacja Laboratorium Badań Aplikacyjnych i Rozwo-

jowych (CBR I). Nowa jednostka pozwoli kędzierzyńskiej spółce 

na poszerzenie skali i zakresu dotychczasowych badań, szcze-

gólnie w  segmencie Oxoplast. Jej działanie przyczyni się do 

wydłużenia łańcucha produktowego i przetwórstwa podstawo-

wych chemikaliów w produkty specjalistyczne.

– W  Grupie Azoty rozwój infrastruktury badawczo-rozwo-

jowej traktujemy jako dobrą inwestycję, a nie wydatek. Jesteśmy 

znaczącą firmą europejskiej branży nawozowo-chemicznej 

i mamy ambicje, aby być pionierem w zakresie wdrażania inno-

wacyjnych rozwiązań i technologii - zarówno w obszarze nawo-

zowym, jak również w  tworzywach i  chemii. Uruchomienie 

Centrum Badawczo-Rozwojowego w  Kędzierzynie-Koźlu to 

kolejny krok w kierunku rozwoju potencjału badawczo-rozwo-

jowego Grupy Azoty, tym razem ze szczególnym uwzględnie-

niem segmentu Oxoplast, którego jesteśmy jednym z wiodących 

producentów – powiedział Tomasz Hinc, prezes zarządu Grupy 

Azoty S.A.

– Własne Centrum Badawczo-Rozwojowe to obiekt, którego 

nasza spółka zdecydowanie potrzebowała, by móc w pełni reali-

zować swój potencjał. Wytwarzamy produkty wysokiej jakości, 

dzięki którym umacniamy pozycję Grupy Azoty ZAK na poszcze-

gólnych rynkach. Teraz dysponujemy także infrastrukturą 

badawczą, która pozwoli nam na rozbudowę portfolio produk-

towego o kolejne innowacyjne rozwiązania – ocenia Filip Grze-

gorczyk, prezes zarządu Grupy Azoty ZAK, wiceprezes zarządu 

Grupy Azoty S.A.

Przekazanie obiektu do użytkowania nastąpiło w  II kwartale 

br. W ostatnich miesiącach prowadzone były prace rozruchowe 

– organizacja miejsc pracy, montaż sprzętu, kompletowanie 

odczynników do badań oraz szkolenie kadry.

CBR II to obiekt o powierzchni ponad 1900 m2, w którym mieści 

się 10 laboratoriów badawczych podzielonych na pracownie: 

procesów kondensacyjnych, procesów ciśnieniowych, polimerów 

oraz badań fizykochemicznych. Dostępna infrastruktura umożliwi 

realizację obszernej agendy badawczej, opracowanej na kolejne 

5 lat. Zawarty w niej program badawczy w głównej mierze skupia 

się na nowych procesach i produktach specjalistycznej chemii 

organicznej. Przewidziano realizację 8 projektów, począwszy od 

badań podstawowych w skali laboratoryjnej, kończąc na pracach 

rozwojowych w skali pilotażowej. Planowana jest również dalsza 

współpraca z  jednostkami naukowymi, które będą stanowić 

wsparcie merytoryczne dla zespołów badawczych.

Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego to koszt 39 mln, 

z czego ok. 9,5 mln zł Spółka pozyskała z Programu Operacyj-

nego Inteligentny Rozwój. I

Tadeusz Nowicki został powołany na stanowisko wiceprezesa 

EuPC w trakcie posiedzenia odpowiednika rady nadzorczej orga-

nizacji (Steering Committee), które miało miejsce 10  listopada br. 

w Brukseli, na wniosek jej nowego prezesa – Benoit Hennaut, CEO 

Polyvia. Oprócz prezesa i wiceprezesa w radzie tej organizacji zasia-

dają jej skarbnik, którym jest Claude Clément, CEO Plastic Omnium 

Europe oraz dwunastu innych członków. Dr Tadeusz Nowicki jest 

założycielem i zarazem współwłaścicielem Grupy ERGIS, a od wielu 

lat pełni również funkcję prezesa zarządu należącego do Konfederacji 

Lewiatan Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych. 

– Czuję się zaszczycony powołaniem na stanowisko wicepre-

zesa EuPC. Bardzo dziękuję za zaufanie i cieszę się, że w dalszym 

ciągu będę miał przyjemność zasiadać w tak znamienitym gronie, 

mając równocześnie większy wpływ na podejmowane przez 

EuPC decyzje, zwłaszcza teraz, kiedy całą branżę czeka wiele 

wyzwań w związku ze zmianami legislacyjnymi i niezwykle dyna-

micznie zmieniającym się otoczeniem rynkowym. Jestem pełen 

nadziei, że w ramach EuPC doprowadzimy do sytuacji, w której 

w  Europie znów będą doceniane zalety tworzyw sztucznych, 

przyczyniających się do ochrony naszego środowiska – mówi 

Tadeusz Nowicki, prezes zarządu Polskiego Związku Prze-

twórców Tworzyw Sztucznych. 

Utworzone w 1989 r., mające swoją siedzibę w Brukseli, EuPC 

jest europejskim stowarzyszeniem przetwórców tworzyw sztucz-

nych na poziomie Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest przy-

czynianie się do stworzenia racjonalnych warunków stosowania 

tworzyw sztucznych w Europie. EuPC reprezentuje 28 narodo-

wych stowarzyszeń i 18 organizacji sektorowych oraz 50 tys. firm 

wytwarzających ponad 50 mln ton produktów, tworząc silny głos 

europejskiego przemysłu przetwórców tworzyw sztucznych. I

Tadeusz Nowicki nowym wiceprezesem EuPC – Europejskiego 
Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych
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Targi K’2022 – po raz kolejny spełniły oczekiwania branży

Radość branży tworzyw sztucznych i gumy z tego, że wreszcie 

po trzech latach znów jej przedstawiciele mogą osobiście 

wymieniać poglądy, charakteryzowała targi K’2022 w Düssel-

dorfie i zapewniła doskonały nastrój wśród 3.037 wystawców. 

– Targi K w Düsseldorfie po raz kolejny spełniły najwyższe ocze-

kiwania. Nadal są to najbardziej międzynarodowe, kompletne 

i innowacyjne targi światowej branży tworzyw sztucznych i gumy 

– mówi Erhard Wienkamp, dyrektor zarządzający w  Messe 

Düsseldorf, zachwycając się dobrymi wynikami. 

176.000 gości ze wszystkich kontynentów wybrało się na 

swoje najistotniejsze wydarzenie branżowe w Düsseldorfie. Warto 

odnotować 70% udział gości zagranicznych na K’2022, utrzymu-

jący się na niezmiennie wysokim poziomie. – Po tym, jak w ciągu 

ostatnich trzech lat prawie żadne targi nie mogły się odbyć na 

całym świecie, również na poziomie krajowym, targi 

K’2022 były tym bardziej oczekiwane jako nr 1 

wśród imprez przemysłu tworzyw sztucznych 

oraz gumy i udało im się nadać nowy impuls 

we  wszystkich sektorach naszej branży. 

Liczne, po części niespodziewane, 

konkretne negocjacje kontraktowe prze-

prowadzone na targach mówią same 

za siebie – skomentował Ulrich Reifen-

häuser, przewodniczący rady doradczej 

wystawców na K’2022.

Obecna nieprzewidywalność i niepewność 

wydarzeń sprawia, że ogólnie w sektorze panuje 

napięta sytuacja, ale nie zaszkodziło to zaangażowaniu 

wystawców i zainteresowaniu zwiedzających, a wręcz przeciwnie.

Odwiedzających targi zachwyciło przede wszystkim 

bogactwo nowych rozwiązań technologicznych, które produ-

cenci surowców, maszyn i  przetwórcy tworzyw sztucznych 

zaprezentowali w  celu realizacji gospodarki o obiegu cyrku-

larnym, ochrony zasobów i klimatu. – Można wyraźnie odczuć, 

że wszystkie firmy zrozumiały potrzebę wzięcia na siebie odpo-

wiedzialności społecznej i myślenia o  tworzywach sztucznych 

w  sposób zrównoważony od początku łańcucha procesów. 

Różnorodność rozwiązań, maszyn i produktów do transformacji 

w kierunku gospodarki cyrkularnej prezentowanych na targach 

K’2022 była niesamowita – powiedział Reifenhäuser.

Odwiedzający na tegoroczne targi K przybyli nad Ren aż ze 

157 krajów Obok Niemiec silnie reprezentowanymi krajami euro-

pejskimi ze strony odwiedzających były Holandia, Włochy, Turcja, 

Francja, Belgia, Polska i Hiszpania. Goście z regionu Azji Wschod-

niej byli słabiej reprezentowani niż na targach K przed trzema laty 

ze względu na trudniejsze obecnie warunki w tych krajach z racji 

obowiązujących przepisów dotyczących kwarantanny. Za to 

w tym roku przybyli liczni goście z USA, Brazylii i Indii.

Dla około dwóch trzecich wszystkich ankietowanych gości 

pierwsze miejsce pod względem zainteresowania stanowił sektor 

maszyn i  urządzeń. 57%, a więc o 5% więcej niż na K’2019, wyra-

ziło zainteresowanie surowcami i materiałami pomocniczymi, przy 

czym szczególnym zainteresowaniem cieszyły się recyklaty i biotwo-

rzywa. Dla 28% półprodukty i części techniczne z tworzyw sztucz-

nych i gumy były głównym powodem przyjazdu (możliwe wielokrotne 

odpowiedzi). Ponad 70% wszystkich odwiedzających stanowili 

przedstawiciele kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla.

Odwiedzający K’2022 najwyżej ocenili kompletność oferty 

i odwzorowanie całego łańcucha dostaw. 98% wszystkich specja-

listów stwierdziło, że w pełni osiągnęli cele związane z ich wizytą.

Podczas ośmiu dni targowych stało się jasne, że tegoroczna 

edycja targów K trafiła w sedno, jeśli chodzi o wybór gorących 

tematów, czyli gospodarkę cyrkularną, ochronę klimatu i cyfry-

zację. Ok.  43% ankietowanych potwierdziło zainteresowanie 

inwestycyjne w  przypadku maszyn i  urządzeń do 

przetwarzania i  recyklingu. Szczególny nacisk 

położono na zrównoważony rozwój, ale także 

na gospodarkę cyrkularną i  efektywność 

energetyczną w  produkcji. Około 40% 

decydentów stwierdziło, że analizuje 

temat dekarbonizacji. 

Bardzo dobrze przyjęto również 

specjalne pokazy K, które również koncen-

trowały się na trzech gorących tema-

tach. Oficjalny pokaz specjalny „Tworzywa 

sztuczne kształtują przyszłość” koncentrował 

się na ekonomicznych, społecznych i  ekolo-

gicznych wyzwaniach i  potencjalnych rozwiązaniach 

wokół tematów przewodnich K w ramach wysokiej klasy dyskusji 

i wykładów, a pokaz ten cieszył się dużą frekwencją. Forum gospo-

darki cyrkularnej, podczas którego VDMA i 13 jej firm członkowskich 

w imponujący sposób przedstawiło znaczenie technologii w reali-

zacji gospodarki cyrkularnej w  przemyśle tworzyw sztucznych, 

zdobyło punkty u międzynarodowej publiczności dzięki demonstra-

cjom na żywo oraz dużej ilości dobrze ugruntowanej wiedzy.

Na tegorocznym K w Düsseldorfie dużo dyskutowano również 

o globalnym języku produkcji maszyn OPC UA. Standard ten 

pozwala na dokładniejszą i bardziej ukierunkowaną koordynację 

parametrów przetwarzania danych maszyn i urządzeń. To z kolei 

jest uważane za istotny warunek optymalizacji zarządzania 

cyrkularnego. 40 firm z ośmiu krajów uczestniczyło na targach 

w projekcie demonstracyjnym OPC UA. 

W Science Campus zarówno wystawcy, jak i odwiedzający 

targi K 2022 otrzymali skondensowany przegląd działań i odkryć 

naukowych w branży tworzyw sztucznych i gumy. Liczne uniwer-

sytety, instytuty i  instytucje finansujące oferowały tutaj możli-

wości bezpośredniego dialogu.

Kolejna edycja targów K w Düsseldorfie odbędzie się w dniach 

8-15 października 2025 roku. I
Zdjęcie: www.messe-duesseldorf.de
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Chciałbym się podzielić z  Wami moimi odczuciami, co do 

prezentowanych technologii w obszarze wtryskiwania, który jest 

mi najbliższy. 

„It’s all WITTMANN”
Grupa Wittmann bardzo mocno rozwija się jako dostawca 

kompletnych systemów do wtryskiwania, obejmujących wtry-

skarki, peryferia, automatykę oraz opcje integracji. Firma zapre-

zentowała naprawdę dużo ciekawych rozwiązań, które pokrótce 

spróbuję Wam przedstawić.

Jedną z ciekawszych maszyn, jakie do tej pory widziałem to 

pokazana na targach wtryskarka EcoPower zasilana prądem 

stałym. Nie ukrywam, że jak tylko zobaczyłem panele fotowol-

taiczne (rys. 2) na wtryskarce, to od razu pojawił mi się uśmiech 

na twarzy. Koncepcja wydaje się szyta na miarę czasów, 

w których przychodzi nam żyć. Ciągła niepewność cen energii 

na rynku zmusza producentów do działań w obszarze oszczę-

dzania prądu przez wytwarzane przez nich maszyny.

Firma zaprezentowała wtryskarkę zasilaną prądem stałym, 

który może być pozyskiwany z  energii słonecznej, wiatrowej 

i  wodnej. Przedstawiona technologia została opracowana 

wspólnie przez firmy Wittmann oraz Wago, które wspólnie złożyły 

wnioski patentowe.

Uniwersalność prezentowanej maszyny polega na tym, że 

w razie potrzeby można ją przełączyć na standardowe zasilanie 

sieciowe. Co ciekawe, istnieje także funkcja częściowego przełą-

czania na zasilanie sieciowe.

Kolejna ciekawa produkcja to wykorzystanie technologii ICM 

– In Injection-compression molding (rys. 3.) do produkcji kubków.

W produkcji z wykorzystaniem ICM wtryskuje się uplastyczniony 

materiał do jeszcze nie całkowicie zamkniętej formy. Ostateczne 

formowanie następuje po domknięciu narzędzia przez maszynę. 

Dzięki temu możemy wypełnić formę pod niższym ciśnieniem, co 

zdecydowanie zmniejszy naprężenia wypaczające część.

Wittmann zaprezentował produkcję kubka o  pojemności 

230 ml z polipropylenu firmy SABIC o grubości ścianki 0,28 mm 

(rys. 4). Jakby tego było mało, kubek posiada dodatkowo 

etykietę dzięki technologii IML – In Mold Labeling. Etykieta 

stanowi jednocześnie element konstrukcyjny wyrobu – gdyby 

jej nie było, kubka nie utrzymalibyśmy w  dłoniach przez tak 

małą grubość ścianek.

"There is only a Plan A"
To powyższe hasło jako swój motyw przewodni na targach 

w Düsseldorf wybrała firma Arburg. Zaprezentowała wiele efek-

tywnych i  efektownych rozwiązań. Niemiecka, rodzinna firma 

posiada w swojej ofercie wtryskarki Allrounder o sile zwarcia od 

125 kN do 6500 kN.

Pod kątem technologicznym, ciekawie prezentowała się 

zautomatyzowana, trójkomponentowa wtryskarka Allrounder 

Cube 1800, która wytwarzała wypraski z PP, TPE oraz POM 

z wykorzystaniem formy wtryskowej kostkowej 8+8+8.

Elementy produkowane były w czasie cyklu około 9,5 sekundy. 

Po wyjęciu z formy wypraski były montowane w sposób automa-

tyczny, który wymagał pięciu etapów składania i trwał zaledwie 

cztery sekundy bez wpływu na czas cyklu.

Flat Die Unit
W ciągu ostatnich lat nastąpił postęp w technologii gorących 

kanałów. Firma FDU Hot Runner GmbH opracowała otwartą 

dyszę w kształcie płaskiej matrycy, odchodząc tym samym od 

podstawowej konstrukcji okrągłego otworu (rys. 6). Jakie są 

Nowości z targów K 
„subiektywnym okiem” zwiedzającego

Międzynarodowe, innowacyjne targi światowego przemysłu tworzyw sztucznych K'2022 w Düsseldorf 
przeszły już do historii. Miałem okazję być jednym z około 176 tysięcy odwiedzających, co było dla mnie 
osobiście bardzo ciekawym doświadczeniem. Targi to zdecydowanie jeden z najlepszych sposobów 
na zaprezentowanie najnowszych technologii w branży przetwórstwa tworzyw. Bezpośrednie nawią-
zywanie kontaktów, przypadkowe spotkania oraz dyskusje pozwalają także na rozwój osób uczestni-
czących w takim wydarzeniu. 

Adam Sobczyński
Ascons
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Rys. 1   K 2022, Düsseldorf

Rys. 2   Wtryskarka Wittmann z panelami fotowoltaicznymi

Rys. 3   Technologia ICM (źródło: www.researchgate.net)

Rys. 4   Stanowisko wytwarzania kubka o grubości ścianki 0,25 mm 
z wykorzystaniem technologii ICM oraz IML  
(źródło: www.wittmann-group.com)

Rys. 5   Allrounder Cube 1800 firmy Arburg oraz forma typu kostkowego 
firmy Foboha  
(źródło: www.arburg.com)



12  PlastNews 11’2022

 Nowości rynkowe 

korzyści takiego rozwiązania? Producent zapewnia możliwość 

szybszego procesu wtrysku większej ilości stopu, niższe ścinanie 

i ciśnienie wtrysku.

Kolejną zaletą systemu FDU jest unikanie tworzenia się 

efektu jetting, który występuje wraz ze wzrostem prędkości 

wtrysku dla dysz okrągłych. Efekt swobodnego strumienia 

powoduje nierównomierne wypełnienie gniazda formującego 

oraz wady powierzchniowe na wyprasce. Technologia FDU 

sprawdza się bardzo dobrze w produkcji dużych elementów 

z tworzyw sztucznych.

DME iControl
Kontynuując rozważania na temat gorących kanałów, na targach 

zauważyłem ciekawy sposób oszczędności energii poprzez zasto-

sowanie izolacji gorącego kanału. Jest to podobne rozwiązanie, 

jakie znamy z wtryskarek, czyli stosowanie koców ograniczają-

cych promieniowanie cieplne z grzałek cylindra do otoczenia.

Firma DME zaprezentowała system iControl (rys. 7). Jest 

to zamknięty i  zaizolowany system gorącego kanału, którego 

głównym zadaniem jest zmniejszenie zużycia energii elek-

trycznej. Sam sposób prezentacji bardzo przypadł mi do gustu. 

Zabudowana nad rozgrzanym gorącym kanałem kamera termo-

wizyjna pokazuje w czasie rzeczywistym, jakie promieniowanie 

występuje w obszarze izolowanym i nieizolowanym.

Cooling Care
Precyzyjne maszyny, zaawansowane formy wtryskowe, 

najnowsze technologie nie zwalniają nas z obowiązku dbania 

o sprawność układu chłodzącego. Rozwiązanie temu poświę-

cone zaprezentowała firma Fado. Opracowała urządzenia 

Cooling Care, które opiera się na dwukierunkowej metodzie 

pulsacji medium czyszczącego. Hydrauliczne fale uderzeniowe 

generują kontrolowane zjawisko kawitacji, które inicjuje proces 

czyszczenia złogów kamienia i rdzy z powierzchni kanału chło-

dzącego. Przykładowe czyszczenie zostało zaprezentowane 

przez firmę podczas targów K. 

Podsumowanie
Powyżej opisałem tylko kilka zaprezentowanych podczas 

wydarzenia nowości. Podczas ośmiu dni największych targów 

w naszej branży mogliśmy zauważyć, że producenci maszyn 

przyjmują kierunek ochrony klimatu, cyfryzacji, gospodarki 

o obiegu zamkniętym. Ten trend był zauważalny na większości 

stoisk, które miałem okazję odwiedzić. Bogactwo nowych tech-

nologii umożliwi wielu firmom odpowiednio dobrać technologię 

i obniżyć koszty produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Targi  

K'2022 już za nami. Pozostaje czekać do kolejnej edycji, za 

3 lata w 2025 r. I

Rys. 6   Przykład dysz wykonanych w technologii FDU firmy FDU Hot 
Runner GmbH

Rys. 7   Prezentacja 
DME iControl 
z wykorzystaniem 
kamery 
termowizyjnej

Rys. 8   Prezentacja systemu Cooling Care firmy Fado  
podczas targów K
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Oerlikon HRSflow Poland I 86-005 Trzciniec 
tel. kom.: 781 520 047 I poland.hrsflow@oerlikon.com I www.hrsflow.com

Lider w  zastosowaniach gorącokanałowych – Oerlikon 

HRSflow – rozszerzył swoje portfolio o  komponenty do 

formowania wtryskowego wymagających części o  małej 

gramaturze w stabilnych i niezawodnych procesach. Produ-

cent oferuje teraz kompletne systemy dla tego segmentu 

rynku, które wymagają rozwiązań z  małym skokiem dysz. 

Należą do nich dysze o  małych wymiarach we  wszystkich 

konstrukcjach, od dysz przelotowych do dysz samozamykają-

cych, a także powiązane kolektory i mechanizmy uruchamia-

jące. W przypadku form wielogniazdowych, wielozaworowa 

płytka (MVP) zapewnia idealnie zsynchronizowaną kontrolę 

wtrysku we  wszystkich gniazdach, zapewniając wysoką 

jednolitość masy poszczególnych części. Systemy Oerlikon 

HRSflow oferują optymalną wydajność zmiany koloru i  łatwy 

restart systemu, zmniejszając ilość odpadów oraz zwiększają 

wydajność i zrównoważony rozwój.

Dzięki unikalnym rozwiązaniom, nowa linia systemów wtry-

sków o małej gramaturze obejmuje takie segmenty rynku, jak 

technologia medyczna, opakowania cienkościenne, napoje 

i  artykuły gospodarstwa domowego, nasadki produkowane 

w formach wielogniazdowych, a także do zastosowań kosme-

tycznych i  higieny osobistej oraz technicznych. Najnowsza 

wersja systemu jest wysoce niezawodna w przetwarzaniu także 

biopolimerów i związków PCR. Dostępna jest również wersja ze 

specjalnie powlekaną końcówką dyszy do przetwarzania wysoce 

korozyjnych polimerów, w  tym związków zmniejszających 

palność. W  przypadku wymagających zastosowań Oerlikon 

HRSflow wykorzystuje własny proces wytwarzania addytyw-

nego SLM (selektywne topienie laserowe) do produkcji wkładek 

z chłodzeniem konformalnym dla wszystkich segmentów rynku. 

Dzięki wspólnemu doświadczeniu z siostrzaną marką Oerlikon 

Balzers, Oerlikon HRSflow oferuje również innowacyjną ochronę 

powierzchni dla wszystkich formowanych elementów w  celu 

zwiększenia ich odporności na korozję.

