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TWORZYWA POLIMEROWE

Z KRAJU I ZE ŚWIATA

4 Ocena topografii powierzchni formy wykonanej metodą PolyJet 
 oraz wypraski

8 Trudności z konstrukcją i eksploatacją gorących kanałów 

10 Wyniki konkursu targowego INNOFORM 2020

12 InAutom – kompleksowe wyposażenie wtryskowni

14 Systemy gorącokanałowe – przegląd rozwiązań wybranych firm

26 Eksperymentalne badania rozdrabniania jednokrotnego

30 Czym jest wzorcowanie urządzeń pomiarowych?
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