Do produkcji skrzynek na owoce firma Mundimold prze-

twarza zoptymalizowaną mieszankę PE z APS, Walencja/Hisz-

pania, otrzymywaną z recyklingu opakowań kartonowych Tetra 

Pak®. Przy produkcji tej wymagającej części, która została 

zademonstrowana na K’2022 na serwohydraulicznym Haiti 

Jupiter z technologią dwupłytową i siłą zamykania 4500 kN, 

serwosterowany system gorącokanałowy z  zaworem FLEX-

flow z czterema dyszami przyczynia się do wysokiej powta-

rzalności procesu. Optymalną jakość przewężki zapewnia 

nowa, zgłoszona do opatentowania tuleja chłodząca TTC 

firmy Oerlikon HRSflow, która zapobiega lepieniu się tworzywa 

do iglicy nawet przy krótkich cyklach. Niskie zużycie energii 

systemu FLEXflow wspiera wydajną energetycznie produkcję. 

Partnerami projektu były firmy Haitian, Mundimold, Tetra Pak, 

APS i Oerlikon HRSflow. I

Zaawansowane rozwiązania GK  
dla wtrysków o małej gramaturze

https://www.hrsflow.com/ww/en/


• Prezentacja najnowszych produktów BEDEKO:

• Nano-modyfikatory udarności NanoX

• Kompletny pakiet kolorów + dodatków do PVC

• Prezentacja nowej fabryki & centrum badawczego CORAPLAST

• Podpisanie umów z 5 nowymi dystrybutorami w UE

• Nawiązanie współpracy z agentami z Afryki

• Dziesiątki spotkań z Klientami z całej Europy

• Zakup najmniejszej na świecie labolatoryjnej wytłaczarki do rozdmuchu folii

PODSUMOWANIE WYSTAWY K-MESSE:

DZIĘKUJEMY ZA SPOTKANIA

K-FAIR 2022
COCKTAIL PARTY

DÜSSELDORF

PODSUMOWANIE TARGÓW ORAZ BANKIETU

SPOTKANIA NA TARGACH – K-MESSE 2022

http://www.bedeko-europe.com


COCTAIL PARTY! BEDEKO K-2022

DZIĘKUJEMY ZA WASZĄ OBECNOŚĆ.
ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ IMPREZĘ ZA 3 LATA K-2025

CYKLICZNY BANKIET W RESTAURACJI LIDO

•  Jedno z najmodniejszych miejsc w Dusseldorfie

• 150 gości z 4 kontynentów

• Nowe, miedzynarodowe znajomości

• Liderzy branży tworzyw – Klienci BEDEKO

• Wspaniała kuchnia + wyrafinowane drinki

http://www.bedeko-europe.com
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Podczas ostatniej edycji targów K w   Düsseldorfie zespół 

ELBi Wrocław był obecny na stoiskach KOCH TECHNIK, 

ZEPPELIN, WANNER, HB-THERM i  MB-Conveyors, gdzie 

wspólnie z naszymi dostawcami mieliśmy przyjemność zapre-

zentować kilka istotnych nowości.

HB-THERM 
Szwajcarski producent urządzeń termostatujących zaprezen-

tował nową, przełomową 6 generację termostatów.

Urządzenia te w standardzie wyposażone są w bezuszczel-

kowe sterowane falownikami pompy, które dzięki wykorzystaniu 

domyślnego asystenta Energy-Control, optymalizującego pracę 

pompy, pozwalają na zmniejszenie zużycia energii nawet do 85%. 

Pompa, która nie zawsze pracuje z pełną wydajnością, nie tylko 

potrzebuje mniej prądu, ale również mniej się zużywa. Pompy 

o  regulowanej wydajności zapewniają elastyczność, ponieważ 

mogą z  powodzeniem obsługiwać zarówno duże, jak i  małe 

formy powodując, że termostaty z serii 6 mogą z powodzeniem 

zastąpić kilka dotychczasowych standardowych termostatów.

Ponadto posiadają one znaną już z serii 5 dożywotnią gwarancję 

na grzałki, która teraz jest dodatkowo uzupełniona dożywotnią 

gwarancją na ultradźwiękowe przepływomierze. 

W  modelach pracujących z  temperaturą do 100°C seria 6 

zastała wyposażone w pompy nowego typu Direct-Drive. Zostały 

one specjalnie opracowane dla HB-THERM przez jednego 

z wiodących producentów pomp i wyznaczają nowy standard 

sprawności i kompaktowości.

Wszystkie komponenty zostały zoptymalizowane dla jeszcze 

większej trwałości i odporności na warunki produkcyjne, dzięki 

doświadczeniom zdobytym podczas opracowywania termo-

statów wodnych pracujących z temperaturą do 230°C.

Szybka i intuicyjna obsługę zapewnia duży dotykowy wyświe-

tlacz o 4-krotnie większej niż w serii 5 powierzchni. Inspirowana 

nowoczesnymi smartfonami logika obsługi pozwala na poznanie 

funkcji termostatu w zaledwie kilka minut. Dane procesów oraz 

instrukcja obsługi i informacje o certyfikatach i kalibracji są archi-

wizowane w  termostatach z  łatwym dostępem przez duży 

wyświetlacz za pośrednictwem zaledwie kilku kliknięć.

Przyszłościowo zorientowane możliwości połączeń sieciowych 

HB-Therm można wykorzystywać za pomocą standardowych 

interfejsów OPC-UA Ethernet w Thermo 6 nazywanych Gate-6 

oraz e-cockpit

Gate-6 to serwer interfejsu ustanawiający połączenie 

wyjściowe do aplikacji Android e-cockpit oraz do innych 

urządzeń Thermo 5 i  6 oraz innych maszyn zewnętrznych, 

jak np. wtryskarki 

Gate-6 daje dostęp do funkcji z chmury HB-Therm za pośred-

nictwem połączenia LAN, dając podgląd i  zdalny dostęp do 

parametrów urządzeń ułatwiając diagnostykę i  konserwację 

podłączonych termostatów.

E-cockpit app to mobilna aplikacja na smartfony i  tablety 

dająca dostęp do Gate-6, za pośrednictwem której można 

uzyskać wgląd do termostatów celem sprawdzenia parametrów 

pracy lub diagnostyki serwisowej. Dostęp do danych jest przy-

znawany jedynie na żądanie i z zachowaniem najwyższych stan-

dardów bezpieczeństwa. 

Urządzenia HB-THERM z  serii 6 to zapewniają rozszerzony 

zakres wyposażenia standardowego, który obejmuje teraz 

również: pakiet Cleanroom, interfejs OPC-UA, monitorowanie 

stanu pompy. Ponadto wzmocniony standard wykonania wyświe-

tlacza sprawia, że jego dodatkowa pokrywa ochronna nie jest 

więcej potrzebna. Wszystkie nowe rozwiązania w zakresie mecha-

niki oraz digitalizacji sprawiają, że seria-6 termostatów HB-THERM 

jest pionierem dla branży i spełnia założenia „just better”.

KOCH TECHNIK 
Niemiecki producent urządzeń peryferyjnych zaprezentował 

najnowszą odsłonę energooszczędnych i innowacyjnych suszarek 

EKON oraz KKT. Położył on duży nacisk na obniżenie zużycia 

energii przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych parametrów 

suszenia. W tym celu nadal rozwijana jest technologia odzysku 

ciepła pozwalająca zaoszczędzić do 30% energii w porównaniu 

ze standardową suszarką. Wszystkie urządzenia z  serii EKON 

o wydajności powyżej 300 m³/h są aktualnie standardowo wypo-

sażone w sterowane falownikiem dmuchawy, które w połączeniu 

z  opatentowanym energooszczędnym systemem sterowania 

ÖKO automatycznie dopasowują wydajność suszenia do chwilo-

wego zapotrzebowania. Układ sprzężony ze stałą kontrolą punktu 

rosy redukuje zużycie energii do 50% w porównaniu ze standar-

dowym układem, który nie posiada automatycznej regulacji. 

Poprzez połączenie Ethernet suszarki EKON można zinte-

grować z wewnętrzną siecią firmy, a tym samym centralnie moni-

torować suszenie za pomocą oprogramowania do wizualizacji 

KOCH TECHNIK. 

Nowości od dostawców firmy 
ELBi Wrocław na targach K’2022
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W celu dalszej integracji w  systemie automatyki przemysłowej, 

w standardzie INDUSTRY 4.0 suszarki wyposażono w otwarty 

interfejs OPC-UA. Złącze oferuje możliwość wymiany danych 

między maszynami produkcyjnymi i urządzeniami peryferyjnymi.

Kolejną innowacją są nowe systemy sterowania SLT i MCT 

w  dozownikach objętościowych. Dzięki otwartemu standar-

dowi komunikacyjnemu OPC-UA jednostki sterujące SLT i MCT 

oferują wszystkie aspekty wymiany danych między peryfe-

riami i platformami MES (Manufacturing Execution System) lub 

systemem ERP.

ZEPPELIN 
Niemiecki wiodący producent silosów przedstawił program 

produkcyjny silosów, układów mieszających oraz instalacji trans-

portujących. Rozbudowana seria silosów BOLT-TEC pozwala 

na optymalizację procesu inwestycyjnego poprzez zwiększenie 

kubatury silosów, przy jednoczesnej redukcji kosztów dostawy, 

dzięki zastosowaniu do ich budowy modułowych paneli monto-

wanych na miejscu posadowienia. Nowe miksery PVC z serii 

HCE zapewniają większą wydajność przy zachowaniu standar-

dowych wymiarów zewnętrznych.

WANNER TECHNIK 
Niemiecki producent młynów, kruszarek wraz z  układami 

transportu i odpylania przemiału zaprezentował całkowicie nowy 

model młynka CLE 23.35. Jest to aktualnie największy młynek 

w serii Compact i został zaprojektowany z myślą o jak najcich-

szej pracy przy zachowaniu uniwersalnego charakteru młynka. 

Wykorzystując całkowicie nową konstrukcję obudowy oraz 

rotora udało się ograniczyć poziom hałasu nawet o 10 dB(A) 

w porównaniu ze standardowym młynkiem.

Dodatkowo przedstawiono zmodyfikowaną serię młynków 

kompaktowych oznaczonych literą „F”. Dzięki zmodyfikowanej 

części przedniej komory tnącej oraz całkowicie przeprojektowanej 

skrzyni odciągowej zapewnia ona cichszą o 4 dB(A) pracę, a także 

większą żywotność i mniejszy poziom zapylenia w bezpośrednim 

otoczeniu młynka podczas jego pracy. Nowe młynki serii Compact 

„F” są w standardzie przygotowane do zamontowania czujników 

zapełnienia skrzyń odciągowych. Zmianie uległ też design zsypów 

dedykowanych do pracy z robotem. Aktualnie pozwala na zrzut 

większych detali lub wlewków przy jednoczesnym ograniczeniu 

rozprysku przemiału. Wszystkie kompaktowe młynki i kruszarki 

WANNER TECHNIK są obecnie dostępne w opcjonalnej wersji 

GREEN LINE GREEN LINE pozwalającej na automatyczną regu-

lację parametrów pracy i oszczędność energii elektrycznej do 50%

MB CONVEYORS 
Włoski producent taśmociągów i separatorów również przed-

stawił nową odsłonę wszystkich swoich urządzeń noszącą 

oznaczenie GREEN. Posiadają one całkowicie nowe układy 

napędowe, zapewniające o 33% zmniejszone zużycie energii. 

Nowe są również układy sterujące, pozwalające na automa-

tyczną pracę taśmociągów, co optymalizuje proces produkcyjny 

oraz zużycie energii. Kolejną modyfikacją są przeprojektowane 

elementy łączące profile aluminiowe taśmociągów. W miejsce 

dotychczasowych połączeń wykonanych z  tworzywa sztucz-

nego zastosowano trwalsze, aluminiowe. 

Dziękujemy za odwiedzenie nas na targach K’2022. I

https://elbi.com.pl
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– Obydwie serie wtryskarek charakteryzują się wyjątkową 

koncepcją modułową z  możliwością indywidualnego wyboru 

opcji, a  także szybkim terminem realizacji. A wszystko to przy 

atrakcyjnym stosunku ceny do wydajności. Branże docelowe dla 

obu serii to standardowe zastosowania, np. detale techniczne 

i artykuły konsumpcyjne, urządzenia elektryczne i elektroniczne, 

a także przemysł motoryzacyjny, logistyka i opakowania czy prze-

mysł medyczny – powiedział Xiaojun Cui, Executive Vice-Presi-

dent New Machines Business KraussMaffei.

Sprawdzona jakość KraussMaffei 
i maksymalna wydajność energetyczna

Zarówno precisionMolding, jak i powerMolding oznaczają 

wysoką wydajność i precyzję, które spełniają najwyższe stan-

dardy jakości KraussMaffei. Łatwa jest również integracja 

rozwiązań cyfrowych, takich jak automatyczna stabilizacja 

gramatury wtrysku - APC plus (Adaptive Process Control) lub 

rozwiązania automatyzacyjne. 

PrecisionMolding zapewnia wysoki poziom wydajności przy 

szybkiej dostępności i łatwej obsłudze. Zastosowanie wyłącznie 

Dwie nowe serie wtryskarek 
KraussMaffei na targach K

Podczas targów K'2022 KraussMaffei zaprezentował dwie nowe serie wtryskarek: precisionMol-
ding oraz powerMolding. Całkowicie elektryczna maszyna precisionMolding jest dostępna w zakresie 
sił zwarcia od 500 do 3 200 kN, natomiast hydrauliczną, dwupłytową maszynę powerMolding będzie 
można nabyć od 1 stycznia 2023 r. w zakresie sił zwarcia formy od 6.500 do 16.000 kN. Są one odpo-
wiedzią producenta na rosnące zapotrzebowanie rynku w Europie i Ameryce Północnej na atrakcyjne 
cenowo i energooszczędne wtryskarki do standardowych zastosowań z szybką dostępnością.
 

NOWOŚCI Z TARGÓW K'2022
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napędów elektrycznych zapewnia doskonałą wydajność energe-

tyczną samej maszyny, a także pozwala na całkowitą rezygnację 

z układu chłodzenia oleju hydraulicznego. 

Nawet o 40 procent wyższa efektywność 
energetyczna

PowerMolding oferuje w  standardowych modelach spraw-

dzony serwonapęd KraussMaffei BluePower. Steruje on 

pompami w zależności od aktualnego rzeczywistego zapotrze-

bowania na energię. Zużywana jest tylko taka ilość energii, jaka 

jest niezbędna w danej chwili. W zależności od zastosowania, 

powerMolding oferuje nawet o 40 procent wyższą efektywność 

energetyczną w stosunku do porównywalnych standardowych 

wtryskarek dostępnych na rynku.

Niezawodność wtryskarek precisionMolding została z powo-

dzeniem zaprezentowana na stoisku producenta podczas 

targów K’2022. Maszynę w  wersji 160-750 o  sile zwarcia 

1600 kN wykorzystano do produkcji rakiet tenisowych wykona-

nych w 100% z biopolietylenu na bazie trzciny cukrowej. 

Wtryskarka powerMolding 1300-11900 o  sile zwarcia 

13.000  kN była natomiast częścią kompletnego systemu 

gospodarki obiegu zamkniętego. W  ramach tej koncepcji 

produkowano jednorazowe nasadki medyczne na wtryskarce 

szybkobieżnej KraussMaffei   KM 200-1400 PX, a  następnie 

w cyklu ciągłym poddawano je regranulacji i na bieżąco prze-

syłano do wtryskarki powerMolding 1300-11900. Z tego wzbo-

gaconego 100% recyklatu wytwarzano elementy do zderzaków 

samochodowych. I

NOWOŚCI Z TARGÓW K'2022
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Dla Sumitomo (SHI) Demag, niemiecko–japońskiego produ-

centa wtryskarek, była to szczególnie udana edycja. Mimo 

spadku ogólnej liczby zwiedzających, wzrosła liczba odwiedzają-

cych stoisko firmy, co przełożyło się też na wzrost decyzji zaku-

powych. Niewątpliwie przyczyniły się do takiego wyniku szybko 

rosnące ceny energii elektrycznej powodujące znaczne zainte-

resowanie wtryskarkami całkowicie elektrycznymi w połączeniu 

z  obszerną prezentacją na stoisku Sumitomo (SHI) Demag 

produktów głównie energooszczędnych. Obecna niepewność 

gospodarcza także skierowała inwestorów w kierunku długo-

terminowych, stabilnych partnerów biznesowych oferujących 

atrakcyjne i nowoczesne rozwiązania technologiczne. Pomimo 

ostrożnych nastrojów czy czarnych scenariuszy dla rynku, na 

targach rzeczywistość kreśliła się w jaśniejszych barwach. 

Debiut nowej serii PAC-E: energooszczędnych 
wtryskarek dla branży opakowań

K’2022 było sceną pierwszej globalnej prezentacji najnowszej serii 

w pełni elektrycznych wtryskarek PAC-E Sumitomo (SHI) Demag. 

Zaprojektowana specjalne dla producentów nakrętek i opakowań 

cienkościennych, nowa w pełni elektryczna, szybkobieżna wtry-

skarka PAC-E bazuje na sukcesie linii El-Exis SP – znanej na całym 

świecie jako najlepsza i najszybsza maszyna na rynku. Uzupełnienie 

portfolio o serię PAC-E wyznacza kolejny, nowy punkt odniesienia 

w branży pod względem zużycia energii i czystości.

Podczas wydarzenia najnowsza wtryskarka PAC-E produkowała 

72 nakrętek w czasie 1,98 s, co czyniło ją jedną z najszybszych wtry-

skarek na targach, o  ile nie najszybszą. Formę dostarczyła firma 

Z-Moulds. Kopolimer HDPE Eltex HD5211EA-B zapewniła firma 

Ineos Olefins & Polymers Europe, natomiast firma Eisbar dostarczyła 

zaawansowany system chłodzenia formy i suszenia. Dla zapew-

nienia optymalnej kontroli jakości, 100% wszystkich nakrętek prze-

chodziło przez system kontroli kamer firmy Intravis.

Dwa szczególne aspekty odróżniają PAC-E dostępnych na 

rynku maszyn hybrydowych do opakowań. Warto zauważyć, że 

napędy elektryczne zapewniają do 50% oszczędności energii. 

Szacując koszt 0,30 € = 1 kWh, nowy model PAC-E pozwala 

zaoszczędzić około 70 000 €/71 285 $ rocznie w porównaniu do 

szybkobieżnej hybrydowej wtryskarki. Dodatkowo, smarowanie 

zamka kolanowego nie powoduje już problemów z zabrudze-

Pod znakiem zrównoważonego rozwoju  
– Sumitomo (SHI) Demag na targach K’2022

Targi K’2022 były pierwszym, śmiałym krokiem w kierunku normalności. Tegoroczna edycja pokazała, 
jak ważne dla biznesu i rozwoju technologii, są bezpośrednie kontakty z kontrahentami czy też stycz-
ność z wystawianymi produktami. Chociaż liczba odwiedzających w tym roku spadła o 21% w porów-
naniu z 2019 r., to w alejkach między stoiskami trudno było to zauważyć, gdyż zwiedzający tłumnie 
przemierzali hale.
 

  Na targach K'2022 po raz pierwszy została zaprezentowana nowa 
seria energooszczędnych wtryskarek PAC-E dla branży opakowań

  Pokrywka do pudełka na mleko w proszku produkowana w technologii 
MuCell na energooszczędnej maszynie IntElect 180
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niami, gdyż w tym modelu obieg jest całkowicie zamknięty, nie 

powoduje więc wycieków. Olej jest w obiegu oczyszczany, mini-

malizuje to konieczność czyszczenia zamka kolanowego, a co 

za tym idzie, zmniejsza to zużycie oleju przez maszynę.

Mniejsze zużycie energii elektrycznej przez PAC-E to mniejsze 

zużycie zasobów ale to nie jedyna wyróżniająca cecha tej serii. 

Przy prędkości wtrysku 550 mm/s, PAC-E sprawdza się również 

w  produkcji opakowań cienkościennych, w  tym do żywności 

w technologii IML. Ta maszyna umożliwia producentom produkcję 

jeszcze cieńszych i lżejszych opakowań, co spowoduje znaczne 

zmniejszenie kosztów surowców, odpadów i  wysyłki. Jest to 

kolejny dowód na to, że Sumitomo (SHI) Demag konsekwentnie 

postępuje w myśl swojego hasła przewodniego Act! Sutainably.

Inteligentna, CO2 neutralna produkcja panelu 
stacji ładującej

Kolejną, interesującą produkcją prezentowaną na stoisku Sumi-

tomo (SH) Demag była produkcja panelu dotykowego stacji ładu-

jącej pojazdy elektryczne. Był on wytwarzany w technologii IMD, 

na wtryskarce w pełni elektrycznej z serii IntElect 220/660-1100. 

Na powierzchni detalu laser znakował najważniejsze parametry 

produktu, jak i  indywidualne zdobienie. Cały proces produkcji 

dotykowego panelu, ważącego 110 gramów, w  60-sekun-

dowym cyklu, wpisywał się w definicję zrównoważonego rozwoju. 

Pomimo złożoności produktu i jego dekorowania, detal był szcze-

gólnie trwały dzięki właściwościom materiału. Równocześnie, ten 

sam materiał – poliwęglan Makrolon RE dostarczony przez firmę 

Covestro – był całkowicie neutralny pod względem emisji CO2, jak 

również w 100% poddający się recyklingowi.

Obok Sumitomo (SHI) Demag, w produkcję panelu była zaan-

gażowana firma KURZ, prezentująca swoją najnowszą funk-

cjonalność i  techniki zdobienia. Firma Acsys zapewniła laser, 

a  systemy kontroli temperatury i  procesu suszenia materiału 

zostały zaprojektowane przez firmę Piovan. 

Przykład zrównoważonego rozwoju
Podejmując kolejny krok naprzód w zrównoważonej produkcji 

opakowań, Sumitomo (SHI) Demag zajęło ważne miejsce w pawi-

lonie zewnętrznym Circular Economy Form VDMA. W tym pawi-

lonie zwiedzający mogli zobaczyć wtryskarkę w pełni elektryczną 

z serii IntElect S 180 produkującą pokrywki pojemnika na mleko 

w proszku dla niemowląt przy użyciu zaawansowanej techniki IML 

razem z  technologią MuCell. Ta specjalna wystawa, stworzona 

we współpracy z potentatem w dziedzinie opakowań, United Caps, 

pokazała zastosowanie opatentowanego efektu wizualnego 3D na 

wieczkach opracowanych przez Coveris. Dostawcą rozwiązań do 

automatyzacji procesu był Pages Group. Pokrywy były produko-

wane z materiału z serii Bornewables firmy Borealis. 

W pełni zintegrowana z maszyną IntElect S 180 technologia 

spieniania MuCell firmy Trexel, skutkująca redukcją wagi detalu 

poprzez spienianie wraz z oszczędnością energii całkowicie elek-

trycznej wtryskarki, stanowiła idealny przykład produkcji zgodnej 

ze zrównoważonym rozwojem i strategią firmy Act! Sustainably. 

Prezentowany model wtryskarki elektrycznej IntElect 180 

w  strefie Circular Economy Forum VDMA zawierał również 

cyfrowe rozwiązanie MyConnect. Dzięki tej platformie, najważ-

niejsze dane procesu oraz najważniejsze informacje były wyświe-

tlane w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybką reakcję lub 

modyfikację procesu. MyConnect oferuje bowiem szeroki zakres 

zdalnych usług wsparcia, aby ograniczyć przestoje maszyn czy 

też wyeliminować nieefektywne elementu procesu. Korzystając 

z myConnect, klienci mogą uzyskać dostęp online do dokumen-

tacji maszyny, a nasz zespół serwisantów może zdalnie połączyć 

się z maszyną, aby rozwiązać wszelkie problemy techniczne. 

Wszystkie eksponowane produkty Sumitomo (SHI) Demag na 

targach K, zarówno wtryskarki, jak i roboty czy też rozwiązania 

zdalne, dostępne są w stałej ofercie firmy. I

  Licznie odwiedzający stoisko Sumitomo (SHI) Demag  
na tragach K 2022

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

https://poland.sumitomo-shi-demag.eu/
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GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH I Sachsenberger Straße 1 I 35066 Frankenberg (Eder) I Niemcy
bremmer@guenther-heisskanal.de I www.guenther-hotrunner.com
Osoba do kontaktu w Polsce: Grzegorz Natkowski I doradca techniczno-handlowy
tel. kom: 501 874 663 I gnatkowski@wp.pl

W temacie „Efektywność” firma 

GÜNTHER Heisskanaltechnik 

już wcześniej zyskała miano pioniera. 

– Dzięki standaryzacji technologii wielo-

warstwowej dla grzałek stworzyliśmy coś, 

co umożliwia ułożenie dysz w  niewiel-

kich rozstawach i  otwiera potencjał dla 

zwiększania efektywności energetycznej, 

którego nie sposób przecenić – tak 

wówczas opisała rozwój oparty na tech-

nologii wielowarstwowej Siegrid Sommer, 

dyrektor zarządzająca.

Precyzyjny rozkład 
temperatur w całej dyszy

Wielowarstwowe elementy grzejne są, 

w porównaniu z konwencjonalnymi korpu-

sami mosiężnymi, dużo bardziej filigranowe 

i mają mniejszą średnicę. Dzięki technologii 

wielowarstwowej ścieżki przewodu grzew-

czego o  grubości zaledwie ok.  20  µm 

mogą być nakładane zarówno bliżej siebie, 

jak i  indywidualnie na strefę ogrzewaną. 

W ten sposób można znacznie precyzyjniej 

sterować rozkładem temperatury w całej 

dyszy. Technologia BlueFlow® umożliwia 

bardziej ergonomiczne ułożenie gorących 

dysz, dzięki czemu narzędzie może być 

mniejsze/bardziej kompaktowe. Ponadto 

można wykorzystać mniejsze, dosto-

sowane do potrzeb wydajnościowych 

systemu wtryskarki.

Mikrowtrysk z dyszą 
zamykaną iglicowo

Właśnie filigranowość, mała średnica 

wielowarstwowych elementów grzej-

nych umożliwiła realizację innowacyj-

nego projektu rozwojowego „Mikrowtryski 

z dyszami zamykanymi iglicowo”, który firma 

GÜNTHER Heisskanaltechnik rozpoczęła 

wspólnie z  Christmann Kunststofftechnik, 

producentem maszyn Babyplast, oraz 

firmą IES. Podczas K 2022 firma Günther 

Heisskanaltechnik - właściwie jako jedyne 

dotychczas przedsiębiorstwo – pokazała 

innowacyjny system minidysz zamykanych 

iglicowo o niewielkiej wysokości zabudowy, 

który łączy w sobie wszystkie charaktery-

styczne dla firmy Günther zalety, takie jak 

energooszczędne grzałki Blueflow. 

Mechanizm napędu iglic 
w płycie mocującej

W przyszłości będzie można stosować 

narzędzia do mikrowtrysku na małych, 

dopasowanych do potrzeb wtryskarkach, 

takich jak Babyplast. Produkcja będzie 

znacznie bardziej elastyczna, a jednocze-

śnie również energooszczędna. Nowa, 

zgłoszona do opatentowania technologia 

mechanizmu napędowego wbudowa-

nego w  płytę mocującą stanowi dopeł-

nienie tego minisystemu. – Gorący kanał 

z  dyszami zamykanymi iglicowo już na 

Babyplast. Firma Günther spełniła moje 

najśmielsza oczekiwania – tak swój entu-

zjazm na LinkedIn wyraził Marc Tesche, 

dyrektor zarządzający Babyplast. I

Energooszczędne rozwiązanie  
do mikrowtrysku z dyszą zamykaną iglicowo

Ze względu na gwałtowny wzrost cen temat oszczędzania energii nabiera coraz większego znaczenia. 
Tworząc bardzo wydajną technologię wielowarstwową BlueFlow®, firma GÜNTHER Heisskanaltech-
nik opracowała rozwiązanie, które umożliwia przetwórcom tworzyw sztucznych wielokrotne zwiększe-
nie efektywności energetycznej. Jednak „niebieska grzałka” stwarza również nowe możliwości dla 
wymagających detali o niewielkich gabarytach, produkowanych właśnie metodą mikrowtrysku. 
 

Rys. 1   Technologia grubowarstwowa 
umożliwia precyzyjny i jednorodny 
rozkład mocy na całej długości dyszy. 
(Źródło zdjęcia: GÜNTHER)
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Produkcja pojemników wielokrotnego 
użytku z kilku surowców wtórnych

Jeśli chodzi o recykling tworzyw sztucznych, aspiracje i rzeczywistość często się rozmijają. Dzieje się 
tak dlatego, że polimery pozyskiwane ze źródeł wtórnych miewają bardzo rozbieżne i niestabilne para-
metry techniczne. Aby uzyskać niezbędną ilość recyklatu, należy korzystać z wielu źródeł. Na targach 
K'2022 firma KraussMaffei zademonstrowała, jak przy wykorzystaniu technologii Direct Compounding 
Injection Molding (DCIM) z trzech recyklatów o różnej lepkości stworzyć nowy materiał o powtarzalnych 
właściwościach.
 

KraussMaffei skoncentrował swoje prezentacje na targach na 

rozwiązaniach obiegu zamkniętego, a wtryskarka z techno-

logią DCIM odegrała w tym kluczową rolę. Technologia DCIM to 

połączenie wytłaczarki jednoślimakowej z wtryskarką. Jest ona 

przeznaczona do gramatury wtrysku od 50 do 2000 gramów 

i tym samym uzupełnia sprawdzony od 20 lat system IMC (Injec-

tion Molding Compounder, wtryskarka z  wytłaczarką dwuśli-

makową), który jest atrakcyjny ekonomicznie przy gramaturach 

zaczynających się od 1500 g. 
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Znacząca oszczędność kosztów dzięki DCIM
Obecne wysokie koszty polimerów powodują, że przetwórcy 

tworzyw sztucznych rozglądają się za tańszymi alternatywami. 

Proces DCIM (Direct Compounding Injection Molding) wychodzi 

naprzeciw takim poszukiwaniom. Dzięki wytłaczarce z  profe-

sjonalnym systemem grawimetrycznego dozowania i mieszania 

możliwe jest przygotowanie indywidualnej mieszanki termopla-

stycznej wzbogaconej o modyfikatory, wypełniacze i substancje 

stabilizujące tworzywo. Tak wymieszana i uplastyczniona masa jest 

podawana bezpośrednio do procesu formowania wtryskowego.

Technologia DCIM firmy KraussMaffei pozwala zaoszczę-

dzić cenny czas cyklu i obniżyć koszty materiału nawet o 50%. 

Nie ma potrzeby schładzania masy i  regranulacji, redukujemy 

też koszty związane z zewnętrznym magazynowaniem (średnio 

około 0,6 €/kg) i uzyskujemy maksymalną kontrolę nad stosowa-

nymi materiałami.

W przypadku DCIM wytłaczarka jednoślimakowa jest zain-

stalowana bezpośrednio nad jednostką wtryskową standar-

dowej wtryskarki (zazwyczaj z serii GX). Obie maszyny produkują 

w trybie przerywanym, co oznacza, że wytłaczarka zatrzymuje 

się po osiągnięciu objętości wtrysku dla kolejnego cyklu.

W przypadku aplikacji targowej trzy materiały z  recyklingu są 

dodatkowo mieszane z masterbaczem, dodatkiem stabilizującym 

i miką tlenku żelaza jako wypełniaczami. Ostatni z  nich powo-

duje skrócenie czasu chłodzenia nawet o dziesięć procent. Prze-

kształcenie sześciu pojedynczych składników w jednorodny stop, 

odbywa się za pomocą specjalnego ślimaka wytłaczarki. Ma on 

zoptymalizowaną konstrukcję i wyjątkowo dużą długość. Stosunek 

długości do średnicy wynosi zwykle około 17-23 L/D (standardowe 

wtryskarki), ale w przypadku DCIM jest to imponujące 30 L/D.

Na stoisku targowym, stworzone w  ten sposób nowe 

tworzywo było wykorzystywane do produkcji praktycznych, 

pięcioczęściowych, składanych skrzynek wielokrotnego użytku. 

Czas cyklu produkcji w tym wypadku wynosił około 35 sekund.

Wyeliminowanie z procesu jednego etapu 
chłodzenia oszczędza cenną energię

W obliczu aktualnych problemów energetycznych, szcze-

gólnie interesujące jest również to, że cała produkcja odbywa się 

w jednym procesie grzewczym, tak więc gorąca uplastyczniona 

masa przechodzi bezpośrednio z wytłaczarki do jednostki wtry-

skowej wtryskarki bez przerwy i bez strat ciepła. Ten jednoetapowy 

proces oszczędza energię, zmniejsza emisję CO2 i jest łagodny dla 

materiału, ponieważ degradacja polimeru jest ograniczona.

Przejęcie odpowiedzialności za materiały 
i kontrola receptur

Bez wątpienia korzyści wynikające z bezpośredniej integracji 

wytwarzania mieszanki polimerowej i  jej wtrysku w  jednym 

procesie są bardzo atrakcyjne dla przemysłu opakowaniowego 

i  logistycznego, kierującego się ceną jednostkową produktu. 

Z kolei dla producentów detali technicznych i motoryzacyjnych, 

proces DCIM może nieść inną korzyść – całościową kontrolę 

nad procesem, od tworzywa do produktu końcowego. Dzięki 

temu, takie firmy łatwo mogą trzymać pieczę nad materiałami 

i nie są zdani na zewnętrznych recylerów. Również w przypadku 

nowych projektów lub zmienionych wymagań mechanicznych, 

mogą szybko reagować i opracować własne nowe receptury. 

Atrakcyjna ekonomicznie, szczególnie  
dla detali o masie od 50 do 2000 g

Ponieważ koncepcja opiera się na standardowej wtryskarce, 

dodatkowe koszty wyposażenia DCIM są niskie i  zwracają się 

w krótkim czasie. Jeśli w danej chwili nie jest potrzebna indywidu-

alna mieszanka tworzywowa, maszyna może być używana również 

w trybie standardowego formowania wtryskowego. Dzięki temu 

użytkownik zyskuje maksymalną elastyczność i jest przygotowany 

na dalszy rozwój w ramach gospodarki obiegu zamkniętego. I

http://www.dopak.pl
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Trendy
Przemysł elektryczny i  elektroniczny zwraca coraz większą 

uwagę oraz sam odgrywa kluczową rolę w przejściu na gospo-

darkę o obiegu zamkniętym. Producenci przełączników, oświe-

tlenia, laptopów i smartfonów dążą do wykorzystywania mate-

riałów nadających się do recyklingu, które pozostawiają mniejszy 

ślad węglowy. Koncerny chemiczne oferują szereg rozwiązań 

materiałowych, aby sprostać temu rosnącemu zapotrzebowaniu. 

Firma Covestro przeprowadziła badanie rynku w celu zbadania 

trendów zrównoważonego rozwoju w  branży elektrycznej 

i elektronicznej (E&E). W sumie przebadano 35 firm, od korpo-

racji międzynarodowych po małe i  średnie przedsiębiorstwa, 

które obejmują szeroką część spektrum E&E - zarówno produ-

centów technologii energetyki i automatyki, instalacji elektrycz-

nych, sprzętu AGD i oświetlenia, dostawców technologii bezpie-

czeństwa, elektroniki użytkowej, technologii komunikacyjnych, 

sprzętu sieciowego i stacji ładowania elektrycznego. Z przepro-

wadzonej ankiety wynika, że kwestie dotyczące zrównoważo-

NOWOŚCI DLA SEKTORA E&E

Wyspecjalizowane materiały  
dla wymagających zastosowań

Konstrukcyjne tworzywa sztuczne i  wysokowy-
dajne polimery stopniowo odgrywają kluczową 
rolę w produkcji komponentów dla sektora elek-
trycznego i  elektronicznego (E&E). Obecnie 
materiały polimerowe są wykorzystywane do 
otrzymywania wysoce przewodzących, odpor-
nych na temperaturę, elastycznych, ognioodpor-
nych i  ekonomicznych część elektronicznych, 
pojazdów i  urządzeń elektrycznych. Urządze-
nia optyczne i czujniki medyczne zyskały ostatnio 
na popularności, co doprowadziło do zwiększo-
nego napływu innowacji z całego świata, również 
w sektorze materiałów wykorzystywanych do ich 
produkcji.

Justyna Pawłowska

Źródło: SABIC
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nego rozwoju są niezwykle ważne dla przemysłu E&E w Europie, 

przy czym dwa pierwsze wyróżniają się w szczególności:

– redukcja emisji gazów cieplarnianych,

– gospodarka odpadami i recykling,

– zarządzanie energią,

– gospodarka wodna.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych jest kluczowym celem 

zrównoważonego rozwoju dla wszystkich firm. Około 1/4 ankie-

towanych (26%) zamierza w przyszłości produkować w sposób 

neutralny dla klimatu, a trzy firmy poinformowały, że osiągnęły 

już neutralność w przypadku emisji CO2 pod względem emisji 

bezpośrednich w produkcji i emisji pośrednich, np. w zakupionej 

energii elektrycznej. Działania podejmowane przez firmy w celu 

zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych obejmują wykorzysty-

wanie zielonej energii elektrycznej do produkcji, oszczędzanie 

energii dzięki odpowiednim systemom zarządzania, opracowy-

wanie wyrobów zmniejszających emisje CO2 u klienta, zwięk-

szanie wykorzystania żeglugi i kolei oraz lżejsze produkty zmniej-

szające emisje z transportu podczas dystrybucji. 

Kolejnym bardzo ważnym priorytetem dla firm, jest redukcja 

odpadów i poprawa recyklingu. Respondenci uważają, że można 

to osiągnąć poprzez zrównoważone projektowanie produktów 

(projektowanie z myślą o zrównoważonym rozwoju), w tym wyko-

rzystanie materiałów pochodzących z  recyklingu, surowców 

odnawialnych i  biotworzyw. Dalsze działania obejmują recy-

kling tworzyw sztucznych, unikanie opakowań i  ustanowienie 

programów odbioru produktów zgodnie z gospodarką o obiegu 

zamkniętym. Badanie pokazuje, że producenci tworzyw sztucz-

nych mogą wspierać te działania poprzez oferowanie tworzyw 

konstrukcyjnych, umożliwiających uzyskania założonych celów, 

szczególnie w  zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, 

poprzez projektowanie komponentów w sposób przyjazny dla 

recyklingu, redukcję odpadów i tworzenie cykli materiałowych.

Rynek
Zgodnie z  nowym raportem Grand View Research, Inc 

prognozuje się, że globalny rynek tworzyw sztucznych na rynku 

elektroniki użytkowej osiągnie 7,70 mld USD do 2028 r (o 3,8% 

CAGR w latach 2021-2028). Według analityków branża smart-

fonów i  gadżetów elektronicznych jak smartwatche, moni-

tory fitness, okulary, nawigacje itp., będzie napędzać popyt 

na tworzywa sztuczne w elektronice użytkowej. Rynek smart-

fonów stwarza możliwości zastosowania różnorodnych mate-

riałów z tworzyw sztucznych, takich jak poliwęglan (PC), akry-

lonitryl-butadien-styren (ABS) i polimetakrylan metylu (PMMA), 

ponieważ są one wykorzystywane do produkcji obudów urzą-

dzeń elektronicznych, ramek montażowych, wyświetlaczy ramy 

i  poduszek wibracyjnych, które są zarówno lekkie i  trwałe. 

Bliskość dostawców surowców i niskie koszty pracy przyciągają 

producentów elektroniki użytkowej szczególnie z Chin. Przewi-

duje się, że obecność kilku kluczowych producentów elektro-

niki użytkowej stworzy znaczne zapotrzebowanie na tworzywa 

sztuczne. Ponadto rosnące zainteresowanie urządzeniami elek-

tronicznymi (telefonami komórkowymi, laptopy, smartwatche itp.) 

w Indiach oraz szybka urbanizacja zwiększy popyt na produkty 

w całym przemyśle elektronicznym. Żywotność technologii elek-

troniki użytkowej jest mniejsza, gdyż starsze wersje produktów 

często są wymieniane przez konsumentów na nowsze. Niestety 

rozwojowi zaawansowanych technologicznie urządzeń nie towa-

rzyszy odpowiedni system zarządzania wyrzucanymi, starymi 

produktami, co przyczynia się do wzrostu e-odpadów. Dlatego 

główni producenci nieustanie pracują nad rozwojem biodegra-

dowalnych tworzyw oraz zastosowaniem materiałów poużytko-

wych (PCR) do wtórnego wykorzystania w elektronice użytkowej 

ze względu na rosnące obawy o środowisko naturalne. 

Nowości dla sektora E&E
Poniżej zaprezentowano kilka najnowszych rozwiązań 

w zakresie tworzyw sztucznych i dodatków zaprojektowanych 

do zastosowań w sektorze E&E.

Tworzywa sztuczne
W elektryce samochodowej duże znaczenie ma wiele drobnych 

elementów. Na przykład delikatne czujniki prędkości kół odgrywają 

kluczową rolę w bezpiecznym funkcjonowaniu pojazdu. Wykrywają 

liczbę obrotów kół i przekazują informacje do ABS i ESP. Ma to 

kluczowe znaczenie w sytuacjach drogowych, takich jak awaryjne 

hamowanie, ponieważ umożliwia systemom podjęcie działań 

zapobiegawczych w celu utrzymania stabilności pojazdu i zdol-

ności kierowania. Ponieważ czujniki są umieszczone obok kół, są 

one narażone na ekstremalne warunki klimatyczne i media, takie 

jak rozbryzgi wody i sól. Nowy PBT Ultradur B4335G3 HR HSP 

oferowany przez BASF oferuje wyjątkową kombinację różnych 

właściwości, takich jak wyjątkowa odporność na hydrolizę i dobra 

płynność. PBT jest wyposażony w wysoce skuteczne dodatki, 

które znacznie opóźniają rozkład hydrolityczny. Dzięki temu mate-

riał jest odporny na uszkodzenia przez wodę w podwyższonych 

temperaturach. Jednocześnie zachowana jest standardowa niska 

absorpcja wilgoci 0,2%, co daje PBT dobre właściwości izolacji 

elektrycznej i dobrą stabilność wymiarową. Jest również odporny 

na pękanie naprężeniowe powodowane przez media alkaliczne. 

Komponent wykonany z tego materiału jest więc trwalszy i bardziej 

niezawodny, co podnosi standard bezpieczeństwa. 

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na materiały zwięk-

szające wydajność aplikacji 5G firma Asahi Kasei wprowadziła 

nowe gatunki swojego zmodyfikowanego polifenyloeteru (mPPE) 

XYRON. Połączenie PPE z  innymi polimerami, takimi jak poli-

siarczek fenylenu (PPS) czy polistyren (PS) pozwala tej rodzinie 

wysokowydajnych związków na osiągnięcie szerokiego zakresu 

właściwości, przewyższających właściwości konwencjonalnych 
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materiałów stosowanych w  zastosowaniach telekomunikacyj-

nych. Gatunki XYRON do anten MID (formowane, połączone 

ze sobą urządzenia) charakteryzują się niską przenikalnością 

dielektryczną, tangensem o niskiej stratności i wysoką odpor-

nością na hydrolizę i wstrząsy, a ponadto są zgodne ze stan-

dardem UL94V-0. Wyniki symulacji wskazują, że zastosowanie 

tych materiałów w  antenach MID może poprawić całkowitą 

wydajność nawet o 1 dB w porównaniu z materiałami poliwęgla-

nowymi (PC), konwencjonalnie używanymi do tego celu. Umoż-

liwi to pracę przy wyższych częstotliwościach i bardziej zaawan-

sowaną funkcjonalność urządzenia. Pokrywy anten – najbar-

dziej zewnętrzne warstwy zespołów anten – wymagają lekkich, 

odpornych na warunki atmosferyczne materiałów o niskiej prze-

nikalności dielektrycznej, aby poprawić przepuszczalność fal 

elektromagnetycznych. Do tej pory osłony anteny były zazwy-

czaj wykonane z PC lub podobnych materiałów, co pogarszało 

właściwości dielektryczne. Asahi Kasei oferuje XYRON o niskiej 

przenikalności dielektrycznej, a  także wysokiej odporności na 

hydrolizę i wstrząsy, który jest dostępny we wszystkich kolorach 

i jest zgodny z normą UL94V-0 dotyczącą trudnopalności. Firma 

wzbogaciła portfolio o dodatkowe gatunki XYRON do różnego 

rodzaju osłon urządzeń, w  tym materiały o  wysokiej odpor-

ności na warunki atmosferyczne, które są odporne na zmiany 

koloru wywołane długotrwałą ekspozycją na światło. Stacje 

bazowe zwykle zawierają dużą liczbę metalowych lub cera-

micznych filtrów częstotliwości radiowych (RF), które zwiększają 

wagę systemu, prowadząc do bardziej skomplikowanej instalacji 

i strat operacyjnych. Większa gęstość stacji bazowych wymaga-

nych dla sieci 5G sprawia, że czynniki te są jeszcze ważniejsze 

i generują zapotrzebowanie na lżejsze komponenty i to stwarza 

pole zastosowań dla nowych gatunków XYRON. Zostały zapro-

jektowane specjalnie do zastosowań w filtrach wnękowych RF 

w stacjach bazowych 5G i oferują wysoką odporność na ciepło, 

dobre właściwości platerowania i niskie współczynniki rozsze-

rzalności liniowej porównywalne z  materiałami metalicznymi, 

ułatwiając przejście branży na filtry RF oparte na żywicach. 

Ponadto firma Asahi Kasei wprowadziła recyklingowane blendy 

PET/PPE, które umożliwiają wiązanie z metalami, do obudowy 

terminala smartfona 5G jako nowy dodatek do rodziny XYRON. 

Firma opracowała również nowe gatunki z  recyklingu, które 

łączą PPE z różnymi żywicami pochodzącymi z recyklingu, aby 

zapewnić bardziej zrównoważoną produkcję, bez poświęcania 

wysokiej wydajności tych materiałów. Blendy PET/PPE z recy-

klingu wykorzystują około 40% żywic pochodzących od konsu-

mentów – odzyskanych z  butelek PET i  innych przedmiotów 

– zachowując dobre właściwości mechaniczne i niższe właści-

wości dielektryczne niż materiały PBT i GF. 

LANXESS opracował nową gamę PBT do kompaktowych 

zespołów E&E. Koncern chemiczny pod nazwą handlową 

Pocan E oferuje teraz gamę produktów obejmujących gatunki 

wzmocnione włóknem szklanym, które są szczególnie odpo-

wiednie do zastosowań w e-mobilności oraz przemyśle elek-

trycznym i elektronicznym (E&E) dzięki ich odporności na prądy 

pełzające i właściwościom izolacyjnym. 

Wcześniej związki PBT wzmocnione włóknem szklanym o tak 

wysokiej odporności na prądy pełzające nie były łatwo dostępne 

na rynku. Firmie udało się również zapewnić nowym mate-

riałom dodatkowe zalety, takie jak zoptymalizowane właściwości 

mechaniczne, a także wysoka płynność, odporność na hydro-

lizę i właściwości zmniejszające palność. Nadają się do barwienia 

– np. na pomarańczowo. Wysoka przydatność do barwienia jest 

ważna dla różnych elementów związanych z bezpieczeństwem, 

takich jak złącza wysokiego napięcia, które muszą być wyraźnie 

oznaczone kolorami. 

Prądy pełzające powstają, gdy na powierzchni materiałów 

izolacyjnych, takich jak tworzywa termoplastyczne, tworzą się 

ścieżki przewodzące prąd elektryczny – ułatwione przez zanie-

czyszczenia. Prowadzi to do zwarć, a w najgorszym przypadku 

do uszkodzenia urządzenia. Jeśli materiały izolacyjne mają 

wysoką odporność na prądy pełzające to zmniejsza to ryzyko 

takich defektów. Test CTI A zgodnie z normą IEC 60112 stał 

się ustaloną metodą testowania. Mimo że maksymalna wartość 

CTI A wynosi 600, tworzywo sztuczne może być również stoso-

wane tam, gdzie obecne są wyższe napięcia do 1500 V (prąd 

stały). Oferowana nowa gama produktów Pocan E może być 

również używana ze znacznie wyższym napięciem znamio-

nowym, które jest wymagane na przykład do szybkiego łado-

wania pojazdów elektrycznych. Podstawową zaletą wszystkich 

nowych materiałów konstrukcyjnych z serii Pocan E jest to, że ich 

wyjątkowe właściwości elektryczne w niewielkim stopniu zależą 

od temperatury lub wilgotności w typowych warunkach pracy 

np. złączy i  zacisków wysokiego napięcia. Ponadto powstałe 

komponenty charakteryzują się szczególnie wysoką stabilnością 

Źródło: Pexels
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wymiarową, są prawie całkowicie odporne na korozję napręże-

niową i wyróżniają się wyjątkową odpornością chemiczną. Nowe 

związki z wynikiem testu CTI A wynoszące 600 obejmują Pocan 

B3215E, Pocan B3217E i  Pocan B3235E. Są one wzmoc-

nione odpowiednio 10, 16 i 30% krótkimi włóknami szklanymi 

i zapewniają znacznie większą płynność niż odpowiednie mate-

riały standardowe. Ułatwia to wytwarzanie delikatnych i  cien-

kościennych elementów w procesie formowania wtryskowego. 

Ponadto w przypadku Pocan B3215E i B3217E wyniki odpor-

ności na uderzenia Izoda są o około 40 lub 50 procent lepsze. 

Nowa gama Pocan E obejmuje również Pocan BFN4231HRE, 

mieszankę PBT zawierającą 25% wagowo krótkich włókien 

szklanych, która jest zarówno ognioodporna, jak i stabilizowana. 

Bezhalogenowy, trudnopalny materiał konstrukcyjny spełnia 

wymagania testu palności UL 94 amerykańskiego instytutu 

badawczego Underwriters Laboratories Inc., uzyskując klasyfi-

kację V-0 przy próbce o grubości 0,75 mm. Jego wysoka odpor-

ność na hydrolizę jest potwierdzona oceną „Klasy 3” w testach 

próbek zgodnie z SAE/USCAR-2 Rev. 7.

Solvay wprowadził na rynek serię materiałów konstrukcyj-

nych Kalix 10000, odpowiednich do precyzyjnych kompo-

nentów elektronicznych, stosowanych w  inteligentnych urzą-

dzeniach i tym samym stanowi ona uzupełnienie linii produktów 

Kalix. Najnowsze tworzywa na bazie HPPA mają przenieść 

zarówno wydajność, jak i  zrównoważony rozwój na wyższy 

poziom. Kalix 10000 częściowo zawiera biomateriał wytwarzany 

z surowców odnawialnych z konkurencyjnych źródeł niespożyw-

czych, który wytwarzany jest w 100% przy użyciu odnawialnej 

energii elektrycznej. Dostępny z  szeroką gamą alternatywnych 

zawartości pochodzących z recyklingu dla różnorodnych potrzeb 

klientów, ma również niższy współczynnik ocieplenia globalnego 

(GWP) niż tradycyjne poliamidy. Ponadto oferuje wyższą odpor-

ność na ciepło, plamienie i najniższą absorpcję wilgoci w rodzinie 

materiałów Kalix, dzięki czemu nadaje się do stosowania w apli-

kacjach elektronicznych dla bardziej wymagających klientów. 

Portfolio materiałów Kalix cieszy się dużym zainteresowaniem, 

ponieważ zapewnia najwyższe wydłużenie i  wytrzymałość linii 

spawania ze wszystkich HPPA, a także dużą sztywność i odpor-

ność chemiczną. Wykazuje również niską absorpcję wilgoci, co 

czyni je odpowiednimi materiałami konstrukcyjnymi do precyzyj-

nych komponentów elektronicznych. Średnia żywotność urzą-

dzeń konsumenckich i  części, które do nich wchodzą, gwał-

townie się zmniejsza. Ogromne ilości odpadów będą nadal wytwa-

rzane i  będą powodować wyzwania związane ze zrównowa-

żonym rozwojem. Solvay opracował zaawansowane technologie, 

aby pomóc producentom domknąć pętlę między projektowaniem 

wyrobu a realizacją produkcji w fabryce. Dzięki wielu zrównowa-

żonym rozwiązaniom materiałowym, które odpowiadają na różne 

potrzeby rynku, firma pracuje nad wprowadzeniem naszego społe-

czeństwa na drogę w kierunku bardziej cyrkularnych rozwiązań.

turn-on.grafe.com

http://turn-on.grafe.com
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SABIC opracował kopolimer LNP ELCRIN EXL7414B, pierwszy 

poliwęglan (PC) na bazie biologicznej, który ma pomóc w realizacji 

celów przemysłu elektroniki użytkowej w zakresie zerowej emisji 

CO2. Nowy kopolimer jest pierwszym gatunkiem w rozszerzają-

cego się portfolio, który zapewnia certyfikat International Susta-

inability and Carbon Certification Plus (ISCC+). Otrzymywany jest 

z ponad 50% zawartością biologiczną z materiałów odpadowych, 

które nie konkurują z łańcuchem pokarmowym, zgodnie z podej-

ściem bilansu masy. Wstępna, wewnętrzna ocena SABIC wskazuje, 

że każdy kilogram nowego biomateriału zapewnia redukcję CO2 

o dwa kilogramy w porównaniu z alternatywą na bazie paliw kopal-

nych. LNP ELCRIN EXL dołączył do szybko rozwijającej się oferty 

biomateriałów SABIC, która obejmuje również ULTEM i  związki 

LNP THERMOCOMP. Oprócz zmniejszenia śladu węglowego 

poprzez zmniejszenie zużycia surowców kopalnych, materiał LNP 

ELCRIN EXL7414B zapewnia wyjątkową wydajność w wymaga-

jących zastosowaniach elektronicznych. Wykorzystuje niebromo-

wany, niechlorowany środek zmniejszający palność, który spełnia 

wymagania normy UL 94 V0 przy grubości 0,6 mm. Zarówno LNP 

ELCRIN EXL7414, jak i nowy materiał LNP ELCRIN EXL7414B 

pomagają sprostać wymaganiom nowej normy IEC 62368-1 opra-

cowanej przez zharmonizowaną Międzynarodową Komisję Elek-

trotechniczną, która zastąpiła poprzednie normy IEC 60065 Audio 

Video i  IEC 60950 dotyczące sprzętu IT bardziej wymagającymi 

wymogami bezpieczeństwa. Wysoka przetwarzalność kopoli-

meru LNP ELCRIN EXL7414B na bazie biologicznej umożliwia 

projektowanie ultracienkich części, które oszczędzają masę i prze-

strzeń, a także oferują możliwości skrócenia czasu cyklu i wyższej 

wydajności w porównaniu ze standardowym PC. Nowy materiał 

zapewnia również wysoką plastyczność w niskich temperaturach 

(-40°) dla odporności na uderzenia po upuszczeniu urządzenia oraz 

dobrą odporność chemiczną, aby wytrzymać malowanie utwar-

dzane promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Nowe kopolimery na 

bazie biologicznej mogą być szczególnie korzystne dla rynku elek-

troniki użytkowej, gdyż łączą zrównoważony rozwój z wyjątkową 

wydajnością, aby odpowiedzieć na kluczowe trendy w urządze-

niach elektronicznych, w tym mniejsze, cieńsze konstrukcje, coraz 

bardziej rygorystyczne przepisy bezpieczeństwa i silne preferencje 

konsumentów dotyczące produktów przyjaznych dla środowiska. 

Aby dalej wspierać ten ważny sektor i całą branżę E&E, SABIC 

planuje dodać kolejne, nowe gatunki do rodziny LNP ELCRIN EXL 

opartej na biotechnologii. 

Chińska marka Realme wybrała kopolimer LNP ELCRIN 

EXL7414B na pokrywę baterii swojego nowego smartfona 

GT 2 Pro, który został wprowadzony na rynek na początku roku 

w Chinach. Zastosowanie materiału LNP ELCRIN EXL umożliwiło 

firmie osiągnięcie celów środowiskowych bez żadnych kompro-

misów w zakresie wydajności produktu. Realme była pierwszą 

marką elektroniki użytkowej, która zastosowała dotychczasową 

wersję tego materiału, LNP ELCRIN EXL7414, która została 

użyta do uformowania pokrywy baterii swojego smartfona C25. 

Nowy kopolimer SABIC zapewnia te same wyjątkowe właści-

wości i przetwarzanie, co jego poprzednik. 

INEOS Styrolution wprowadził do oferty nowe gatunki ABS typu 

bio, które uzupełniają wprowadzone wcześniej materiały Terluran 

ECO, obejmujące rozwiązania poddane recyklingowi mecha-

nicznemu. Materiały te są ostatnim „ogniwem” portfolio firmy 

w zakresie PS i ABS, które obejmuje materiały, takie jak Styrolu-

tion (PS), Terluran i Novodur (specjalistyczny ABS).

Terluran to standardowy ABS firmy INEOS Styrolution składający 

się z monomeru akrylonitrylu, butadienu i styrenu. Nowe gatunki 

Terluranu ECO firmy opierają się na przypisaniu odnawialnego 

surowca zgodnie z podejściem bilansu masowego certyfikowanego 

przez ISCC: nowy odnawialny surowiec certyfikowany przez ISCC 

może być stosowany jako zamiennik konwencjonalnego surowca 

dla wszystkich trzech składników akrylonitrylu-butadienu-styrenu 

(ABS). Takie podejście pozwala zmaksymalizować udział surowców 

odnawialnych w  materiale przy jednoczesnej minimalizacji śladu 

CO2. Tylko dodatki będą pochodzić z konwencjonalnych surowców.

Nowe materiały wprowadzane są na dwóch poziomach 

– są one dostępne jako Terluran ECO B60 oraz jako Terluran 

ECO  B100. Gatunki Terluran ECO B60 zawierają bioatrybut 

z monomeru styrenu pochodzącego ze źródeł odnawialnych, 

a gatunki Terluran ECO B100 zawierają kompletne rozwiązanie 

z bioatrybutem przypisane do wszystkich trzech monomerów.

Terluran jest materiałem wybieranym do szerokiego zakresu 

zastosowań w różnych branżach, w tym motoryzacyjnej, gospo-

darstwa domowego, elektronicznej.

Wszystkie nowe materiały INEOS Styrolution mają identyczne 

właściwości fizyczne i mechaniczne jak ich odpowiedniki oparte 

na konwencjonalnych surowcach, a  także te same certyfikaty 

regulacyjne. Dlatego przy przejściu na te produkty biologicznym 

nie są wymagane żadne nowe procesy zatwierdzania materiałów. 

Firma Photocentric połączyła siły z firmą Mechnano, aby wypro-

dukować nanoinżynieryjny materiał zapewniające właściwości 

wyładowań elektrostatycznych (ESD), nadających się do produkcji 

elektroniki. W  połączeniu z  doświadczeniem firmy Photocen-

tric w zakresie drukowania 3D, rozwiązanie jest odpowiednie do 

wytwarzania przyrostowego części, takich jak tace IC, urządzenia 

do odzyskiwania części, chwytaki, narzędzia ręczne ESD i nie tylko. 

Opatentowana przez Mechnano technologia MechT umożliwia 

wykorzystanie CNT w materiałach do wytwarzania przyrostowego, 

zapewniając znacznie zwiększoną wytrzymałość oraz dodatkowe 

kluczowe, pożądane właściwości. CNT są twardsze niż diament, 

10 000 razy mniejsze niż ludzki włos, 100 razy mocniejsze niż 

stal i mają 1000 razy większą zdolność przewodzenia niż miedź. 

Szeroko zakrojone badania i  rozwój tej technologii przez Mech-

nano – kosztujące miliony dolarów – rozwiązały problem zlepiania 

się CNT w węzły, co teraz umożliwia im przenoszenie kluczowych 

korzystnych właściwości na tworzywa sztuczne. 
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Uszkodzenia spowodowane przez ESD jest ogromnym 

problemem w tym sektorze, co rozwiązuje wyzwanie, jeśli chodzi 

o wytwarzanie addytywne, a oferowana nanoinżynieryjne tworzywo 

przez Mechnano nie tylko wzmacnia produkt, ale także nadaje 

materiałowi niezbędne właściwości ESD. Wytrzymałość materiałów 

może być zmniejszona lub osłabiona przez inne dodatki ESD, ale 

nie przez technologię Mechnano. Dodanie nanorurek węglowych 

(CNT) otwiera wiele bardzo ekscytujących zastosowań dla oferowa-

nych przez firmę rozwiązań w zakresie wytwarzania przyrostowego.

Dodatki
LANXESS opracowuje niehalogenowy środek zmniejszający 

palność, który wkrótce będzie oferowany pod marką Emerald 

Innovation NH 500. Dodatek na bazie fosforu jest przezna-

czony przede wszystkim do stosowania w tworzywach sztucz-

nych wzmocnionych włóknem szklanym, wykorzystywanych 

do produkcji wyrobów dla przemysłu elektrycznego i  elektro-

nicznego. Nowy dodatek polimerowy firmy LANXESS wykazuje 

właściwości zmniejszające palność w połączeniu z innymi dodat-

kami i łatwo spełnia odpowiednie testy bezpieczeństwa pożaro-

wego. PA66 wypełniony włóknem szklanym z dodatkiem Emerald 

Innovation NH 500 przeszedł test ogniowy UL 94 z klasyfikacją 

V-0 przy grubości próbki testowej 0,8 mm. W testach rozżarzo-

nego drutu najwyższy zamierzony wskaźnik palności rozżarzo-

nego drutu (GWFI) wynoszący 960°C jest osiągany bez trudności 

przy próbce o grubości 3 mm. Temperatura zapłonu rozżarzonego 

drutu (GWIT) została zmierzona do 875°C, czyli znacznie powyżej 

temperatury odniesienia (775°C). LANXESS opracował wszech-

stronne formuły nowego środka zmniejszającego palność. Zapew-

niając zachowanie właściwości mechanicznych i  innych cech 

funkcjonalnych produktów końcowych. Ponadto produkt może 

pochwalić się wysoką stabilnością termiczną i unikalną morfologią. 

Połączenie bardzo dobrych właściwości ognioodpornych i wyso-

kiej stabilności wymiarowej w konstrukcyjnych tworzywach termo-

plastycznych, takich jak poliamid 6 i 66 (PA6, PA66), oferuje obie-

cujące zastosowania dla producentów mieszanek i przetwórców.

Clariant niedawno zaprezentował rozwiązania w  zakresie 

dodatków wspierających tworzywa sztuczne w  sprostaniu 

kluczowym wyzwaniom elektromobilności, ponieważ przemysł 

motoryzacyjny dąży do bezpiecznego rozszerzenia zasięgu 

baterii i wydajności ładowania, osiągnięcia znacznego ponow-

nego wykorzystania i  recyklingu materiałów oraz redukcji 

śladu węglowego. Wsparcie dla zrównoważonych e-mobil-

ności tworzyw sztucznych obejmuje nową gamę bezhalogeno-

wych środków zmniejszających palność Clariant w  rozwiąza-

niach opartych na poliamidzie i materiałach termoplastycznych, 

z dostępnymi teraz opcjami opartymi na surowcach odnawial-

nych z certyfikatem ISCC Plus w celu obniżenia zależności od 

węgla kopalnego i poprawy emisji CO2. Należą one do rodziny 

certyfikowanych produktów „Terra”, które oferują producentom 

podobne alternatywy typu drop-in. Producenci złączy wysokiego 

napięcia, szynoprzewodów lub obudów akumulatorów mogą 

teraz stosować nową wersję Terra Exolit OP 1400, chronionego 

patentem, bezhalogenowego środka zmniejszającego palność 

do poliamidów firmy Clariant, aby pomóc osiągnąć cele bran-

żowe w zakresie szybszego ładowania i materiałów o niższej 

emisji gazów cieplarnianych. Exolit OP Terra umożliwia speł-

nienie przez PA surowych norm bezpieczeństwa pożarowego, 

takich jak klasyfikacja palności zgodnie z UL 94 V0 w połączeniu 

z porównawczym wskaźnikiem (CTI) 600 V zgodnie z normami 

IEC 60112 / ASTMD 3638. Bezhalogenowe środki zmniejsza-

jące palność Exolit AP umożliwiają przejście z metalu na kompo-

zyty termoutwardzalne o niskiej gęstości i wysokiej wytrzyma-

łości w  celu uzyskania znacznie lżejszych obudów akumula-

torów, spełniających rygorystyczne normy bezpieczeństwa 

pożarowego pojazdów elektrycznych. Akumulatory wymagają 

specjalnej ochrony na wypadek pożaru pojazdu lub ucieczki 

termicznej ogniw elektrycznych. Clariant oferuje trzy gatunki 

— Exolit AP 462, Exolit AP 740 i Exolit AP 742 — które umożli-

wiają kompozytom epoksydowym lub nienasyconym poliestrom 

spełnienie norm ognioodporności ECE R100 i GB 38031-2020. 

ADINS firmy Tolsa to opatentowana technologia oparta 

na naturalnych, modyfikowanych powierzchniowo krzemia-

nach. Unieplaniacze ADINS mogą być stosowane we wszyst-

kich rodzajach polimerów, w tym termoplastach i  termoutwar-

dzalnych, a  także mogą być wykorzystywane do zwiększenia 

Źródło: Lanxess
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wydajności materiałów trudnopalnych. Są one kompatybilne ze 

wszystkimi głównymi środkami obniżającymi palność. 

Niedawno firma Tolsa ogłosiła, że udało się wprowadzić ADINS 

FR do poliamidów przeznaczonych do zastosowań w sektorze 

elektrycznym i elektronicznym motoryzacyjnym, tekstylnym i trans-

portowym. W ciągu ostatnich dwóch lat firma Tolsa przeprowadziła 

szeroko zakrojone testy z PA przy użyciu szeregu produktów ADINS. 

Firma z  powodzeniem zmniejszyła poziomy całkowitego uwal-

niania ciepła (THR) o ponad 20% w porównaniu z konkurencyjnymi 

rozwiązaniami addytywnymi. Technologia zmniejszająca palność 

ADINS oferuje szeroką gamę dodatków do polimerów, które dzia-

łają jak synergetyki z halogenowymi i bezhalogenowymi systemami 

uniepalniającymi. Stanowią one alternatywę dla trójtlenku antymonu 

(ATO), jednego z najczęściej stosowanych dodatków FR, którego 

bezpieczeństwo jest jednak przedmiotem badań regulacyjnych ze 

względu na obawy związane z toksycznością i rakotwórczością. 

Ponadto zmienność cen ATO i kwestie dostaw wywołały dodat-

kowe obawy wśród użytkowników końcowych. Jednak w niektó-

rych zastosowaniach, takich jak E&E, jego użycie jest nieunik-

nione, mimo że zwiększone obciążenie FR wodorotlenkiem 

powoduje problemy z przetwarzalnością i wydajnością. Dlatego 

istnieje zapotrzebowanie na bezpieczniejsze synergetyki, takie 

jak ADINS, które mogą zmniejszyć dawkę ATO bez szkody dla 

wydajności i przetwarzalności. ADINS pomaga zredukować do 

50% lub wyeliminować zawartość ATO z formulacji (na przykład 

w matrycach z PVC lub PP) w połączeniu z systemami zmniej-

szającymi palność, takimi jak ATH lub MDH. Synergetyki ADINS 

drastycznie ograniczają kapanie, umożliwiając w  ten sposób 

ocenę V-0 dla różnych systemów, takich jak poliamid i poliester. 

Tolsa zwróciła również uwagę na rynek przewodów i kabli, na 

którym produkty ADINS FR spełniają rosnące zapotrzebowanie 

na synergetyki w  środowisku coraz bardziej rygorystycznych 

przepisów oraz norm środowiskowych, zdrowotnych i bezpie-

czeństwa, które bezpośrednio wpływają na zapotrzebowanie na 

alternatywne i bezpieczne materiały. Technologia ADINS umoż-

liwia opracowywanie niestandardowych gatunków, które gwaran-

tują zgodność z określonymi wymaganiami klientów i przemysłu. 

ADINS znacząco poprawia zachowanie elementów z  tworzyw 

sztucznych w  warunkach pożaru, umożliwiając ich zgodność 

z  najbardziej rygorystycznymi międzynarodowymi przepisami 

BHP, takimi jak europejskie rozporządzenie dotyczące wyrobów 

budowlanych (CPR) lub przepisy kolejowe EN45545.

Brüggemann zaprezentował niedawno innowacje w  zakresie 

dodatków poprawiających wydajność. Obejmują one od elek-

trycznie obojętnych stabilizatorów cieplnych do poliamidów 

w zastosowaniach elektrycznych i elektronicznych, np. w e-mo-

bilności, po stabilizatory wydajności do ekspozycji na tempe-

ratury od umiarkowanych do bardzo wysokich oraz dodatki do 

stabilizacji poliolefin pochodzących z recyklingu. Firma skupia się 

również na zwiększających wydajność modyfikatorach przepływu, 

które umożliwiają skrócenie czasu cyklu i  otrzymanie cienkich 

ścianek elementów wykonanych z poliamidów i poliestrów (PBT).  

BRUGGOLEN TP-H2062 i  BRUGGOLEN TP-H2217 otwierają 

nową klasę bezmetalowych i  bezhalogenowych stabilizatorów 

cieplnych dla wzmocnionych i niezbrojonych poliamidów w zasto-

sowaniach E&E. Nie powodują one korozji elementów metalo-

wych, takich jak czujniki nadlewowe, i nie mają wpływu na właści-

wości elektryczne polimeru. Umożliwiają również ciągłą pracę 

w  temperaturach 170°C ze szczytami do 200°C, dzięki czemu 

spełniają bardziej rygorystyczne wymagania przemysłu motoryza-

cyjnego i przekraczają ograniczenia konwencjonalnych systemów, 

takich jak stabilizatory na bazie fenolu i  miedzi. Oba dodatki  

BRUGGOLEN są dostępne jako łatwe w obróbce przedmieszki. 

BRUGGOLEN TP-H2217 jest szczególnie odpowiedni do termo-

stabilizowanych poliamidów zawierajcych bezhalogenowe środki 

zmniejszające palność. W ten sposób producenci compoundów 

mogą produkować materiały poliamidowe specjalnie dosto-

sowane do e-mobilności, które mają klasyfikację V-0 zgodnie 

z UL94, neutralność elektryczną i długotrwałą odporność na ciepło 

w  temperaturze 180°C. Natomiast BRUGGOLEN TP-H1804 to 

nowy stabilizator cieplny do poliamidów alifatycznych, stosowany 

w temperaturach pracy ciągłej od 160°C do 190°C. Wyraźnie prze-

wyższa stabilizatory na bazie soli miedzi pod względem zachowania 

właściwości mechanicznych materiałów, do których jest doda-

wany. BRUGGOLEN TP-H1804 uzupełnia zatem BRUGGOLEN 

TP-H1805 i stabilizuje wzmocnione poliamidy alifatyczne do ciągłej 

pracy w temperaturze 200°C dla PA6 i 230°C dla PA6.6. I
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PZPTS, aby realizować skutecznie swoje cele, jest od wielu lat aktywnym członkiem Europejskiego Stowarzyszenia 

Przetwórców EuPC oraz Konfederacji Lewiatan. Zarówno wcześniej, jak i szczególnie obecnie, w dobie trwającego 

kryzysu istotna jest branżowa reprezentacja, która pozwala w dużo efektywniejszy sposób niż samodzielnie rozmawiać 

z innymi interesariuszami w istotnych dla branży sprawach. W przypadku PZPTS mamy do czynienia z organizacją rozpo-

znawalną, o ugruntowanej pozycji i renomie. Nasza rola ulega istotnemu wzmocnieniu szczególnie wobec sytuacji, w jakiej 

przyszło funkcjonować firmom z naszej branży w zmieniającej się obecnie dynamicznie sytuacji prawnej i gospodarczej.

Ceny energii
Cena energii w finalnym koszcie wytworzenia w przypadku produktów z  tworzyw sztucznych może sięgać nawet 

poziomu 30-35 procent, a więc jest wielkością niebagatelną. Brak stabilizacji cen energii, ich aktualny wysoki poziom 

powodują rosnącą niepewność. Jest ona potęgowana przez działania mające na celu osłabienie wpływu podwyżki cen 

energii na działalność podmiotów z innych krajów Unii Europejskiej poza Polską. W średnim i dłuższym terminie może to 

skutkować zachwianiem równowagi konkurencyjnej między producentami z Polski i zagranicznymi, a tym samym utratą 

obecnych rynków zbytu przez tych pierwszych. Stąd inicjatywa PZPTS i stały kontakt z agendami rządowymi, które mają 

na celu wsparcie polskich przedsiębiorców tak, by mogli konkurować z firmami z zagranicy na takich samych warunkach.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego
Tworzywa sztuczne są współcześnie postrzegane jako materiał, który należy eliminować z obiegu. Nie znajduje to 

potwierdzenia w szeregu analiz naukowych, które staramy się szeroko upubliczniać. Jednak faktem jest, że gospo-

darka odpadami jest jednym z najpoważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi współczesny świat. Z tego powodu zagad-

nienia związane z gospodarką obiegu zamkniętego postrzegamy jako jedne z kluczowych. Uregulowania prawne, 

odpowiednio zaprojektowane, mogą pozytywnie wpłynąć na prawidłowe zarządzanie odpadami, gdzie będą one 

miały stosowną wartość jako surowiec do produkcji kolejnych wyrobów. Jesteśmy przekonani, że produkty i opako-

wania przydatne do recyklingu spotkają się z zainteresowaniem naszych odbiorców nawet w przypadku nieznacznie 

Wiele wyzwań  
przed branżą przetwórców 
tworzyw sztucznych

Nasza branża w Polsce to prawie 2.400 firm zatrudniających razem 200 tysięcy osób i sprze-
daży łącznej rzędu 96 mld złotych1. Od 1992 roku Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucz-
nych (PZPTS) broni interesów przetwórców tworzyw zarówno w kraju, jak i w Unii Europejskiej. 
Nasza rola jest szczególnie ważna w obecnych czasach, gdy przed firmami z naszej branży 
stoi szereg wyzwań związanych z otoczeniem biznesowym (jak ceny energii), jak i prawnym 
(gospodarka obiegu zamkniętego, model Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, prze-
pisy dotyczące Single Use Plastics, system kaucyjny, czy aktualna nowelizacja dyrektywy opa-
kowaniowej).

Robert Szyman
dyrektor generalny PZPTS
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Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych
ul. Zbyszka Cybulskiego 3 I 00-727 Warszawa I tel.: (22) 828 04 13 I office@tworzywa.org.pl

wyższych cen. W związku z tym znaczna część aktywności naszej organizacji jest poświęcona rozwiązaniom legisla-

cyjnym w tym zakresie.

Od dłuższego czasu planowana jest zmiana modelu tzw. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, a wraz z nią 

jako rozwiązanie uzupełniające winny pojawić się system kaucyjny na opakowania po wodzie i napojach oraz transpozycja 

przepisów ograniczających stosowania niektórych jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych (tzw. Dyrektywa Single 

Use Plastics). Proponowane w tym zakresie akty prawne opiniujemy zarówno samodzielnie, jak i w ramach szerszych 

gremiów, jak np. zespoły robocze Konfederacji Lewiatan, czy w ramach grup wspólnie z innymi organizacjami, w zależ-

ności od tematyki projektowanych przepisów.

Zespoły robocze w ramach PZPTS
Odpowiednie zespoły robocze są również powoływane w ramach samego Związku. Obecnie najważniejsze tematy 

są adresowane do Sekcji Opakowań, której posiedzenia odbywają się co miesiąc. W  jej ramach na bieżąco analizu-

jemy projekty zmian w prawodawstwie krajowym i unijnym (często prezentując modelowe rozwiązania poszczególnych 

zagadnień w innych krajach UE), jak również dyskutujemy o wszelkich zagadnieniach interesujących dla członków sekcji 

(jak np. ecodesign czy Plastic Tax).

Dzielenie się wiedzą
W ramach działalności przedstawiciele PZPTS uczestniczą w pracach wielu gremiów. Poza wymienioną powyżej Konfe-

deracją Lewiatan najważniejszą dla naszej branży platformą jest to Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw 

Sztucznych (EuPC). EuPC skupia wszystkie sektorowe i narodowe stowarzyszenia przetwórców tworzyw sztucznych 

w UE. Jest to nieocenione źródło wiedzy na temat sytuacji rynkowej w innych krajach, jak również rozwiązaniach praw-

nych w nich stosowanych bądź planowanych – te są monitorowane na bieżąco. EuPC jest również naszym głosem wobec 

rozwiązań planowanych na poziomie m.in. Komisji Europejskiej, dzięki czemu mamy realny wpływ na to, jak brzmią finalne 

zapisy projektów regulacji. Mamy możliwość reagowania i sugerowania administracji krajowej odpowiednich rozwiązań 

legislacyjnych w tworzonych przepisach UE. W efekcie przecież kraje członkowskie mają istotny wpływ na końcowy kształt 

unijnego prawodawstwa.

Komunikacja
W swoich działaniach dużą wagę przywiązujemy do działań komunikacyjnych. Mają one charakter zewnętrzny i dotyczą 

mediów wszystkich typów, także pozabranżowych: dzienników, mediów internetowych, radia czy telewizji. Jednak prio-

rytetem są informacje dostarczane naszym członkom. Temu służy comiesięczny Newsletter, w którym przekazujemy 

najważniejsze informacje na temat podjętych przez nas działań, jak również dane, które mogą być pożyteczne dla naszych 

członków. W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych Newsletter wydawany jest odrębnie.

Przedstawiciele PZPTS są również prelegentami na wielu konferencjach branżowych, gdzie z jednej strony propagują 

wiedzę na temat faktycznej roli tworzyw we współczesnym świecie (zastosowania w takich branżach, jak spożywcza, 

kosmetyczna, motoryzacyjna, budowlana, medyczna i  inne), z drugiej prezentują proponowane przez nas rozwiązania 

poszczególnych zagadnień, jak ROP czy system kaucyjny.

Szczegółowe informacje dotyczące naszych działań, jak również publikacji w mediach są na bieżąco aktualizowane na 

naszej stronie internetowej www.pzpts.pl, do odwiedzenia której zapraszamy. Wszystkich zainteresowanych współpracą 

z naszą organizacją prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej office@tworzywa.org.pl I

1 Dane wg GUS za rok 2020

https://pzpts.pl/
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Zbyt wcześnie lub zbyt późno ustawiony punkt przełączania 

jest jednym z najczęstszych przyczyn nieoptymalnie usta-

wionego procesu i tym samym wyprasek o gorszej jakości.

– Za wcześnie ustawiony punkt przełączenia powoduje:

• spadek ciśnienia w formie i powstanie widocznych śladów 

na powierzchni części,

• niecałkowite wypełnienie formy i powstanie niedolewu,

• wahania masy wypraski,

• większy skurcz tworzywa,

• zapadnięcia, jamy skurczowe,

• uwidocznienie się linii łączenia.

– Zbyt późne przełączenie na docisk jest przyczyną:

• wzrostu ciśnienia i powstaniu wypływek,

• wysokich naprężeń w wyprasce,

• uchylenia się formy wtryskowej,

• dużego obciążenia układu zamykania maszyny,

• uszkodzenia formy,

• odsunięcia agregatu wtryskowego i  wycieku materiału 

z połączenia pomiędzy dyszą wtryskową i tuleją.

Biorąc pod uwagę bezwładność układów hydraulicznych oraz 

dokładność elementów pozycjonujących punkt przełączania 

powinniśmy ustawić na poziomie 95-98% wypełnienia gniazda 

formującego (rys. 2).

Zakłócenia punktu przełączenia  
na docisk

Ponieważ na proces wtryskiwania wpływają również zakłó-

cenia zewnętrzne, idealny punkt przełączenia na docisk może 

ulegać zmianie podczas trwającej produkcji. To wymusza na nas 

ciągłą regulację ustawień maszyny po to, żeby zapewnić stałą 

jakość wyrobu.

Optymalnie ustawiony punkt przełączenia na docisk 

w dużym stopniu zależy od umiejętności, wiedzy i doświad-

czenia ustawiacza, który odpowiada za ustawienie procesu. 

Jako ustawiacze czy inżynierzy lub technolodzy zapewne 

wykonywaliście to w sposób eksperymentalny i nie ma w tym 

nic złego. Ja także w ten sposób ustawiam ten punkt. Wraz 

USTAWIANIE PARAMETRÓW PROCESU WTRYSKU  
TWORZYW SZTUCZNYCH. CZ. 9

Punkt przełączania na docisk

Idealny punkt przełączenia na docisk to moment, w którym front stopu tworzywa dociera do końca 
gniazda formującego. Jak to często w życiu bywa, ustawienie idealnego punktu przełączenia nie jest 
łatwe i wymaga dużego doświadczenia. Proces przełączenia z fazy wtrysku na fazę utrzymania ciśnie-
nia jest często przyczyną obniżonej jakości wyprasek. Typowe wady generowane przez niepoprawnie 
ustawione przełączenie prezentuje rys. 1.

Adam Sobczyński 
Ascons

Punkt przełączenia na docisk następuje w chwili 
zakończenia fazy wtryskiwania i przejścia na 
docisk w celu uzupełnienia strat skurczowych.

Rys. 1   Typowe wady niepoprawnie ustawionego punktu przełączenia  
– wypływka, niedolew
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z postępem w rozwoju maszyn wtryskowych i  ich systemów 

sterowania pojawiają się coraz częściej dodatkowe opcje, 

które to wyznaczanie wspomagają. Przykładem jest propo-

zycja firmy Wittmann Group, która oferuje oprogramowanie 

HiQ Flow, dzięki któremu wtryskarka kompensuje wahania 

temperatury i płynięcia tworzywa (rys. 3). W przypadku wystą-

pienia odchylenia, maszyna oblicza wielkość kompensacji 

i dokonuje zmiany punktu przełączenia, aby zachować stałą 

jakość części. Oczywiście to nie jedyne tego typu rozwiązanie 

dostępne na rynku.

Metody przełączania z fazy wtrysku  
na docisk

Istnieje wiele sposobów przełączenia się na docisk. Jako 

osoba odpowiedzialna za ustawienie procesu wtrysku musisz 

wziąć pod uwagę wady i zalety każdego z nich.

Dostępnymi metodami przełączenia na docisk są m.in. prze-

łączenie w  zależności od pozycji ślimaka (objętość, droga), 

ciśnienia wtrysku, czasu wtrysku oraz z  wykorzystaniem 

zewnętrznych czujników, jak np. czujnik ciśnienia w formie czy 

też czujnik temperatury w formie.

W praktyce utrwaliła się metoda zależna od położenia ślimaka 

oraz metoda z  wykorzystaniem czujnika ciśnienia w  formie, 

która jest coraz częściej wykorzystywana w budowie nowych 

form wtryskowych. W pierwszej metodzie zależnej od poło-

żenia ślimaka następuje przełączenie w momencie osiągnięcia 

zadanej wartości pozycji na potencjometrze drogi ślimaka. 

Przełączenie w przypadku czujnika ciśnienia umieszczonego 

w formie następuje po osiągnięciu zadanej wartości ciśnienia, 

którą programujemy w sterowniku maszyny lub z wykorzysta-

niem zewnętrznego układu nadzorującego omawiane ciśnienie. 

W porównaniu do ciśnienia wtrysku, ciśnienie w formie wtry-

skowej zapewnia lepszą kontrolę procesu, gwarantując lepszą 

jakość części. Z  tego powodu czujniki ciśnienia montowane 

w formach są coraz bardziej popularne w produkcji precyzyj-

nych wyprasek.

Wpływ parametrów na jakość wypraski
Stabilność procesu wtrysku i  powtarzalna jakość produko-

wanych części to ważne aspekty dla każdego z nas. Ale w jaki 

sposób na jakość wypraski wpływają różne strategie punktu 

przełączania?

Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w specjalistycznych 

badaniach wykonanych przez grupę roboczą ds. procesu przy 

Instytucie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych (IKV) w Aachen. 

Przywołana grupa robocza wykonała badania, produkując 

elementy z polipropylenu (PP) o masie 27 g (rys. 4).

Grupa robocza ustaliła siedem parametrów (tab. 1), dla 

których zmieniała wartości o określoną zmienną. Do badania 

przyjęła dwie metody przełączania na docisk, tj. przełączanie 

w zależności od pozycji ślimaka oraz przełączenie w zależności 

od ciśnienia w gnieździe formującym. Obie metody przełączania 

Rys. 2   Skutki ustawienia przedwczesnego i zbyt późnego przełączania 
na fazę docisku  
(źródło: Ustawianie Procesu Wtryskiwania Tworzyw 
Termoplastycznych, H. Zawistowski, Sz. Zięba)

Rys. 3   Pakiet HiQ Flow firmy Wittmann Group, kontrolujący lepkość 
tworzywa podczas wtrysku  
(źródło: https://www.wittmann-group.com/)

Rys. 4   Komponenty użyte do badań.  
Wtryskarka Arburg Allrounder 370 A, tworzywo Sabic PP579 S  
(źródło: https://www.kunststoffe.de/a/fachartikel/
die-umschaltproblematik-und-ihre-folgen-213205)
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na docisk mają różne kompensacje fluktuacji procesu. Przełą-

czanie po pozycji ślimaka jest podatne na wahania dozowania, 

natomiast przełączenie zależne od ciśnienia ma wysoką zależ-

ność od lepkości stopu.

Zespół z Aachen obliczył odchylenie standardowe dla masy 

wypraski, jej długości i  szerokości (tab. 2) z  uwzględnieniem 

wszystkich powyższych parametrów.

Jak przełączenie wpływa na jakość 
wypraski

Aby określić wpływ metody przełączenia na jakość części, 

grupa robocza skoncentrowała swoje badania na długości 

wypraski. W przypadku tej cechy jakości, obie metody prze-

łączania mają porównywalną odtwarzalność. Wyniki analizy 

przedstawia rys. 5. Zauważalny jest wpływ parametrów wtry-

skarki dla obu metod przełączenia na docisk. Cecha długości 

wypraski zmienia się w  zależności od rodzaju przełączenia. 

Zdecydowanie zachęcam do dokładnego przeanalizowania 

wyników badań.

Przeprowadzone próby wskazują jednoznacznie, że ustan-

daryzowanie parametrów procesu dla różnych metod prze-

łączania na docisk nie jest możliwe. Punkt przełączenia jest 

newralgicznym punktem w procesie wtryskiwania. W punkcie 

tym następuje zmiana pomiędzy dwiema regulowanymi zmien-

nymi prędkości i  ciśnienia, a  to ma bezpośredni wpływ na 

jakość części.

Dobre praktyki w ustawianiu punktu 
przełączania

Już wiemy, że dokładność i  powtarzalność punktu przełą-

czenia zależy m.in. od wybranej metody przełączania na docisk. 

Aby utrzymać w ryzach jakość wypraski i cieszyć się optymalnym 

procesem wykorzystaj poniższe wskazówki podczas programo-

wania procesu:

– ustaw punkt przełączenia na 95-98% wypełnienia gniazda for-

mującego,

– użyj przełączania na docisk w zależności od ciśnienia w formie, 

jeżeli narzędzie i  maszyną są odpowiednio doposażone. 

Metoda ta jest najbezpieczniejsza dla formy i wskazuje nam 

rzeczywiste ciśnienie występujące w formie,

– jeżeli nie dysponujesz możliwością przełączenia po ciśnieniu 

w formie, użyj przełączenia w zależności od pozycji ślimaka 

(objętości). Jest to najbardziej powszechna metoda przełą-

czania na docisk. Używaj przy tym ciśnienia specyficznego, 

żeby odczytywać jego wartość na czole ślimaka,

– zwróć uwagę, czy ślimak przesunięty maksymalnie do pozycji 

opróżnienia wskazuje 0 (zero). Zdarzają się sytuacje, że układ 

kontroli ulega rozregulowaniu, zaburzając odczyt. Miałem 

również okazję doświadczyć jak pracownik wchodzący na 

maszynę naciska butem na potencjometr ślimaka – to w kon-

sekwencji prowadzi do błędnych odczytów,

– kontroluj pozycję punktu przełączania z  wykorzystaniem 

dostępnych opcji na maszynie,

– pojawiające się wahania punktu przełączania na docisk 

możesz zmniejszyć poprzez zredukowanie prędkości wtrysku 

tuż przed jego osiągnięciem,

– korzystaj z nowych opcji na wtryskarkach, jak np. HiQ firmy 

Wittmann czy APC firmy Krauss Maffei, dzięki którym jeszcze 

dokładniej będziesz nadzorował swój proces.

Podsumowanie
Punkt przełączania na docisk to jeden z najtrudniejszych para-

metrów do ustawienia w całym procesie wtryskiwania. Po wyni-

kach badań grupy roboczej z Aachen możemy zauważyć, że 

metoda przełączenia ma bezpośredni wpływ na jakość produko-

wanej części. Trzeba wielu prób i czasu spędzonego przy wtry-

skarce, żeby nabrać doświadczenia i radzić sobie z optymalnym 

ustawieniem parametrów. Na szczęście rozwój i ciągłe badania 

zmierzają w  kierunku automatycznej regulacji punktu przełą-

czenia, co zdecydowanie ułatwi nam pracę. I

Tabela 1. Parametry zmieniane podczas badania (źródło: 
IKV)

Parametr procesu Wartość zadana
Zmiana 

parametru (+/-)
Temperatura cylindra [°C] 240 13
Temperatura formy [°C] 40 6
Natężenie wtrysku [cm3/s] 21 10
Ciśnienie docisku [bar] 250 25
Czas chłodzenia [s] 12 5
Objętość wtrysku [cm3] 45 2
Przeciwciśnienie [bar] 60 5

Tabela 2. Odchylenie standardowe trzech cech 
jakościowych w zależności od metody przełączenia 
(źródło: IKV)

Metoda przełączenia Masa [g]
Długość 

[mm]
Szerokość 

[mm]
Pozycja ślimaka 0,117 0,426 0,179
Ciśnienie w formie 0,121 0,423 0,112

Rys. 5   Wpływ metody przełączenia na docisk na długość badanej 
wypraski (źródło: IKV)
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Wstęp
Wskaźnik szybkości płynięcia MFR (Melt Flow Rate ) wcześniej 

określany jako MFI (Melt Flow Index) jest najpopularniejszym para-

metrem charakteryzującym płynięcie stopionych tworzyw sztucz-

nych. Metoda wyznaczania wskaźnika MFI została opracowana 

ok. 1950 roku w ICI przez W.G. Oakes’a i J.C. Greaves’a. Nato-

miast pierwsze powszechniejsze stosowanie wskaźników MFI 

miało miejsce ok. połowy lat 60. do kontroli poszczególnych partii 

do partii w polireakcji LDPE. Następnie zaczął być umieszczany 

w arkuszach danych polimerów. W odróżnieniu od wielu innych 

charakterystyk tworzyw począwszy od roku 1965 zarówno sprzęt, 

metoda pomiaru, jak i oznakowanie są uznawanym standardem 

na całym świecie (m.in. wg ASTM D-1238, ISO 1133, DIN 53735). 

Poza tym, że wskaźniki MFR są obecnie często zamieszczane 

w arkuszach danych właściwości polimerów, to od roku 1988 

został także włączony do materiałowej bazy danych CAMPUS 

(Computer Aided Material Preselection by Uniform Standards).

Wskaźnik MFR/MVR definicja i pomiar 
Jego metoda badania jest szczegółowo opisana w normach:  

– ASTM D1238: Standardowa metoda badania szybkości pły-

nięcia stopu termoplastów za pomocą plastometru wytłacza-

nego, 

– ISO1133: Określanie masowego przepływu stopu (MFR) 

i objętościowego przepływu stopu (MVR) termoplastów,

– PN-EN ISO 1133-2:2011: Tworzywa sztuczne. Wyznaczanie 

masowego wskaźnika płynięcia (MFR) i  objętościowego 

wskaźnika płynięcia (MVR) tworzyw termoplastycznych.

Normy ASTM i ISO są do siebie bardzo podobne i występują 

tu tylko niewielkie różnice dotyczące szczegółów związanych 

z realizacją nielicznych badań. Obie normy opisują kilka technik 

pomiaru wskaźników MFR, jednak najważniejsze znaczenie mają:

– „metoda A” - opisująca pomiar masowego wskaźnika szyb-

kości płynięcia (MFR) i 

– „metoda B” - opisująca pomiar objętościowego wskaźnika 

szybkości płynięcia (MVR) 

Zgodnie z definicją wartość wskaźnika szybkości płynięcia MFR 

jest to ilość stopionego polimeru wyrażona w gramach/10 minut, 

która jest wytłaczana z cylindra zakończonego dyszą (kapilarą) za 

pomocą tłoka przy określonym stałym obciążeniu i stałej (dokładnie 

kontrolowanej) temperaturze. Podczas pomiaru wypływającą masę 

stopu określa się, odcinając ją w określonych odstępach czasu. 

Natomiast podczas pomiaru wskaźnika MVR mierzymy obję-

tość wypływającego tworzywa podawaną w cm3/10 min. Wymiary 

dyszy (kapilary), tłoka, cylindra, masy obciążeń i temperatury prze-

prowadzania pomiarów są ściśle określone (takie same w  obu 

w/w normach). Wskaźnik MFR lub MVR obliczmy wg wzoru:

MFR (T, mo) = 
mx600 [ g ]t 10 min

MVR (T, mo) = 
Al600 [ cm3

]t 10 min

Wskaźnik szybkości płynięcia MFR 
– wielkość przydatna w przetwórstwie

Wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) jest często oceniany jako wielkość mało przydatna, ponieważ 
przedstawia jeden punkt na krzywej charakteryzującej lepkość jako funkcję szybkości ścinania. Z dru-
giej strony MFR jest uznanym wskaźnikiem względnej, średniej masy cząsteczkowej polimeru, która ma 
wpływ na ważne własności użytkowe wyprasek, takie jak choćby wytrzymałość czy udarność uwzględ-
niane często w ocenach wyprasek. Pozwala też wykonywać przydatne oceny, np. dostaw tworzyw, 
czy poprawności przebiegów procesów przetwórczych.

Andrzej Zwierzyński

Wskaźnik MFR służy do szybkiego, łatwego 
i stosunkowo niedrogiego scharakteryzowania 
płynięcia stopionych tworzyw sztucznych za 
pomocą jednej wartości liczbowej. Niemal 
wszyscy producenci w kartach danych 
materiałowych swoich tworzyw sztucznych 
podają jego wartości jako typową miarę płynięcia.
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gdzie:

T – temperatura badania w [°C],

mo – obciążenie próbne (masa) w [kg],

m –  średnia masa wytłaczanych stopionych odcinków tworzywa 

w [g],

A – pole powierzchni tłoka w [cm2],

l –  ustalona długość przemieszczenia tłoka lub średnia 

pomiarów w [cm],

t –  przedział czasu dla wytłaczania stopionego odcinka (= prze-

dział dla odcięcia) w [s].

Do badań używane są stosunkowo proste plastometry obciąż-

nikowe nazywane też plastometrami wytłaczającymi (ekstruzyj-

nymi). Plastometry takie oferowane są jako ręczne lub w różnym 

stopniu zautomatyzowane. Schemat budowy plastometru do 

pomiaru MFR/MVR pokazano na rys.1.

Wskaźnik MFR jest coraz częściej zastępowany przez 

wskaźnik MVR lub są podawane oba razem. Zasadniczą przy-

czyną jest to, że wskaźnik MVR jest wygodniejszy do stosowania 

w  różnych równaniach reologicznych i niezależny od gęstości 

polimeru, a zatem jest prawdziwą miarą jego właściwości prze-

pływu. Poza tym sam pomiar jest prostszy w realizacji, ponieważ 

wystarczy dokonać tylko pomiaru przesunięcia tłoka, a unika się 

dodatkowej operacji ważenia wytłoczonej porcji tworzywa. 

Dysponując obiema wartościami wskaźników szybkości 

płynięcia, można dzieląc MFR przez MVR otrzymać gęstość 

stopionego polimeru. Wartość ta jest bardzo rzadko podawana 

w  arkuszach danych tworzyw (nie mylić z  podawaną zwykle 

gęstością w stanie stałym), a jest ona bardzo przydatna, np. przy 

określaniu przydatności wtryskarek do wtrysku określonych wiel-

kości wyprasek (szczególną uwagę należy zwrócić w przypadku 

wyprasek z poliolefin). 

Tu z  pomocą przychodzą niektórzy producenci wtryskarek 

zamieszczając w danych technicznych maszyn tabele, zawie-

rające współczynniki przeliczeniowe, pozwalające uwzględnić 

zmiany gęstości najczęściej wtryskiwanych w praktyce tworzyw. 

Wg norm ASTM D 1238 i  ISO 1133 zakres stosowanych 

podczas pomiarów obciążeń obejmuje wielkości od 0,325 do 

Rys. 1   Plastometr wytłaczający (obciążnikowy) do pomiaru MFR i MVR 
(widok i budowa) [10]

Tabela 1. Praktyczna wartość współczynnika korekcji 
stopu przy obliczaniu wagi wtrysku dla głównych 
tworzyw sztucznych.  
(źródło: Sumitomo(SHI)Demag) 

Tworzywo
Wspólczynnik korekcji 

stopu*
1. HDPE 0,75
2. LDPE 073
3. PP 0,73
4. PS 0,91
5. SB 0,91
6. ABS 0,91
7. SAN 0,91
8. PA 0,93
9. PA 6 +30% GF 1,14
10. PC 0,97
11. PC/ABS 0,94
12. PMMA 0,97
13. POM 1,15
14. PET 1,08
15. PBT 1,08
16. CA 1,03
17. CAB 0,98
18. PVC-w 1,05
19. PVC-h 1,15

„Waga wtrysku = współczynnik korekcji stopu x objętość wtrysku
*  Współczynnik korekcji stopu uwzględnia zmiany objętości masy 

tworzywa w temperaturze przetwarzania, jak również współczynnik 
charakterystyki zamykania zaworu zwrotnego ślimaka.” 

Rys. 2   Zakres temperatur i obciążeń stosowanych w teście MFR dla 
wybranych tworzyw [6]
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21,6 kg, natomiast zakres stosowanych temperatur wynosi od 

125 do 300 (310)°C. 

Informacje o warunkach przeprowadzenia testu powinny być 

podane razem z wartością wskaźnika, np. zapis MFR (190/2,16) 

= 3 gramy/10 minut oznacza wskaźnik płynięcia 3 wyznaczony 

przy temperaturze 190°C i masie obciążenia 2,16 kg. Wartości 

obciążeń i temperatur są zależne od rodzaju tworzywa. Należy 

też zwrócić uwagę, że dla niektórych polimerów stosowa-

nych jest po 2 lub więcej zestawów parametrów badawczych, 

tj. obciążeń i temperatur (rys. 2).

Wobec powyższego należy wyraźnie podkreślić, że aby móc 

porównać różne wartości wskaźników MFR lub MVR ze sobą, 

ich pomiary muszą być zawsze wykonane w  takich samych 

warunkach, czyli przy takim samym obciążeniu i w tej samej 

temperaturze.

Podczas przeprowadzania pomiarów wskaźników MFR/MVR 

należy zwrócić uwagę na właściwe przygotowanie mate-

riału, tj.  jego dokładne wysuszenie (dot. szczególnie tworzyw 

higroskopijnych), ustabilizowanie temperatury do wymaganej 

wartości, usunięcie pęcherzy z uplastycznionej próbki, a także 

zadbanie o czystość przed i po wykonaniu badania, aby uniknąć 

błędnych pomiarów. 

Charakterystyka wskaźników MFR/MVR 
Test  MFR  przeprowadza się w  stałej temperaturze, przy 

bardzo niskiej i niekontrolowanej szybkości ścinania, np. dla PP 

o MFR 10 szybkość ścinania podczas testu wynosi ok. 20 s-1. 

Porównując to z  szybkościami ścinania podczas procesu 

wtrysku uzyskanymi, np. z symulacji są to wartości co najmniej 

kilkaset razy większe. Prostym przykładem może być porów-

nanie natężenia przepływu, które dla MFR 10 podczas testu 

wynosi ok. 0,017 cm3/s, ta sama masa 10 g wtryskiwana (napeł-

nienie gniazda) w czasie np. 0,5 s dałaby natężenie przepływu 

ponad 1000 razy większe. 

Wskaźnik szybkości płynięcia, mimo że jest często mierzony 

i wykorzystywany w praktyce przemysłowej, jest równie często 

poddawany krytyce. Główny zarzut stawiany testom MFR to 

jednoliczbowa wartość wyniku pomiaru przedstawiająca tylko 

jeden punkt na krzywej lepkości. Sam pomiar wskaźnika MFR 

określa zdolność płynięcia tworzywa w ustalonych warunkach 

i jest on odwrotnością lepkości. Należy zwrócić uwagę na fakt, 

że stopione tworzywa termoplastyczne są płynami nienewto-

nowskimi, czyli opory przepływu (pozorna lepkość stopu) zmie-

niają się nieliniowo przy zmianie szybkości przepływu (szybkość 

odkształcenia ścinającego) (rys. 3). Wraz ze wzrostem prędkości 

ścinania występuje tu zjawisko określane przez reologów jako 

rozrzedzanie się przy ścinaniu. Np. podczas wtrysku lepkość 

stopu może być nawet o  kilka rzędów wielkości niższa przy 

występujących tu szybkościach przepływu niż w  teście MFR. 

Poza tym lepkości stopionego tworzywa o  znacznie różnią-

cych się wskaźnikach MFR są przy takich dużych prędko-

ściach ścinania na bardzo zbliżonym poziomie. Więc wypeł-

nianie tworzywem o niższym MFR może przebiegać podobnie 

jak przy wskaźniku MFR wyższym. Rozrzedzenie ścinaniem jest 

korzystne dla procesu wtrysku. Należy dodać, że lepkość stopu 

spada również wraz ze wzrostem jego temperatury, przez co 

wzrasta łatwość wypełniania form zwłaszcza tych fragmentów 

o małych przekrojach przepływu (rys. 4).

Wobec powyższego można powiedzieć, że wskaźniki MFR/

MVR nadają się tylko do np. zgrubnego oszacowania właści-

wości przepływu lub zastosowania jako pomiary porównawcze 

w kontroli jakości dostaw materiałów.

Natomiast, aby uzyskać lepsze porównanie charakterystyk 

płynięcia jednego gatunku z  drugim, większość dostawców 

materiałów może dostarczyć dane dotyczące lepkości, mierzone 

w odpowiednim dla przetwarzania zakresie szybkości ścinania 

i temperatur. Wiele z nich jest dostępnych za pośrednictwem baz 

danych materiałowych np. CAMPUS.

Jednak ze względu na niskie koszty badań, prostą reali-

zację i  łatwą do zrozumienia terminologię (g/10 minut) metoda 

pomiarów MFR/MVR została powszechnie przyjęta w  branży 

przetwórstwa jako preferowany sposób interpretacji lepkości 

tworzyw w  różnych procesach formowania (wytłaczanie, 

rozdmuch, wtrysk). Trzeba jednak zaznaczyć, że test MFR nie 

jest zasadniczo przeznaczony do pomiaru lepkości, ponieważ 

Rys. 3   Lepkość w zależności od prędkości ścinania dla polimerów 
o różnej średniej masie cząsteczkowej Mw

Rys. 4   Zmiana lepkości tworzyw zależna od temperatury [12] 
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celem tego badania jest uzyskanie w miarę prostego sposobu 

pomiaru względnej masy cząsteczkowej.

Wskaźnik MFR jest dobrą miarą względnej średniej masy 

cząsteczkowej i  jest do niej odwrotnie proporcjonalny (rys. 5). 

Polimer o wysokim MFR jest łatwiejszy w przetwórstwie, ale jego 

właściwości fizyczne zwłaszcza mechaniczne przy małej masie 

cząsteczkowej, np. udarność, czy wytrzymałość są często 

wyraźnie gorsze. 

Szybkość płynięcia stopu spada wraz ze wzrostem 

masy cząsteczkowej tworzywa i  płynie ono trudniej. Przy 

niskiej masie cząsteczkowej stopiony polimer płynie łatwo, 

a  wskaźnik MFR jest wówczas wysoki. Gdy polimer ulega 

degradacji, to jego łańcuchy zastają skrócone, wskaźnik 

MFR wzrasta, tworzywo płynie łatwiej. Zwykle wartości MFR 

spotykane w  różnych technologiach przetwórstwa wynoszą 

od 0,1 g/10 min do 50 (100) g/10 min (rys. 6 i tabela 2). 

Pozostaje jeszcze kwestia na ile dopuszczalne są zmiany 

wartości wskaźnika MFR w  wyniku przetwórstwa. Oficjal-

nych norm określających dopuszczalne zakresy zmian nie ma. 

W praktyce decyduje o tym wzajemna umowa miedzy dostawcą 

a odbiorcą wyrobów, np. wyprasek wtryskowych. Najczęściej 

zakresy zmian spotykane w praktyce wahają się na poziomie od 

20 do 50%. Takie poziomy zmian, a w zasadzie tylko wzrostu 

wskaźnika MFR przekładają się w  różnym stopniu (zwykle 

wyraźnie niższym w ujęciu procentowym) na spadek określonych 

własności, głównie mechanicznych. Długość łańcuchów określa 

Rys. 5   Wskaźnik MFR, jako funkcja średniej masy cząsteczkowej Mw [4]

Tabela 3. Przybliżony związek między wskaźnikiem szybkości płynięcia MFR, a lepkością w stanie stopionym i średnią 
masę cząsteczkową (dla LDPE o gęstości ok. 0,920 g/cm3) [2]

MFR 0,2 0,7 2 7 20 70 200
Lepkość stopu [Pa-s] 30000 10000 3000 1000 300 100 30
Średnia masa cząsteczkowa 33500 28000 25000 21000 18000 15000 13500

Tabela 2. Wartości wskaźników MFR stosowane 
w różnych technologiach przetwórstwa [2]

Proces Zakres MFR
Formowanie wtryskowe 5-100
Formowanie rotacyjne 5-10
Laminowanie powłok 4-12
Wytłaczanie folii 0,3-7
Rozdmuchiwanie 0,1-2
Wytłaczanie rur i profili 0,2-2

Rys. 6   Wpływ długości łańcuchów na własności wytrzymałościowe 
wyrobów i sposób przetwarzania

Rys. 7   Porównanie zakresu 
MFR i lepkości stopu [8]
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średnia masa cząsteczkowa Mw. Znajomość tej wartości jest 

zbędna dla przetwórców. Jednak poprzez wskaźnik MFR i wiel-

kość jego zmiany w sposób proporcjonalny można szacować 

zmienność własności wyrobów lub zachowań tworzyw w prze-

twórstwie. Przykładowe zależności MFR od wielkości Mw 

i lepkości przedstawia tabela 3. 

Badania MFR/MVR są prowadzone dla różnych rodzajów 

tworzyw sztucznych w innych warunkach (temperatura, obcią-

żenie), dlatego te same wartości wskaźników MFR 10 dla PC 

nie oznaczają jednakowej płynności i zachowania podczas prze-

twórstwa jak MFR 10 dla PP lub PS, a PC należy nadal kwalifi-

kować jako tworzywo gorzej płynące (rys. 7). 

Wypełniacze i wzmacniacze wpływają na lepkość i gęstość 

tworzyw, ale tu również sprawdzany jest wskaźnik szybkości 

płynięcia. Ważne jest, aby porównywać tylko wartości zmierzone 

w  jednolitych warunkach testowych (temperatura, obciążenie 

i czas przebywania). Dla takich tworzyw korzystniej jest mierzyć 

wskaźnik MVR. 

Test płynięcia jest stosowany zwykle do trudno rozpuszczal-

nych tworzyw sztucznych (np. PE, PP, POM). W  przypadku 

tworzyw higroskopijnych i łatwo rozpuszczalnych (np. PA, PBT, 

PC, PET) często korzysta się z  bardziej miarodajnego testu 

lepkości roztworu. Test MFR dla PA jest możliwy, ale wymaga 

szczególnie ostrożnego podejścia do badań. Wiarygodne, a tym 

samym porównywalne wartości pomiarowe można uzyskać 

tylko po równomiernym wysuszeniu próbek i jednakowym czasie 

przebywania w stanie stopionym.

Zastosowania praktyczne
Wskaźnik MFR pozwala na szybkie porównania partii materiału 

podczas jego wytwarzania lub compoundingu. Kontrola partii do 

partii podczas produkcji polietylenów było jednym z pierwszych 

powszechniejszych zastosowań testów MFR (wówczas jeszcze 

był to MFI).

Test MFR jest stosowany w  kontroli tworzyw przychodzą-

cych w celu scharakteryzowania polimeru i  jego identyfikacji. 

Jest to obecnie jedno z najpopularniejszych badań wykonywa-

nych przez wiele laboratoriów zakładowych lub jest zlecane do 

wykonania przez laboratoria zewnętrzne. Służyć więc może do 

kontroli jakości materiałów wejściowych, porównywania nowych 

tworzyw wchodzących do produkcji nowych wyrobów oraz jako 

pomoc w ocenie nowych dostawców tworzyw.

Innym obszarem zastosowań wskaźników MFR/MVR jest ich 

wykorzystanie do badania jakości wyprasek z  termoplastów 

ze względu na warunki przetwarzania i ewentualnej degradacji 

tworzywa. Zwiększona wartość MFR w porównaniu do stanu 

początkowego może być spowodowana np. przez degradację 

polimeru w procesie przetwórczym lub zbyt duży dodatek recy-

klatu. Za stan początkowy przyjmuje się wskaźnik MFR tworzywa 

przed przetworzeniem, czyli oryginalnego granulatu.

Wskaźnik szybkości płynięcia może też być przydatny 

np. podczas uruchamiania nowej produkcji czy zmiany gatunku 

tworzywa o innej wartości MFR. Mając wiedzę o różnicy w warto-

ściach wskaźników MFR, możemy dostosować ustawienia para-

metrów wtrysku (np. siły zamykania, ciśnienia czy prędkości 

wtrysku, przy wyższym MFR mogą być ustawione na niższym 

poziomie i odwrotnie).

Poza tym, gdy nie dysponujemy innymi danymi reologicznymi 

poza pomiarami wskaźników MFR, istnieją opracowane metody, 

które przy wykorzystaniu równań reologicznych pozwalają esty-

mować przybliżone krzywe lepkości. Tak uzyskane wykresy 

mogą być wykorzystane jako szybka i tania pomoc do przybliżo-

nych obliczeń reologicznych (patrz lit. poz. 9 i 11).

Podsumowanie
Wskaźnik szybkości płynięcia MFR/MVR oceniany z punktu 

widzenia reologicznego ma wartość znikomą, ponieważ nie 

dostarcza zbyt wielu informacji nt. płynięcia stopionego poli-

meru. Jednak, mimo że jednoliczbowa wartość współczynnika 

MFR/MVR zawiera niewiele informacji o przetwarzalności, czy 

mówiąc inaczej jest słabym miernikiem przetwarzalności poli-

merów. To patrząc od strony praktyki przemysłowej wskaźnik 

MFR/MVR jest przydatny. 

Podstawową zaletą wskaźników MFR/MVR jest ich 

powszechna dostępność w arkuszach danych materiałowych. 

Poza tym dobrze sprawdzają się jako mierniki względnej masy 

cząsteczkowej i  są wykorzystywane jako parametr kontrolny 

przy wytwarzaniu polimerów lub ich compoundingu. W  tej 

samej roli mogą być też wykorzystywane w  kontroli dostaw 

surowców lub wyprasek, a także przy ustawianiu parametrów 

np. wtrysku. Poza tym sprzęt pomiarowy jest prosty, niedrogi 

i łatwy w obsłudze. I
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Zróżnicowanie oraz elastyczność nowoczesnych robotów 

przemysłowych powoduje, iż mogą wykonywać rozmaite 

czynności, jak obsługa maszyn, polerowanie, pakowanie, 

uszczelnianie, odlewnictwo, spawanie, montaż, pomiary, klejenie, 

obróbka mechaniczna (np. wiercenie, frezowanie, szlifowanie), 

paletyzacja kartonów, załadunek i  rozładunek, a  także czyn-

ności typu pick and place itp. Wśród stosowanych w przemyśle 

robotów jest bardzo duże zróżnicowanie - największe maszyny 

pracują na dużych płaszczyznach i pod znacznym obciążeniem, 

a  te małe, o udźwigu do kilku kilogramów, mogą wykonywać 

bardzo precyzyjne zadania w małej przestrzeni, zachowując przy 

tym wyjątkową dokładnością i szybkie tempo pracy.

Rynek
Transformacja w kierunku robotyzacji przemysłu nabiera tempa 

zarówno w tradycyjnych, jak i nowych branżach. Coraz więcej firm 

zdaje sobie sprawę z licznych korzyści, jakie zapewnia im robo-

tyka. Zgodnie z opiniami specjalistów roboty przemysłowe są też 

głównym elementem postępu w przemyśle wytwórczym. Roboty 

ewoluują dzięki wielu najnowocześniejszym technologiom. Są to: 

rozpoznawanie wizji, nauka umiejętności, przewidywanie awarii 

z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, nowa koncepcja współ-

pracy człowiek-maszyna oraz łatwe programowanie itd. 

W ostatnich latach obserwujemy szybki wzrost liczby robotów 

w stosunku do osób zatrudnionych w przemyśle. Roboty spoty-

kamy coraz częściej na różnych stanowiskach pracy, w tym również 

tam, gdzie prace do niedawna były zarezerwowane tylko dla ludzi. 

Liczba robotów przemysłowych rośnie z roku na rok. Według 

raportu Międzynarodowej Federacji Robotyki na koniec 2020 r. 

przekroczyła barierę 3 milionów sztuk na całym świecie, osią-

gając w  latach 2015-2020 średnioroczny wzrost ok. 13%. 

W 2021 zainstalowano globalnie 486 800 robotów przemysło-

wych. Międzynarodowa Federacja Robotyki (IFR) prognozuje 

dalsze dynamiczne wzrosty, które w najbliższym czasie będą 

motorem napędowym robotyki i automatyki. Na całym świecie 

zainstalowano już tysiące robotów, które jeszcze pięć lat temu 

nie istniały w  tym segmencie. Wdrażanie robotów bywa dość 

złożonym procesem, jednak nowe generacje robotów przemy-

słowych są coraz łatwiejsze w użyciu.

W 2021 roku w przemyśle tworzyw sztucznych i produktów 

chemicznych zainstalowano 22 500 robotów i odnotowano wzrost 

na poziomie 21%. W Europie rynek robotów się odradza i w przy-

padku sektora tworzyw sztucznych oraz produktów chemicznych 

odnotowano 7 700 instalacji i wzrost na poziomie 30%.

Roboty w zakładach przetwórstwa tworzyw
Produkcja elementów z  tworzyw sztucznych, to zadania 

o  wysokiej wydajności w  hałasie i  podwyższonej tempera-

turze. Do tego wymagana jest wysoka efektywność, bo koszty 

w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych grają szczególną 

rolę. Z pomocą przychodzą roboty, które pozwalają z pełni zauto-

matyzować rozładunek i  załadunek maszyn, kontrolę jakości, 

etykietowanie i pakowanie w dowolne struktury. 

NOWOŚCI W ZAKRESIE ROBOTÓW DO ZASTOSOWAŃ 
W PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Zastąpią człowieka 
w fabrykach przyszłości?

Roboty przemysłowe stały się kluczowymi urządzeniami wielu linii technologicznych, w tym także prze-
twórstwa tworzyw sztucznych. Dzięki nim zwiększa się bezpieczeństwo pracy oraz poprawiana jest wydaj-
ność produkcji przy osiąganej jednocześnie wysokiej jakości produktu. W zależności od charakteru produk-
cji i realizowanych zadań uwalniają pracowników od żmudnych, niebezpiecznych i powtarzalnych zadań. 

Mia Walasek
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W literaturze technicznej występuje wiele definicji określających czym jest robot przemysłowy. 
W każdej z nich w różnym stopniu opisano cechy charakterystyczne dla danego urządzenia. Jednak 
najbardziej pasującym określeniem robota przemysłowego jest jego zdefiniowanie jako manipulatora 
wielofunkcyjnego, skonstruowanego dla przenoszenia materiałów, części, narzędzi lub specjalnych 
przyrządów, mającego programowane ruchy w celu wykonywania różnorodnych zadań.

Robotyzacja formowania wtryskowego
Roboty do wtryskarek przynoszą znaczne korzyści przy auto-

matyzacji procesów związanych z  wtryskiwaniem. Pomimo 

wzrostu produktywności producenci tworzyw sztucznych nadal 

muszą stawić czoła trudnym wyzwaniom. Wraz ze wzrostem 

wymagań klientów w  zakresie kompleksowej identyfikowal-

ności produktu i 100% kontroli części, producenci są zmuszeni 

do zrównoważenia rosnących kosztów produkcji z wyprzedze-

niem, a także do zmniejszenia ryzyka związanego ze wzrostem 

ilości braków i zwrotów produktów. Dodając do tego zmienność 

serii produkcyjnych liczoną w godzinach, na przykład zmiany form 

wtryskowych i nowe produkty, a pracownicy pracują często do 

granic możliwości – staje się jasne, że producenci tworzyw sztucz-

nych potrzebują nowego narzędzia do automatyzacji fabryki. 

Warto zwrócić uwagę, że obecnie jest rozwijanych kilka 

rodzajów robotów przemysłowych różniących się budową:

– roboty przegubowe – ramieniowe (najpopularniejsze)

 Ramię robocze najbardziej przypomina tu swoją charaktery-

styką ruchu rękę człowieka. Najczęściej mają one sześć osi 

obrotu i dzięki temu łatwo je przystosować do wykonywania 

wielu zróżnicowanych zadań, co zapewnia dużą elastycz-

ność. Jednak rozwiązanie to jest z reguły droższe i nie zawsze 

potrzebne w konkretnych zastosowaniach. 

– roboty kartezjańskie

 Poruszają się w  trzyosiowym układzie kartezjańskim, wyko-

nując ruchy przód/tył, prawo/lewo oraz góra/dół. Najczęściej 

wykorzystuje się je do przenoszenia i pakowania materiałów. 

– roboty cylindryczne, często określane jako suwnicowe, bramowe. 

 Ich przestrzeń robocza przypomina wydrążony cylinder. 

Podobne do nich są roboty sferyczne, w  których ramię 

poziome nie porusza się równolegle do podłoża, ale wychyla 

się w górę i w dół, co powoduje, że przestrzeń robocza przy-

pomina sferę ograniczoną od góry i dołu. 

Trendy
Obecnie najsilniejszym trendem jest popularyzacja robotów 

współpracujących, które pozwalają na robotyzację każdej wiel-

kości przedsiębiorstwa i obsługę krótkich, średnich i długich serii 

produkcyjnych. Dostępność ta wynika z  łatwości i  szybkości 

programowania w intuicyjnych narzędziach graficznych oraz możli-

wości uczenia robota przez pokazywanie. Dodatkowo są łatwo 

przestawialne od stanowiska do stanowiska i bezpiecznie pracują 

obok człowieka, dlatego nie wymagają kosztownych i  stałych 

fundamentów oraz klatek bezpieczeństwa. To czyni je dostępnymi 

ekonomicznie i kompetencyjnie dla każdej firmy. Można dostrzec 

dynamiczne trendy sztucznej inteligencji i coraz lepszej komuni-
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kacji robota z otoczeniem, dlatego też nie można wykluczyć, że 

za kilka lat programowanie robota współpracującego będzie przy-

pominać wydawanie polecenia głosowego człowiekowi, a robot 

jeszcze będzie wyciągał wnioski i dostosowywał swoje działanie.

Można zaobserwować następujące trendy związane z zastosowa-

niem robotów, które odegrają kluczową rolę w niedalekiej przyszłości.

– Po pierwsze jest to postępująca integracja technologii Indu-

strial Internet of Things (IIoT). Roboty coraz częściej korzystają 

z  inteligentnych czujników, gromadząc dane niedostępne 

wcześniej dla producentów. Tak zebrane informacje są wyko-

rzystywane na poziomie zarządzania przedsiębiorstwem. Ten 

trend prowadzi do nowych poziomów wydajności. 

– Po drugie to cyberbezpieczeństwo przemysłowe. Ponieważ 

roboty coraz częściej łączą się z systemami gromadzenia danych 

w  przedsiębiorstwie, zwiększa się przez to ryzyko związane 

z  cyberbezpieczeństwem. Przedsiębiorstwa będą zmuszone 

do eliminowania luk w procesach i do inwestycji w cyberbezpie-

czeństwo, aby zapewnić bezpieczną i niezawodną produkcję. 

– Po trzecie rozwiązania wirtualne, czyli zaawansowane modele 

procesów oraz na pojedynczych stanowiskach, które staną się 

integralną częścią robotyki przemysłowej. Jedną z rosnących 

aplikacji jest wirtualna reprezentacja zrobotyzowanych sys-

temów do weryfikacji koncepcji, programowania offline, wykry-

wania i zapobiegania awariom. 

– Roboty współpracujące - stają się one coraz bardziej zdolne 

do pracy w trudnych warunkach przemysłowych i będą stoso-

wane w aplikacjach, w których jeszcze niedawno nie brano ich 

pod uwagę. 

Nowości na rynku robotów
Nowe roboty w ofercie ABB 
ABB dodaje dwie nowe rodziny robotów do swojej oferty dużych 

robotów przeznaczonych do złożonych zastosowań produk-

cyjnych. Oferując większą szybkość, dokładność, elastyczność 

i solidniejszą konstrukcję, w tym zintegrowane okablowanie proce-

sowe, roboty IRB 5710 i 5720 firmy ABB zwiększają produktyw-

ność i wydajność oraz zapewniają dłuższy czas bezawaryjnej pracy 

w takich zastosowaniach, jak np.: produkcja pojazdów elektrycz-

nych (EV) czy gumy, tworzyw sztucznych. IRB 5710 i IRB 5720, 

dostępne w ośmiu wariantach, oferują wybór opcji dla obciążeń 

użytkowych od 70 kg do 180 kg i wysięgu od 2,3 m do 3 m. Te 

dwie rodziny robotów nadają się do wykonywania szerokiego 

zakresu zadań produkcyjnych, w  tym przenoszenia materiałów, 

obsługi i montażu maszyn, a także do wykonywania specyficznych 

czynności w produkcji pojazdów elektrycznych. Korzyści ofero-

wane przez roboty sprawiają, że są one również odpowiednie do 

stosowania w procesach formowania tworzyw sztucznych, odle-

wania metali, czyszczenia i natryskiwania. Obie rodziny robotów 

Co można zrobotyzować przy wtryskarkach?
–  lokalizowanie, załadunek-rozładunek formy wtryskowej, obróbka wyprasek,
– precyzyjna kontrola jakości każdego detalu,
–  układanie według zadanego wzorca w kartonach, na palecie lub do innych opakowań,
–  precyzyjne umieszczanie w opakowaniach i wytłoczkach z użyciem czujnika siły,
–  odcinanie wlewów po wtrysku tworzywa, znakowanie kodami i tekstem,
–  dowolna czynność przy obsłudze wtryskarek w oparciu o narzędzia zainstalowane na końcu ramienia 

robota, m.in. chwytaki, oklejarki, czytniki itp.

Źródło: Pexels
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są zasilane przez nowy kontroler ABB OmniCoreTM V250XT, 

najnowszy dodatek do rodziny kontrolerów OmniCore. Kontroler 

OmniCore V250XT, wyposażony w technologie sterowania ruchem 

TrueMove i QuickMove firmy ABB, umożliwia robotom IRB 5710 

i IRB 5720 osiągnięcie wiodącej w swojej klasie prędkości, zwięk-

szając możliwości produkcyjne i skracając czas produkcji. Dzięki 

wysokiej powtarzalności położenia (0,04-0,05 mm), powtarzalności 

ścieżki (0,1-0,14 mm) i dokładności ścieżki (1-1,2 mm), roboty 

IRB 5710 i IRB 5720 są dokładniejsze niż inne roboty w swoich 

klasach, co pozwala im zapewnić najwyższy poziom jakości 

produkcji. Dodatkową ochronę przed uszkodzeniami i  zuży-

ciem kabli zapewnia zintegrowany pakiet ABB LeanID Integrated 

DressPack, który umożliwia prowadzenie kabli technologicznych 

wewnątrz górnej części ramienia robota i wzdłuż nadgarstka, a nie 

na zewnątrz. Eliminuje to kołysanie się kabli, chroni przed ciepłem 

i  kolizjami, które są częstą przyczyną problemów z  obsługą 

robotów, potencjalnie skracając czas przestojów i koszty utrzy-

mania oraz wydłużając okres eksploatacji robotów o  kilka lat. 

LeanID ułatwia również programowanie i symulację dzięki przewi-

dywalnym ruchom kabli w oprogramowaniu do programowania 

offline RobotStudio firmy ABB. Obie serie robotów mają wiele opcji 

montażu, w tym na podłodze, pod kątem, w pozycji odwróconej 

i na półce, co zapewnia maksymalną elastyczność projektowania 

produkcji. W 2023 r. pojawi się więcej zastosowań procesowych, 

takich jak: spawanie, cięcie czy dozowanie.

Nowe modele robotów współpracujących  
od Fanuc 

Fanuc, wprowadził także na rynek trzy nowe modele lekkich 

robotów współpracujących – CRX-5iA, CRX-20iA/L i CRX-25iA. 

Obecnie w ofercie producenta dostępnych jest 11 modeli robotów 

przygotowanych do bezpośredniej współpracy z ludźmi, oferują-

cych udźwig od 4 do 35 kg. Nowe modele robotów CRX uzupeł-

niają istniejącą linię robotów współpracujących CR i CRX, od kilku 

lat obecną w ofercie firmy FANUC. Nowe roboty współpracujące 

CRX-5iA, CRX-20iA/L i CRX-25iA o udźwigu 5 kg, 20 kg i 25 kg 

oraz maksymalnym zasięgu 994 mm, 1418 mm i 1889 mm to 

młodsi bracia wcześniej wprowadzonych na rynek robotów 

CRX-10iA i CRX-10iA/L, dedykowanych do obsługi elementów 

o masie 10 kg, w dwóch opcjach zasięgu – 1249 mm i 1418 mm. 

Połączenie pięciu robotów CRX z serią zielonych robotów CR 

znacznie poszerza możliwości firmy FANUC w obszarze wspie-

rania szerokiego grona producentów w  procesach wdrażania 

technologii robotów współpracujących do obsługi procesów 

wytwórczych. Roboty CRX firmy FANUC są bezpieczne, łatwe 

w użyciu, niezawodne i wszechstronne. Bardzo dobrze radzą 

sobie z  obsługą procesów charakterystycznych dla produkcji 

przemysłowej, w  tym kontroli jakości, załadunku i  rozładunku 

maszyn, pakowania, paletyzacji, szlifowania, spawania i  wielu 

innych. Stopień ochrony IP67, gwarantujący pyłoszczelność 

i wodoszczelność, jest standardem dla wszystkich pięciu modeli 

CRX. Dzięki temu klienci mogą ich używać nawet w szczególnie 

trudnych warunkach przemysłowych. Roboty CRX potrafią 

szybko wykrywać działanie sił zewnętrznych w przestrzeni robo-

czej i odpowiednio reagować. W przypadku wystąpienia bezpo-

średniego kontaktu z  człowiekiem lub elementami otoczenia 

natychmiast się zatrzymują (funkcja Contact Stop). Mają również 

możliwość automatycznego zwolnienia, dzięki czemu delikatnie 

wycofują się po kontakcie z operatorem (funkcja Retract Motion). 

Seria ta obsługuje kilka zaawansowanych funkcji firmy FANUC, 

które dodatkowo zwiększają potencjał operacyjny robota. 

Wśród nich jest m.in. system wizyjny FANUC iRVision, zapew-

niający robotom zmysł wzroku, przyczyniający się do znacznego 

wzrostu wydajności pracy robota.

Nowe roboty e-Series od Universal Robots
Rodzina e-Series to z kolei propozycja firmy Universal Robots. 

Są to trzy roboty – UR3e, UR5e i UR10e. Każdy z cobotów ma 

inny zasięg i  udźwig, ale wszystkie są tak samo precyzyjne, 

dokładne i niezawodne. Dzięki temu są narzędziem mogącym 

wesprzeć w automatyzacji każdy zakład produkcyjny. Wbudo-

wany, zlokalizowany w narzędziu czujnik siły i momentu daje 

e-Series większą precyzję i wrażliwość, które umożliwiają zasto-

sowania cobota w  jeszcze szerszej gamie aplikacji. Intuicyjny 

i  responsywny na dotyk interfejs użytkownika skraca proces 

programowania do kilku kliknięć na lekkim i  szerokim, doty-

kowym ekranie panelu uczenia robota. e-Series to także duża 

wygoda użytkowania. Złącze narzędziowe wyposażone w inter-

fejs komunikacji RS-485 zlokalizowane na kołnierzu redukuje 

czas i złożoność integracji cobota z  linią produkcyjną. Jedno-

cześnie, jeżeli chodzi o serwis, wszystkie przeguby mogą być 

wymienione w 2 do 6 minut. 17 funkcji bezpieczeństwa obej-

mujących programowalny czas i dystans zatrzymania sprawia, 

że współpracująca automatyzacja staje się łatwiejsza. Wszystkie 

funkcje są certyfikowane przez TÜV Nord pod względem zgod-

ności z EN ISO 13849-1 i EN ISO10218-1 (Cat. 3 PLd). Coboty 

Universal Robots są lekkie, niewielkie i łatwo się je wykorzystuje 

do różnych zastosowań bez zmiany układu produkcyjnego. Przy 

liniach do produkcji z tworzyw sztucznych i polimerów, wyma-

gających różnych technik obróbki w  różnych temperaturach, 

niezbędna jest elastyczność. Coboty e-Series można stosować 

we  wszystkich obszarach produkcji z  tworzyw i  polimerów, 

szczególnie w zastosowaniu pick&place oraz obsłudze maszyn. 

Robot współpracujący TM16 o udźwigu  
do 16 kg od Omron

Firma OMRON zapowiedziała wprowadzenie na rynek cobota 

OMRON TM16 o udźwigu do 16 kg. Dzięki temu klienci mogą 

poszerzyć swoje możliwości w  zakresie obróbki materiałów 

i transportu cięższych elementów. Rodzina robotów współpracu-

https://www.plastnews.pl/katalog
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jących firmy OMRON została zaprojektowana do różnych zasto-

sowań, a ich zakres powiększa się jeszcze bardziej wraz z doda-

niem nowych możliwości transportu i obsługi. 

Robot OMRON TM16 to najsilniejszy model z rodziny robotów 

współpracujących, ale oprócz tego ma on także zasięg 900 mm, 

wbudowany opcjonalny system wizyjny i opcje łączności poprzez 

sieci Profinet i Ethernet/IP. Jest zgodny z normą ISO/TS 15066, 

co oznacza, że można go zainstalować przy zmniejszonej liczbie 

zabezpieczeń. Dzięki temu nowy cobot może pracować razem 

z ludźmi i zminimalizować ilość potrzebnego miejsca. 

Nowy OMRON TM16 może poprawić wydajność i  zgod-

ność w  różnych powtarzających się zadaniach lub złożonych 

zadaniach montażu i naprawy maszyn, jednocześnie nie stwa-

rzając zagrożenia dla ludzi podczas pracy. Cobota OMRON TM 

można zamontować na robocie mobilnym OMRON i uzyskać 

w ten sposób rozwiązanie, które automatyzuje nie tylko transport 

materiałów, ale także skomplikowane operacje podnoszenia. 

Kluczowe cechy i zalety: udźwig 16 kg umożliwiający trans-

port cięższych części i materiałów, dzięki wbudowanemu opcjo-

nalnemu systemowi wizyjnemu cobot może również wykonywać 

złożone zadania związane z podnoszeniem i układaniem oraz 

kontrolą, łatwość komunikacji dzięki opcjom łączności z sieciami 

Profinet i Ethernet/IP. 

Nowy cobot HCR-14
Rodzina robotów HCR z  Hanwha Robotics rozszerzyła się 

o kolejny model HCR-14 o udźwigu 14 kg i zasięgu 1420 mm. 

Robot ten zachowuje wszystkie zalety swoich bliźniaczych 

modeli w postaci metalowej obudowy i możliwości pracy w trud-

nych środowiskach przemysłowych. Do tego łatwe i  intuicyjne 

programowanie oraz sprawdzone od wielu lat rozwiązania tech-

niczne. HCR-14 pozwala wykonywać czynności szybko i precy-

zyjnie przez 24/7/365. 

Nowe roboty od NACHI – model MZ-10LF
Japońska firma NACHI od 1968 roku produkuje roboty prze-

mysłowe o udźwigu od 1 do 1700 kg i zasięgach przekraczają-

cych 4 metry. Obecnie firma wprowadza nowe modele MZ-10LF, 

MZ-07F z  rodziny MZ, które dobrze się sprawdzają w proce-

sach obróbki tworzyw sztucznych. Roboty te charakteryzują się 

większą szybkością, dokładnością i zasięgami. Robot MZ-10LF 

posiada udźwig 10 kg, zasięg 1202 mm i  sprawdza się przy 

rozładunku wtryskarek, pakowaniu, etykietowaniu i  kontroli 

jakości wyprasek. 

Wyjątkowo szybkie roboty Kawasaki 
Robotics serii RS

Roboty Kawasaki Robotics serii RS to linia robotów prze-

mysłowych o  małych i  średnich udźwigach. Dzięki zastoso-

waniu najnowszych materiałów i bardzo dobrze dopracowanej 

konstrukcji, są one lekkie i  szybkie, a  17-bitowe enkodery 

zapewniają jeszcze większą dokładność. Są to roboty przemy-

słowe o wysokiej prędkości działania. Charakteryzują się dużą 

dynamiką ruchu, udźwigiem od 3 do 80 kg, zasięgiem od 620 do 

2100 mm. Są to roboty przemysłowe o wysokiej prędkości dzia-

łania. Lekkie ramię wraz z wysokoobrotowymi silnikami o dużej 

mocy zapewniają wiodące w branży przyspieszenie i wysoką 

prędkość pracy, a smukła konstrukcja nie zajmuje dużej prze-

strzeni podłoża. Seria Kawasaki Robotics RS posiada wbudo-

wane przewody pneumatyczne i  wewnętrzne okablowanie 

https://www.plastnews.pl/katalog
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dla czujników oraz zaworów elektromagnetycznych. Ponadto, 

możliwy jest montaż dodatkowego okablowania, rurek lub wypo-

sażenia, gdzie dostarczane są podkładki montażowe i krany. 

GP70L od YASKAWA
GP70L to robot z oferty Yaskawa, stanowiący rozszerzenie 

serii GP. Zapewnia duży zasięg, duży udźwig i dużą szybkość 

działania, co pozwala na zastosowania w wielu sektorach prze-

mysłowych. Są to m.in. procesy logistyczne (paletyzacja, depa-

letyzacja), aplikacje dozowania, transport materiałów oraz zała-

dunek i rozładunek części z maszyn CNC.

GP70L jest robotem 6-osiowym o udźwigu 70 kg oraz zasięgu 

2732 mm w poziomie i 4715 mm w pionie. Zapewnia powta-

rzalność 0,05 mm. Jego duży moment bezwładności pozwala 

na obsługę dużych i  ciężkich ładunków, a  duża prędkość 

(od 123°/s w osi L do 350°/s w osi T) i przyspieszenie skra-

cają czas cyklu, zwiększając wydajność produkcji. Konstrukcja 

o zmniejszonej interferencji umożliwia łatwy dostęp do części 

w  ciasnych miejscach oraz ułatwia umieszczanie robotów 

blisko siebie w przypadku komórek roboczych o dużej gęstości. 

Z kolei szeroki zakres ruchu nadgarstka eliminuje potencjalne 

interferencje z  osprzętem, zwiększając elastyczność zasto-

sowań. Instalacja robota przebiega szybko i  sprawnie. Poje-

dynczy kabel łączy manipulator ze sterownikiem, co zapewnia 

łatwą konfigurację, zmniejsza wydatki na konserwację i redukuje 

zapasy części zamiennych.

GP70L zawiera nadgarstek o stopniu ochrony IP67, a  jego 

korpus charakteryzuje się stopniem ochrony IP54. Robot jest 

kompatybilny ze sterownikiem YRC1000 i nie wymaga transfor-

matora dla napięć wejściowych z zakresu od 380 do 480 VAC.

Nowości od Delta Electronics 
Delta Electronics wzbogaciło ofertę o  roboty SCARA oraz 

antropomorficzne – 6-osiowe. Wieloletnie doświadczenie 

firmy Delta Electronics w produkcji napędów i układów stero-

wania zaowocowało stworzeniem rozwiązań konkurencyjnych 

względem osiągów i  parametrów technicznych, a  także pod 

względem ekonomicznym. 

Czteroosiowy robot SCARA firmy Delta dzięki swojej szybkości 

i powtarzalności stanowi odpowiednie narzędzie dla zaawanso-

wanych procesów produkcyjnych. Mnogość sposobów kontroli, 

przyjazne oprogramowanie oraz funkcja uczenia bezpośredniego 

znacząco ułatwiają przygotowania urządzenia pod konkretne 

wymagania aplikacji. Szerokie możliwości rozbudowy o systemy 

wizyjne oraz inne jednostki sterujące sprawiają, że robot SCARA 

znacząco poprawia wydajność pracy jednocześnie zapewniając 

elastyczność procesu produkcyjnego. 

Sześcioosiowy robot antropomorficzny Delta o otwartym ukła-

dzie kinematycznym służy do precyzyjnego przenoszenia przed-

miotów bądź ich inspekcji. Nadaje się do pracy na niewiel-

kiej przestrzeni, gdzie wymagana jest wysoka wydajność. Jego 

niewielkie wymiary, przy stosunkowo dużym zasięgu i udźwigu 

sprawiają, że jest on uniwersalnym narzędziem zwiększającym 

efektywność produkcji.

Roboty serii VM od Denso 
6-osiowe roboty przegubowe z  serii VM oferują wysoką 

prędkość i powtarzalność oraz duży, 13-kilogramowy maksy-

malny udźwig. Ponadto ich maksymalny dopuszczalny 

moment bezwładności (0,36 kgm2; w J4 i J5 oraz 0,064 kgm2; 

w J6) jest 2,5 razy większy niż w przypadku konwencjonal-

nych robotów, co pozwala na większą elastyczność w projek-

towaniu efektorów końcowych i szerszy zakres zastosowań. 

Wąskie, szerokie na 130 mm ramię i  długi, wynoszący od 

1000 do 1300 mm zasięg umożliwiają tym robotom sięganie 

wokół narzędzi lub do głębokich, wąskich przestrzeni, takich 

jak formy wtryskowe do tworzyw sztucznych, bez zakłócania 

pracy urządzeń peryferyjnych. 

TS2 od Staübli 
Firma Staübli oferuje roboty TS2 typu SCARA. Rodzina 

robotów TS2 obejmuje cztery modele, TS2-40 o  zasięgu 

460 mm, TS2-60 o zasięgu 620 mm, TS2-80 o zasięgu 800 mm 

oraz TS2-100 o promieniu roboczym 1000 mm. Udźwig wszyst-

kich czterech maszyn wynosi 8,4 kg. Roboty TS2 należą do 

najbardziej kompaktowych i  lekkich robotów przemysłowych 

SCARA. TS2 charakteryzują się modułową konstrukcją i posia-

dają wbudowaną technologię napędową Stäubli, która wcześniej 

wyznaczała nowe standardy w  systemach sześcioosiowych. 

Elementy te są kluczowym czynnikiem wpływającym na niezrów-

naną wydajność czteroosiowej rodziny TS2. 

7-osiowy KR810 od Kassow Robots
Duńska firma Kassow Robots (należąca do grupy Bosch 

Rexroth) opracowała rodzinę 7-osiowych, szybkich i  silnych 

cobotów przemysłowych. Dzięki zastosowaniu 7 osi – robot 

zyskuje swobodę ruchów taką samą jak ludzka ręka. Wprost 

przekłada się to na możliwość pracy w bardzo ciasnych prze-

strzeniach, docieranie do celu zza rogu czy poprzez bardzo 

niskie światło otworu (np. wejściowego do maszyny), czy też 

pracę narzędziem przy zachowaniu jego orientacji (np. poprzez 

klejenia czy nakładania uszczelnień).

Rodzina 7-osiowych robotów składa się z  5 modeli. Od 

najmniejszego KR810 o  udźwigu 10 kg i  zasięgu 850 mm, 

poprzez przeznaczonego do lżejszych zastosowań KR1205 

(udźwig 5 kg / zasięg 1200 mm), KR1018 (udźwig 18 kg 

/ zasięg 1000 mm), czy KR1410 (udźwig 10 kg / zasięg 

1400 mm) po KR1805 (udźwig 5 kg / zasięg 1800 mm). Każdy 

z robotów nadaje się do obsługi maszyn; kontroli jakości; pako-

wania i paletyzacji; obróbki powierzchni; malowania, klejenia, 
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nakładania uszczelnień i wielu innych – w każdej z tych aplikacji 

zapewniając wymagane standardy bezpieczeństwa. Co więcej 

– robot może stać się centrum „małej automacji”, dzięki intu-

icyjnemu programowaniu (tzw. no-code programming) i wypo-

sażeniu sterownika robota w szereg wejść i wyjść cyfrowych 

i  analogowych, przekaźniki, połączenia safety i  komunikację 

protokołami (np. modbus). Robot np. może sterować maszyną 

i  transporterami bez konieczności użycia sterownika PLC 

i dodatkowego systemu HMI.

Roboty Wittmann WX128
WX128 czerpie korzyści z doświadczenia zdobytego z więk-

szym robotem WX138, który jest już dostępny w ofercie firmy. 

Już na pierwszy rzut oka WX128 imponuje nowo opracowaną 

kompaktową szafą sterowniczą zabudowaną na poziomej osi Z. 

Nowa konstrukcja charakteryzuje się o 30% krótszą zabudową, 

co szczególnie w przypadku małych wtryskarek umożliwia zasto-

sowanie wyjątkowo kompaktowej obudowy ochronnej. Wittmann 

WX128 opiera się na sprawdzonej koncepcji napędów paso-

wych na wszystkich liniowych osiach głównych. O wyborze tej 

koncepcji napędu zadecydowała wysoka dynamika – oś pionowa 

przyspiesza nawet czterokrotnie szybciej niż przyspieszenie 

grawitacyjne. Rozwiązanie zapewnia minimalną emisję hałasu 

i  łatwą konserwację. Głównymi celami prowadzonych prac 

rozwojowych było stworzenie łatwo dostępnego i niewymagają-

cego konserwacji projektu oraz sprostanie potrzebie elastycznej 

możliwości rozbudowy. W rezultacie WX128 może być wyposa-

żony w maksymalnie dwie dodatkowe obrotowe osie serwo. Ta 

rozbudowa może nastąpić zarówno przy składaniu zamówienia, 

jak i później. Może być ona zrealizowana bez konieczności wpro-

wadzania jakichkolwiek zmian w szafie sterowniczej i wynikają-

cych z tego zmian w obudowie ochronnej. Nowy WX128 o nomi-

nalnej ładowności 6 kg, wyposażony w sterowanie Wittmann R9, 

będzie dostępny od końca 2022 roku. W oparciu o urządzenie 

pokazane na K’2022, od 2023 roku w ofercie Wittmann pojawią 

się kolejne rozwojowe wersje.

Nowy model viper 4 firmy Engel
Engel rozbudowuje swój typoszereg robotów liniowych o nowy 

model vipera 4. Zastosowanie napędów o niskim poborze mocy, 

znacząco zwiększa efektywność energetyczną. Osiem wiel-

kości – dla udźwigu od 3 do 120 kg – robotów liniowych Engel 

można optymalnie dostosować do danego zadania automa-

tyzacji. Nowy viper 4 znajdzie zastosowanie przede wszystkim 

jako robot typu pick and place dla małych detali wtryskowych. 

Jest zaprojektowany dla wagi manipulacyjnej po osi obrotowej 

do 3 kg i  dla zastosowania na wtryskarkach do siły zwarcia 

2200 kN. Przy prostym odbiorze i odkładaniu elementów viper 4 

osiąga czas suchego cyklu 5,5 sekundy i czas odbioru poniżej 

1 sekundy. Wyjątkową cechą nowego viper 4 jest jego bardzo 

niskie zużycie energii. Przy cyklu standardowym 6 sekund, przy 

całkowicie wysuniętych skokach i maksymalnej możliwej dyna-

mice, zużycie energii wynosi 200 Wh. W ten sposób minirobot 

zużywa dokładnie tyle samo energii, ile zwykłe stanowisko 
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robocze CAD. Robot viper 4 wyposażony jest w napęd w techno-

logii 48 V i może być zasilany jednofazowo napięciem zmiennym 

230 V. Po raz pierwszy wszystkie obwody próżniowe wyposa-

żane są w funkcję oszczędzania energii. Odpowiednio do zasto-

sowania energia potrzebna do obwodów próżniowych zostaje 

ograniczona o maksymalnie 80%. Dzięki bardzo kompaktowej 

konstrukcji viper 4 zyskuje zwłaszcza w połączeniu z wtryskar-

kami bezkolumnowymi. 

Nowy viper 4 jest, tak samo jak większe modele, wyposa-

żony w inteligentne systemy asystenckie iQ motion control oraz 

iQ vibration control i może być w pełni zintegrowany ze sterow-

nikiem CC300 wtryskarek Engel. Dodatkowo dostępna jest 

wersja stand alone. 

Roboty SAM od Sumitomo (SHI) Demag
Sumitomo (SHI) Demag sukcesywnie rozwija swoją ofertę 

z  zakresu automatyki przemysłowej. Współpraca z  Sepro 

jest rozszerzana na arenie międzynarodowej, a portfolio urzą-

dzeń zostało znacznie wzmocnione przez dodanie własnej 

linii robotów. Seria SAM-C koncentruje się na standardowych 

rozwiązaniach formowania wtryskowego o umiarkowanej złożo-

ności, jednocześnie oferując opcje dostosowania technologii 

typu handle & place do obecnych wymagań rynku. Zaprojekto-

wane specjalnie w celu optymalizacji produkcji na wtryskarkach 

Sumitomo (SHI) Demag roboty SAM-C mogą znacznie zmniej-

szyć rozmiar samodzielnego gniazda produkcyjnego, jednocze-

śnie ułatwiając użytkownikowi sterowanie maszyną. Nowa plat-

forma automatyzacji Sumitomo (SHI) Demag w skrócie SAM, 

oznacza „Sumitomo (SHI) Demag. Automatyzacja. Maszyna 

(Sumitomo Demag. Automation. Machine)” i obejmuje zarówno 

komponenty robotyki, jak i  fachowe, uzupełniające wsparcie 

firmy. Debiutancka platforma robotów kartezjańskich „C” jest 

obecnie dostępna w 4 wariantach nośności - 3, 5, 10 i 20 kilo-

gramów - i będzie stopniowo rozbudowywana poprzez doda-

wanie kolejnych elementów kinematyki robota i aspektów funk-

cjonalnych. Linia robotów SAM została zaprojektowana z myślą 

o  minimalizacji konieczności przeprowadzania prac napraw-

czych poprzez zastosowanie własnej technologii silników serwo 

oraz technologii napędu i prowadnicy o niewielkich wymaga-

niach konserwacyjnych. Dzięki odpowiedniej technologii próż-

niowej systemy zapewniają również znaczne oszczędności 

energii. Nowe roboty SAM szczególnie sprawdzą się przy wtry-

skarkach o sile zamykania od 50 do 500 ton oraz w standar-

dowych produkcjach z czasem cyklu wynoszącym 10 sekund 

i więcej. 

Robot KUKA automatyzuje operowanie 
wtryskarką

Na bazie robota KUKA z serii KR AGILUS firma robomotion 

GmbH opracowała elastyczny moduł robota do produkcji 

metodą wtryskową. Jest on stosowany w firmie Gindele GmbH 

w mieście Pforzheim na południu Niemiec, gdzie optymalizuje 

wieloetapowy proces obróbki trwałych sztućców z  tworzywa 

sztucznego.

Studenci Szkoły Wyższej w  Reutlingen w  ramach realizo-

wanego projektu poszukiwali alternatywy dla jednorazowych 

sztućców. W ten sposób powstały sztućce wielokrotnego użytku 

wykonane z  wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Wytwa-

rzanie w firmie Gindele GmbH odbywa się za pomocą modułu 

robota do produkcji metodą wtryskową.

Popyt na sztućce wielokrotnego użytku rośnie i  trzeba 

zwiększać liczbę sztuk. Niezbędna była robotyzacja procesu. 

W związku z  tym Szkoła Wyższa w Reutlingen, firma Gindele 

GmbH, firma robomotion GmbH i firma KUKA połączyły swoje 

siły – i pokazują, jak funkcjonuje moduł „flexobot” w rzeczywi-

stym świecie produkcyjnym przedsiębiorstwa zajmującego się 

wtryskiwaniem.

W firmie Gindele wysokiej jakości tworzywo sztuczne jest 

wtryskiwane w celu uzyskania pożądanego kształtu sztućców. 

Wyróżniający się wysoką elastycznością moduł robota flexo-

botfirmy robomotion przejmuje zarówno operowanie wtry-

skarką, jak i  kosztowną dalszą obróbkę. Obejmuje ona na 

przykład usuwanie nadlewu, kontrolę jakości za pośrednic-

twem systemu Vision i montaż. W module zintegrowany jest 

robot KUKA do wtryskarek z  serii KR AGILUS, stanowiący 

niejako serce instalacji.

Współpraca między robotem a  obrabiarkami i  wtryskar-

kami ma ogromny potencjał. Dzięki sześciu osiom KR AGILUS 

jest bardzo elastyczny i może pewnie chwytać również złożone 

elementy. Robot do wtryskarek pobiera uformowane sztućce 

i doprowadza je do kontroli w systemie Vision. Ponieważ element 

jest jeszcze bardzo gorący, zostaje najpierw odstawiony do osty-

gnięcia. Po ostygnięciu robot ponownie chwyta element i usuwa 

nadlew. W tym celu robot KUKA jest wyposażony w chwytak 

wydrukowany w technologii 3D. 

Rozwiązanie z zakresu automatyzacji flexobot nadaje się także 

do produkcji mniejszych ilości. 

Podsumowanie
Zrobotyzowane całe gniazda robocze – tak niewątpliwie 

będzie wyglądać przyszłość w fabrykach, choć już teraz takie 

obrazki nie należą do rzadkości. Roboty coraz częściej zastę-

pują typowych operatorów maszyn, których rola bywa margi-

nalizowana do absolutnego minimum. Robotyzacja zakładów 

przemysłowych pozwala nie tylko ograniczyć różnego rodzaju 

niebezpieczne sytuacje, ale i umożliwia zwiększenie szybkości 

i jakości ich wykonywania, a to przekłada się wprost na wzrost 

wydajności przedsiębiorstwa. Roboty przemysłowe cały czas 

jednak ewoluują, oferując przedsiębiorcom więcej przydatnych 

funkcjonalności. I
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Meusburger Georg GmbH & Co KG
tel.: (+43) 5574 6706-0 I e-mail: office@meusburger.com I www.meusburger.com

Firma SUMARIS jest przedstawicielem włoskiej firmy RANCO należącej do 

PLASTEEL GROUP, która w swojej szerokiej ofercie posiada między innymi 

rdzenie rozprężne. Oferowane systemy zastępują starsze odkręcane układy. 

Rozwiązane to stosowane jest głównie przy odformowywaniu gwintów 

oraz podcięć. Rdzenie rozprężne składają się z 6 lub więcej zewnętrznych 

sektorów rozmieszczonych wokół centralnego rdzenia, który jest termore-

gulowany. Takie rozwiązanie poprawia produktywność, zmniejsza gaba-

ryty i  złożoność konstrukcji formy. Promieniowy ruch wykonywany po 

centralnym rdzeniu uwalnia wypraskę. Dokładność wymiarowa wytwarza-

nych detali spełnia najwyższe wymagania. Gwarantowana dokładność dla 

płaskich i walcowych powierzchni wynosi ±0,01. W swojej ofercie forma 

Ranco posiada również normalia do form oraz części inżynierskie dopaso-

wane do najbardziej wymagających zastosowań, jak wyrzutniki krzywkowe, 

uchylne systemy wyrzutnikowe itp. Nasi technologowie służą pomocą od 

samego początku konstrukcji, oferując specyficzne rozwiązania dla różnych 

obszarów zastosowań. I

Niezależnie od tego, czy chodzi o formy 

standardowe, szczękowe, z  wkład-

kami wymiennymi czy mikroformy - firma 

Meusburger oferuje bogate portfolio 

produktów.

Szeroka oferta produktów do budowy 

korpusów form firmy Meusburger jest 

optymalną bazą do produkcji narzędzi. 

Płyty z  otworami typu F są gotowymi 

produktami idealnie nadającymi się do 

budowy wysokojakościowych standardo-

wych form wtryskowych.

Asortyment płyt Meusburger jest 

w  100% produkowany we  własnym 

zakresie w Austrii i dlatego dostępny jest 

od ręki. Jako optymalne uzupełnienie, 

firma oferuje również obszerny program 

znormalizowanych części montażowych, 

które są optymalnie dopasowane do 

konstrukcji korpusów form. 

Stosowanie korpusów form firmy 
Meusburger niesie wiele korzyści:
– rozstaw otworów firmy Meusburger 

umożliwia umieszczenie otworu chło-

dzącego pomiędzy otworami prowa-

dzenia i śruby,

– płyty formujące z  narożnikami ułatwiają-

cymi demontaż i  krawędzią odniesienia 

zapewniają ich łatwy demontaż oraz 

szybkie ustawienie na maszynie obróbczej,

– odprężona cieplnie, pozbawiona 

naprężeń wewnętrznych stal, zapewnia 

możliwość dalszej obróbki bez ryzyka 

wypaczeń,

– gwinty mocujące w listwach dystanso-

wych służą do szybkiego demontażu 

płyty mocującej łącznie z listwami,

– sklep firmy Meusburger zapewnia 

ogromną oszczędność czasu, dzięki 

programowi złożenia korpusu formy 

z automatycznym obliczaniem E-części,

– oprogramowanie i CAD można pobrać 

za pomocą kilku kliknięć na stronie 

internetowej Meusburger. I

RDZENIE SKŁADANE – RANCO

SUMARIS Group I ul. Graniczna 22 Złotniki I 62-002 Suchy Las
tel. kom: 662 255 049 I m.birenbaum@sumaris.pl I www.sumaris.pl

http://www.meusburger.com
http://www.sumaris.pl
http://www.sumaris.pl
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PROPLASTICA jest uznanym producentem elementów do form 

i tłoczników w Europie. 

Celem firmy jest spełnienie wymagań klienta oraz utrzymywanie 

wysokiej jakości produktów i usług dzięki wiedzy oraz doświad-

czeniu pracowników.

Nasza oferta skierowana jest do branży budowy i eksploatacji 

form wtryskowych i ciśnieniowych oraz tłoczników.

Obejmuje elementy znormalizowane (prowadzenia, wypy-

chacze, do chłodzenia form, sprężyny i inne), płyty izolacyjne, płyty 

do tłoczników i korpusy do form z szerokim wyborem płyt z otwo-

rami i bez.

Proplastica współpracuje z najlepszymi dostawcami rozwiązań 

dla branży, takimi jak: CUMSA, AHP Merkle, i-mold, Tecapres 

Mega Mold (liczniki z systemem zdalnego odczytu, MoldMaker) 

oraz Mepac (systemy do otwierania form).

Dzięki różnorodności stosowanych technologii oraz bogatemu 

parkowi maszyn CNC firma oferuje również szeroki zakres obróbki 

płyt i elementów okrągłych wg specyfikacji technicznej klienta. I

PROPLASTICA Sp. z o.o.
ul. Lęborska 26, 77-100 Bytów I ul. K. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
tel.: (59) 822 9700 I sales@proplastica.pl I www.proplastica.pl
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Normalia
W naszej ofercie znajdziecie Państwo elementy znormalizo-

wane do budowy form wtryskowych, tłoczników i wykrojników. 

Z magazynu w Bydgoszczy większość elementów dostępna jest 

niemalże natychmiast. Można do nich zaliczyć normalia, takie 

jak elementy prowadzące (słupy, tuleje, elementy centrujące), 

wypychacze, sprężyny, stemple, datowniki czy płyty izolacyjne. 

Posiadamy również szeroki zakres akcesoriów, w tym m.in. korki, 

przyłącza oraz szybkozłącza do form wtryskowych. Jeżeli 

w standardowej ofercie firmy KONEK PSN nie znaleźli Państwo 

potrzebnego rozmiaru stempla, wypychacza lub rdzenia formują-

cego, zapraszamy do złożenia zamówienia specjalnego. Przygo-

tujemy produkty o dowolnych wymiarach. 

Systemy GK
Od ponad dwudziestu lat jesteśmy wyłącznym dystrybutorem 

systemów gorącokanałowych firmy EWIKON w  Polsce. 

W świecie przetwórstwa tworzyw sztucznych EWIKON jest syno-

nimem innowacyjnych, niezawodnych i praktycznych rozwiązań GK. 

Dzięki pełnej gamie produktów na najwyższym poziomie EWIKON 

jest jednym z przodujących światowych dostawców technologii 

gorących kanałów. Zapewniamy fachowe doradztwo i wsparcie 

techniczne od momentu projektowania formy aż do uruchomienia 

produkcji. Zakres produktów obejmuje również kompletną linię 

regulatorów GK wraz z oprogramowaniem wspomagającym. I

KONEK PSN Sp. z o.o. I ul. Józefa Milcherta 1 I 85-862 Bydgoszcz
tel.: (52) 379 26 53 lub (52) 340 94 53 I info@konek.com.pl I www.konek.com.pl

https://www.proplastica.pl/pl/rozwiazania-do-form/
https://www.proplastica.pl/pl/rozwiazania-do-tlocznikow/
http://www.proplastica.pl
https://konek.com.pl/kategoria_produktow/komponenty-do-form-wtryskowych/
https://konek.com.pl/kategoria_produktow/systemy-goracokanalowe/
http://www.konek.com.pl
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 Narzędziownia 

NORMALIA – PRZEGLĄD

Daxor Sp. z o.o. Sp. k. I ul. Borowinowa 21a I 43-230 Goczałkowice Zdrój
tel. kom.: 692 748 862, 733 380 325 I office@daxor.pl I www.daxor.pl

Oferujemy pełny zakres elementów i części znormalizowane 

do budowy tłoczników, wykrojników i form wtryskowych.

Budowa form wtryskowych
Do budowy form wtryskowych oferuje: precyzyjne płyty, wier-

cone (precyzyjne płyty PK i PKA do form wtryskowych, tłocz-

ników i odlewów), formy wtryskowe (podstawy formy montowane 

są za pomocą standardowych elementów znormalizowanych 

w różnych wymiarach i wykończonych) oraz płyty precyzyjne.

Ponadto oferujemy: elementy sprężynujące (sprężyny gazowe 

i  stalowe ISO 10243), elementy prowadzące, wypychacze 

i  precyzyjne elementy tnące, elementy układu chłodzenia, 

elementy wtryskowe oraz akcesoria do budowy form.

Budowa tłoczników
W naszej ofercie posiadamy płyty: stalowe i aluminiowe do tłocz-

ników, oprawy do tłoczników (płyty górne, pośrednie i dolne) oraz 

systemy płytowe według rysunków i specyfikacji użytkownika).

W zakresie normaliów do tłoczników dostarczamy: elementy 

sprężynujące (sprężyny gazowe, sprężyny zwijane ISO 10243, 

sprężyny elastomerowe), elementy prowadzące, bezobsługowe 

elementy ślizgowe (tulejki prowadzące, płyty prowadzące, listwy 

prowadzące, prowadzenia wielopłaszczyznowe, listwy kontowe, 

prowadzenia klinowe, prowadzenia pryzmowe, prowadnice 

prostokątne, zamki). I
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FIBRO Polska Sp. z o.o. I Al. Armii Krajowej 220, Pawilon AG, piętro 3 I 43-316 Bielsko-Biała
tel.: (33) 480 22 10 I info@fibro.pl I www.fibro.pl

W dziedzinie budowy wykroj-

ników, tłoczników oraz wielkich 

narzędzi firma FIBRO jest już od 

lat kompetentnym partnerem na 

całym świecie w zakresie doboru 

normaliów. Kolejnym krokiem 

było już tylko opracowanie odpo-

wiedniego programu przezna-

czonego również do budowy 

form.

Program firmy FIBRO doty-

czący budowy form obejmuje:

– słupy prowadzące,

– tuleje prowadzące,

– sworznie wypychacza,

– kołki wypychacza,

– prowadnice sworznia,

– sprężyny gazowe naciskowe,

– sprężyste elementy dociskowe,

– centrowniki,

– datowniki,

– mocowania tulei wrzecionowej.

Sprężyny gazowe 
naciskowe serii  
FIBRO MOULD LINE

Tego rodzaju sprężyna została 

zaprojektowana specjalnie 

do budowy form; charakte-

ryzuje się dużymi siłami przy 

niewielkich rozmiarach, długim 

okresem użytkowania przez 

co najmniej 1.000.000 skoków 

oraz temperaturą 120°C przy 

ciągłej eksploatacji. I

http://www.plastpol.com
http://www.daxor.pl
http://www.fibro.pl
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